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Ως χειρουργικές λοιμώξεις ορίζονται οι λοιμώξεις 
που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης,παράλληλα 
με την χορήγηση αντιβιοτικών. Οι λοιμώξεις αυτές 
παρουσιάζονται είτε ως επιπλοκή χειρουργικών επεμ-
βάσεων, οπότε ονομάζονται λοιμώξεις εγχειρητικού 
πεδίου, είτε εμφανίζονται ως αμιγώς φλεγμονώδεις 
παθήσεις κοίλων σπλάχνων, ή μαλακών μορίων. Οι 
χειρουργικές λοιμώξεις είναι οι τρίτες σε συχνότητα 
νοσοκομειακές λοιμώξεις και αποτελούν το �4-�6% του 
συνόλου των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι λοιμώξεις 
του χειρουργικού πεδίου εξ άλλου αποτελούν τις 
συχνότερες λοιμώξεις στους χειρουργικούς ασθενείς 
και καλύπτουν το 38% του συνόλου των λοιμώξεων. 
Τα δύο τρίτα των λοιμώξεων του εγχειρητικού πεδίου 
αφορούν στην χειρουργική τομή και το υπόλοιπο �/3 
αφορά χώρους και όργανα που έγιναν προσιτά κατά 
την εγχείρηση. Οι λοιμώξεις του εν τω βάθει χειρουργι-
κού πεδίου είναι υπεύθυνες για το 77% της συνολικής 
θνητότητος των χειρουργικών ασθενών.

Οι χειρουργικές λοιμώξεις εξακολουθούν να απο-
τελούν και σήμερα ενα σημαντικό πρόβλημα και ανα-
λίσκουν σημαντικές από τις δυνατότητες του νοσο-
κομείου και του συστήματος υγείας, όπως υπηρεσίες 
των επειγόντων εξωτερικών ιατρείων,απεικονιστικές 
μεθόδους, χειρουργείο, εργαστήριο, αντιβιοτικά, μο-
νάδα εντατικής θεραπείας. Παρά το γεγονός οτι 
η πλήρης περιστολή των χειρουργικών λοιμώξεων 
δεν είναι δυνατή, η ελάττωση της συχνότητός των 
στο ελάχιστο δυνατόν, έχει σαν συνέπεια σημαντικά 
οφέλη από πλευράς νοσηρότητος και θνητότητος για 
τον χειρουργικό ασθενή, γεγονός που συνεπάγεται 
ελάττωση της μετεγχειρητικής νοσηλείας και ευρύτερα 
οικονομικά οφέλη. 

Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 80, αποδείχθη-
κε για πρώτη φορά, οτι η προφυλακτική χορήγηση 

αντιβιοτικών μειώνει σημαντικά το ποσοστό των 
λοιμώξεων του εγχειρητικού πεδίου. Με σκοπό εξ 
άλλου, την μείωση της νοσηρότητος και θνητότητος, 
τα αντιβιοτικά χορηγούνται θεραπευτικά σε εγκατε-
στημένη λοίμωξη.

Η αντιμετώπιση της ενδοκοιλιακής λοίμωξης διέ-
πεται από τρείς βασικές αρχές:

Την εξάλειψη της πηγής της σήψης
Την ελάττωση του βαθμού μόλυνσης και
Την πρόληψη της υποτροπής.
o κατάλληλος χειρουργικός έλεγχος της πηγής 

της μόλυνσης στις ενδοκοιλιακές λοιμώξεις είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος στην θεραπεια τους. Τα αντιβιο-
τικά παίζουν έναν αναγκαίο και σημαντικό, αλλά όχι 
πρωτεύοντα ρόλο.

Για την αντιμετώπιση των ενδοκοιλιακών λοιμώ-
ξεων υπάρχει ένα ευρύ φάσμα αντιβιοτικών. Υπάρ-
χουν δεδομένα που αναφέρονται στο γεγονός ότι η 
απουσία ή η ατελής εμπειρική ή οριστική θεραπεία 
με αντιβιοτικά συντελούν στην μείωση του ποσοστού 
επιτυχούς αντιμετώπισης, με παράλληλο αύξηση της 
θνητότητος. 

Επιπροσθέτως η μη απαραίτητη θεραπεία με 
αντιβιοτικά συνοδεύεται από άλλα προβλήματα.

Το κόστος και η τοξικότητα του φαρμάκου, πα-
ραμένει σημαντικός παράγων για την επιλογή του 
αντιβιοτικού, ενώ η ανάπτυξη αντοχής εντός του 
χώρου του νοσοκομείου αποτελεί σημαντικότατο 
πρόβλημα.

Η σημερινή στρογγύλη τράπεζα ασχολείται με την 
περιεγχειρητική χημειοπροφύλαξη, την θεραπεία με 
αντιβιοτικά των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων, την χει-
ρουργική αντιμετώπιση των σηπτικών μετεγχειρητικών 
επιπλοκών και την αντιμετώπιση των χειρουργικών 
λοιμώξεων στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή.

•
•
•
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Περιεγχειρητική χορήγηση χημειοπροφύλαξης

Γ Χατζηκωνσταντίνου1, Χ Γεωργιάδης2

summary

HATzIkONSTANTINOu G, GeOrGIADeS C. Peri-operative Antibiotic Prophylaxis. Introduction: 
Peri-operative antibiotic prophylaxis comprises a significant tool for surgical site prevention. Mate-
rial-Methods: A Medline literature (Pubmed database) search was conducted using the key words: 
surgical site infection, wound infection, antibiotic prophylaxis, bacterial endocarditis. Results: The 
search yielded 2718 studies. Emphasis was given to randomized control studies, reviews and meta-
analysis.When, how, for how long, by which route, the spectrum and dosage of antibiotic prophylaxis 
are aspects well studied in the literature although some points are not yet clear. Recommendations 
of various levels through Evidence-based Medicine can be made for various parameters that greatly 
assist clinical practice. Conclusions: Peri-operative antibiotic prophylaxis when and wherever is 
needed comprises a founding factor for reducing surgical site infections. Nosokomiaka Chronika, 
71, Supplement, 10-20, 2009.

key words: Surgical site infection, peri-operative antibiotic prophylaxis, bacterial endocarditis.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Εισαγωγή: Η περιεγχειρητική χορήγηση χημειοπροφύλαξης αποτελεί βασικό μοχλό ελέγχου 
των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου. Υλικό-Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση 
στο Medline (PubMed database) χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά surgical site infection, wound 
infection, antibiotic prophylaxis, bacterial endocarditis. Αποτελέσματα: Από τις 2718 εργασίες 
που απέδωσε η έρευνα, ιδιαίτερη έμφαση δώθηκε σε ανασκοπικά άρθρα, μετα-αναλύσεις και 
τυχαιοποιημένες μελέτες. Το πότε, πως, από ποια οδό, το φάσμα που πρέπει να καλύπτει, 
η δοσολογία και η διάρκεια χορήγησης της χημειοπροφύλαξης είναι αρκετά καλά μελετημένα 
αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά ασαφή σημεία. Με βάση το Evidence-based Medicine σε αρκετές 
παραμέτρους μπορεί να εξαχθούν συστάσεις διαφόρων επιπέδων που βοηθούν ιδιαίτερα στην 
κλινική πράξη. Συμπεράσματα: Η περιεγχειρητική χορήγηση χημειοπροφύλαξης όταν και όπου 
χρειάζεται αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα μείωσης των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου. 
Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 10-20, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Λοίμωξη χειρουργικού πεδίου, περιεγχειρητική χημειοπροφύλαξη, βακτηριακή 
ενδοκαρδίτιδα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι λοιμώξεις του χειρουργικού πεδίου [Surgical Site 
Infections (SSI)] (Πιν. �) (�, �) αποτελούσαν και απο-
τελούν ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό 
πρόβλημα από τη γένεση της χειρουργικής. Η συχνό-
τητα των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου στις ΗΠΑ 
υπολογίζεται στο �% στο σύνολο των χειρουργικών 
επεμβάσεων που διενεργούνται στη χώρα αυτή (3). 
Στις καθαρές εξωκοιλιακές επεμβάσεις το ποσοστό 
από κέντρο σε κέντρο κυμαίνεται από � – 5% ενώ στις 
ενδοκοιλιακές επεμβάσεις το ποσοστό ανέρχεται μέχρι 
και �0% (4). Υπολογίζεται ότι οι λοιμώξεις χειρουργι-
κού πεδίου αποτελούν το �5% των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων, καταλαμβάνοντας έτσι τη δεύτερη θέση 
πίσω μόνο από τις πνευμονίες. Οι ασθενείς που 
παρουσιάζουν λοίμωξη χειρουργικού πεδίου έχουν 
60% περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν σε μο-
νάδες εντατικής θεραπείας και 5πλάσια πιθανότητα 
επανεισαγωγής στο νοσοκομείο, Η θνητότητα δε σε 
ασθενείς που αναπτύσσουν λοίμωξη χειρουργικού 
πεδίου, υπολογίζεται ότι διπλασιάζεται συγκρινόμενη 
με ασθενείς που δεν παρουσιάζουν τέτοια λοίμωξη (5). 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η περιεγχειρητική χορήγηση 
χημειοπροφύλαξης αποτελεί ένα πάντα επίκαιρο θέμα, 
αφού ο έλεγχος των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου 
αποτελεί βασική συνιστώσα αυτού που συλλήβδην 
ονομάζουμε υψηλής στάθμης ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη του χειρουργικού ασθενή.

Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη 
χειρουργικού πεδίου 

Αρκετές μελέτες έχουν προσπαθήσει να ταυτο-
ποιήσουν παράγοντες κινδύνου για λοιμώξεις χει-
ρουργικού πεδίου, όμως τρεις από αυτές χρήζουν 
ιδιαίτερης μνείας. Η ανακοίνωση του National Academy 
of Sciences – National research Council που δημοσιεύ-
τηκε στο Annals of Surgery αποτέλεσε ορόσημο (6). Η 
μελέτη αυτή ανέδειξε το μικροβιακό παράγοντα σαν 
τον πρωταρχικό παράγοντα εμφάνισης λοίμωξης. 
Κατέληξε δε σε ταξινόμηση των τραυμάτων με βάση 
τη πιθανότητά τους για λοίμωξη και σε συνάρτηση 
με την υποκείμενη χειρουργική επέμβαση σε: �) κα-
θαρά, �) καθαρά – επιμολυσμένα, 3) μολυσμένα, 4) 
ρυπαρά (Πίν. �). Η μελέτη SENIC (7) στις αρχές της 
δεκαετίας του 80 ταυτοποίησε τέσσερις παράγοντες 
κινδύνου εμφάνισης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου: 
�) την τάξη του χειρουργικού τραύματος, �) τη θέση 
της επέμβασης, 3) τη διάρκεια της επέμβασης και 4) 
την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Η μελέτη 
NNIS (8) όμως στις αρχές της δεκαετίας του 90 μείωσε 

τους παράγοντες κινδύνου σε τρεις: �) Την τάξη του 
χειρουργικού τραύματος, �) τη διάρκεια της επέμβασης 
και 3) την κατάσταση υγείας του ασθενούς με βάση 
το ASA score.

 Οι μελέτες αυτές ενισχύουν την ορθότητα της 
σύγχρονης αντίληψης για τις λοιμώξεις χειρουργικού 
πεδίου που τις θέλει συνάρτηση τριών παραγόντων: 
�) λοιμώδης παράγοντας (τάξη του χειρουργικού 
τραύματος), �) χειρουργικό περιβάλλον (διάρκεια της 
επέμβασης) και 3) άμυνα ξενιστή (ASA score) (9).

Περιεγχειρητική χορήγηση 
χημειοπροφύλαξης – Συνθήκες  
και αρχές χορήγησης

Το αναμενόμενο όφελος από τη χορήγηση προ-
εγχειρητικής χημειοπροφύλαξης για την αποφυγή 
λοίμωξης χειρουργικού πεδίου αντισταθμίζεται από τις 
πιθανές βλαβερές συνέπειες από τη χρήση αντιβιοτι-
κών. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ανθεκτικών 
μικροβιακών στελεχών, τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
των αντιβιοτικών, τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα 
φάρμακα, τις αλλεργικές αντιδράσεις και το κόστος 
(�0). Επομένως, η χρήση των αντιβιοτικών πρέπει να 
περιορίζεται στις χειρουργικές επεμβάσεις όπου το 
πιθανό όφελος υπερσκελίζει τις τυχόν βλαβερές τους 
συνέπειες. Για το λόγο αυτό η χορήγηση περιεγχειρη-
τικής χημειοπροφύλαξης είναι αυτονόητο να διέπεται 
από αρχές. Βασικές αρχές μπορεί να θεωρηθούν οι 
κάτωθι:
 �) Η εφαρμογή χημειοπροφύλαξης πρέπει να αφορά 

όλες τις επεμβάσεις στις οποίες η χρήση της έχει 
αποδειχτεί ότι μειώνει τις λοιμώξεις χειρουργικού 
πεδίου όπως αυτό τεκμηριώνεται από κλινικές 
μελέτες ή οι επεμβάσεις στις οποίες η εμφάνιση 
τέτοιας λοίμωξης θα ήταν καταστροφική για τον 
ασθενή.

 �) Η προεγχειρητική αντιβίωση πρέπει να είναι ασφα-
λής και χαμηλού κόστους ενώ το φάσμα της πρέπει 
να καλύπτει το μικροβιακό πληθυσμό που ενδεχο-
μένως να αποτελέσει πρόβλημα για μία δεδομένη 
χειρουργική επέμβαση.

 3) Ο χρόνος χορήγησης της προεγχειρητικής χη-
μειοπροφύλαξης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η 
συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα και τους 
ιστούς να βρίσκεται σε βακτηριοκτόνο επίπεδο 
κατά την ώρα της τομής. 

 4) Τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα και στους 
ιστούς πρέπει να διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χειρουργείου καθώς και λίγες ώρες μετά 
τη σύγκλιση της τομής.
Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί υπεύθυνοι για τις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κριτήρια ορισμού λοίμωξης χειρουργικού πεδίου. [SURGICAL SITE INFECTION (SSI)]*

Επιπολής λοίμωξη χειρουργικού τραύματος
Λοίμωξη που επισυμβαίνει τις πρώτες 30 ημέρες από την επέμβαση και η λοίμωξη αφορά το δέρμα και τον υποδόριο 
ιστό της τομής 
Και ισχύει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
�. Εκροή πυώδους υγρού, με ή χωρίς εργαστηριακή επιβεβαίωση, από το επιπολής τμήμα της τομής.
�. Απομόνωση μικροοργανισμών μετά καλλιέργεια υγρού ή ιστού που έχει συλλεγεί με άσηπτο τεχνική από το επιπολής 

τμήμα της τομής.
3. Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα λοίμωξης:πόνος ή ευαισθησία, τοπικό οίδημα, ερυθρότητα, 

ή αυξημένη θερμοκρασία και το επιπολής τμήμα της τομής σκοπίμως έχει διανοιχθεί από χειρουργό, εκτός αν η τομή 
είναι αρνητική στην καλλιέργεια.

4. Η διάγνωση της επιπολής λοίμωξης χειρουργικού τραύματος έχει γίνει από χειρουργό ή τον παρακολουθούντα τον 
ασθενή ιατρό.

Τα εξής δεν πρέπει να δηλώνονται ως επιπολής λοίμωξη χειρουργικού τραύματος:
�. Αποστημάτια ραμμάτων (ελάχιστη φλεγμονή και εκροή υγρού από τα σημεία εισόδου των ραμμάτων).
�. Λοίμωξη επισιοτομής ή περιτομής σε νεογέννητο. 
3. Λοίμωξη τραύματος από έγκαυμα.
4. Λοίμωξη χειρουργικού τραύματος που επεκτείνεται στις υποκείμενες απονευρώσεις και μύες (βλ. εν τω βάθει λοίμωξη 

χειρουργικού τραύματος)
Σημ: Ειδικά κριτήρια έχουν καθοριστεί για τον καθορισμό λοίμωξης επισιοτομής, περιτομής σε νεογέννητο ή τραύματος 
από έγκαυμα.

Εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικού τραύματος 
Λοίμωξη που επισυμβαίνει τις πρώτες 30 ημέρες από την επέμβαση σε απουσία ξένου σώματος ή μέσα στο πρώτο έτος 
σε παρουσία ξένου σώματος και η λοίμωξη φαίνεται να συσχετίζεται με την επέμβαση και 
 Η λοίμωξη αφορά τους εν τω βάθει ιστούς της τομής (π.χ. απονευρώσεις και μύες)
Καθώς και ένα από τα ακόλουθα:
�. Εκροή πυώδους υγρού από το εν τω βάθει τμήμα της τομής αλλά όχι από τα όργανα ή χώρους του χειρουργικού 

πεδίου.
�. Αυτόματη ή σκοπίμως διανοιχθείσα εν τω βάθει τομή όταν ο ασθενής παρουσιάζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 

σημεία ή συμπτώματα: πυρετό (>38ΊC), περιοχικό άλγος, ή ευαισθησία, εκτός αν η τομή είναι αρνητική στην καλλι-
έργεια.

3. Απόστημα ή άλλες αποδείξεις λοίμωξης που αφορούν την εν τω βάθει τομή και που αποκαλύπτονται από την απευ-
θείας εξέταση της τομής ή κατά τη διάρκεια επανεπέμβασης ή μετά ιστολογική ή ακτινολογική μελέτη.

4. Η διάγνωση της εν τω βάθει λοίμωξης χειρουργικού τραύματος έχει γίνει από χειρουργό ή τον παρακολουθούντα τον 
ασθενή ιατρό.

Σημ:
�. Λοιμώξεις που αφορούν τόσο το επιπολής όσο και το εν τω βάθει τμήμα της τομής πρέπει να δηλώνονται σαν εν τω 

βάθει λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος 

Χειρουργικές λοιμώξεις οργάνων/χώρων
Λοίμωξη που επισυμβαίνει τις πρώτες 30 ημέρες από την επέμβαση σε απουσία ξένου σώματος ή μέσα στο πρώτο έτος 
σε παρουσία ξένου σώματος και η λοίμωξη φαίνεται να συσχετίζεται με την επέμβαση και 
Η λοίμωξη αφορά οποιοδήποτε τμήμα της ανατομίας (π.χ. όργανα ή χώροι) πλην της τομής που προσπελάστηκε δι-
εγχειρητικά 
Καθώς και ένα από τα ακόλουθα:
�. Εκροή πυώδους υγρού από παροχέτευση που διέρχεται από σημείο εκτός τομής μέσα στο όργανο ή χώρο.
�. Απομόνωση μικροοργανισμών μετά καλλιέργεια υγρού ή ιστού που έχει συλλεγεί με άσηπτο τεχνική από το όργανο 

ή χώρο.
3. Απόστημα ή άλλες αποδείξεις λοίμωξης που αφορούν όργανο ή χώρο και που αποκαλύπτονται από την απευθείας 

εξέταση του οργάνου ή του χώρου ή κατά τη διάρκεια επανεπέμβασης ή μετά ιστολογική ή ακτινολογική μελέτη.
4. διάγνωση της εν τω βάθει λοίμωξης χειρουργικού τραύματος έχει γίνει από χειρουργό ή τον παρακολουθούντα τον 

ασθενή ιατρό.

† Ορισμός από το National Nosocomial Infection Surveillance: ένα μη ανθρώπινο εφαρμοζόμενο ξένο σώμα (π.χ. προσθε-
τική καρδιακή βαλβίδα, μη ανθρώπινο αγγειακό μόσχευμα, μηχανική καρδιά ή υλικά αρθοπλαστικής) που τοποθετούνται 
μόνιμα σε ένα ασθενή κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης.
‡ Εαν η περιοχή γύρ ω από το αντιστόμιο μιας παροχέτευσης υποστεί λοίμωξη, δεν θεωρείται λοίμωξη χειρουργικού 
πεδίου. Θεωρείται λοίμωξη δέρματος ή μαλακών μορίων ανάλογα με το βάθος εντόπισης.
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λοιμώξεις του χειρουργικού πεδίου διαφέρουν από 
επέμβαση σε επέμβαση. Πολλές μελέτες έχουν δείξει 
ότι η μικροβιολογία των λοιμώξεων του χειρουργικού 
πεδίου έχει παραμείνει σταθερή τα τελευταία χρόνια 
(�0, ��). Το μόνο ίσως που έχει αλλάξει είναι η ανάπτυ-
ξη ανθεκτικών στελεχών (��). Ιδιαίτερα ανησυχητική 
είναι η σχετική αύξηση των προκαλούμενων από 
ανθεκτικούς στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντες σταφυλό-
κοκκους λοιμώξεις του χειρουργικού πεδίου. 

Σύμφωνα με τη μελέτη NNISS (��) οι συχνότεροι 
απαντούμενοι μικροοργανισμοί στις λοιμώξεις χειρουρ-
γικού πεδίου είναι κατά σειρά συχνότητας ο χρυσί-
ζων σταφυλόκοκκος, οι αρνητικοί στην κοαγκουλάση 
σταφυλόκοκκοι, οι εντερόκοκκοι, το κολοβακτηρίδιο, 
η ψευδομονάδα και τα εντεροβακτηριοειδή. Αυτοί 
ευθύνονται για το 70% περίπου των λοιμώξεων χει-
ρουργικού πεδίου. Η εμφάνιση λοιμώξεων χειρουργικού 
πεδίου από μύκητες είναι σπάνια και εμφανίζεται σε 
ποσοστό 0,03% των ασθενών. Το ανησυχητικό στις 
λοιμώξεις αυτές είναι ότι παρουσιάζουν αυξητική 
τάση και αυτό μπορεί να οφείλεται στην αύξηση του 
ποσοστού των ανοσοκατεσταλμένων χειρουργικών 
ασθενών καθώς και στην διαδεδομένη πλέον χρήση 
αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. 

Στις καθαρές χειρουργικές επεμβάσεις όπου η 
πεπτική, γυναικολογική ή αναπνευστική οδός δεν 
παραβιάζονται, ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος προ-
ερχόμενος από το εξωγενές περιβάλλον ή το δέρμα 
του ασθενούς αποτελεί τον παράγοντα που απο-
μονώνεται συχνότερα. Στις επεμβάσεις οισοφάγου, 
στομάχου και δωδεκαδάκτυλου τα συνήθη παθογόνα 
είναι gram(-) βάκιλοι και gram(+) κόκκοι, στα χοληφόρα 
gram(-) βάκιλλοι εντερόκοκκοι και κλωστηρίδια, ενώ 

στο παχύ έντερο gram(-) βάκιλλοι εντερόκοκκοι και 
αναερόβια μικρόβια. Στο ουρογεννητικό συνήθη πα-
θογόνα είναι οι gram(-) βάκιλλοι και οι εντερόκοκκοι 
ενώ στις γυναικολογικές επεμβάσεις προστίθενται 
αναερόβια και στρεπτόκοκκοι της ομάδας Β. Στις 
επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου όπου διανοίγεται 
ο βλεννογόνος του στόματος ή του ρινοφάρυγγα, 
συνήθη παθογόνα είναι τα αναερόβια του στόματος, 
gram(-) βάκιλοι και ο σταφυλόκοκκος. Στις επεμβάσεις 
αγγείων, προβλήματα συνήθως προκαλούνται από 
τους σταφυλόκοκκους και τους στρεπτόκοκκους ενώ 
στη μηροβουβωνική χώρα απαντώνται και gram(-) 
βάκιλοι καθώς και κλωστηρίδια. 

Το αντιβιοτικό που θα χορηγηθεί πρέπει να είναι 
δραστικό απέναντι στους πιο πιθανούς παθογό-
νους μικροοργανισμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο 
να καλύπτει όλους τους μικροοργανισμούς που θα 
απαντηθούν σε μια επέμβαση. Στις επεμβάσεις όπου 
αποφεύγεται η είσοδος σε χρονίως εποικισμένες 
κοιλότητες του οργανισμού, πιο πιθανοί παθογόνοι 
μικροοργανισμοί προέρχονται από τη χλωρίδα του 
δέρματος και αφορούν στελέχη σταφυλόκοκκων και 
στρεπτόκοκκων και κυρίως τον χρυσίζοντα σταφυ-
λόκοκκο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η χορήγηση 
προεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης κρίνεται απα-
ραίτητη η χορήγηση ενός και μόνο αντιβιοτικού είναι 
επαρκής και σχεδόν πάντα οι κεφαλοσπορίνες α και 
β γενιάς είναι κατάλληλες. 

Σε επεμβάσεις παχέος εντέρου, σε επεμβάσεις 
λεπτού εντέρου με στάση του εντερικού περιεχομέ-
νου, σε επείγουσες κοιλιακές επεμβάσεις καθώς και 
στα διατιτραίνοντα τραύματα τα αναερόβια μικρόβια 
αποτελούν υπολογίσιμο τμήμα της μικροβιακής χλω-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ταξινόμηση χειρουργικών τραυμάτων

Κατηγορία I/Καθαρά: Ένα μη μολυσμένο χειρουργικό τραύμα, στο οποίο δεν υπάρχει καμία φλεγμονή και η αναπνευ-
στική, πεπτική, γεννητική, ή μη μολυσμένη ουροποιητική οδός δεν έχει διανοιχτεί. Επιπρόσθετα τα καθαρά τραύματα 
συγκλίνονται σε πρώτο σκοπό και αν υπάρχει ανάγκη παροχετεύονται με παροχετεύσεις κλειστού τύπου. Εγχειρητικά 
τραύματα που έπονται μη διατιτραίνοντα (αμβλέα) τραύματα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία αν 
πληρούν τα κριτήρια. 

Κατηγορία II/Καθαρά-επιμολυσμένα: Ένα χειρουργικό τραύμα στο οποίο η αναπνευστική, πεπτική, γεννητική, ή μη 
μολυσμένη ουροποιητική οδός έχει διανοιχτεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Ειδικότερα επεμβάσεις που αφορούν το χολη-
φόρο δένδρο, τη σκωληκοειδή απόφυση, τον κόλπο και το στοματοφάρυγγα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης και δεν υπάρχει μείζον απόκλιση στην τεχνική. 

Κατηγορία III/επιμολυσμένα: Ανοιχτά, φρέσκα τραύματα από ατυχήματα. Επιπροσθέτως επεμβάσεις με μείζων απόκλι-
ση από την άσηπτη τεχνική ή εκσεσημασμένη διασπορά περιεχομένου από τη γαστρεντερική οδό και τομές στις οποίες 
απαντούνται οξείες μη πυώδεις φλεγμονές. 

Κατηγορία IV/Ρυπαρά-Λοιμώδη: Παλιά τραύματα από ατυχήματα με παρουσία νεκρωμένων ιστών και αυτά που περι-
λαμβάνουν ενεργό κλινική λοίμωξη ή διατρηθέν κοίλο σπλάχνο. Ορισμός εισηγείται ότι οι οργανισμοί που προκαλούν την 
μετεγχειρητική λοίμωξη ήταν παρόντες στο χειρουργικό πεδίο πριν την επέμβαση. 
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ρίδας και παρουσιάζουν σημαντική απειλή ανάπτυξης 
λοίμωξης χειρουργικού πεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές 
η αναερόβια κάλυψη θεωρείται επιβεβλημένη.

Η πρόκληση λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου από 
ανθεκτικά στελέχη μικροβίων και ιδίως από ανθεκτικό 
στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (ΜRSA) είναι 
ένα διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα (3). Αυξημένα 
ποσοστά εποικισμού με MRSA παρατηρούνται σε 
ασθενείς μετά την πέμπτη μέρα παραμονής σε κάποιο 
νοσοκομείο (�3-�6). Ένα ερώτημα που χρήζει απάντη-
σης σε αυτό τον τομέα είναι τι θεωρείται περιβάλλον 
με υψηλά επίπεδα αντίστασης στη μεθικιλλίνη αφού 
παρά τις όποιες εισηγήσεις δεν υπάρχει ομοφωνία 
στην επιστημονική κοινότητα και ούτε έχει οριστεί 
κάποια ουδός ως προς τούτο. Οι Finkelstein και συν. 
(�7) σε καρδιοχειρουργικό περιβάλλον με θεωρούμενη 
υψηλή αντοχή στη μεθικιλλίνη τυχαιοποίησαν 885 
ασθενείς σε προφύλαξη με βανκομυκίνη ή κεφαζολίνη. 
Διαφορά στο ποσοστό λοιμώξεων του χειρουργικού 
πεδίου δεν παρατηρήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες 
(κεφαζολίνη: 9%, βανκομυκίνη: 9,5%, p = 0.8), αν και 
στις περιπτώσεις που χορηγήθηκε κεφαζολίνη το 
ποσοστό λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου που 
προκλήθηκε από MRSA ήταν υψηλότερο σε σχέση 
με αυτό της βανκομυκίνης. Σε άλλη μελέτη οι Manian 
και συν. (�8) έδειξαν ότι αποφυγή χρήσης της βαν-
κομυκίνης σαν προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη δεν 
συνδυάζεται με λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου από 
MRSA. Από τις μελέτες αυτές εξάγεται το συμπέρα-
σμα ότι η χορήγηση βανκομυκίνης δεν έχει πιθανώς 
κανένα ρόλο στην προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη 
ρουτίνας. Στον αντίποδα, όμως, οι Zanetti και συν. 
(�9) συγκρίνοντας με μοντέλο ανάλυσης αποφάσεων 
τη χρήση βανκομυκίνης σε σχέση με την κεφαζολίνη 
ή καμία αντιβίωση ανέδειξαν υπεροχή στη χρήση 
βανκομυκίνης με μείωση των λοιμώξεων χειρουργικού 
πεδίου κατά 7% σε σχέση με την κεφαζολίνη ενώ αυτό 
συνδυαζόταν και με ευνοϊκότερα συμπεράσματα στον 
τομέα κόστος-αποτέλεσμα. Με αυτά τα δεδομένα η 
βανκομυκίνη ενδεχομένως να αποτελεί την προεγχει-
ρητική χημειοπροφύλαξη επιλογής σε ασθενείς που 
είναι εποικισμένοι με MRSA. Αν και έχει προταθεί σα 
μέτρο πρόληψης, η λήψη καλλιεργειών ρουτίνας κατά 
την εισαγωγή των ασθενών για την ανίχνευση MRSA 
(�4) οι Harbarth και συν. σε παρεμβατική μελέτη 
τυχαιοποίησης χειρουργικών ασθενών έδειξαν ότι 
ο ταχύς έλεγχος εποικισμού με MRSA με PCR δεν 
μειώνει την επίπτωση των προκαλούμενων από 
MRSA λοιμώξεων (�0). Τα βιβλιογραφικά κενά στον 
τομέα της χρήσης βανκομυκίνης στην προεγχειρητική 
χημειοπροφύλαξη δημιουργούν μια γκρίζα ζώνη ως 
προς την ωφέλεια ή τις βλαπτικές συνέπειες από τη 

χρήση της. Η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη με 
βανκομυκίνη δεν συνιστάται σε κανένα είδος επεμβά-
σεις σαν επιλογή ρουτίνας (CDC evidence-based class 
of recommendation �Β) (8). Σε κλινικές συνθήκες, όμως, 
όπου εμφανίζονται λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου από 
MRSA σε αυξημένο ποσοστό, η χρήση βανκομυκίνης 
σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC θα μπορούσε να θε-
ωρηθεί δικαιολογημένη.  Στην προσπάθεια μείωσης 
των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου και ιδίως των 
οφειλόμενων σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο προτάθηκε 
η τοπική περιεγχειρητική χορήγηση μουπιροσίνης 
ενδορινικά. Η τεχνική ελέγχθηκε σε αρκετές μελέτες 
σε μία πλειάδα χειρουργικών επεμβάσεων (��-�3). Αν 
και η ενδορίνεια φορεία χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου 
μειώνεται με τη χορήγηση μουπιροσίνης, η πλειοψηφία 
των μελετών δεν κατάφερε να αποδείξει μείωση των 
λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου.

Η χρήση κεφαλοσπορινών 3ης ή 4ης γενιάς στην 
αντιμικροβιακή προφύλαξη αντενδείκνυται γι’ αρκε-
τούς λόγους. Παρά το γεγονός ότι έχουν ευρύτερο 
μικροβιακό φάσμα από τις κεφαλοσπορίνες �ης και �ης 
γενιάς, εν τούτοις, τα παθογόνα στελέχη έναντι των 
οποίων δρουν, σπάνια προκαλούν λοίμωξη χειρουρ-
γικού πεδίου, ενώ υστερούν σε αποτελεσματικότητα 
κατά των σταφυλόκοκκων συγκρινόμενες με τις κε-
φαλοσπορίνες �ης και �ης γενιάς (�0). Η χρήση τους 
δε, οδηγεί σε ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών ιδίως 
εντεροκόκκων. Σε μία εποχή δε όπου τα οικονομικά 
δεδομένα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη 
αποφάσεων το μειονέκτημα των κεφαλοσπορινών 
3ης και 4ης γενιάς είναι προφανές. 

Η παρουσία εστίας λοίμωξης στον οργανισμό αυξά-
νει την πιθανότητα εμφάνισης λοίμωξης χειρουργικού 
πεδίου. Αποτελεί δε σύσταση του CDC (evidence-based 
class of recommendation �Α) η ανίχνευση και αντιμετώ-
πιση όλων των απομακρυσμένων λοιμώξεων καθώς 
και η αναβολή εκλεκτικής χειρουργικής επέμβασης 
μέχρι η απομακρυσμένη λοίμωξη να έχει ελεγχθεί (8). 
Όταν όμως μια επέμβαση δεν μπορεί να αναβληθεί 
παρά την παρουσία κάποιας εστίας λοίμωξης τότε η 
προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη πρέπει να τροπο-
ποιείται ούτως ώστε το φάσμα της να περιλαμβάνει 
και την εν λόγω λοίμωξη. 

Ο σκοπός της προεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης 
είναι η επίτευξη ιστικής συγκέντρωσης φαρμάκου μεγα-
λύτερης από το MIC (minimum inhibitory concentration) 
ή το MBC (minimum bactericidal concentration), καθ’ 
όλη τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης με 
στόχο την αποτροπή βακτηριακού ενοφθαλμισμού 
και ανάπτυξης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου. Η 
συγκέντρωση του φαρμάκου στους ιστούς εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως ο βαθμός αγγείωσης 
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του ιστού, η παρουσία φλεγμονής, η διαπερατότητα 
των τριχοειδών, η κλίση συγκέντρωσης (concentration 
gradient) ανάμεσα σε ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο 
χώρο, το ποσοστό σύνδεσης του φαρμάκου με τις 
πρωτεΐνες του ορού και η κατάσταση της νεφρικής 
λειτουργίας. Η συγκέντρωση ελεύθερου φαρμάκου 
στον εξωκυττάριο χώρο εξαρτάται γραμμικά από 
τη συγκέντρωσή του στον ορό καθώς η ενδοφλέβια 
bolus χορήγηση του φαρμάκου οδηγεί σε μεγάλη κλίση 
συγκέντρωσης του φαρμάκου και αυτό με τη σειρά 
του σε μεγαλύτερες εξωκυττάριες συγκεντρώσεις. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επιλέγεται ο συγκεκριμέ-
νος τρόπος χορήγησης, εφόσον είναι εφικτός (�4). 
Η σύνδεση του φαρμάκου με τις πρωτεΐνες οδηγεί 
σε μειωμένη κάθαρσή του. Με τον τρόπο αυτό ένα 
αντιβιοτικό παραμένει σε υψηλά επίπεδα στον ορό 
για αρκετό χρονικό διάστημα και παρατείνεται έτσι 
ο χρόνος ημίσειας ζωής. Κατά πόσο οι επιλογές στη 
χημειοπροφύλαξη πρέπει να τροποποιούνται σε 
ασθενείς με υπολευκωματιναιμία και κακή θρέψη 
(σύνηθες εύρημα στους χειρουργικούς ασθενείς) μένει 
να αποδειχτεί. Ο ρόλος της νεφρικής λειτουργίας στην 
επίτευξη και διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων 
φαρμάκου στους ιστούς είναι προφανής. Οι επιλογές 
έτσι σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) 
πρέπει να τροποποιούνται (�5).

Οι Stone και συν. (�6) εφαρμόζοντας χημειοπρο-
φύλαξη που χορηγείτο μέσα σε 60 min προ της τομής 
του δέρματος έδειξαν ότι οι λοιμώξεις χειρουργικού 
πεδίου μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Έδειξαν, 
επίσης, ότι η έναρξη της χημειοπροφύλαξης μετά το 
χειρουργείο δεν είχε καμία επίδραση στο ποσοστό 
λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου. Ιδανικά όπως συμπε-
ραίνουν αρκετοί ερευνητές (�6-3�) η προεγχειρητική 
χημειοπροφύλαξη πρέπει να χορηγείται όσο το δυνατό 
πιο κοντά στο χρόνο τομής του δέρματος. Η έναρξη 
χορήγησης του αντιβιοτικού μέσα στα 60 min προ 
της τομής τελεί υπό την ευρεία συναίνεση πολλών 
ερευνητών. Η έναρξη χορήγησης ��0 min πριν την 
τομή αυξάνει το ποσοστό λοιμώξεων χειρουργικού 
πεδίου (�7-30). Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό 
αποτελούν η βανκομυκίνη και οι κινολόνες β΄ γενιάς 
για τις οποίες η έγχυση πρέπει να αρχίζει μέσα στα 
��0 min προ της τομής για να αποφευχθεί η εκδήλωση 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Για το αν η έγχυση πρέπει να 
ολοκληρώνεται προ της τομής δεν υπάρχει συναίνεση 
(4). Στις περιπτώσεις που απαιτείται ίσχαιμη περίδεση 
πρέπει να εφαρμόζεται αφού ολοκληρωθεί η έγχυση 
της αντιβίωσης (4).

Όσον αφορά τη δοσολογία, τα βιβλιογραφικά δε-
δομένα είναι ανεπαρκή. Η επικρατούσα άποψη θέλει 
τη θεραπευτική δόση σαν την ενδεικνυόμενη. Προσοχή 

χρειάζεται σε υπέρβαρους ή λιποβαρείς ασθενείς όπου 
η δόση πρέπει να υπολογίζεται βάση του βάρους ή του 
δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ - BMI). Στη μελέτη των 
Forse και συν. (3�) ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία 
που υπεβλήθησαν σε γαστροπλαστική παρατηρήθηκε 
μικρότερη επίπτωση λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου 
σε όσους χορηγήθηκαν � gr κεφαζολίνης σε σχέση με 
αυτούς που έλαβαν δόση � gr.

Πέρα από τη χορήγηση της προεγχειρητικής αντι-
βίωσης στη σωστή χρονική στιγμή μεγάλη σημασία 
έχει και η διατήρηση της στάθμης του αντιβιοτικού 
σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 
Έτσι σε ασθενείς όπου ο χρόνος της επέμβασης 
υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου ημίσειας ζωής 
του φαρμάκου πρέπει να χορηγείται επαναληπτι-
κή δόση. Ο χρόνος αυτός για τις κεφαλοσπορίνες 
συνήθως είναι 3 με 4 ώρες. Επίσης, επαναληπτική 
δόση απαιτείται σε επεμβάσεις με μεγάλη απώλεια 
αίματος (μεγαλύτερη από 4 λίτρα ενώ κατά άλλους 
μεγαλύτερο από � λίτρα) (�).

Η συνέχιση της χορήγησης αντιβίωσης μετά τη σύ-
γκλιση της τομής υπήρξε αντικείμενο πολλών μελετών. 
Η πλειοψηφία των μελετών δεν έδειξε κανένα όφελος 
ούτε καν από τη χορήγηση επιπρόσθετης αντιβίω-
σης μετά τη σύγκλιση της τομής (33-43). Υπάρχει η 
εσφαλμένη αντίληψη από πολλούς χειρουργούς ότι 
η παραμονή καθετήρων πρέπει να συνοδεύεται από 
χημειοπροφύλαξη. Ενδείξεις για όφελος από αυτή 
την πρακτική δεν υπάρχουν καθώς βάση μελετών δε 
φαίνεται με τον τρόπο αυτό να μειώνονται οι λοιμώξεις 
χειρουργικού πεδίου. Η πρακτική αυτή, όχι μόνο είναι 
απαράδεκτη από πλευράς κόστους- αποτελέσματος 
αλλά οδηγεί και στην ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβι-
ακών στελεχών (33-35). Οι οδηγίες προς τούτο είναι 
σαφείς. Η χημειοπροφύλαξη πρέπει να τερματίζεται 
στο πρώτο �4ωρο. Εξαίρεση αποτελούν οι καρδιοχει-
ρουργικοί ασθενείς όπου το American Society of Health-
system pharmacist συστήνει συνέχιση της αντιβίωσης 
μέχρι τις 7� ώρες μετεγχειρητικά (38). Παρά το ότι αυτό 
αποτελεί συνήθη πρακτική στην καρδιοχειρουργική, η 
πλειοψηφία των ερευνητών συμφωνεί ότι προφύλαξη 
έως �4 ώρες πιθανώς είναι επαρκής (4).

Προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη  
στην κλινική πράξη

Καθαρές επεμβάσεις
Προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη δεν χρειάζεται 

σε καθαρές επεμβάσεις.
Εξαίρεση σε αυτό είναι:

 �) Η παρουσία � από τους εξής παράγοντες κινδύ-
νου: 
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  ASA Score>3,
   επέμβαση με προβλεπόμενη διάρκεια> � ώρες,
   είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλότητα.
 �) Η τοποθέτηση προσθετικών υλικών (δεδομένου ότι 

λοίμωξη σε αυτές τις επεμβάσεις θα είχε ολέθριες 
επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς).
Στις περιπτώσεις αυτές η χορήγηση μιας κεφαλο-

σπορίνης α΄ ή β΄ γενιάς θεωρείται επαρκής προφύ-
λαξη. Σε περιπτώσεις αλλεργίας στις β΄ λακτάμες, η 
βανκομυκίνη ή η κλινδαμυκίνη θεωρούνται ως χημει-
οπροφύλαξη επιλογής.

Ειδικότερα, στις επεμβάσεις αποκατάστασης κηλών 
με τοποθέτηση πλεγμάτων από διάφορες μελέτες 
φαίνεται ότι η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη 
μειώνει την πιθανότητα λοίμωξης χειρουργικού πε-
δίου (44, 45).Σε άλλες μελέτες αυτό δεν φαίνεται να 
ισχύει (46). Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση πάντως η 
περιεγχειρητική χορήγηση χημειοπροφύλαξης δεν φαί-
νεται να μειώνει το ποσοστό λοιμώξεων χειρουργικού 
πεδίου (47). Η απευθείας εφαρμογή αντιβιοτικού στο 
τραύμα ή / και το πλέγμα είναι τεχνικές που δεν έχουν 
μελετηθεί επαρκώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων 
είναι δυσχερής. Αρκετές υποσχέσεις έχει δώσει μια 
μελέτη που περιλαμβάνει την τεχνική τοποθέτησης 
απορροφήσιμου υλικού μπροστά από το πλέγμα που 
βραδέως απελευθερώνει αντιβίωση (48).

 Στις Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με ή χωρίς 
τοποθέτηση προσθετικού υλικού η προεγχειρητική 
χημειοπροφύλαξη έχει σαφή ένδειξη. Η ανάγκη δια-
τήρησης της μέχρι τις 7� ώρες μένει να αποδεικτεί.

Στις ορθοπεδικές επεμβάσεις η προεγχειρητική χη-
μειοπροφύλαξη ενδείκνυται στην αποκατάσταση τόσο 
των ανοικτών όσο και των κλειστών καταγμάτων (49-
5�). Για την διαγνωστική ή θεραπευτική αρθροσκοπική 
χειρουργική η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη πιθα-
νώς είναι περιττή (5�). Δεδομένης της επίπτωσης που 
θα είχε στην υγεία του ασθενούς τυχόν λοίμωξη μετά 
αρθροπλαστική η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη 
θεωρείται αναγκαία (49). Κατά πόσο το εμποτισμένο 
σε αντιβίωση τσιμέντο προσφέρει κάποια περαιτέρω 
προστασία μένει να αποδεικτεί (4). Η ένδειξη του προς 
το παρόν έγκειται στη δεύτερη φάση μιας αναθεω-
ρητικής αρθροπλαστικής δύο φάσεων.

Στις αγγειακές επεμβάσεις με τοποθέτηση προσθε-
τικού υλικού η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη έχει 
σαφή ένδειξη. Ένδειξη υπάρχει και στις αρτηριακές 
επεμβάσεις καθώς και στις αγγειακές επεμβάσεις στην 
κοιλιά και τα κάτω άκρα.

Η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών για 
χημειοθεραπεία, αιμοκάθαρση, σίτιση, τοποθέτηση 
βηματοδότη ή όποιο άλλο σκοπό και οι αρτηριο-φλε-
βώδεις επικοινωνίες επιμολύνονται κυρίως λόγω από-

κλισης από την τεχνική και προεγχειρητική χημειοπρο-
φύλαξη δεν χρειάζεται να χορηγείται. Μετα-ανάλυση 
τυχαιποιημένων μελετών σε εγκεφαλο-περιτοναϊκά 
shunts έδειξε όφελος από την εφαρμογή προεγχειρη-
τικής χημειοπροφύλαξης (53) ενώ πρόσφατη τυχαι-
οποίηση προφύλαξης με βανκομυκίνη ή κεφαζολίνη 
έδειξε όφελος από τη χρήση βανκομυκίνης (54). Κατά 
πόσο καθετήρες εμποτισμένοι με αντιβίωση είναι πιο 
αποτελεσματικοί στον έλεγχο των λοιμώξεων μένει 
να αποδεικτεί.

Η εφαρμογή προεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης 
στη νευροχειρουργική φαίνεται να μειώνει τις λοιμώξεις 
μετά κρανιοτομή αν και υπάρχει αμφισβήτηση με το 
επιχείρημα ότι αυτό αφορά κυρίως ασθενείς υψηλού 
ρίσκου (50, 55, 56). Στις επεμβάσεις σπονδυλικής 
στήλης η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη είναι 
μάλλον περιττή εκτός αν η διάρκεια της είναι μεγάλη 
ή τοποθετούνται προσθετικά υλικά (57).

Καθαρές- επιμολυσμένες επεμβάσεις

Κοιλιακές επεμβάσεις
Στις επεμβάσεις στα χοληφόρα η προεγχειρητική 

χημειοπροφύλαξη χρειάζεται μόνο σε περιπτώσεις 
έρευνας των χοληφόρων, οξείας χολοκυστίτιδας ή 
ηλικίας > 70 ετών. Στις επεμβάσεις ήπατος και πα-
γκρέατος η χρήση προεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης 
είναι αναγκαία πάντοτε. Κατά τη διενέργεια ERCP η 
προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη είναι επίσης ανα-
γκαία. Στις επεμβάσεις στομάχου και δωδεκαδάκτυλου 
προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη επιβάλλετε για τις 
περιπτώσεις που συνοδεύονται από καρκίνο, έλκος, 
απόφραξη, μειωμένη οξύτητα ή μειωμένη κινητικότητα 
(3�). Οι ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία πρέπει να 
λαμβάνουν διπλή δόση. Η παρατεταμένη παραμονή 
στο νοσοκομείο δεν φαίνεται να αλλάζει τη χλωρίδα 
του στομάχου (58).

Στις επεμβάσεις παχέος εντέρου, πέρα από την 
προεγχειρητική χρήση καθαρτικών, η προεγχειρητική 
χημειοπροφύλαξη προστατεύει από λοίμωξη το χει-
ρουργικό πεδίο. Οι μελέτες σε αυτό τον τομέα είναι 
πάρα πολλές, με πολλούς συνδυασμούς αντιβιοτικών, 
σε διάφορες δόσεις και τρόπους χορήγησης και με 
διάφορες παραμέτρους να εξετάζονται. Ο συνδυα-
σμός κεφαλοσπορίνης β΄ γενιάς ή αμινογλυκοσίδης με 
μετρονιδαζόλη ή κλινδαμυκίνη φαίνεται ως ο καλύτερος 
από πολλές απόψεις (59). Από αρκετές μελέτες η από 
του στόματος χορήγηση ερυθρομυκίνης και νεομυκί-
νης την παραμονή του χειρουργείου φέρεται εξίσου 
αποτελεσματικός με την προεγχειρητική ενδοφλέβια 
χορήγηση (60). Κατά πόσο ο συνδυασμός των δύο 
μειώνει περαιτέρω τις λοιμώξεις μένει να αποδεικτεί. 



�7ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7�, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, �009

Εντυπωσιακό είναι ότι στις επεμβάσεις αυτές παρα-
τηρείται η χαμηλότερη συμμόρφωση στους κανόνες 
προεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης από κάθε άλλη 
κατηγορία επεμβάσεων (6�).

Στη σκωληκοειδεκτομή υπάρχει ένδειξη χορήγησης 
προεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης που να καλύπτει 
και για αναερόβια μικρόβια. Σε περιπτώσεις διάτρησης 
και με οδηγό την κλινική εικόνα η αντιβίωση συνεχί-
ζεται σαν θεραπεία.

Η επείγουσα λαπαροτομία χωρίς διάγνωση χρει-
άζεται προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη τόσο για 
αερόβια όσο και αναερόβια μικρόβια

Επεμβάσεις κεφαλής τραχήλου: 
Η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη ενδείκνυται 

στις περιπτώσεις διάνοιξης του βλεννογόνου.

Ουρολογικές επεμβάσεις
Προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη δεν χρειάζε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Kατηγορίες για κίνδυνο ενδοκαρδίτιδας με βάση 
τον ασθενή

Υψηλός κίνδυνος
- Προσθετικές βαλβίδες
- Ιστορικό ενδοκαρδίτιδας
- Σύμπλοκες κυανωτικές καρδιοπάθειες
- Χειρουργικά δημιουργηθείσα πνευμονοσυστηματική επι-

κοινωνία

Μέτριος κίνδυνος
- Συγγενείς καρδιακές δυσγενεσίες πλην συμπλόκων κυα-

νωτικών καρδιοπαθειών
- Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
- Ρευματοειδής και άλλες επίκτητες, δομικές βαλβιδικές 

ανωμαλίες
- Πρόπτωση μιτροειδούς με πεπαχυσμένη ή συνεχώς 

παλινδρομούσα βαλβίδα

Χαμηλός κίνδυνος (όπως γενικού πλυθησμού)
- Μεμονωμένα ελλείμματα δευτερογενούς κολπικού δια-

φράγματος
- Χειρουργικώς αποκατασταθέντα: ελλείμματα κολπικού 

διαφράγματος, ελλείμματα κοιλιακού διαφράγματος, ή 
ανοιχτός αρτηριακός πόρος.

- Ιστορικό στεφανιαίας παράκαμψης
- Εμφύτευση καρδιακού βηματοδότη ή απινιδωτή
- Ιστορικό νόσου Kawasaki ή ρευματικού πυρετού χωρίς 

βαλβιδική δυσλειτουργία
- Πρόπτωση μιτροειδούς χωρίς πεπαχυσμένη ή συνεχώς 

παλινδρομούσα βαλβίδα
- Καλοήθη φυσήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Kατηγορίες για κίνδυνο ενδοκαρδίτιδας με βάση 
την επέμβαση:

Επεμβάσεις ανώτερης αναπνευστικής ή πεπτικής οδού 
με ορισμένο κίνδυνο βακτηριαιμίας
Επεμβάσεις που παραβιάζουν το βλεννογόνο του στόματος, 
του οισοφάγου ή του εντέρου
Προφυλακτικός οδοντικός καθαρισμός με αναμενόμενη 
αιμορραγία
Εκτομή οδόντων και εμφυτευμάτων
Περιοδοντική χειρουργική
Περιοδοντικοί χειρισμοί ή ενέσεις
Ενδοδοντική χειρουργική πέραν της κορυφής
Αρχική τοποθέτηση ορθοδοντικών ταινιών αλλά όχι στε-
φάνης
Αμυγδαλεκτομή – Εκτομή αδενοειδών εκβλαστήσεων
Βρογχοσκόπηση με άκαμπτο όργανο
Σκληροθεραπεία και διαστολή οισοφάγου
Χειρουργική χοληφόρων περιλαμβανομένης της ERCP

Επεμβάσεις ανώτερης αναπνευστικής ή πεπτικής οδού 
με περιορισμένο κίνδυνο βακτηριαιμίας
Επανορθωτική οδοντιατρική
Τοπική αναισθησία που δεν περιλαμβάνει τους οδοντικούς 
συνδέσμους
Ενδο-αυλική ενδοδοντική
Αφαίρεση ραμμάτων
Προσαρμογή ορθοδοντικών συσκευών
Ενδοτραχειακή διασωλήνωση
Βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο όργανο
Τυμπανοστομία
Δι-οισοφάγειος υπερηχοτομογραφία καρδιάς
Γαστροσκόπηση με ή χωρίς βιοψία

Επεμβάσεις κατώτερης πεπτικής ή ουρογεννητικής οδού 
με ορισμένο κίνδυνο βακτηριαιμίας
Χειρουργική προστατικού αδένα 
Κυστεοσκόπηση
Διαστολή ουρήθρας

Επεμβάσεις κατώτερης πεπτικής ή ουρογεννητικής οδού 
με περιορισμένο κίνδυνο βακτηριαιμίας
Διακολπική υστερεκτομία
Φυσιολογικός τοκετός 
Καισαρική τομή
Διαστολή και απόξεση μήτρας
Θεραπευτική έκτρωση
Απολίνωση ωαγωγών
Εισαγωγή και αφαίρεση ενδομητρικών συσκευών
Καθετηριασμός ουρήθρας
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ται παρά μόνο στις διουρηθρικές επεμβάσεις στον 
προστάτη. 

Γυναικολογικές επεμβάσεις 
Η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη προφυλάσσει 

από λοίμωξη σε περιπτώσεις καισαρικής (6�), κολπικής 
ή κοιλιακής υστερεκτομής και κατά τις εκτρώσεις

Τραύμα: 
Πιθανώς η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη για �4 

ώρες είναι επαρκής. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται 
λαπαροτομία η αναερόβια κάλυψη είναι αναγκαία.

Μεταμοσχεύσεις: 
Ισχύει ότι και σε ασθενείς χωρίς ανοσοκαταστολή.

Επιμολυσμένες επεμβάσεις & Ρυπαρές-λοιμώδεις 
επεμβάσεις

Εξ΄ ορισμού η αντιβίωση δεν έχει ρόλο προφύλαξης 
στις περιπτώσεις αυτές αλλά θεραπείας.

Προστασία από ενδοκαρδίτιδα
Η ενδοκαρδίτιδα είναι μια ασυνήθης αλλά απειλη-

τική για τη ζωή λοίμωξη. Η λοίμωξη προκαλείται λόγω 
εναπόθεσης μικροβίων σε ανώμαλες ή προσθετικές 
βαλβίδες από παροδική βακτηριαιμία στα πλαίσια 
κάποιας χειρουργικής ή οδοντιατρικής επέμβασης. 
Υπό την αιγίδα του American Heart Association, ειδικοί 
στο θέμα εξέδωσαν οδηγίες για την πρόληψη από 
βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα (63). Ταξινόμησαν έτσι τους 
ασθενείς ανάλογα με την πάθησή του σε κατηγορίες 
κινδύνου: Υψηλού, μετρίου και χαμηλού (Πίν. 3). Τα-
ξινόμησαν επίσης και τις επεμβάσεις ανάλογα με τη 
θέση και τον κίνδυνο βακτηριαιμίας που πηγάζει από 
την κάθε επέμβαση (Πίν. 4). Ο συνδυασμός των δύο 
παραμέτρων εκφράζει τον κίνδυνο για ενδοκαρδίτιδα 
με βάση αυτόν εξάγεται η σύσταση για προεγχειρητι-
κή χημειοπροφύλαξη. Έτσι σε επεμβάσεις ανώτερης 
αναπνευστικής ή πεπτικής οδού καθώς και σε επεμ-
βάσεις κατώτερης πεπτικής ή ουρογεννητικής οδού με 
ορισμένο κίνδυνο βακτηριαιμίας σε ασθενείς υψηλού ή 
μετρίου κινδύνου η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη 
έχει σαφή ένδειξη (Πίν. 5).

Συμπεράσματα:

Η περιεγχειρητική χορήγηση χημειοπροφύλα-
ξης όταν και όπου χρειάζεται αποτελεί θεμελιώδη 
παράγοντα μείωσης των λοιμώξεων χειρουργικού 
πεδίου. Η πιστή τήρηση των κανόνων που διέπουν 
τη χορήγησή της και που πηγάζουν μέσα από καλά 
σχεδιασμένες μελέτες, προστατεύει τον ασθενή τόσο 
από παραλείψεις όσο και από υπερβολές, αμφότερες 
καταστροφικές και επιζήμιες για την υγεία τόσο του 
ιδίου όσο και του κοινωνικού συνόλου.
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H αντιμετώπιση με αντιβιοτικά  
των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων

ΣΑ Καπίρης

summary

kAPIrIS SA. Management of intra-abdominal infections with antibiotics. Antimicrobial therapy 
is an adjunct to source control for the treatment of most patients with intra-abdominal infections. 
Antimicrobial regimens effective against common Gram-negative and anaerobic enteric pathogens 
are the mainstay of therapy. For patients with community-acquired intraabdominal infections, ef-
ficacy is comparable among the various single-agent or combination regimens recommended for 
therapy. Narrower-spectrum antimicrobial agents with a low potential for iatrogenic complications 
are appropriate for these patients. Higher-risk patients with nosocomially-acquired, intra-abdominal 
infections are more likely to harbor resistant pathogens. Unsuccessful empiric antimicrobial therapy 
is associated with treatment failure and death. The recommended antibiotics include agents with a 
broader spectrum of activity against more resistant Gram-negative aerobic pathogens and anaerobes. 
In addition, use of agents effective against enterococci, resistant staphylococci and Candida should 
be considered. De-escalation of an initially broad antimicrobial regimen should be undertaken once 
definitive culture results are available. Overall, the mortality in higher-risk patients with intra-abdominal 
infections remains elevated. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 21-29, 2009.

key words: antimicrobial therapy, antibiotics, intra-abdominal infection, intra-abdominal abscess, 
secondary peritonitis, tertiary peritonitis, antimicrobial resistance. 

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η θεραπεία των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων συνίσταται στην αντιμικροβιακή θεραπεία και στον 
έλεγχο της εστίας της λοίμωξης. Η βάση της αντιμικροβιακής θεραπείας είναι τα αντιβιοτικά 
που είναι δραστικά έναντι Gram αρνητικών και αναεροβίων εντερικών παθογόνων. Για τους 
ασθενείς με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας, τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα μεταξύ 
της μονοθεραπείας και της χορήγησης συνδυασμών αντιβιοτικών. Αντιβιοτικά με στενότερο 
αντιμικροβιακό φάσμα και με μικρή πιθανότητα πρόκλησης επιπλοκών είναι κατάλληλα για 
τους ασθενείς αυτούς. Οι ασθενείς υψηλότερου κινδύνου με ενδονοσοκομειακές ενδοκοιλιακές 
λοιμώξεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ανθεκτικά παθογόνα. Η ανεπιτυχής 
εμπειρική θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς αυξάνει την νοσηρότητα και την θνητότητα. Τα 
συνιστώμενα αντιβιοτικά περιλαμβάνουν παράγοντες ευρύτερου φάσματος έναντι ανθεκτικότερων 
Gram-αρνητικών αερόβιων και αναερόβιων. Επιπρόσθετα πρέπει να χορηγούνται κατά 
περίπτωση αντιβιοτικά έναντι εντεροκόκκων, ανθεκτικών σταφυλοκκόκων, και μυκήτων. Με 
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Οι ενδοκοιλακές λοιμώξεις οφείλονται σε ανάπτυξη 
μικροβίων σε φυσιολογικά στείρες περιοχές της πε-
ριτοναικής κοιλότητας. Οι περισσότεροι ασθενείς με 
αυτές τις λοιμώξεις αντιμετωπίζονται με συνδυασμό 
κάποιου τύπου ελέγχου της εστίας της λοίμωξης (π.χ. 
χειρουργική ή διαδερμική παροχέτευση μιας συλλογής) 
και χορήγησης αντιμικροβιακών παραγόντων. Συχνά 
ασθενείς με εντοπισμένες λοιμώξεις αντιμετωπίζονται 
χωρίς επεμβατικό έλεγχο της λοίμωξης, μόνο με την 
χρήση αντιβιοτικών. 

Το είδος των χορηγούμενων αντιβιοτικών πρέπει 
να εξατομικεύεται για την κάθε κλινική περίπτωση. 
Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε 
δύο κύριες ομάδες: σε αυτά που είναι κατάλληλα για 
ασθενείς χαμηλού κινδύνου με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 
της κοινότητας (δηλαδή για ασθενείς που προσέρχονται 
από το σπίτι τους) και σε αυτά που χρησιμοποιούνται 
σε ασθενείς με ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ή/και σε 
ασθενείς με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Οι 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις συνήθως οφείλονται σε 
δύσκολα να αντιμετωπιστούν μικρόβια εξαιτίας ενδογε-
νούς ή επίκτητης αντοχής τους σε πολλά αντιβιοτικά.

Ονοματολογία

Από την κλινική σκοπιά, ο όρος “ενδοκοιλιακή λοίμω-
ξη” περιλαμβάνει την περιτονίτιδα, τα ενδοκοιλιακά 
αποστήματα καθώς και τις λοιμώξεις ενδοκοιλιακών 
οργάνων (π.χ. σκωληκωειδίτιδα, χολοκυστίτιδα, εκκολ-
πωματίτιδα κ.τ.λ.). Η παγκρεατίτιδα (τις περισσότερες 
μορφές μη μικροβιακή) είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία 
ενδοκοιλιακής λοίμωξης και συνήθως εξετάζεται ξε-
χωριστά. Επίσης ξεχωριστά εξετάζονται και οι λοι-
μώξεις που ξεκινούν από τα γεννητικά όργανα της 
γυναίκας (συχνά αναφερόμενες ως “πυελικές” και όχι 
“ενδοκοιλιακές λοιμώξεις”) καθώς και τα αιματογενή 
αποστήματα συμπαγών ενδοκοιλιακών οργάνων, όπως 
τα ηπατικά αποστήματα και τα αποστήματα του 
σπληνός (�). Η πρωτογενής περιτονίτιδα καθώς και 
η περιτονίτιδα που σχετίζεται με ενδοπεριτοναικούς 
καθετήρες, επίσης δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα 
των “ενδοκοιλιακών λοιμώξεων”. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι για την ανάπτυξη μιας ενδοκοιλιακής λοίμωξης είναι 
απαραίτητη, εκτός από τον πολλαπλασιασμό των 

μικροοργανισμών, και η ανοσολογική απάντηση του 
ξενιστή-ασθενούς (�). Για παράδειγμα η απλή μόλυνση 
της περιτοναικής κοιλότητας εξαιτίας ιατρογενούς ή 
τραυματικής διάτρησης ενός κοίλου σπλάχνου δεν 
αποτελεί από μόνη της ενδοκοιλιακή λοίμωξη. 

Η περιτονίτιδα ταξινομείται σε πρωτογενή, δευτε-
ρογενή και τριτογενή. Η πρωτογενής περιτονίτιδα δεν 
οφείλεται σε ενδοκοιλιακά αίτια. Η πιο συνηθισμένη 
της μορφή είναι η αυτόματη μικροβιακή περιτονίτιδα 
που εμφανίζεται σε ασθενείς με ασκίτη, οφειλόμενη 
συχνά σε στελέχη στρεπτοκόκκων και πνευμονιοκόκ-
κων. Η δευτερογενής περιτονίτιδα είναι απότοκος 
διάτρησης κοίλου σπλάχνου. Σε ασθενείς με επαρκή 
ανοσολογική απάντηση, η δευτερογενής περιτονίτιδα 
συνήθως περιχαρακώνεται μακροσκοπικά από το 
κοιλιακό τοίχωμα, τις εντερικές έλικες και το επίπλουν, 
σχηματίζοντας ένα ενδοκοιλιακό απόστημα. Έτσι, η 
δευτερογενής περιτονίτιδα και το ενδοκοιλιακό από-
στημα είναι μορφές της ίδιας διαδικασίας γι αυτό και 
τα είδη των μικροβίων που αναπτύσσονται σε αυτές 
είναι παρόμοια (3). Στους ασθενείς με τριτογενή περι-
τονίτιδα η ανοσολογική άμυνα είναι επηρεασμένη και 
η διαδικασία της περιχαράκωσης είναι ανεπαρκής. Οι 
ασθενείς αυτοί, εμφανίζουν πολλαπλές ενδοκοιλιακές 
συλλογές επιμολυσμένων υγρών με νοσοκομειακά αν-
θεκτικά παθογόνα κυρίως Pseudomonas aeruginosa, S. 
epidermidis, και Candida albicans. Συχνά είναι βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς, με ανεπάρκειες οργάνων ενώ 
πολλοί από αυτούς έχουν υποβληθεί σε περισσότε-
ρες από μια χειρουργικές επεμβάσεις και τους έχουν 
χορηγηθεί πολλαπλά σχήματα αντιβιοτικών (4). Η 
τριτογενής περιτονίτιδα σχετίζεται με επανειλημμέ-
νες δευτερογενείς περιτονίτιδες και θεωρείται σαν 
έκπτωση οργάνου (του περιτοναίου).

Οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις μπορούν να διακριθούν 
επίσης σε επιπλεγμένες και σε μη επιπλεγμένες. 
Επιπλεγμένες είναι αυτές οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 
που επεκτείνονται πέραν του ανατομικού ορίου του 
κοίλου σπλάχνου από το οποίο προέρχονται (π.χ. 
διατρηθείσα σκωληκωειδίτιδα ή διατρηθείσα χολοκυ-
στίτιδα) (�) ή σύμφωνα με άλλον ορισμό, αυτές για 
τις οποίες απαιτείται κάποιος επεμβατικός χειρισμός 
για την αντιμετώπισή τους (π.χ. χειρουργική εκτομή 
ή διαδερμική παροχέτευση) (�).

την έλευση των οριστικών καλλιεργειών, τα μη κατάλληλα αντιβιοτικά πρέπει να διακόπτονται. 
Συνολικά, η θνητότητα στους υψηλού κινδύνου ασθενείς παραμένει υψηλή. Νοσοκ. Χρονικά, 
71, Συμπλήρωμα, 21-29, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Αντιμικροβιακή θεραπεία, αντιβιοτικά, ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, ενδοκοιλιακό 
απόστημα, δευτερογενής περιτονίτιδα, τριτογενής περιτονίτιδα, αντιμικροβιακή αντοχή.
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Μικροβιολογία

Οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις οφείλονται στα μικρόβια 
της εντερικής χλωρίδας και είναι πολυμικροβιακές, 
σε αντίθεση με την πρωτοπαθή περιτονίτιδα και την 
περιτονίτιδα οφειλόμενη σε ενδοκοιλιακούς καθετή-
ρες, οι οποίες είναι μονομικροβιακές. Ο αριθμός των 
μικροβίων που απομονώνονται γενικά υποεκτιμάται: 
ερευνητικά εργαστήρια απομονώνουν 5-�0 μικρόβια 
ανά δείγμα με υπεροχή των αναεροβίων, ενώ στα 
περισσότερα κλινικά εργαστήρια απομονώνονται 
�-� είδη με υπεροχή των αεροβίων, με �5-50% των 
δειγμάτων να εμφανίζονται ως στείρα (5). 

Τα συχνότερα μικρόβια που καλλιεργούνται στο 
περιτοναικό υγρο ασθενών με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 
παρουσιάζονται στον πίνακα �. 

Σε ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας, το 
συχνότερα απομονούμενο μικρόβιο είναι το E. coli 
και στη συνέχεια είδη Pseudomonas, Enterobacter και 
Klebsiella. Τα Gram-αρνητικά αυτά βακτήρια στο 
παρελθόν ήταν ευαίσθητα στα περισσότερα από 
τα κοινώς χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά. Υπάρχουν 
όμως ανησυχητικές ενδείξεις κατά τις οποίες >40% 
από τα E. coli που απομονώνονται στην κοινότητα 
διεθνώς, είναι ανθεκτικά στην αμπικιλλίνη/σουλβακτά-
μη, ενώ επίσης φαίνεται ότι αναπτύσσεται σταδιακά 
ανθεκτικότητα και στην σιπροφλοξασίνη, ιδιαίτερα 
σε στελέχη των E. coli από την Ασία και την Λατινική 
Αμερική (6). Από τους Gram-θετικούς κόκκους που 
καλλιεργούνται στις ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοι-
νότητας, οι συχνότεροι είναι οι Streptococci viridans. 
Οι εντερόκκοκοι, απομονώνονται λιγότερο συχνά 
(�0-�0% των ασθενών) (7). 

Σε ασθενείς με νοσοκομειακές ενδοκοιλιακές λοι-
μώξεις, υπάρχει αυξημένη συχνότητα των ειδών 
Enterobacter και Pseudomonas aeruginosa σε βάρος 
των Ε. Coli, ενώ οι εντερόκκοκοι απομονώνονται πολύ 
συχνότερα από ότι στις λοιμώξεις της κοινότητας (σε 
50% των ασθενών με μετεγχειρητική ενδοκοιλιακή 
λοίμωξη και σε �3% των ασθενών με ενδοκοιλιακό 
απόστημα) (8). Τα στελέχη των εντεροκόκκων που 
καλλιεργούνται συχνότερα είναι οι E. faecalis και Ε. 
faecium. Οι Ε. faecalis είναι συνήθως ευαίσθητοι στην 
πενικιλλίνη ή την αμπικιλλίνη, ενώ οι E. faecium είναι 
γενικά ανθεκτικοί. Επιπλέον, υπάρχει μια αυξανόμενη 
συχνότητα των ανθεκτικών στη βανκομυκίνη Ε. faecium 
(VRE), σε ασθενείς με νοσοκομειακές ενδοκοιλιακές 
λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε αασθενείς με τριτογενή πε-
ριτονίτιδα (9).

Οι σταφυλόκοκκοι απομονώνονται σπάνια σε 
ασθενείς με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις και αφορούν 
κατά κανόνα ασθενείς με τριτογενή περιτονίτιδα. 

Στα στελέχη αυτά η ανθεκτικότητα στη μεθικιλλίνη 
είναι συνήθης (�0).

Τα υποχρεωτικώς αναερόβια μικρόβια διαδραματί-
ζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 
παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, η απομόνωσή 
τους στα κλινικά εργαστήρια υποεκτιμάται. Το συχνό-
τερα απομονούμενο αναερόβιο είναι ο B. fragilis (�9% 
των δειγμάτων κατά μια μελέτη (��)), ενώ επίσης σε 
ποσοστό �0% απομονώνονται άλλα είδη του B. fragilis 
(B. thetaiotaomicron, B. distasonis, B. vulgatus, B. ovatus 
και B. uniformis). Αλλα αναερόβια που συχνά απομο-
νώνονται είναι τα Peptostreptococcus, Peptococcus, 
Eubacteria, Fusobacterium και είδη Clostiridia. Ολοένα 
και συχνότερη είναι η in vitro αντοχή του B. fragilis και 
άλλων αναεροβίων σε διάφορα αντιβιοτικά (��).

Οι μήκυτες, σπάνια απομονώνονται σε ενδοκοι-
λιακές λοιμώξεις της κοινότητας, ενώ απαντώνται 
συχνότερα σε νοσοκομειακές λοιμώξεις και σε ασθενείς 
με τριτογενή περιτονίτιδα. Η Candida albicans είναι ο 
συχνότερα καλλιεργούμενος μήκυτας, ενώ και άλλα 
είδη μηκύτων όλο και συχνότερα συνυπάρχουν σε 
ασθενείς με μηκυταιμία από Candida (�3).

Α. Αντιμικροβιακή θεραπεία σε ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου με ενδοκοιλιακές 
λοιμώξεις της κοινότητας.

Η αντιμικροβιακή θεραπείας στις ενδοκοιλιακές 
λοιμώξεις της κοινότητας συνιστάται από την εμπει-
ρική χορήγηση αντιβιοτικών, όσο δυνατόν νωρίτερα, 
με στόχο τον περιορισμό της μικροβιακής διασποράς 
κατά την επέμβαση ελέγχου της εστίας της λοίμωξης 
καθώς και την εκρίζωση των ενοπομείναντων μικρο-
βίων. Αρκετές από τις ενδοκοιλιακές λοιμώξεις όπως 
προαναφέρθηκε (π.χ. η οξεία εκκολπωματίτιδα) θε-
ραπεύονται μόνο με αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά που 
θα επιλεγούν για την εμπειρική θεραπεία, θα πρέπει 
να είναι ασφαλή, να εμφανίζουν ένα σχετικά στενό 
αντιμικροβιακό φάσμα (για να μειωθούν οι πιθανό-
τητες ανάπτυξης αντοχής) και να έχουν ένα λογικό 
οικονομικό κόστος. Επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής 
είναι η ύπαρξη αλλεργιών στον ασθενή, η πρόσφατη 
χορήγηση αντιβιοτικών, καθώς και η ύπαρξη ιδιαίτερων 
συνθηκών μικροβιακής αντοχής σε κοινά παθογόνα 
στην συγκεκριμένη κοινότητα.

Ήδη από το �00� έχουν προταθεί συγκεκριμένες 
οδηγίες για την χορήγηση αντιβιοτικών στις ενδοκοιλι-
ακές λοιμώξεις από την Διεθνή Εταιρεία Χειρουργικών 
Λοιμώξεων (Surgical Infection Society – SIS) (�4), καθώς 
και από την Αμερικανική Εταιρεία Λοιμωδών Νόσων 
(Infectious Diseases Society of America – IDSA) (�5). Θα 
πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:
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 �.  Υπάρχει τελευταία, όπως προαναφέρθηκε, αυ-
ξημένη in vitro αντοχή αναεροβίων βακτηριδίων, 
ιδιαίτερα του B. fragilis, στην κεφοξιτίνη, αμπικιλλίνη 
/ σουλβακτάμη και κλινδαμυκίνη (��). Η κλινική 
σημασία των παρατηρήσεων αυτών είναι προς το 
παρόν αβέβαιη και συνεπώς η εμπειρική χρήση των 
αντιβιοτικών αυτών βασίζεται στην προσωπική 
εμπειρία του εκάστοτε ιατρού.

�. Υπάρχει αυξανόμενη αντοχή του Ε.coli παγκοσμί-
ως στην αμπικιλλίνη/σουλβακτάμη, ακόμη και σε 
στελέχη της κοινότητας (6). Έτσι η χρήση του 
αντιβιοτικού αυτού στην εμπειρική θεραπεία των 
ενδοκοιλιακών λοιμώξεων πρέπει μάλλον να απο-
φεύγεται.

3. Ο ρόλος των αμινογλυκοσιδών σε συνδυασμό με ένα 
παράγοντα έναντι των αναερόβιων για τη θεραπεία 
των ασθενών με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις είναι επί-
σης αβέβαιος. Σε μία μετά-ανάλυση, από τους Bailey 
και συν. (�6), βρέθηκε ότι συνδυασμοί αντιβιοτικών 
που περιέχουν αμινογλυκοσίδες ήταν κατώτεροι 
σε δράση από τις περισσότερες συγκρινόμενες 
ουσίες στη θεραπεία αυτών των λοιμώξεων. Στην 
ίδια μελέτη συνιστάται να μη χρησιμοποιούνται οι 
συνδυασμοί που περιέχουν αμινογλυκοσίδες σαν 
πρώτη θεραπεία στις επιπεπλεγμένες ενδοκοιλι-
ακές λοιμώξεις, ιδιαίτερα αν συνυπολογισθεί και η 
τοξικότητα των αμινογλυκοσιδών. Εάν επιλεχθούν 
αυτοί οι συνδυασμοί πρέπει να γίνει τροποποίηση 
της δόσης τους λαμβάνοντας υπ΄ όψη παράγοντες 
που επηρεάζουν τη φαρμακοκινητική τους (�7).

4. Το αντιμικροβιακό φάσμα της κεφουροξίμης και της 
κεφοξιτίνης περιλαμβάνει το Ε.coli και την Klebsiella 
και οι συνδυασμοί τους με μετρονιδαζόλη αποτε-
λούν λογικές επιλογές για την εμπειρική θεραπεία 
των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων. Ιδιαίτερα για την 
κεφοξιτίνη, η in vitro δραστικότητά της έναντι του 
B.fragilis, επιτρέπει τη χρησιμοποίησή της και ως 
μονοθεραπεία.

5. Οι κινολόνες χρησιμοποιούνται ευρέως στις ενδο-
κοιλιακές λοιμώξεις λόγω της μεγάλης αποτελε-
σματικότητάς τους έναντι των Gram-αρνητικών 
μικροβίων. Η μεγαλύτερη εμπειρία υπάρχει με 
την σιπροφλοξασίνη σε συνδυασμό με την με-
τρονιδαζόλη. Και άλλες όμως κινολόνες όπως 
η λεβοφλοξασίνη φαίνεται ότι έχουν παρόμοια 
αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η μοξιφλοξασίνη 
έχει καλή in vitro δραστικότητα έναντι πολλών 
αναεροβίων (�8). Σε μία προοπτική μελέτη, από 
τους Malangoni και συν. (�9), η μονοθεραπεία με 
μοξιφλοξασίνη ήταν εξίσου αποτελεσματική με 
την πιπερακιλλίνη/ ταζοβακτάμη σε ασθενείς με 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις. Κατά συνέπεια η μοξιφλο-

ξασίνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εμπειρικά 
και ως μονοθεραπεία.

6. Η τιγεκυκλίνη είναι ένα καινούργιο αντιβιοτικό το 
οποίο εμφανίζει ευρύτερο φάσμα δραστικότητας 
συγκριτικά με την πρόδρομή τους ουσία, την μινο-
κυκλίνη (��). Κλινική μελέτη από τους Babinchakt 
και συν. (�0), δείχνει ισοδύναμη δραστικότητα της 
τιγεκυκλίνης συγκριτικά με την ιμιπενέμη/ σιλαστα-
τίνη σε ασθενείς με επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές 
λοιμώξεις. Ο ρόλος της όμως στην εμπειρική θερα-
πεία των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων της κοινότητας 
είναι υπό συζήτηση. 

7. Η ερταπενέμη, μία νεώτερη καρβαπενέμη, προτεί-
νεται από την SIS και από την IDSA σαν μονοθερα-
πεία σε ελαφράς ή μέσης βαρύτητας ενδοκοιλιακές 
λοιμώξεις (�4,�5). Κατά συνέπεια η χορήγησή της 
σε ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας είναι 
λογική. 

8. Συστηματική κάλυψη για εντερόκοκκο δεν είναι 
απαραίτητη σε ασθενείς με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 
της κοινότητας (Σύσταση Α-�).

9. Ακόμα και εάν καλλιεργηθούν μύκητες σε ασθενείς 
με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας, δεν 
χρειάζεται αντιμυκητιασική αγωγή, εκτός εάν ο 
ασθενής έχει πάρει ανοσοκατασταλτική θεραπεία 
για κακοήθεια, φλεγμονώδη νόσο ή μεταμόσχευση 
(Σύσταση Β-�). 
Η εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς με 

ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας συνοψίζονται 
στον πίνακα 3. Αναλυτικά οι συστάσεις για τη χρήση 
των αντιβιοτικών ανά ένδειξη είναι (35):

Διάτρηση στομάχου, δωδεκαδακτύλου ή κεντρι-
κού είλεού. Σε οξείες διατρήσεις των παραπάνω 
οργάνων και σε απουσία θεραπείας με αντιόξινα 
ή κακοήθειας, η χορήγηση αντιβιοτικών θεωρείται 
προφυλακτική και πρέπει να διαρκεί <�4 ώρες (Σύ-
σταση B-�)

Ιατρογενής ή τραυματική διάτρηση εντέρου που 
αποκαθίσταται μέσα σε 12 ώρες. Οι παραπάνω 
καταστάσεις όπως και η διεγχειρητική διάτρηση του 
εντέρου πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά 
για <�4 ώρες (Σύσταση Α-�)

Οξεία σκωληκωειδίτιδα. Η οξεία σκωληκωειδίτιδα, 
χωρίς στοιχεία γάγγραινας, ρήξης, αποστήματος ή 
περιτονίτιδας αντιμετωπίζεται με προφυλακτική περι-
εγχειρητική χορήγηση όχι προωθημένων αντιβιοτικών 
έναντι Gram-αρνητικών και αναεροβίων μικροβίων 
(μία δόση) (Σύσταση Α-�). Σε γάγγραινα ή ρήξη τα 
αντιβιοτικά συνεχίζονται για �-7 ημέρες

Οξεία χολοκυστίτιδα. Σε κλινική / απεικονιστική 
τεκμηρίωση οξείας χολοκυστίτιδας, η χολοκυστεκτο-
μή εντός �4 ώρου αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Η 
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χορήγηση αντιβιοτικών είναι προφυλακτική σε αυτή 
την περίπτωση (� δόση) (Σύσταση Β-�). Εάν υπάρχει 
χολοπεπτική αναστόμωση η κάλυψη για αναερόβια 
είναι υποχρεωτική (Σύσταση C-3).

Οξεία χολαγγειίτιδα. Η λοίμωξη αυτή αντιμετώ-
πίζεται επιτυχώς, μόνο με τη χορήγηση αντιβιοτικών, 
σε >75% των ασθενών. Σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, 
διαβητικούς και σε ασθενείς στους οποίους έχουν γίνει 
χειρισμοί στον χοληδόχο πόρο η κάλυψη για αναερόβια 
είναι επιτακτική.

Οξεία παγκρεατίτιδα. Η χορήγηση αντιβιοτικών 
στην οξεία παγκρεατίτιδα έχει ένδειξη μόνο στη σο-
βαρή (νεκρωτική) οξεία παγκρεατίτιδα και αφορά 
προφυλακτική χορήγηση σε ασθενείς με SIRS, σήψη, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μικροβιολογία των ενδοκοιλιακών λοιμώ-
ξεων

Gram-αρνητικά βακτηρίδια
Escherichia coli 
Klebsiella sp. 
Pseudomonas aeruginosa 
Enterobacter sp. 
Gram-θετικοί κόκκοι
Streptococci 
Enterococcus sp. 
Staphylococcus aureus
Coagulase-negative staphylococci

Αναερόβια βακτηρίδια
Bacteroides fragilis 
Άλλα είδη Bacteroides tragilis 

Μύκητες
Candida albicans

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για 
αυξημένη θνητότητα ή για αποτυχία της θεραπείας. Τρο-
ποποιημένος από βιβλ. 38.

Βαθμολογία APACHE II 

Μεγάλη ηλικία

Υπολευκωματιναιμία

Προεγχειρητική έκπτωση οργάνου

Κακοήθεια

Ανοσοκαταστολή

Χρόνια ηπατική νόσος

Χρόνια νεφρική νόσος

Λήψη κορτικοστεροειδών

Παρατεταμένη παραμονή στο Νοσοκομείο

Προηγούμενη πρόσφατη θεραπεία με αντιβιοτικά

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Συνιστώμενα αντιβιοτικά για τη θεραπεία 
ασθενών με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις

Ασθενείς χαμηλού κινδύνου με ενδοκοιλιακές λοιμώ-
ξεις της κοινότητας: 
Κεφοξιτίνη� - � g iv. κάθε 6 ώρες, τικαρσιλλίνη / κλαβου-
λανικό 3.� g iv. κάθε 4 - 6 ώρες, ερταπενέμη � g iv. κάθε 
�4 ώρες, μοξιφλοξασίνη 400 mg g iv. κάθε �4 ώρες ή,

Συνδυασμός κεφαζολίνης � - � g iv. κάθε 8 ώρες ή 
κεφουροξίμης �.5 g iv. κάθε 8 ώρες με μετρονιδαζόλη 
500 mg i.v. κάθε 8 ώρες

Υψηλότερου κινδύνου ασθενείς, ασθενείς με σοβα-
ρότερες λοιμώξεις, με μετεγχειρητικές λοιμώξεις ή 
ασθενείς με πρόσφατη λήψη αντιβιοτικών (ασθενείς 
με ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις):
Πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη 3.375 - 4.5 g iv. κάθε 6 
ώρες ή

Συνδυασμός κεφοταξίμης � - � g iv. κάθε 8 ώρες, 
κεφτριαξόνης � - � g iv. κάθε �4 ώρες κεφταζιδίμης � 
- � g iv.κάθε 8 ώρες, κεφεπίμης � g iv. κάθε�� ώρες, 
αζτρεονάμης � - � g iv. κάθε 8 - �� ώρες, ή σιπροφλο-
ξασίνης 400 mg g iv.κάθε�� ώρες με μετρονιδαζόλη

Προσθέτουμε αμπικιλλίνη � - � g iv. κάθε 4 - 6 ώρες ή 
βανκομυκίνη �5 mg/kg i.v. κάθε �� ώρες για κάλυψη 
από εντερόκκοκο στα σχήματα με κεφαλοσπορίνη, 
αζτρεονάμη ή σιπροφλοξασίνη 

Προσθέτουμε φλουκοναζόλη 400 mg i.v. κάθε �4 ώρες 
σε επιλεγμένους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για περι-
τονίτιδα από Candida. 

Διακοπή/τροποποίηση αντιβιοτικών όταν είναι διαθέ-
σιμες οριστικές καλλιέργειες 

Ασθενείς με τριτογενή περιτονίτιδα ή ασθενείς με 
προηγούμενη εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών: 
Πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη, ιμιπενέμη/σιλαστατίνη 500 
mg - � g iv. κάθε 6 - 8 ώρες, μεροπενέμη � g κάθε 8 ώρες 
ή συνδυασμός κεφταζιδίμης, κεφεπίμης ή αζτρεονάμης 
με μετρονιδαζόλη 

Προσθέτουμε δεύτερο αντιβιοτικό έναντι ανθεκτικών 
Gram (-) μικροβίων όπως αμινογλυκοσίδες, σιπροφλο-
ξασίνη, τιγεκυκλίνη, ή κολιστίνη ανάλογα τις τοπικές 
αντοχές των μικροβίων 

Προσθέτουμε βανκομυκίνη για τη θεραπεία ανθεκτι-
κών Gram (+) μικροβίων 

Προσθέτουμε φλουκοναζόλη σαν προληπτική θερα-
πεία. Σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη περιτονίτιδα από 
Candida χορηγείται κασποφουγκίνη 70 mg iv. και μετά 
50 mg iv. κάθε �4 ώρες

Διακοπή/τροποποίηση αντιβιοτικών όταν είναι διαθέ-
σιμες οριστικές καλλιέργειες 
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πολυοργανική ανεπάρκεια, με βαθμολογία APACHE 
II >8, με παγκρεατική νέκρωση >30% στην υπολογι-
στική τομογραφία με σκιαγραφικό, με 7-�0 βαθμούς 
στο σύστημα ταξινόμησης CT severity index καθώς 
και θεραπευτική χορήγηση στους ασθενείς με τεκμη-
ριωμένη επιμόλυνση των νεκρωμάτων. 

Τα αντιβιοτικά που διεισδύουν επαρκώς και επι-
τυγχάνουν βακτηριοκτόνες στάθμες στο παγκρεατικό 
παρέγχυμα είναι οι καρβαπενέμες, η σιπροφλοξασίνη, 
η μετρονιδαζόλη και η κεφεπίμη. Απαραίτητη συχνά 
είναι η εμπειρική χορήγηση αντιμυκητιασικών. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι η παρατεταμένη χορήγηση προωθη-
μένων αντιβιοτικών στην σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα 
οδηγεί στην ανάπτυξη πολυανθεκτικών στελεχών 
MRSA, VRE καθώς και ανθεκτικών μυκήτων. 

Οξεία εκκολπωματίτιδα. Η θεραπεία της οξείας 
εκκολπωματίτιδας είναι κατά κανόνα συντηρητική 
με στέρηση υγρών και τροφής και παρεντερική χο-
ρήγηση των αντιβιοτικών που αναγράφονται στον 
πίνακα 3 για 3-6 ημέρες και στη συνέχεια με από το 
στόμα χορήγηση, έτσι ώστε η συνολική διάρκεια να 
είναι 8-�0 ημέρες. Επί εντοπισμένης διατρήσεως και 
σχηματισμό περικολικού ή μεσεντερικού αποστήματος 
(στάδιο Ι κατά Hinchey (36)) η θεραπεία είναι συντη-
ρητική όπως παραπάνω. Επί σχηματισμού πυελικού 
ή οπισθοπεριτοναικού αποστήματος (στάδιο ΙΙ κατά 
Hinchey), ή επί πυώδους περιτονίτιδας (στάδιο ΙΙΙ), 
ή κοπρανώδους περιτονίτιδας (στάδιο IV), η θερα-
πεία περιλαμβάνει και την διαδερμική ή χειρουργική 

παροχέτευση της συλλογής ή την λαπαροτομία για 
εκτομή του σιγμοειδούς.

Πυελικές λοιμώξεις (Φλεγμονώδης Νόσος της 
Πυέλου – Pelvic Inflammatory disease-PID). Σύμφωνα 
με τις συστάσεις του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
των Νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
(Center for Disease Control and Prevention – CDC), 
κάθε σεξουαλικά ενεργή γυναίκα με υποψία ύπαρξης 
PID, πρέπει να λαμβάνει εμπειρική αντιμικροβιακή 
αγωγή (37). Τα χορηγούμενα αντιβιοτικά πρέπει να 
είναι ευρέως φάσματος και να είναι δραστικά έναντι 
των Neisseria gonhrrhoea, Chlamydia trahomatis, ανα-
εροβίων, Gram-αρνητικών βακτηρίων και στρεπτο-
κόκκων. Η από του στόματος θεραπεία διαρκεί �4 
ημέρες και περιλαμβάνει συνδυασμούς αντιβιοτικών 
όπως κινολόνες με μετρονιδαζόλη ή κεφαλοσπορίνες 
�ης ή 3ης γενιάς (μία δόση ενδομυικά) ακολουθούμενες 
από δοξυκυκλίνη και μετρονιδαζόλη. Εισαγωγή στο 
νοσοκομείο είναι απαραίτητη όταν δεν μπορούν να 
αποκλειστούν άλλες επείγουσες καταστάσεις όπως η 
σκωληκωειδίτιδα, όταν υπάρχει κύηση, ή όταν υπάρχει 
έντονη συμπτωματολογία. Τα αντιβιοτικά σχήματα 
που χορηγούνται παρεντερικά περιλαμβάνουν κεφο-
ξιτίνη με δοξυκυκλίνη, αμπικιλλίνη / σουλβακτάμη με 
δοξυκυκλίνη, κλινδαμυκίνη με γενταμυκίνη, ή κινολόνη 
με μετρονιδαζόλη. 

Β. Αντιμικροβιακή θεραπεία σε ασθενείς 
υψηλότερου κινδύνου ή/και σε ασθενείς 
με σοβαρές ενδονοσοκομειακές 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις.

Οι ασθενείς σε αυτήν την ομάδα πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται με αντιβιοτικά ευρύτερου φάσματος από 
ότι οι ασθενείς με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότη-
τας. Παρ’ όλο που δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για το 
τι συνιστά την ομάδα των “ασθενών υψηλού κινδύνου” 
ή των “σοβαρών λοιμώξεων”, έχουν επισημανθεί, από 
πολλαπλές κλινικές μελέτες/μετα-αναλύσεις, αρκετοί 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου που 
αφορούν τόσο την πρόβλεψη της θνητότητας όσο και 
την πρόβλεψη της αποτυχίας της θεραπείας (��,��). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις μελέτες, η βαθμο-
λογία APACHE (Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation) II, σταθερά αναφέρεται σαν αξιόπιστος 
προγνωστικός δείκτης της αποτυχίας της θεραπείας 
και της θνητότητας. ‘Αλλοι τέτοιοι δείκτες είναι η μεγά-
λη ηλικία, η υπολευκωματιναιμία, η ύπαρξη έκπτωσης 
οργάνου προεγχειρητικά, η παρατεταμένη παραμονή 
στο νοσοκομείο, η προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών, 
η ηπατική ανεπάρκεια, η νεφρική ανεπάρκεια, η 
ύπαρξη κακοήθειας, η λήψη κορτικοστεροειδών και 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Επίπεδα της Ποιότητας της Τεκμηρίωσης και 
Ισχύς της Σύστασης.

Ποιότητα της τεκμηρίωσης (Quality of evidence)
�. Τεκμηρίωση από ≥ � καλά σχεδιασμένη τυχαιοποιημένη 

μελέτη

�. Τεκμηρίωση από ≥ � καλά σχεδισμένη κλινική μελέτη 
χωρίς τυχαιοποίηση (cohort study, case controlled study), 
από πολλαπλές προοπτικές σειρές περιστατικών (time-
series) ή από δραματικά αποτελέσματα από πειραματικές 
μελέτες.

3. Τεκμηρίωση από γνώμες ειδικών βασισμένες στην κλινική 
εμπειρία, ή αναφορές επιτροπών ειδικών (expert com-
mittees reports)

Ισχύς της Σύστασης (Strength of recommendation)
Α. Επαρκής τεκμηρίωση για τη σύσταση της χρήσης
Β. Μέτρια τεκμηρίωση για τη σύσταση της χρήσης
C. Φτωχή τεκμηρίωση για τη σύσταση της χρήσης
D. Μέτρια τεκμηρίωση για τη σύσταση της μη-χρήσης
Ε. Επαρκής τεκμηρίωση για τη σύσταση της μη-χρήσης
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η ανεπιτυχής εγχείρηση (πίνακας �).
Η εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς 

υψηλού κινδύνου ή σε ασθενείς με ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις παρατίθεται στον πίνακα 3. Αναλυτικά:
 �. Στην ομάδα των ασθενών υψηλού κινδύνου, ο 

βαθμός κατά τον οποίο η ενδοκοιλιακή λοίμωξη έχει 
προχωρήσει προς την κατηγορία της τριτογενούς 
περιτονίτιδας, μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή 
των αντιβιοτικών. Για παράδειγμα, ασθενείς υψηλού 
κινδύνου με μετεγχειρητική ενδοκοιλιακή λοίμωξη, 
πιθανώτατα έχουν μολυνθεί με ψευδομονάδα, 
εντεροβακτηριοειδή και εντερόκκοκους (κυρίως E. 
faecalis), οι οποίοι μικροοργανισμοί είναι ανθεκτικοί 
σε πολλά από τα αντιβιοτικά που συστήνονται για 
τις λοιμώξεις της κοινότητας. Όμως είναι μάλλον 
απίθανο, σε απουσία προηγούμενης χορήγησης 
αντιβιοτικών, να έχουν μολυνθεί από τα πολυαν-
θεκτικά στελέχη που είναι χαρακτηρηστικά της τρι-
τογενούς περιτονίτιδας. Για τους ασθενείς αυτούς 
αρκεί η χορήγηση πιπερακιλλίνης/ταζοβακτάμης 
ή συνδυασμός 3ης ή 4ης γενιάς κεφαλοσπορίνης, 
σιπροφλοξασίνης ή αζτρεονάμης μαζί με μετρονι-
δαζόλη. Σε δύο μελέτες, από τους Cometta και συν.  
(�3), και από τους Dupont και συν. (�4), δείχθηκε ότι 
η χορήγηση εμπειρικά ενός δεύτερου αντιβιοτικού 
για τον έλεγχο τυχόν ανθεκτικών Gram-αρνητικών 
μικροβίων (π.χ. Αμινογκυκοσιδών) ή η χορήγηση 
πιο προωθημένων αντιβιοτικών όπως η ιμιπενέ-
μη / σιλαστατίνη, δεν είχε όφελος στους ασθενείς 
αυτούς.

  Στο παραπάνω βασικό σχήμα αντιβιοτικών, συ-
στήνεται ισχυρά από πολλούς συγγραφείς, αλλά 
και από τις SIS και IDSA, συστηματική κάλυψη 
για E. faecalis. Αυτό γιατί αφενός οι ενετερόκκοκοι 
απομονώνονται πολύ συχνά στους ασθενείς αυτούς 
(50% των ασθενών με μετεγχειρητική λοίμωξη) 
και αφετέρου γιατί η απομόνωσή τους αποτελεί 
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την αποτυχία 
της θεραπείας και τη θνητότητα (�5,�6). Έτσι εάν 
χορηγείται πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη δεν χρειά-
ζεται πρόσθετο αντιβιοτικό, ενώ εάν χορηγούνται 
οι συνδυασμοί με κεφαλοσπορίνες, σιπροφλοξασίνη 
ή αζτρεονάμη, πρέπει να προστεθεί βανκομυκίνη 
ή αμπικιλλίνη.

  Επιπρόσθετα, σε επιλεγμένους ασθενείς με αυξημένο 
κίνδυνο για ανάπτυξη περιτονίτιδας από Candida 
(ανοσοκαταστολή λόγω χημειοθεραπείας, λήψης 
κορτικοστεροειδών ή μεταμόσχευσης), ή σε ασθενείς 
με μετεγχειρητική ή υποτροπιάζουσα ενδοκοιλιακή 
λοίμωξη, με την προυπόθεση ότι έχουν απομονω-
θεί από καλλιέργειες στελέχη Candida, πρέπει να 
προστεθεί θεραπευτική χορήγηση φλουκοναζόλης 

ή βορικοναζόλης (�4,�5).(Σύσταση Β-�)
  Νεώτερα στοιχεία, υποδηλώνουν ότι αντιβιοτικά 

με μυκητοκτόνο δράση όπως η αμφοτερικίνη Β 
και η κασποφουγκίνη είναι πιθανά περισσότερο 
αποτελεσματικές από την φλουκοναζόλη για τον 
έλεγχο της περιτονίτιδας από Candida (�7).

 �.  Οι ασθενείς με τριτογενή περιτονίτιδα θεραπεύονται 
δυσκολότερα γιατί η λοίμωξη με πολυανθεκτικά 
μικρόβια είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Στους 
ασθενείς αυτούς η χρήση αντιβιοτικών με ισχυρή 
αντιψευδομοναδική δράση είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της θεραπείας. Τέτοιες ουσίες είναι η ιμιπε-
νέμη/ σιλαστατίνη, η μεροπενέμη καθώς και άλλα 
αντιβιοτικά όπως η πιπερακιλλίνη/ ταζοβακτάμη, η 
κεφταζιδίμη, η κεφεπίμη και η αζτρεονάμη με την 
προυπόθεση ότι ο ασθενής δεν έχει εκτεθεί ήδη σε 
αυτές. Τα τελευταία τρία αντιβιοτικά πρέπει να 
συνδυάζονται με μετρονιδαζόλη. Εάν οι ασθενείς 
είναι υψηλού κινδύνου για πολυανθεκτικά Gram-
αρνητικά παθογόνα ή υπάρχουν αναφορές για 
ευαισθησία κάποιων μικροβίων σε συγκεκριμένα 
αντιβιοτικά σε τοπικό επίπεδο (π.χ. επανειλημμένα 
καλλιεργημένα στελέχη στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας), ένα δεύτερο αντιβιοτικό έναντι των 
Gram-αρνητικών μικροβίων μπορεί να προστεθεί 
εμπειρικά. Τέτοια αντιβιοτικά είναι οι αμινογλυ-
κοσίδες, η σιπροφλοξασίνη, η τιγεκυκλίνη και η 
κολιστίνη. Το θεραπευτικό σχήμα θα τροποποιηθεί 
με την έλευση των καλλιεργειών.

  Στους ασθενείς με τριτογενή περιτονίτιδα η λοίμωξη 
με E. faecalis είναι κανόνας και μάλιστα με στελέχη 
ανθεκτικά στις πενικιλλίνες, γι αυτό και συστήνεται 
η εμπειρική συστηματική χορήγηση βανκομυκίνης. 
Οι σπάνιες ενδοκολιακές λοιμώξεις από ανθεκτικά 
στη βανκομυκίνη στελέχη εντεροκκόκων (VRE), όπως 
στελέχη E. faecium αποτελούν θεραπευτικό δίλημμα. 
Σε επιβεβαιωμένη με καλλιέργειες λοίμωξη από 
VRE, ουσίες όπως η δαπτομυκίνη, η λινεζολίδη και 
πιθανά η τιγεκυκλίνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
(�8,�9). Η εμπειρική χρήση των αντιβιοτικών αυτών 
δεν έχει μελετηθεί και κατά συνέπεια δεν μπορεί 
να δικαιολογηθεί παρά μόνο σε ασθενείς με πολύ 
υψηλό κίνδυνο για λοίμωξη από VRE.

  Επιπλέον οι ασθενείς με τριτογενή περιτονίτιδα 
εμφανίζουν σχετικό κίνδυνο λοίμωξης από στελέχη 
σταφυλοκκόκων ιδιαίτερα από ανθεκτικούς στη 
μεθικιλλίνη S. aureus (MRSA) καθώς και κοαγκουλάση 
– αρνητικούς σταφυλοκκόκους, όπως ο S. epider-
midis (αν και ο παθογόνος ρόλος του τελευταίου 
αμφισβητείται (30)) και συνεπώς η συνιστώμενη 
συστηματική εμπειρική χορήγηση βανκομυκίνης 
για τον εντερόκοκκο καλύπτει και αυτόν τον θε-
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ραπευτικό στόχο. Η δαπτομυκίνη, η λινεζολίδη 
και η τιγεκυκλίνη είναι και αυτές δραστικές έναντι 
των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη σταφυλοκκόκκων 
(3�). Η βανκομυκίνη πρέπει να διακοπεί εάν δεν 
απομονωθούν ανθεκτικοί Gram-θετικοί κόκκοι.

  Τέλος προληπτική αντιμυκητιασική θεραπεία με 
φλουκοναζόλη ενδείκνυται για τους περισσότερους 
από τους ασθενείς με τριτογενή περιτονίτιδα. Εάν 
υπάρχει τεκμηριωμένη περιτονίτιδα από Candida 
ή υπάρχει αποτυχία της φλουκοναζόλης, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν άλλα αντιμυκητιασικά όπως 
η κασποφουγκίνη τα οποία είναι δραστικά έναντι 
των ανθεκτικών στην φλουκοναζόλη στελεχών 
Candida όπως η C. glabrata (�7).

Διάρκεια της αντιμικροβιακής 
θεραπείας

Οι συστάσεις των SIS και IDSA αναφορικά με 
την διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας στους 
ασθενείς με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις είναι ο περιο-
ρισμός της σε ≤ 5-7 ημέρες. Σε περίπτωση που οι 
ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στο αρχικό εμπειρικό 
αντιμικροβιακό σχήμα (π.χ. εμφανίζουν συνεχιζόμενο 
πυρετό ή λευκοκυττάρωση), μια συνήθης πρακτική 
είναι η χρονική παράταση της θεραπείας ή/και τρο-
ποποίηση του σχήματος. Μελέτες όμως έδειξαν ότι 
η πρακτική αυτή δεν μειώνει τα ποσοστά αποτυχίας 
της θεραπείας (3�,33). Η συνιστώμενη τακτική είναι η 
διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για την διευκρί-
νηση του αιτίου της μη ανταπόκρισης στη θεραπεία 
(π.χ. υπολογιστική τομογραφία για την ανίχνευση 
ενδοκοιλιακής συλλογής) και ο προγραμματισμός 
επεμβατικού ελέγχου της εστίας της λοίμωξης.

Μια πιθανή εξαίρεση στον κανόνα της όσο δυνα-
τόν βραχύτερης αντιμικροβιακής θεραπείας είναι οι 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς με σοβαρή σήψη όπως 
π.χ. οι ασθενείς με τριτογενή περιτονίτιδα. Υπάρχουν 
στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η πρώιμη διακοπή 
των αντιβιοτικών στους ασθενείς αυτούς σχετίζε-
ται με αύξηση της θνητότητας (34). Η διακοπή των 
αντιβιοτικών στις περιπτώσεις αυτές γίνεται μετά 
από εκτίμηση της κλινικής ανταπόκρισης και των 
αποτελεσμάτων των καλλιεργειών.
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summary

MANGANAS D. Management of postoperative septic complications. Severe sepsis remains a com-
mon cause of death in surgical patients. Eradication of the septic source and supportive care have long 
been the mainstay of treatment. The application of basic principles of source control, based on an 
understanding of the biology of inflammation and the natural history of the infectious processes, can 
generally provide the clinician with an appropriate set of management options. Close collaboration 
between the intensivist and the surgeon is the key to a successful outcome. In the future, a better 
understanding of the pathophysiology of sepsis and clinical studies may further improve outcomes 
from severe sepsis. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 30-35, 2009.

key words: Sepsis, severe sepsis, septic shoc,infection, postoperative complications, intensive care 
unit, surviving sepsis campaign, source control, re-intervention, drainage.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Οι μετεγχειρητικές σηπτικές επιπλοκές αποτελούν τη σημαντικώτερη αιτία θνητότητας και 
νοσηρότητας των μετεγχειρητικών ασθενών. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για 
την έγκαιρη αναγνώριση του προβλήματος, την ανάδειξη της κύριας πηγής της σήψης και 
την αντιμετώπισή της με τρόπο επαρκή, αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στη κατάσταση 
κάθε συγκεκριμένου ασθενή. Η καλή συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων, η αξιοποίηση της 
υπάρχουσας τεχνικής υποδομής και η εφαρμογή των σύγχρονων πρωτοκόλλων διάγνωσης 
και παρέμβασης αποτελούν τους σημσντικώτερους παράγοντες που καθορίζουν την καλή 
έκβαση. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 30-35, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Σήψη, σηπτικές επιπλοκές, μετεγχειρητικές επιπλοκές, μετεγχειρητικές 
λομώξεις,οξεία κοιλία, απόστημα, επενεγχείρηση, διάσπαση αναστόμωσης, επεμβατική 
ακτινολογία, μονάδα εντατικής θεραπείας.
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xxxxxxxxxxxxxxxx

Ως σήψη ορίζεται η συστηματική φλεγμονώδης 
απάντηση στη λοίμωξη. 

Τα κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση της σήψης 
περιλαμβάνουν την ύπαρξη ή την υποψία λοίμωξης 
σε συνδυασμό με την παρουσία του συνδρόμου της 
συστηματικής απόκκρισης στη φλεγμονή (SIRS), το 
οποίο συμπεριλαμβάνει υποθερμία ή υπερθερμία, 
ταχυκαρδία, ταχύπνοια ή υπεραερισμό και λευκο-
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xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Διάγνωση της σήψης και εκτίμηση της βαρύτητας 
της (αυξημένος βαθμός υποψίας, χρήση σύγχρονων 
συστημάτων ταξινόμησης όπως APACHE II, SAPA 
και MoDS, συνυπολογισμός των προδιαθεσικών 
παραγόντων κλπ)
Αρχική ανάταξη του ασθενούς (μέσα στις πρώ-
τες ώρες) που περιλαμβάνει την αιμοδυναμική 
σταθεροποίηση, την αποκατάσταση της ιστικής 
οξυγονώσης, τη διόρθωση των διαταραχών της 
οξεοβασικής ισορροπίας και την έναρξη εμπειρικής 
αντιβιωτικής αγωγής)
Διάγνωση και αντιμετώπιση της αιτίας της σήψης 
(source control)
Φαρμακευτική και μεταβολική υποστήριξη δεύτερης 
γραμμής (ανοσοτροποποίηση, μηχανική υποστή-
ριξη της αναπνοής, αναλγησία και καταστολή, 
έλεγχος της γλυκαιμίας, υποστήριξη της νεφρικής 
λειτουργίας, διόρθωση αναιμίας, προφύλαξη άλλων 
συστημάτων κλπ)
Επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θε-
ραπείας και καθορισμό τυχόν άλλων θραπευτικών 
ή υποστηρικτικών παρεμβάσεων
Φροντίδα και αποκατάσταση του ασθενούς μετά 
την αντιμετώπιση της σήψης
Η εμφάνιση σήψης μετεγχειρητικά, αποτελεί ένα 

σύμπλοκο πρόβλημα:
Δεν σημαίνει υποχρωτικά ότι συνυπάρχουν ση-
πτικές μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται 
άμεσα με τη θέση, τον τύπο ή την τεχνική της 
επεμβάσεως που προηγήθηκε. Ετσι για παράδειγ-
μα η συχνότερη αιτία σήψης στο μετεγχειρητικό 
ασθενή είναι οι πνεύμονες. 
Η χειρουργική επέμβαση από μόνη της προκαλεί 
ανοσοκαταστολή, η οποία μεγιστοποιείται από 
την ύπαρξη παθολογικού βιολογικού υποστρώ-
ματος (αναιμία, κακοήθεια, κακή θρέψη κλπ) ή και 
ανεπάρκειες οργάνων ανάλογα με τον τύπο της 
(ηπατεκτομή, νεφρεκτομή, πνευμονεκτομή, εκτομή 
μεγάλου τμήματος εντέρου, παγκρεατεκτομή) ή 
δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη 
σήψης (διάσπαση εντερικού φραγμού, διαμίανση 
ιστών, συλλογές αίματος ή λέμφου κλπ)
Ο χειρουργός εμπλέκεται άμεσα τόσο στην ανάδειξη 
και τη διάγνωση τυχόν μετεγχειρητικής επιπλοκής, 
όσο και στην απόφαση για το εάν και πότε χρει-
άζεται κάποιου τύπου παρέμβαση, άσχετα εάν 
υπάρχει μία τεχνική επιπλοκή της επέμβασης, 
με την έννοια ότι συχνά καλείται να παίξει καθο-
ριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αιτίας της 
σήψης (source control), η οποία φαίνεται ότι είναι 
η σπουδαιότερη παράμετρος που θα καθορίσει 
την επιβίωση του ασθενούς.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

κυττάρωση με στροφή του τύπου στα αριστερά ή 
λευκοπενία. 

Όταν η σήψη έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουρ-
γία ή την ανεπάρκεια ενός ή περισσοτέρων οργάνων 
χαρακτηρίζεται ως βαρεία και στην περίπτωση που 
συνδυάζεται με υπόταση παρά την επαρκή χορήγηση 
υγρών και ηλεκτρολυτών, η κατάσταση χαρακτηρίζεται 
ως σηπτική καταπληξία.

Περίπου το �5-30% των ασθενών που αναπτύσσουν 
βαρειά σήψη είναι χειρουργικοί ασθενείς με θνητότητα 
που μπορεί να κυμαίνεται από 6% σε ασθενείς με SIRS 
έως και 85% σε ασθενείς με σηπτική καταπληξία. Γενικά 
η θνητότητα των μετεγχειρητικών ασθενών με βαρειά 
σήψη εκτιμάται γύρω στο �8%, χαμηλότερη στα παι-
διά (�0%) και υψηλότερη στους υπερήλικες ασθενείς 
(38,4%), εξαρτάται όμως από πολλούς παράγοντες, 
και κυρίως την συνύπαρξη παθολογίας από άλλα 
συστήματα προεγχειρητικά, ιδιαίτερα την ύπαρξη 
καρδιακής, αναπνευστικής ή νεφρικής ανεπάρκειας 
ή αναοσοκαταστολής. Οι παράγοντες αυτοί επηρε-
άζουν και την τελική πρόγνωση αφού ένα έτος μετά 
το αρχικό επεισόδιο μόνο το 49% των ασθενών που 
επιβίωσαν αρχικά, διατηρούνται στη ζωή.

Και στους μετεγχειρητικούς ασθενείς πρέπει να 
εφαρμόζωνται οι σύγχρονες αρχές αντιμετωπίσεως 
της σήψης με την εφαρμογή των πρωτοκόλων διαγνώ-
σεως και αντιμετωπίσεως, που έχουν αναπτυχθεί τα 
τελευταία έτη ως αποτέλεσμα της κατανοήσεως ότι 
το οικονομικό, ιατρικό και κοινωνικό κόστος των με-
τεγχειρητικών σηπτικών επιπλοκών (περίπου ��5.000 
θάνατοι το χρόνο στις Η.Π.Α.) αποτελεί μείζονα προ-
τεραιότητα των σύγχρονων συστημάτων υγείας.

Ετσι από το �00� ανακοινώθηκε η Εκστρατεία 
Επιβιώσης από τη Σήψη (Surviving Sepsis Campaign), 
η οποία φιλοδοξεί να ελαττώσει έως το �009 τη θνη-
τότητα από βαρεία σήψη σε λιγώτερο από �5%. Σε 
γενικές γραμμές τα βήματα που πρέπει να ακολου-
θούνται είναι τα ακόλουθα:

Αυξημένη επαγρύπνηση για την εμφάνιση σή-
ψης
Βελτίωση της πρώϊμης και έγκυρης διαγνώσης
Αυξηση και βελτιστοποίηση των ενδεικνυόμενων 
θεραπειών και επεμβάσεων
Εκπαίδευση των λειτουργών υγείας
Βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας μετά την έξοδο 
από τη ΜΕΘ
Ανάπτυξη ποιοτικά βελτιωμένων συνθηκών νο-
σηλείας
Βασιζόμενη στις τάσεις αυτές, η αντιμετώπιση 

των σηπτικών μετεγχειρητικών σηπτικών επιπλοκών 
ακολουθεί παρόμοια μεθοδολογία και περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα:

•

•
•

•
•

•
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Η αντιμετώπιση της αιτίας της σήψης σκοπεύει 
στο να εξαλείψει ή να ελέγξει τη σηπτική εστία. Τρεις 
είναι οι αρχές στην προσπάθεια αυτή:

Παροχέτευση όλων των σηπτικών συλλογών
Αφαίρεση όλων των νεκρωμένων ή σηπτικών ιστών 
καθώς και των επιμολυσμένων ξένων σωμάτων
Διόρθωση της αιτίας που προκάλεσε την ανάπτυξη 
της λοίμωξης

Διάγνωση

Τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης παραμένουν 
σημαντικά στη διαγνωστική προσπέλαση των ασθε-
νών με μετεγχειρητική σήψη. Αν και η κλινική εξέταση 
στους ασθενείς αυτούς δεν είναι πάντα αξιόπιστη 
(χαμηλό επίπεδο συνείδησης λόγω της φαρμακευτικής 
αγωγής, βαρειά υποκείμενη νόσος, καταστολή κ.λ.π.) 
ο αυξημένος βαθμός υποψίας και η επαναλαμβανό-
μενη αξιολόγηση της κατάστασης, θα επιτρέψουν 
την εγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τυχόν 
επιπλοκής. Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη (Gajik 
et al) το 95% των ασθενών που νοσηλεύονται στη 
Μ.Ε.Θ. με οξεία κοιλία παρουσιάζουν κοιλιακή ευαι-
σθησία στη κλινική εξέταση αν και μόνο το 38% είχαν 
περιτοναϊσμό, γεγονός που στη μελέτη αυτή οδήγησε 
σε καθυστερημένη χειρουργική επέμβαση και αύξηση 
της θνητότητας.

Για το λόγο αυτό σε ασθενείς με μετεγχειρητική 
σήψη, πρέπει να εξαντλούνται όλες οι προσπάθειες 
για να γίνει η σωστη παρακλινική εξέταση που σε 
συσχετισμό με τη κλινική εικόνα, θα θέσει τη διά-
γνωση. Ο στόχος είναι διπλός: να αποκλεισθεί τυχόν 
μη χειρουργική αιτία της μετεγχειρητικής σήψης και 
εάν αποδειχθεί ότι η αιτία είναι χειρουργική δηλαδή 
ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί με κάποιου τύπου 
χειρουργική παρέμβαση, οι εξετάσεις να επιτρέψουν 
το σωστό σχεδιασμό της και να ορίσουν την πλέ-
ον κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση. Ετσι π.χ. 
ασθενεις στους οποίους η αιτία της μετεγχειρητικής 
σήψης πιθανολογείται ότι είναι η κοιλία μπορούν να 
υποβληθούν σε:

Υπερηχογράφημα 
Αξονική τομογραφία
Παρακέντηση κοιλίας
Διαγνωστική περιτοναϊκή πλύση και διαγνωστική 
λαπαροσκόπηση
Το υπερηχογράφημα κοιλίας είναι ένα πολύτιμο 

εργαλείο για την αρχική εκτίμηση των ασθενών με 
σήψη. Εχει μεγαλύτερη ευαισθησία από την αξονική 
τομογραφία για τη διάγνωση παθολογίας από τα 
χοληφόρα, μπορεί να γίνει και στη κλινη του ασθενούς 
εφόσον είναι δύσκολη η μετακίνησή του και το κυρι-

•
•

•

•
•
•
•

ώτερο στα χέρια ενός έμπειρου χειριστή μπορεί να 
μετατραπεί από διαγνωστικό σε θεραπευτικό εργαλείο 
(παροχέτευση αποστημάτων και συλλογών, τοποθέτη-
ση διηπατικών παροχετεύσεων, νεφροστομιών κλπ). 
Η αξιοπιστία του ωστόσο επηρεάζεται τόσο από την 
εμπειρία του ακτινολόγου όσο και από τις τοπικές 
και τεχνικές συνθήκες (ύπαρξη μεγάλης ποσότητας 
αέρας στον αυλό του εντέρου, συνεργασία ασθενούς, 
ύπαρξη παροχετεύσεων, επιδέσμων κλπ)

Η υπολογιστική αξονική τομογραφία της κοιλιάς 
είναι η εξέταση εκλογής για την εκτίμηση ενός σηπτικού 
ασθενούς με πιθανή ενδοκοιλιακή παθολογία. Εχει υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα στη διάγνωση των ενδοκοι-
λιακών εστιών φλεγμονής, καθώς και στον εντοπισμό 
των σηπτικών εστιών σε σχέση με τις γειτονικές ανα-
τομικές δομές. Υπερτερεί της απλής ακτινογραφίας στη 
διάγνωση ελεύθερου αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα 
ακόμα και αν η ποσότητα είναι μικρή και μπορεί να 
πιθανολογήσει με αξιοπιστία τη θέση της διατρήσεως. 
Και η αξονική τομογραφία υπόκειται βεβαίως σε τεχνι-
κούς περιορισμούς όταν π.χ. υπάρχει ασκιτικό υγρό, 
εντερική απόφραξη ή πάχυνση του τοιχώματος του 
εντέρου. Η ευαισθησία της ωστόσο αυξάνεται με τη 
χορήγηση σκιαγραφικών μέσων (ενδοφλέβια, από του 
στόματος, δια του ορθού, δια των παροχετεύσεων κλπ) 
Επιτρέπει όπως και το υπερηχογράφημα την εκτέλεση 
διαγνωστικών (παρακέντηση παγκρεατικής νέκρωσης) 
ή και θεραπευτικών ακτινολογικών παρεμβάσεων 
(παροχέτευση αποστημάτων). Η αξονική τομογραφία 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διερεύνηση του οπισθοπε-
ριτοναϊκού χώρου, περιοχή που η διαγνωστική αξία 
του υπερηχογραφήματος είναι χαμηλή. 

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, άλλες ακτινολογικές 
εξετάσεις έχουν θέση. Ετσι η χορήγηση υδατοδιαλυτού 
σκιαγραφικού επιτρέπει να εντοπισθεί η ύπαρξη και 
η θέση μίας διάτρησης ενός κοίλου σπλάγχνου, να 
εκτιμηθεί η βατότητα και η ανατομική ακεραιότητα 
μίας αναστόμωσης κλπ. Με τή συριγγογραφία εξάλλου 
μπορεί να αναδειχθεί μία υπολειμματική αποστημα-
τική κοιλότητα και τυχόν επικοινωνία ενός αυλού με 
το στόμιο του συριγγίου, πληροφορίες ωστόσο που 
σήμερα παρέχονται εξίσου αξιόπιστα με μία ποιοτική 
αξονική τομογραφία.

Η απλή παρακέντηση της κοιλίας είναι μία μέθοδος 
με περιορισμένο ρόλο σήμερα, αν και η απλότητά 
της και το σύνολο των πληροφοριών που μπορεί να 
προμηθεύσει επιβάλλει να διατηρηθεί στη καθημερινή 
κλινική πράξη, ειδικά στα Νοσοκομεία που παρέ-
χουν εκπαίδευση. Με τον ίδιο τρόπο η διαγνωστική 
περιτοναϊκή πλύση χρησιμοποιείται σήμερα όλο και 
σπανιώτερα, έχοντας αντικατασταθεί από την πα-
ρακέντηση με υπερήχους ή υπό αξονικό τομογράφο. 
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Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση επίσης είναι αμφι-
λεγόμενη. Πολλές από τις πληροφορίες που παρέχει 
είναι δυνατόν να αποκτηθούν με πιο ασφαλή μέσα, 
η ασφάλεια και η διαγνωστική της ευαισθησία είναι 
ακόμα υπό διερεύνηση και πρακτικά είναι συνήθως 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς ο ασθενής να 
μετακινηθεί προς το χειρουργείο. Ισως η καλύτερη 
ένδειξή της είναι να εκτελείται ως πρώτος χρόνος 
μίας ερευνητικής λαπαροτομίας που ενδεχομένως 
θα επακολουθήσει. 

Αντιμετώπιση της αιτίας της σήψης 
(source control) 

Όταν διαγνωσθεί η εστία της σήψης, η θεραπευτική 
προσπέλαση πρέπει να στοχεύσει στην εξάλειψή της 
με τον ταχύτερο, αποτελεσματικότερο και λιγότερο 
επεμβατικό τρόπο που θα προκαλέσει τη μικρότερη 
δυνατή επιβάρυνση της γενικής κατάστασης του 
ασθενούς και δε θα καταλείψει διαταραχές και ανα-
πηρίες που θα δυσχεράνουν την αποκατάσταση του 
ασθενούς εάν επιβιώσει από τη σήψη. 

Παραδοσιακά ο χειρουργός έχει την τάση να 
επιτρέπει στον εαυτό του την καθημερινή υπέρ-
βαση των στερεοτύπων, κινούμενος εάν χρειασθεί 
και στα όρια των κατευθυντηρίων γραμμών όταν 
το διακύβευμα είναι η επιβίωση του ασθενούς του.
Στη σύγχρονη χειρουργική ωστόσο επιβάλλεται οι 
αποφάσεις να λαμβάνονται με τη συνεργασία ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων (multidisciplinary approaches) 
και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να καθορίζονται 
με βάση τις αρχές της ιατρικής που βασίζεται σε 
αποδείξεις (evidence based medicine) όπως αυ-
τές καθορίζονται από τις συναντήσεις ομοφωνίας 
(consensus conferences). Στην αντιμετώπιση των 
ασθενών με μετεγχειρητική σήψη, οι βασικές αρχές 
είναι οι ακόλουθες:

Η ιδανική μέθοδος παροχέτευσης μίας σηπτικής 
συλλογής είναι αυτή που προκαλεί την πλήρη πα-
ροχέτευση με τον ελάχιστο βαθμό ανατομικού και 
φυσιολογικού τραύματος του ασθενούς, γιατί έτσι 
όχι μόνο ελαττώνεται η νοσηρότητα που σχετίζεται 
με τη θεραπευτική παρέμβαση αλλά επιτρέπει 
και την καλύτερη επακόλουθη αποκατάσταση 
του ασθενούς με μία ή περισσότερες χειρουργικές 
επεμβάσεις που τυχόν θα ακολουθήσουν.
Ενας επιμολυσμένος ενδαγγειακός ακθετήρας μπο-
ρεί να αντικατασταθεί με ασφάλεια μέσω συρμά-
τινου οδηγού, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
φλεγμονή των μαλακών ιστών στην περιοχή της 
εισόδου του. Το μέτρο αυτό πρέπει να θεωρείται 
προσωρινό και πρέπει όταν το επιτρέψουν οι 

•

•

συνθήκες και όχι αργότερα από �4-48 ώρες να 
τοποθετηθεί νέος καθετήρας από ασφαλή πύλη 
εισόδου
Η απόφαση για χειρουργική επέμβαση λαμβάνε-
ται μόνο, όταν οι παρακλινικές έξετάσεις έχουν 
θέση τη διάγνωση, έχουν εντοπίσει την εστία 
της σήψης, έχουν επιτρέψει το σχηματισμό ενός 
θεραπευτικού σχεδίου και με την προϋπόθεση 
ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λιγότερο 
επεμβατική μέθοδος.
Κατά τη χειρουργική επέμβαση, ο στόχος είναι η 
αντιμετώπιση τυχόν διάτρησης σε οποιοδήποτε 
επίπεδο του γαστρεντερικού σωλήνα, ώστε να απο-
φευχθεί η συνέχιζόμενη διαμίανση της περιτοναϊκής 
κοιλότητας. Ο ιδανικός τρόπος είναι η εκτομή του 
τμήματος που φέρει τη διάτρηση ή η εξωτερίκευσή 
της μέσω ενός κατευθυνόμενου συριγγίου. Το πώς 
θα επιτευχθεί αυτό, εξαρτάται από τη θέση της 
διάτρησης,τις ανατομικές συνθήκες και τη γενική 
κατάσταση του ασθενούς.
Πρέπει να ενθαρρύνεται η ελεύθερη χρήση στο-
μιών αντί για αναστομώσεις μέσα στο σηπτικό 
περιβάλλον, η τοποθέτηση επαρκών παροχετεύ-
σεων και συστημάτων πλύσεων και εδεχομένως να 
αναβάλλεται η αποκατάσταση του ασθενούς, για 
μία ή περισσότερες μελλοντικές επεμβάσεις όταν 
οι τοπικές συνθήκες θα έχουν βελτιωθεί.
Πρέπει να ενθαρρύνεται η πρακτική των λαπαροτο-
μιών ελέγχου. Επιτρέπουν συχνά την επανεκτίμηση 
της προόδου της θεραπείας, τη συμπλήρωσή της 
με περαιτέρω εκτομή όταν θα μπορεί να εκτιμηθεί 
καλύτερα, ποιοί ιστοί ή όργανα είναι τελικά βιώσι-
μοι ή όχι και να αποκατασταθεί σε κάποιο βαθμό 
η ανατομική ακεραιότητα και η λειτουργικότητα 
του ασθενους.
Ο στόχος της θεραπείας, όταν η σήψη προέρχε-
ται από απόφραξη των χοληφόρων είναι η άρση 
της ενδαυλικής πιέσεως με παροχέτευση των 
χοληφόρων προς το δέρμα ή τον εντερικό αυλό. 
Επειδή οι λοιμώξεις αυτές σχετίζονται με αυξημένη 
νοσηρότητα η χειρουργική λύση του προβλήματος 
πρέπει να ακολουθήση αμέσως μόλις σταθεροποι-
ηθεί ο ασθενής.
Η νέκρωση του εντέρου αποτελεί μία επείγουσα 
κατάσταση που εάν δεν αντιμετωπισθεί με εκτομή 
του νεκρωμένου τμήματος, είναι σχεδόν πάντοτε 
θανατηφόρα. Ωστόσο η εντερική ισχαιμία χωρίς 
νέκρωση είναι δυνητικά αναστρέψιμη υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις και επομένως πρέπει να καταβάλ-
λεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφορική 
διάγνωση αυτών των δύο παθολογιών.
Η επιμόλυνση των παγκρεατικών νεκρωμάτων 

•

•

•

•

•

•

•
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στη διαδρομή μια βαρειάς παγκρεατίτιδας απαι-
τεί θεραπευτική παρέμβαση είτε με την απλή 
παροχέτευση τυχόν συλλογών διαδερμικά, είτε με 
χειρουργική αφαίρεση των νεκρωμάτων, η οποία 
ωστόσο φαίνεται ότι αποδίδει καλύτερα όταν 
επιχειρείται �-3 εβδομάδες από την έναρξη της 
παγκρεατίτιδας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το σύνδρομο του κοιλιακού 
διαμερίσματος το οποίο πρέπει να διαγιγνώσκε-
ται έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα. 
Στην περίπτωση αυτή όπως και σε ασθενείς με 
μεγάλα ελλείμματα των κοιλιακών τοιχωμάτων 
χρησιμοποιείται συχνά η τεχνική της «ανοικτής 
κοιλιάς» ή οι παραλλαγές της. Φαίνεται ωστόσο 
ότι η χρήση της πρέπει να γίνεται με φειδώ, διότι 
ενώ δε φαίνεται να υπερτερεί σημαντικά των άλ-
λων μεθόδων ως προς την επιβίωση, σχετίζεται 
με αυξημένη πιθανότητα προκλήσεως εντερικών 
συριγγίων.
Οι διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στο μέγιστο βαθμό ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη εκτελέσως «τυφλών» 
ερευνητικών λαπαροτομιών.
Βασική προτεραιότητα είναι η δυνατότητα προ-
σπέλασης όλων των συλλογών (πλευριτικές, πε-
ριτοναϊκές, περικαρδιακές, ενδοπαρεγχυματικές, 
αποστηματικές, παρραρινίων κόλπων κλπ), είτε 
τυφλά είτε μέσω της επεμβατικής ακτινολογίας με 
στόχο τη λήψη δειγμάτων (διάγνωση, κυτταρολο-
γικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, καλλιέργειες) 
ή/και την παροχέτευσή τους.
Η χρήση ινωδογονολυτικών ουσιων μέσω σωλήνα 
θωρακοστομίας όταν χορηγούνται πρώϊμα πριν 
από το σχηματισμό ινώδους ιστου,ελαττώνει τη 
διάρκεια νοσηλείας και την ανάγκη χειρουργικής 
αντιμετώπισης εγκυστωμένων πλευριτικών συλ-
λογών.
Ασχέτως με το είδος του παθογόνου μικροοργα-
νισμού που προκαλεί νεκρωτικές λοιμώξεις των 
μαλακών μορίων, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι 
η ίδια: ευρεία χειρουργική έκθεση όλων των προ-
σβεβλημένων ιστών και πλήρης αφαίρεση όλων 
των νεκρωμάτων
Στις περιπτώσεις αυτές η επιβίωση του ασθενούς 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη κλι-
νική διάγνωση η οποία με τη σειρά της βασίζεται 
στον αυξημένο βαθμό υποψίας και επαγρύπνησης 
του κλινικού: κάθε λοίμωξη με νέκρωση δέρματος, 
εκχυμώσεις, παρουσία φυσαλλίδων, ή ύπαρξη αέρα 
κλινικά ή ακτινολογικά, πρέπει να αξιολογείται ιδι-
αίτερα και να διερευνάται άμεσα, κατά προτίμηση 
στο χειρουργείο.
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•
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Στην περίπτωση νεκρωτικών λοιμώξεων των εν 
τω βάθει μαλακών μορίων η χρήση των υπερή-
χων της αξονικής ή της μαγνητικής τομογραφίας 
θα αναδείξει με αυξανόμενη σειρά ευαισθησίας 
αν και όχι ειδικότητας την παρουσία αέρα και 
θα επιτρέψει τη διάγνωση η οποία πρέπει να 
τεκμηριωθεί αμέσως με λήψη και καλλιέγεια βιο-
πτικού υλικού.
Οι νεκρωτικές αυτές φλεγμονές των μαλακών μορί-
ων με τυπικό παράδειγμα τη γάγγραινα του Fournier 
αντιμετωπίζονται με συνδυασμό παροχετευτικών 
τομών, εκτομών των νεκρωμάτων και δημιουργία 
με αμβλείς χειρισμούς οδών παροχετεύσεως προς 
τα έξω. Ανεξάρτητα με το αν ο ασθενής βελτιωθεί 
κλινικά, πρέπει να προγραμματισθεί νέα χειρουργι-
κή επέμβαση σε 6-48 ώρες, ώστε να επανελεγχθεί 
η περιοχή και να συμπληρωθεί ο χειρουργικός 
καθαρισμός παλαιών ή νέων νεκρωμάτων που 
εμφαίσθηκαν στο μεταξύ.
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Η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων είναι πλέον 
η θεραπεία εκλογής για πολλές παθήσεις (χρόνι-
ες-οξείες) που οδηγούν σε ανεπάρκεια (νεφρών, 
ήπατος, παγκρέατος, καρδιάς ή πνευμόνων).

Παρά την βελτίωση και τελειοποίηση των χειρουρ-
γικών τεχνικών, της μετεγχειρητικής θεραπείας και τα 
οφέλη της μοντέρνας ανοσοκατασταλτικής αγωγής, 
οι λοιμώξεις μαζί με την απόρριψη αποτελούν τις 
βασικές αιτίες της νοσηρότητας και θνητότητας του 
μεταμοσχευθέντος ασθενούς, ιδίως κατά τη διάρκεια 
του πρώτου χρόνου.

Υπάρχουν πολλές λοιμώξεις (ιογενείς, βακτηρι-
ακές, νοσοκομειακές) που αναπτύσσονται στους 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και ως εκ τούτου 
έχουν ανάγκη εντατικής μετεγχειρητικής παρακο-
λούθησης. Εξαιτίας δε της χρήσης των ενδοφλεβίων, 
ενδοουρητηρικών, ενδοηπατικών, ενδοπαγκρεατικών 
καθετήρων, όπου αναπτύσσονται βακτηριακές λοιμώ-
ξεις η χειρουργική αντιμετώπιση είναι πολλές φορές 
επιβεβλημένη.

Δεν θα γίνει αναφορά στις συχνές ιογενείς λοιμώξεις: 
κυτταρομεγαλοϊός (CMV), ιός Epstein-Barr (EBV), ερπη-
τοϊός (HSV), ιός ζωστήρος (VZV), ή ιούς ηπατίτιδας 
(HBV, HCV), αλλά κυρίως σε λοιμώξεις, αποστήματα 
και διαπυήσεις από Gram(+) και Gram(-), βακτήρια, 
μύκητες (Candida & Aspergillus) και παράσιτα.

Τα βακτήρια που είναι υπεύθυνα για τέτοιες λοι-
μώξεις είναι τα ίδια με αυτά σε περιστατικά γενικής 
χειρουργικής αλλά στην περίπτωση των ανοσοκατε-
σταλμένων-μεταμοσχευμένων ασθενών, η επανεπέμ-
βαση λόγω αιμορραγίας ή από προβλήματα από την 

αναστόμωση στα χοληφόρα ή την ουροδόχο κύστη 
σε ηπατική, νεφρική ή παγκρεατική μεταμόσχευση, 
αυξάνουν την πιθανότητα λοίμωξης�,�.

Η χρήση σωλήνος Τ στην ηπατική μεταμόσχευση 
ακόμη και όταν δεν υπάρχει απόφραξη χοληφόρων 
είναι μια εύκολη οδός για την ανάπτυξη μικροοργανι-
σμών όπως και στην περίπτωση ύπαρξης ουροκα-
θετήρα ή καθετήρα pig-tail στη νεφρική μεταμόσχευση. 
Η ανάπτυξη τέτοιων βακτηρίων όπως Staphylococcus 
epid. και Streptococcus faec. είναι συχνή καθώς επίσης 
και Clostridium sp. και Bacillus sp.

Ο σκοπός της περιεγχειρητικής αντιβιοτικής προ-
φύλαξης είναι να μειώσει τα ποσοστά της διαπύη-
σης τραύματος και της ενδοκοιλιακής σήψης, καθώς 
επίσης και προφύλαξη για λοιμώξεις ουροποιητικού 
και αναπνευστικού συστήματος. Οι λοιμώξεις του 
εγχειρητικού τραύματος προέρχεται κυρίως από 
Staphylococcus aureus, Enterococcus fecium, Pseudo-
monas, Streptococci κλπ.

Η αρχική θεραπεία πρώτης γραμμής αφορά αντιμι-
κροβιακούς παράγοντες όπως piperacillin, tazobactam 
και gentamicin. Συνοδευτικά μπορεί να δοθεί metronida-
zole σε περίπτωση αναεροβίου σήψης (πνευμονία από 
εισρόφηση, ή ρήξη εντέρου, μεταμόσχευση τμήματος 
ήπατος ή απόστημα μετά από μεγάλο αιμάτωμα).

Σαν θεραπεία δεύτερης γραμμής μπορεί να δοθεί 
teicoplanin ή και vancomycin και ciprofloxacin. Η μεγάλη 
πιθανότητα μυκητιάσεως ιδίως σε επαναμεταμόσχευ-
ση επιβάλλει τη χρήση amphotericin B, fluconazole, ή 
τέλος Liposomal amphotericin B (Ambisome), κυρίως 
σε ασθενείς με Aspergillus sp. Φυσικά η χειρουργική 
αντιμετώπιση είναι επιβεβλημένη σε ηπατικά ή ενδο-
εγκεφαλικά αποστήματα (aspergillus) ή ενδοκοιλιακά 
αιματώματα που αποικούνται από μύκητες3.

Αντιμετώπιση χειρουργικών λοιμώξεων  
στον ανοσοκατεσταλμένο  
(μεταμοσχευμένο) ασθενή

ΒΝ Βουγάς

Περίληψη
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Οι λοιμώξεις στη μεταμόσχευση νεφρού είναι 
ίδιες με αυτές στη μεταμόσχευση ήπατος, σε σχέση 
πάντα με την ανοσοκαταστολή και την ύπαρξη ξένου 
σώματος (καθετήρες Folley, pig-tails, αιμοστατικοί 
παράγοντες κλπ.).

Η συχνότητα λοίμωξης του τραύματος είναι μικρή 
(0,5%). Κάθε μεταμοσχευμένος ασθενής γενικά καλύ-
πτεται προληπτικά από κάποιο σχήμα ανάλογα με 
το πρωτόκολλο του εκάστοτε κέντρου. Τα αντιβιοτικά 
πρέπει να στρέφονται εναντίον παθογόνων του 
δέρματος (σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι), εναντί-
ον παθογόνων των ούρων (E. coli, Klebsiella, Proteus 
sp.), παθογόνων της χολής (Enterobacter).

Σε σηπτικό και γενικά ασθενή με επηρεασμένη 
αιμοδυναμική εικόνα λόγω μικροβιακής λοίμωξης συ-
νιστώνται οι πανκαλλιέργειες (αίματος, ούρων, χολής, 
πτυέλων, τραύματος) και απεικονιστικός ακτινολογι-
κός ή υπερηχογραφικός έλεγχος για την αναγνώριση 
πιθανής ενδοκοιλιακής, ενδοπυελικής, ενδοηπατικής, 
περινεφρικής, ενδοεγκεφαλικής εστίας που δύναται 
να παροχετευθεί απεικονιστικά (υπό καθοδήγηση με 
βελόνα), είτε χειρουργικά.

Έτσι σε αντίθεση με εμφανή συλλογή ενδοκοι-
λιακά και επί αποτυχίας αντιμετωπίσεως με τη 
μικροβιακή θεραπεία, η τοποθέτηση σωλήνος για 

παροχέτευση πρέπει να προηγείται της χειρουργικής 
παροχέτευσης, η οποία είναι προτιμητέα σε δύσκολες 
λόγω θέσεως συλλογές3-5.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ  
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πρόεδρος: Ο Πανιάρα

Εισαγωγή

Μέχρι την ανακάλυψη των αντιβιοτικών πριν από 
πενήντα περίπου χρόνια, πολλές μικροβιακές λοιμώξεις 
ήταν θανατηφόρες.

Σήμερα, μια νέα απειλή εμφανίζεται, που οφείλε-
ται στην ανάπτυξη αντοχής των μικροοργανισμών 
στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούμε (Drug Resistant 
Disease). Η μεγάλη κατανάλωση αντιβιοτικών έχει ως 
αποτέλεσμα την επικράτηση μικροβίων ανθεκτικών 
στα αντιβιοτικά που αντικαθιστούν τα ευαίσθητα 
μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας.

Η δημιουργία ανθεκτικών στελεχών μικροβίων δεν 
αφορά μόνο άτομα που παίρνουν αντιβιοτικά αλλά 
και το περιβάλλον τους. Οι δεξαμενές ανθεκτικών 
μικροβίων στο νοσοκομειακό περιβάλλον είναι ποικίλες 
και η μετάδοση γίνεται κυρίως με την άμεση ή έμμεση 
επαφή (χέρια και άψυχο περιβάλλον), αερογενώς ή με 
σταγονίδια και με μολυσμένα υγρά και όργανα. Με αυτό 
τον τρόπο, άτομα που δεν έχουν πάρει αντιβιοτικά 
(ασθενείς, προσωπικό ή επισκέπτες) μπορεί να αποι-
κιστούν και να μεταδώσουν ανθεκτικά μικρόβια. 

Ο μηχανισμός αντοχής μπορεί να μεταφέρεται 
αδιάκοπα από το ένα μικρόβιο στο άλλο, τόσο στα πα-
θογόνα μικρόβια όσο και στα συμβιωτικά μικρόβια. 

Η χρήση αντιβιοτικών στα φυτά και τα ζώα ως 
αυξητικών παραγόντων έχει σημαντικό μερίδιο ευθύ-
νης στην ανάπτυξη αντοχής και στους ανθρώπους 
(απομόνωση MRSA από χοίρους στην Ολλανδία). 

Το φαινόμενο της επιλογής ανθεκτικών στελεχών 
μικροβίων (πίεση επιλογής) στηρίζεται στην βιολογική 
επικράτηση των ενδογενώς ανθεκτικών μικροβίων υπό 
την πίεση της χορήγησης αντιβιοτικών. 

Με τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης αντι-

βιοτικών και με τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για 
τον περιορισμό της μετάδοσης, τα ανθεκτικά στελέχη 
προοδευτικά αντικαθίστανται με ευαίσθητα. 

Η Ελλάδα, δυστυχώς, είναι από τις «πρωταθλήτρι-
ες» χώρες στην Ευρώπη σε ότι αφορά την υπερκατα-
νάλωση και την μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. 
Ως νοσοκομειακοί γιατροί θα πρέπει να λάβουμε 
σοβαρά υπόψη μας ότι:

Τα αντιβιοτικά δρουν στα μικρόβια, αλλά όχι στους 
ιούς.
Στην πλειονότητα τους οι ήπιες λοιμώξεις, όπως 
οι ιώσεις, αυτοθεραπεύονται.
Οι λοιμώξεις που σήμερα θεραπεύονται χάρη στα 
αντιβιοτικά, θα μπορούσαν να γίνουν θανατηφόρες 
με την άσκοπη χρήση τους.
Η άσκοπη κατανάλωση των αντιβιοτικών συντελεί 
στην ανάπτυξη αντοχής και ελάττωση της απο-
τελεσματικότητάς τους. 
Η λύση δεν βρίσκεται πάντοτε στην ανακάλυψη 
νέων αντιβιοτικών, αν χρησιμοποιούμε τα αντιβι-
οτικά σωστά και λιγότερο συχνά.
Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει επι-

σημάνει εδώ και καιρό «Το τέλος των αντιβιοτικών», 
δηλαδή την έλλειψη παραγωγής νέων αντιβιοτικών. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το πρόβλημα της 
αντοχής κινδυνεύει να καταστήσει αναποτελεσματικά 
τα φάρμακα που έσωσαν εκατομμύρια ανθρώπους 
από βακτηριακές λοιμώξεις τον περασμένο αιώνα και 
εξακολουθούν να σώζουν μέχρι σήμερα.

Είναι ευθύνη όλων μας να διαφυλάξουμε τα πο-
λύτιμα αντιβιοτικά, χρησιμοποιώντας τα ορθολογικά 
και με σύνεση!

•

•

•

•

•

ΔΙΑΛΕΞΗ
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Στρατηγική χρήσης αντιβιοτικών στο νοσοκομείο

Α Σκουτέλης

Τα αντιβιοτικά είναι η μοναδική κατηγορία φαρμά-
κων των οποίων η υπερβολική και άκριτη χρήση δεν 
βλάπτει μόνο τον ίδιο τον ασθενή/αποδέκτη αλλά και 
άτομα στον ευρύτερο χώρο του (οικογένεια, σχολείο, 
νοσηλευτική πτέρυγα, νοσοκομείο, κοινότητα, κράτος). 
Αυτό το γεγονός οφείλεται στην ανάπτυξη αντοχής 
των μικροβίων η οποία μάλιστα δεν αφορά μόνο στο 
συγκεκριμένο μικρόβιο, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και 
σε άλλα μικρόβια. Είναι σήμερα αποδεκτό οτι ένας από 
τους κυριότερους μηχανισμούς ανάπτυξης αντοχής 
είναι η πίεση που ασκείται στον μικροβιακό πληθυσμό 
από την υπερβολική και συνεχή χρήση (κατάχρηση) 
των αντιβιοτικών. Η μεγάλη πληθώρα των αντιμι-
κροβιακών παραγόντων που παρουσιάστηκε απο τη 
δεκαετία του �980 και μετέπειτα οδήγησε ταυτόχρονα 
και στην αλόγιστη χρήση αυτών των πολύτιμων για 
την αντιμετώπιση των λοιμώξεων φαρμάκων. Αυτό 
είχε σαν συνέπεια την ανάπτυξη πολυαντοχής με απο-
τέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα κυριολεκτικά άοπλοι 
εν μέσω ενός πανίσχυρου (πλην όμως αχρηστευμένου 
από εμάς τους ίδιους) οπλοστασίου.

Από τους πιο σημαντικούς λόγους της μη ορθολογι-
κής χρήσης των αντιβιοτικών είναι η άγνοια ή ελλιπής 
γνώση των ιατρών για τα καινούργια αντιβιοτικά, η 
(ψευδ)αίσθηση ασφάλειας που τους δημιουργεί,  και 
η άγνοια των περισσοτέρων για τις τρομακτικές συνέ-
πειες της μικροβιακής αντοχής στον κόσμο ολόκληρο, 
στη χώρα τους, στο Νοσοκομείο τους και σε τελική 
ανάλυση στον ίδιο τον ασθενή τους, την υγεία του 
οποίου οφείλουν να διασφαλίσουν.

Η ανάγκη, συνεπώς, για τη δημιουργία ενός πλαι-
σίου κανόνων και οδηγιών μέσω των οποίων θα γί-
νεται η συνταγογράφηση των αντιβιοτικών (δηλαδή 
πολιτική χρήσης των αντιβιοτικών) είναι περισσότερο 
από επιτακτική. Ο σκοπός της πολιτικής χρήσης των 
αντιβιοτικών είναι η ορθολογική τους χρήση, η μείωση 
της χρήσης τους, η βελτίωση της έκβασης για τον 
ασθενή και η μείωση του (περιτού) κόστους. Παρόλο 

που έχουν γραφεί χιλιάδες άρθρα και βιβλία και έχουν 
γίνει πολυάριθμες νομοθετικές παρεμβάσεις για το 
θέμα αυτό τις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλές χώρες 
η κατάσταση (τουλάχιστον από πλευράς εφαρμογής) 
βρίσκεται σε εμβρυικά στάδια ακόμη και σήμερα με 
γνωστό το τεράστιο θέμα της μικροβιακής αντοχής. 
Σε αυτή την κατηγορία κρατών βρίσκεται δυστυχώς 
και η χώρα μας.

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν πολλά σχέδια 
αντιμετώπισης του προβλήματος της μικροβιακής 
αντοχής σε εθνικό, ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο. 
Στη χώρα μας γίνεται τα τελευταία �-� χρόνια μέσω του 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σοβαρή προσπάθεια κωδικοποίησης των 
μέτρων (επιχειρησιακό σχέδιο) που πρέπει να ληφθούν 
ή να θεσμοθετηθούν σε βάθος χρόνου. Παρόλο που 
η δημιουργία νομοθεσίας και κανόνων δεν αρκεί και 
απέχει πολύ απο την εφαρμογή τους στην πράξη, η 
προσπάθεια αυτή είναι το πρώτο σοβαρό βήμα από 
πλευράς πολιτείας για την αντιμετώπιση του μείζονος 
αυτού προβλήματος πέρα από τις (ευτυχώς πολλές 
και αποτελεσματικές) ατομικές προσπάθειες. Το σχέδιο 
για τη μικροβιακή αντοχή προβλέπει παρεμβάσεις σε 
τρία επίπεδα.

Επίπεδο �. Το Νοσοκομειακό περιβάλλον (περιλαμ-
βανομένων και των Οίκων αυξημένης φροντίδας).

Επιπεδο �. Το εξωνοσοκομειακό περιβάλλον το 
οποίο χωρίζεται περαιτέρω σε 3 τομείς:
 Α. Το κοινό και η ευρύτερη κοινότητα
 Β. Οι συνταγογραφούντες
 Γ. Τα φαρμακεία

Επίπεδο 3. Μη ιατρικοί χώροι που έχουν σχέση με 
το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής και κυρίως που 
έχουν σχέση με ανθρώπινη κατανάλωση αντιβιοτικών 
ουσιών (κτηνοτροφία, γεωργία κ.λ.π.)

Το επιχειρησιακό σχέδιο απαιτεί συνεχή εφαρμογή 
σε όλα τα επίπεδα και αποτελείται από δύο αναπό-
σπαστα μέρη που συνδέονται μεταξύ τους με συνεχή 
ανατροφοδότηση. Το πρώτο μέρος αφορά τη συλλογή 
των δεδομένων που σκιαγραφούν το πρόβλημα σε 
όλες τις παραμέτρους (επιδημιολογική επιτήρηση) και 
καθοδηγούν τις επιμέρους δράσεις που αποτελούν το 
δεύτερο μέρος του σχεδίου.
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Οι βασικές κατευθύνσεις στις δράσεις για την 
αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (που είναι 
και ο μεγάλος αντίπαλος) είναι η ορθολογική χρήση 
των αντιβιοτικών και η πρόληψη της διασποράς των 
ανθεκτικών μικροβίων. Ως προς την ορθολογική χρήση 
των αντιβιοτικών που θα ασχοληθούμε εκτενέστερα 
παρακάτω πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που η 
κατανάλωση αντιβιοτικών στο νοσοκομείο αποτελεί 
πολύ μικρότερο ποσοστό από την κατανάλωση στην 
κοινότητα, εν τούτοις τα αντιβιοτικά που χρησιμο-
ποιούνται στο νοσοκομείο λόγω της βαρύτητος των 
περιστατικών είναι τα πιο προωθημένα και καινούργια 
και γι’ αυτό ευθύνονται κατά πολύ για τη δημιουργία 
των πολυανθεκτικών στελεχών (κυρίως των Gram 
αρνητικών) που αποτελούν σήμερα μείζον πρόβλημα 
για τη δημόσια υγεία.

Για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο 
νοσοκομείο απαιτούνται:
 �. Σωστά δεδομένα κατανάλωσης (φαρμακεία νοσο-

κομείων, ΕΟΦ)
 �. Πολιτική χρήσης αντιβιοτικών στο νοσοκομείο
 3. Επέκταση και βελτίωση δεδομένων του WHoNET 

(κεντρική βάση δεδομένων για τα στελέχη και την 
αξιολόγηση τους που απομονώνονται απο τα 
μικροβιολογικά εργαστήρια όλων των ελληνικών 
νοσοκομείων)
 Η πολιτική χρήσης αντιβιοτικών στο νοσοκομείο 

απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που μπορούν 
να συνοψιστούν στα εξής:
 Α. Εφαρμογή του περιορισμένου συνταγολογίου 

αντιβιοτικών (restriction policy). Αυτό αφορά τη 
συνταγογράφηση των υπό περιορισμό αντιβιοτι-
κών με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου (τετρα-
πλοτύπου) απο τον θεράποντα ιατρό και την 
έγκριση του απο λοιμωξιολόγο του νοσοκομείου 
ή ελλείψει λοιμωξιολόγου από άτομο που ορίζει 
η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) 
του νοσοκομείου. ΄Ενα αντίγραφο πηγαίνει στο 
φαρμακείο του νοσοκομείου, ένα στην Κεντρική 
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕ.ΕΛ.
Π.ΝΟ. (γραφείο νοσοκομειακών λοιμώξεων) για 
έλεγχο και επεξεργασία των στοιχείων, ένα στον 
ΕΟΦ και ένα παραμένει στο στέλεχος. Το φαρμα-
κείο είναι υποχρεωμένο να μην χορηγήσει το υπό 
περιορισμό αντιβιοτικό αν δεν έχει συμπληρωθεί 
σωστά το έντυπο και επιπλέον να ζητήσει καινούρ-
γιο έντυπο μετά την παρέλευση τριών ημερών από 
το προηγούμενο οπότε και αυτόματα διακόπτεται 
η χορήγηση του αντιβιοτικού αν δεν ανανεωθεί η 
εντολή. Τα αντιβιοτικά που περιλαμβάνονται στον 
περιορισμό είναι οι κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 
οι κινολόνες, οι αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες, 

οι καρβαπενέμες, οι μονομπακτάμες, τα γλυκοπε-
πτιδικά αντιβιοτικά, τα νεώτερα αντιμυκητιασικά 
και κατά κανόνα όλα τα καινούργια αντιβιοτικά για 
την αντιμετώπιση των πολυανθεκτικών μικροβίων. 
Η ΕΝΛ κάθε νοσοκομείου μπορεί να τροποποιήσει 
τον κατάλογο προσθέτοντας και άλλα σκευάσματα 
εναντίον παθογόνων μικροοργανισμών. Η σωστή 
και επιμελής συμπλήρωση του εντύπου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει το 
σύστημα. Η μέθοδος μοιάζει ιδανική για την αντι-
μετώπιση της μη ορθολογικής συνταγογράφησης. 
Στη χώρα μας οι σχετικές υπουργικές διατάξεις και 
νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν αρχίσει να εκδίδονται 
εδώ και είκοσι περίπου χρόνια και κατά καιρούς 
ενεργοποιούνται. Τα αποτελέσματα όμως της 
εφαρμογής αυτής της πολιτικής στην πράξη είναι 
αποκαρδιωτικά. Παρόλο που το ποσοστό των 
ασθενών που λαμβάνουν υπό περιορισμό αντιβιο-
τικά είναι περίπου 35%, η ποιότητα συμπλήρωσης 
του εντύπου και η αιτιολόγηση χορήγησης τους 
βρίσκεται σχεδόν σε μονοψήφια ποσοστά. Συνε-
πώς, παρότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, το 
μέτρο χωλαίνει στην εφαρμογή.

 Β. «Ανακύκλωση» (cycling, rotation) αντιβιοτικών σε 
νοσοκομειακό ή εθνικό επίπεδο. ΄Εχει αποδειχθεί 
(σε αρκετές διεθνείς αλλά και ελληνικές μελέτες) 
ότι η απόσυρση ενός αντιβιοτικού από τη χρήση 
για αρκετούς μήνες, έχει σαν αποτέλεσμα την 
αποκαταστάση της δραστικότητάς του σε μικρο-
οργανισμούς που ήταν ανθεκτικοί προηγουμένως. 
Εφαρμογή τέτοιου είδους πολιτικής προϋποθέτει 
καλό έλεγχο του συστήματος χορήγησης φαρμάκων 
σε επίπεδο φαρμακείου νοσοκομείου και εθνικό 
επίπεδο και υψηλού βαθμού πνεύμα συνεργασίας 
εκ μέρους των ιατρών.

 Γ. Περιορισμένο αντιβιόγραμμα. Το μικροβιολογικό 
εργαστήριο κοινοποιεί στους θεράποντες αντιβι-
όγραμμα που περιέχει μόνο τα μη περιορισμένα 
αντιβιοτικά. ΄Ετσι ο θεράπων δεν θα χρειαστεί να 
συνταγογραφήσει υπό περιορισμό αντιβιοτικά ή αν 
το κάνει θα ζητήσει πιο εύκολα τη συμβουλή του 
κλινικού μικροβιολόγου ή του λοιμωξιολόγου.

 Δ. Μέθοδος αποκλιμάκωσης (de-escalation). Αρχικά 
χορηγείται στον ασθενή (ιδίως τον βαρειά ασθενή 
της ΜΕΘ) σχήμα ευρύτατου φάσματος (διότι έχει 
δειχθεί ότι η μη ορθή αγωγή συνοδεύεται από υψη-
λή θνητότητα) εν αναμονή των αποτελεσμάτων 
των καλλιεργειών και της κλινικής επανεκτίμησης 
τα επόμενα �-3 �4ωρα. Σε περίπτωση βελτίω-
σης ή αρνητικών (αλλά και πολλαπλών θετικών) 
καλλιεργειών τότε το σχήμα των αντιβιοτικών 
τροποποιείται προς το ελάχιστο δυνατό φάσμα 



4�ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7�, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, �009

ακόμη και με πλήρη διακοπή των αντιβιοτικών (αν 
π.χ η «πνευμονία» αποδειχθεί ότι είναι πνευμονική 
εμβολή). Απαιτεί πίστη στην ιατρική/κλινική κρίση, 
πίστη στο εργαστήριο και, βέβαια, συλλογιστικές 
του τύπου «γιατί να το αλλάξω αφού δουλεύει» 
δεν έχουν θέση. Κερδίζει έδαφος και οπαδούς τα 
τελευταία χρόνια και μαζί με το υπό περιορισμό 
συνταγολόγιο θεωρούνται τα πιο σύγχρονα, απο-
τελεσματικά και εφαρμόσιμα μέτρα. 

 Ε. Συνεχής εκπαίδευση/ενημέρωση των ιατρών από 
τους ειδικούς αλλά όχι υπό την μορφή διαλέξεων, 
δογματισμών και γενικόλογων αναφορών αλλά 
με βάση το συγκεκριμένο περιστατικό και με επι-
χειρήματα (face to face education). Eίναι ο πιό 
αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης μηνυμάτων 
και πειθούς.

 ΣΤ. ́Εκδοση και διανομή κατευθυντήριων οδηγιών 
συναίνεσης (concensus guidelines). Μπορεί να 
έχουν νοσοκομειακό ή εθνικό χαρακτήρα. Κλασ-
σικό παράδειγμα αποτελούν οι οδηγίες για την 
προεγχειρητική αντιμικροβιακή προφύλαξη.

 Ζ. Σωστά δεδομένα κατανάλωσης αντιβιοτικών. Προϋ-
ποθέτουν πλήρη μηχανοργάνωση του φαρμακείου. 
Εκτός του ότι είναι εργαλείο εξαγωγής συμπερα-
σμάτων και χάραξης στρατηγικών, ελέγχει την 
συνταγογραφία των ιατρών, των τμημάτων, του 
νοσοκομείου.

 Η. Λεπτομερής γνώση της μικροβιακής χλωρίδας του 
νοσοκομείου, τμημάτων του νοσοκομείου, της 
χώρας γενικότερα. Αποτελεί τη σημαντικότερη 
πληροφορία για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής 
χρήσης αντιβιοτικών. Για το επίπεδο νοσοκομείου 
υπεύθυνο είναι το μικροβιολογικό εργαστήριο 
που πρέπει ανά 6μηνο ή έτος να εκδίδει οδηγό 
μικροβιακής χλωρίδας και αντοχής για όλα τα 
τμήματα του νοσοκομείου. Για το εθνικό επίπεδο 
έχει ιδρυθεί και λειτουργεί τα τελευταία λίγα χρόνια 
το δίκτυο WHoNET, ένα σύστημα ηλεκτρονικής 
καταγραφής της χλωρίδας και αντοχής των πε-
ρισσοτέρων νοσοκομείων της χώρας. Το δίκτυο 
αυτό είναι επίσης διασυνδεδεμένο με ευρωπαικά 
δίκτυα επιτήρησης.

Θ.  Αύξηση του αριθμού των ειδικών λοιμωξιολόγων 
όπως επίσης και του αριθμού των νοσηλευτριών 
επιτήρησης λοιμώξεων. Υπάρχουν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές για την αναλογία κλινων και λοιμωξιο-
λόγων ή νοσηλευτριών λοιμώξεων για τα νοσοκομεία 
των ευνομούμενων νοσηλευτικά χωρών.

 Ι.  Δημιουργία νοσοκομειακού συνταγολογίου (hospital 
formulary). Ειδική επιτροπή αποφασίζει ποιά αντι-
βιοτικά και για πόσο χρονικό διάστημα θα συντα-
γογραφούνται στο νοσοκομείο. Είναι υποχρεωτικό 
για όλους χωρίς παρεκκλίσεις. Προυποθέτει υψηλή 
ιατρική και προσωπική παιδεία. Στην Ελλάδα φαί-
νεται μάλλον δύσκολο να εφαρμοστεί γιατί είναι 
ομιχλώδες το θέμα περί ελευθέρου ανταγωνισμού 
των φαρμακευτικών εταιρειών και ακόμη πιο 
ομιχλώδης η ιστορία περί «πλήρους ελευθερίας 
του ιατρού για την ελεύθερη συνταγογράφηση 
φαρμάκου για τον ασθενή του».

Συμπερασματικά, από τα παραπάνω συνάγεται 
ότι το θέμα της πολιτικής χρήσης αντιβιοτικών στο 
νοσοκομείο είναι υπόθεση υψίστης σημασίας για τη 
δημόσια υγεία καθόσον αφορά το μείζονος σημασίας 
και προτεραιότητας θέμα της μικροβιακής αντοχής. 
Επιπλέον, η πολιτική χρήσης των αντιβιοτικών στο 
νοσοκομείο είναι ένα πλέγμα κανόνων, νομοθετικών 
ρυθμίσεων, επαρκούς γνώσης και εφαρμογής τους. 
Στη χώρα μας ανεπαρκούμε βαρειά ως προς το τε-
λευταίο και γι’ αυτό έχουμε άκομη πολύ δρόμο να 
διανύσουμε. 
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πρόεδρος: Π Αλεξανδράκου

Εισαγωγή

Είναι τόσο επίκαιρη και τόσο αναγκαία στην εποχή 
μας η πρόκληση που αποτελεί για τις νευροεπιστήμες 
η διερεύνηση του γρίφου που αφορά την παθογένεια 
γενικότερα των ΑΝΟΪΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ και κατ’ 
επέκταση την αντιμετώπισή τους. Η περιθωριοποίηση 
και η δυσλειτουργία εκατομμυρίων ατόμων του πληθυ-
σμού της γης, ιδιαίτερα του λεγόμενου «ανεπτυγμένου 
κόσμου» με τις τεράστιες επιπτώσεις σε κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο, επιβάλλουν την ταχύτερη δυνα-
τόν κατανόηση των αιτίων και των παραγόντων που 
οδηγούν ενίοτε και από την 6η δεκαετηρίδα το άτομο 
σε προοδευτική και ύπουλη έκπτωση των Γνωστικών 
του Λειτουργιών. Όπως της ΜΝΗΜΗΣ (η διαταραχή 
της οποίας αποτελεί και πρώιμο σύμπτωμα), της 
ΜΑΘΗΣΗΣ, της ΚΡΙΣΗΣ, της ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, του ΠΡΟΣΑ-
ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, που μαζί με την αλλοίωση του ΣΥΝΑΙ-
ΣΘΗΜΑΤΟΣ και τις διαταραχές της ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 
ολοκληρώνουν το καταστροφικό έργο της εγκεφαλικής 

φθοράς, για την αιτία της οποίας συγκροτείται όλη η 
ερευνητική προσπάθεια.

Τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων ερευνών 
ξεκαθαρίζουν μερικώς το τοπίο και στοιχειοθετούν 
διάφορες υποθέσεις για την παθογένειά τους.

Παρότι η κατανόηση αυτού του μεγάλου «παζλ» 
των αιτιοπαθογενετικών παραγόντων είναι περιορι-
σμένη, η σύγχρονη θεραπευτική σχεδιάζει και εφαρ-
μόζει θεραπευτικές παρεμβάσεις στο παθογενετικό 
αυτό μωσαϊκό, όπως φάρμακα που επιβραδύνουν ή 
αναστέλλουν την διεργασία αυτή. 

Παράλληλα η στροφή και στο κοινωνικό-πολιτι-
στικό πλαίσιο των ασθενών οφείλει να συνδυάζει το 
Βιολογικό με το Ψυχολογικό Μοντέλο της Νόσου, όπου 
η ανθρωπιά και η φροντίδα απαλύνουν τον ζόφο της 
απομόνωσης και της εγκατάλειψης των συνανθρώπων 
μας που η φύση τους παρατείνει την Ύπαρξη χωρίς 
όμως την «πραγματική» αίσθηση της ζωής.

ΔΙΑΛΕΞΗ



43

MD, MA, PhD, Διευθυντής, Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελισμός»

xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Προσέγγιση και αντιμετώπιση  
του ανοϊκού ασθενούς

ΚΙ Αλεξανδρόπουλος

summary

ALeXANDrOPOuLOS kI. Dementia: Approaches and treatments to the demented patient. 
Dementia is a clinical syndrome characterized by remarkable cognitive deficits and compromise of 
mental functioning without alterations of level of consciousness. The syndrome most often attacks 
persons above 50 years of age. Almost exclusively, it is caused by a brain disease.  Alzheimer disease 
(AD) is the culprit for 50-60% of dementia cases in the population.  It is estimated that in the Eu-
ropean Union, 6.1 million people are dementia sufferers.  The incidence of dementia is age group 
dependent: at 60-64 years of age is 0.8%, at 65-69 is 1.6% and then doubles every 5-6 years.  It is 
predicted that dementia sufferers will double or triple in number until 2050.  This will result in great 
financial burden concerning the nursing and protection of the patients.  The cognitive deficits that 
underlie the disease may include memory loss, language disturbance, agnosia or apraxia.  Dementia 
is not synonymous with AD.  Genetic factors are relevant to all forms of AD irrespective of age at 
onset or family history but many genetic risk factors are unidentified. Due to its brain attack, the 
clinical manifestations are exhibited at multiple levels. The drug treatment of dementia is not yet 
very effective and so psychotherapeutic program attendance and the rescheduling of daily activities is 
recommended.  Stem cell therapies are at research stage.  Until the discovery of more effective drug 
agents, relatives’ care is of critical importance in order for patients to maintain their daily function-
ing. Nutritional care encompasses an increase in antioxidants, vitamin B2 and E, and ω-3 fatty acids.  
Dementia sufferers often exhibit psychiatric symptoms such as insomnia, aggressiveness, mania-like 
symtomatology, or other serious and painful manifestations of the disease. Nosokomiaka Chronika, 
71, Supplement, 43-50, 2009.

key words: Dementia, approach, treatment.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η άνοια είναι ένα κλινικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από μείωση της νοητικής 
ικανότητας και των γνωστικών λειτουργιών χωρίς μεταβολή του επιπέδου της συνείδησης 
του ατόμου. Προσβάλει άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, προκαλείται 
από κάποια νόσο που προσβάλει τον εγκέφαλο. Η “νόσος Alzheimer” ενοχοποιείται για το 
50-60% του συνολικού πληθυσμού των ασθενών που πάσχουν από ανοϊκή συνδρομή. 
Στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. υπολογίζεται ότι ζουν 6,1 εκ. άνθρωποι που πάσχουν από 



44 Προσέγγιση και αντιμετώπιση του ανοϊκού ασθενούς

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πρώτες περιγραφές περιστατικών με συμπτω-
ματολογία άνοιας αναφέρονται στην αρχαία ελλη-
νική και τη λατινική γραμματεία. Από τις λατινικές 
λέξεις de mens προέρχεται και η διεθνής ονομασία 
της άνοιας “dementia”, που σημαίνει «από το νου». 
Παρά τη μακραίωνα πορεία της συνδρομής αυτής, 
την οποία ο Alois Alzheimer περίγραψε με σαφήνεια 
�00 χρόνια ενωρίτερα, μόλις στις αρχές της δεκαετίας 
του ’70 άρχισε να συμπεριλαμβάνεται στα φοιτητικά 
προγράμματα των ιατρικών σχολών. Από �0ετίας, 
περίπου, ο ιατρικός όρος “νόσος Alzheimer” (ΝΑ) 
εισέβαλε έντονα στη καθημερινότητα της κοινωνίας 
και προϊόντος του χρόνου γίνεται πιο οικείος στο 
σύγχρονο άνθρωπο, αφού ο αριθμός των πασχόντων 
ατόμων διευρύνεται διαρκώς. 

Για πολλά χρόνια οι πιο πολλοί γιατροί απέδιδαν 
την άνοια στη γήρανση του ατόμου και στην αρτηρι-
οσκλήρυνση των αγγείων του εγκεφάλου, δίνοντας τη 
διάγνωση NA στις σπάνιες περιπτώσεις προγεροντικής 
άνοιας. Οι ανακαλύψεις της τελευταίας �0ετίας και 
το γεγονός ότι πλέον γνωρίζουμε περισσότερα για 
τη βιολογία της ΝΑ από κάθε άλλη νευροψυχιατρική 

νόσο ή διαταραχή, μετέβαλαν τη λανθασμένη αυτή 
αντίληψη. Η ΝΑ είναι μία εκφυλιστική νόσος του 
εγκεφάλου. 

Παρά την επί εικοσαετία περίπου με αυξητική τάση 
και ενδιαφέρον απασχόληση του ιατρικού προσωπικού 
με την άνοια, είναι φανερό ότι εκτός των νευρολόγων 
και των ψυχιάτρων, που έχουν εξειδικευτεί στη νευρο-
ψυχιατρική, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στην ενημέρωση 
των συναδέλφων των άλλων ειδικοτήτων, σε ότι, 
αφορά το μέγεθος της έκτασης του προβλήματος και 
το σωστό τρόπο αντιμετώπισής του. Η σωστή προ-
σέγγιση του ανοϊκού ασθενούς προϋποθέτει αναφορά 
σε στοιχειώδεις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την κατανόηση του προβλήματος το οποίο είναι μείζον 
θέμα δημόσιας υγείας, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα 
με μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. 

II. Ο «ΓΗΡAΣΚΩΝ» ΚΑΙ ΑΝΟΪΚOΣ ΕΓΚeΦΑΛΟΣ -  
ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ

Η πιο αδρή μεταβολή που υφίσταται ο φυσιολογικός, 
μη πάσχων, εγκέφαλος του ανθρώπου, προϊόντος του 
χρόνου, είναι η μείωση του βάρους. Ο εγκέφαλος του 
ενήλικα στην ηλικία των 50 ετών έχει βάρος περίπου 

άνοια.(6) Η επίπτωση της άνοιας προϊόντος του χρόνου αυξάνεται και στις ηλικίες 60-64 ετών 
είναι 0,8%, στην ηλικιακή ομάδα 65-69 ετών είναι 1,6% και διπλασιάζεται ανά 5-6 χρόνια.(7) 
Ο αριθμός των πασχόντων από άνοια θα διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί έως το 2050, 
και θα επιφέρει τεράστια αύξηση στο οικονομικό κόστος περίθαλψης και προστασίας 
των πασχόντων. Οι νοητικές διαταραχές που τη χαρακτηρίζουν μπορεί να περιλαμβάνουν 
την απώλεια μνήμης, τη διαταραχή της γλώσσας, την αγνωσία, την απραξία κ.λπ. Η άνοια 
ως κλινική συνδρομή, δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη ΝΑ. Λόγω της προσβολής του 
εγκεφάλου οι κλινικές εκδηλώσεις είναι πολυεπίπεδες γι’ αυτό η θεραπευτική παρέμβαση 
επιβάλλεται να είναι το ίδιο. Συνιστάται φαρμακευτική αγωγή η οποία όμως επειδή ακόμη δεν είναι 
ιδιαιτέρως αποτελεσματική συμπληρωματικά συνιστάται η παρακολούθηση ψυχοθεραπευτικών 
προγραμμάτων γνωσιακής αποκατάστασης, κοινωνικού τύπου παρεμβάσεις, άθληση, ομαδική 
ψυχοθεραπεία και αναπροσαρμογή του τρόπου ζωής του ασθενούς για να μετριάσει το άγχος 
του και να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα ευρίσκονται σε 
ερευνητικό ακόμη στάδιο αλλά μέχρι την ανακάλυψη νέων φαρμάκων πιο αποτελεσματικών 
η βοήθεια στο σπίτι και οι “φροντιστές” αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για τους ασθενείς 
προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους. Η σωστή διατροφική 
αγωγή περιλαμβάνει αύξηση της πρόληψης αντιοξειδωτικών παραγόντων και αύξηση της 
πρόσληψης βιταμίνης Β2, Ε και των ω³ λιπαρών οξέων. Οι ανοϊκοί ασθενείς υποφέρουν 
και είναι δυνατόν να παρουσιάζουν συμπτώματα των μειζόνων ψυχικών νόσων 
και διαταραχές συμπεριφοράς που τους καταπονούν όπως αϋπνία, επιθετικότητα, 
μανιακόμορφη συμπεριφορά, βραδυψυχισμό και άλλα το ίδιο σοβαρά και οδυνηρά 
συμπτώματα. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 43-50, 2009.

Λέξεις κλειδιά: άνοια, προσέγγιση, αντιμετώπιση.
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�,3 kg, αλλά από την ηλικία αυτή αρχίζει να «σμικρύνε-
ται». Στα 65 του ζυγίζει περίπου �,� kg, χωρίς αυτό να 
σημαίνει απαραίτητα και απώλεια νευρικών κυττάρων. 
Η ελάττωση του βάρους στο φυσιολογικό εγκέφαλο 
οφείλεται σε απώλεια ύδατος και ελαφρά μείωση των 
φυσιολογικών συμπληρωματικών στοιχείων των εγκε-
φαλικών κυττάρων. Μείωση της εγκεφαλικής ουσίας 
και του αριθμού των νευρώνων παρατηρείται, γενικώς, 
στους ηλικιωμένους, αλλά όταν συνυπάρχει νευροεκφυ-
λιστική νόσος η ατροφία που παρουσιάζει ο εγκέφαλός 
τους είναι πολύ μεγαλύτερη.(�) Στους υπερήλικες που 
δεν πάσχουν από άνοια ή κάποια άλλη πάθηση του 
εγκεφάλου οι μεταβολές αυτές παρατηρούνται, αρκετά 
αργότερα, μετά τα 80 χρόνια της ηλικίας τους.(�,�) 

III. ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓeΝΕΙΑ

Η αιτιοπαθογένεια της άνοιας ερευνάται με όλες 
τις μεθόδους σε επίπεδο παθολογοανατομικό, ιστο-
χημικό, και με τις ψηφιακές τεχνικές μορφoμετρίας, 
SPECT, PET και νευροαπεικονίσεων. Το ακριβές αίτιο 
της ΝΑ στην οποία οφείλονται περισσότερα από τα 
μισά περιστατικά άνοιας δεν έχει βρεθεί. Υπάρχουν 
περίπου εκατό ακόμη αίτια τα οποία ευθύνονται για 
την πρόκληση άνοιας στον άνθρωπο. Η διαπίστωση 
του αιτίου που προκάλεσε την άνοια αποτελεί την 
αρχή για τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος. Περίπου το �5% των ανοϊκών συνδρομών είναι 
αναστρέψιμες, εφόσον αντιμετωπιστεί το αίτιο που 
προκάλεσε την κλινική εικόνα της άνοιας. Τέτοιες 
αιτίες είναι π.χ. η μείζων καταθλιπτική ψύχωση, ο 
υπό-υπερθυρεοειδισμός, η ανεπάρκεια βιταμίνης 
Β��, ενδοκρανιακές χωροκατακτητικές βλάβες κ.α. 
Οι ιστοπαθολογικές μεταβολές, που διαφοροποιούν 
τον πάσχοντα από ΝΑ εγκέφαλο από τον εγκέφαλο 
ενήλικος χωρίς άνοια, είναι αρκετές. Σε μεταθανάτι-
ες μελέτες σε ανθρώπους, πιθήκους και τρωκτικά 
μετρήθηκε η πυκνότητα των νευρώνων και ο όγκος 
συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου με τεχνικές 
υψηλής τεχνολογίας και μορφομετρικές μεθόδους 
μέτρησης με ακρίβεια. Οι περισσότερες από αυτές τις 
μελέτες συμφωνούν πως υπάρχει μείωση νευρώνων 
στους μετωπιαίους λοβούς, στην παρεγκεφαλίδα (ίνες 
Purkinje) και την περιοχή CA� του ιππόκαμπου. (3-4) 
Η τελική διάγνωση της ΝΑ χαρακτηρίζεται παθολο-
γοανατομικά από εξωκυτταρικές συσσωρεύσεις, τις 
νευριτικές ή γεροντικές πλάκες και ενδοκυτταρικούς 
νευροϊνιδικούς σχηματισμούς. Χαρακτηριστική είναι 
και η εκτεταμένη απώλεια των νευρώνων, βλάβη που 
είναι υπεύθυνη για την ατροφική εικόνα του εγκεφά-
λου. Στις βλάβες που προκαλούνται στο εγκεφαλικό 
παρέγχυμα και από άλλα νοσηρά αίτια, με αποτέ-

λεσμα την πρόκληση του κλινικού συνδρόμου της 
άνοιας, συμπεριλαμβάνονται η ατροφία των λοβών, 
η μείωση νευρώνων, η γλίωση, και η διεύρυνση των 
νευρώνων (ballooned neurons).(5) Πρέπει επίσης να 
διευκρινιστεί, ότι και στον εγκέφαλο μη ανοϊκού υπε-
ρήλικα ασθενούς μπορεί να βρεθούν λίγες γεροντικές 
πλάκες και νευροϊνιδικοί σχηματισμοί, αλλά είναι 
πολύ λιγότεροι από ότι στον εγκέφαλο πάσχοντος 
από ΝΑ και εντοπίζονται συνήθως στο μεταιχμιακό 
σύστημα.(6) Αντίστοιχα στη ΝΑ οι βλάβες εντοπίζο-
νται στον ιππόκαμπο, στον ενδορρινικό φλοιό, στους 
κροταφικούς λοβούς, τον πυρήνα του Meyenet, και 
τον υπομέλανα τόπο γι’ αυτό, και σε κλινικό επίπεδο 
παρατηρούνται διαταραχές στη μνήμη, διαταραχές 
του λόγου, ψευδαισθήσεις και παραληρήματα. 

Από τη συνοπτική περιγραφή της διάχυτης βλά-
βης, που υφίσταται ο εγκέφαλος όταν νοσεί και από 
τις επιπτώσεις που προκύπτουν σε κλινικό επίπεδο 
γίνεται φανερό ότι η άνοια δεν είναι μία νόσος.

Ορισμός: Η άνοια είναι ένα κλινικό σύνδρομο 
το οποίο χαρακτηρίζεται από μείωση της νοητικής 
ικανότητας και των γνωστικών λειτουργιών χωρίς 
μεταβολή του επιπέδου της συνείδησης του ατόμου. 
Προσβάλει άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και κυρίως 
τους ηλικιωμένους. Προϊούσης της ηλικίας το ποσο-
στό των πασχόντων από άνοια αυξάνει δραματικά. 
Η πορεία της είναι εξελικτική και μη αναστρέψιμη. 
Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, προκαλείται από κάποια 
νόσο που προσβάλλει τον εγκέφαλο. Οι νόσοι αυτές 
προκαλούν βλάβες σε συγκεκριμένες περιοχές του 
εγκεφάλου, οι οποίες υπηρετούν τη νόηση, προκαλώ-
ντας έτσι νοητικές διαταραχές οι οποίες αποτελούν το 
κεντρικό χαρακτηριστικό της κλινικής συνδρομής της 
άνοιας του συγκεκριμένου ατόμου. Αυτές οι νοητικές 
διαταραχές μπορεί να περιλαμβάνουν την απώλεια 
μνήμης, τη διαταραχή της γλώσσας, την αγνωσία, 
την απραξία κ.λπ.

IV. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ

Στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες οι 
πάσχοντες από άνοια είναι πολλοί και πολλαπλασιά-
ζονται διαρκώς. Η τρίτη ηλικία αποτελεί παράγοντα 
υψηλού ρίσκου. 

Ο υψηλός επιπολασμός και η νοσηρότητα της 
συνδρομής αυτής την έχουν αναγάγει σε επείγον ζή-
τημα δημόσιας υγείας με σοβαρότατες οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις, διότι όσο βελτιώνεται το οικο-
νομικό επίπεδο και εξελίσσεται η βιοϊατρική τεχνολογία 
και οι σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι που έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, στις 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο το 
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πρόβλημα θα μεγενθύνεται. Στο σύνολο των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται ότι ζουν 6,� εκ. 
άνθρωποι που πάσχουν από άνοια.(7) Η επίπτωση 
της άνοιας προϊόντος του χρόνου αυξάνεται σταδιακά. 
Στις ηλικίες 60-64 ετών είναι 0,8%, στην ηλικιακή ομάδα 
65-69 ετών η επίπτωση είναι �,6% και διπλασιάζεται 
ανά 5-6 χρόνια.(8) Στο �0% στις ηλικίες των 80 ετών 
και στο 30% για τους άνω των 90 ετών.(9) Αξίζει να 
αναφερθεί, ότι σε πιο ηλικιωμένους, περίπου 95 ετών 
διαπιστώθηκε μειωμένο ρίσκο για άνοια, ενώ για τους 
νεώτερης ηλικίας πάσχοντες από ΝΑ η επίπτωση της 
νόσου διπλασιάζεται ανά 4,� χρόνια περίπου.(�0) 
Στη μελέτη Global Burden of Disease (�000) αναφέ-
ρεται ότι η επίπτωση μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών είναι 5% 
για τους άνδρες και 6% για τις γυναίκες. Οι γυναίκες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό επίπτωσης από 
τους άνδρες, διότι ζουν περισσότερο. Δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να δείχνουν διαφορά επίπτωσης λόγω 
φύλου.(��) Μέχρι το �050 αναμένεται ότι ο αριθμός 
των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια θα διπλα-
σιαστεί ή ίσως και να τριπλασιαστεί.(��) Το συνολικό 
άμεσο και έμμεσο κόστος που προκαλείται από την 
άνοια στη Μ. Βρετανία υπολογίζεται περίπου στα 7 
έως �4 δις λίρες και είναι μεγαλύτερο από το συνολικό 
κόστος για τις καρδιακές παθήσεις, που φθάνει τα 4 
δις, για τα εγκεφαλικά επεισόδια τα 3,� δις και για τον 
καρκίνο, που φθάνει τα �,6 δις λίρες.(�3) 

V. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Οι νόσοι που θεωρούνται υπεύθυνες για την πρό-
κληση άνοιας ταξινομούνται σε αυτές που προκα-
λούν:
 - άνοια φλοιώδους μορφής 
 - άνοια υποφλοιώδους μορφής
 - άνοια μικτής μορφής

Μερικές από τις εκατό περίπου νόσους που μπο-
ρούν να προκαλέσουν κάποια από τις τρεις προανα-
φερθείσες μορφές άνοιας είναι: 
 - Η ΝΑ στην οποία οφείλεται το 50-60% των περι-

πτώσεων της άνοιας. 
 - Οι παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου (αγγει-

ακή άνοια) ενοχοποιούνται για το �5-�0% των 
περιπτώσεων. 

 - Μικτά αίτια (ΝΑ και παθήσεις αγγείων του εγκε-
φάλου) ευθύνονται για �0-�0% των παθήσεων 
άνοιας. 

 - άλλες παθήσεις όπως: ν. Parkinson, ν. Pick, Μετωπι-
αία–κροταφική εκφύλιση, ν. Huntigton, Προοδευτική 
υπερπυρηνική παράλυση, Νωτιαιαπαρεγκεφαλι-
δικές εκφυλίσεις, Πλάγια αμυατροφική σκλήρυν-

ση, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Εγκεφαλοαγγειακές 
παθήσεις όπως η ν. πολλαπλών εμφράκτων και 
η ν. Binswanger, Λοιμώδεις νόσοι όπως: το HIV, η 
σύφιλης, νόσοι της πρίον Creutzfeld-Jakob, τραύ-
ματα του εγκεφάλου, ελλείψεις βιταμινών, ενδο-
κρινικές παθήσεις, όγκοι εγκεφάλου, έκθεση σε 
τοξικές ουσίες και εγκεφαλικές αγγειίτιδες.(�4-�5) 
Έχουν επίσης ενοχοποιηθεί διαταραχές του μετα-
βολισμού και ρύθμισης της πρόδρομης πρωτεΐνης 
του αμυλοειδούς, διαταραχές του μεταβολισμού 
του ψευδαργύρου και αργιλίου και διάφορα άλλα 
αίτια.(�6-�7)
Η συνοπτική αναφορά στη μείζονα νόσο που 

είναι υπεύθυνη για περισσότερους από τους μισούς 
ασθενείς (50-60%), που πάσχουν κλινικά από ανοϊκή 
συνδρομή, ενδείκνυται ως πρότυπο για την κατανόηση 
των ανοιών γενικότερα, για τη σωστή προσέγγιση 
του ασθενούς και την αποτελεσματική θεραπευτική 
αντιμετώπισή του.

Η ν. Alzheimer 

Για να δοθεί η διάγνωση της ΝΑ πρέπει να πλη-
ρούνται τα ακόλουθα κριτήρια σύμφωνα με το DSM-
IV-ΤR(�8):
 Α. Η ανάπτυξη πολλαπλών γνωσιακών ελλειμμάτων, 

όπως εκδηλώνεται και με τα δύο που ακολου-
θούν: 

  (�) έκπτωση της μνήμης
  (�) μία (ή περισσότερες) από τις εξής γνωσιακές 

διαταραχές: αφασία, απραξία, αγνωσία, διατα-
ραχή της εκτελεστικής λειτουργικότητας (του 
σχεδιασμού, της οργάνωσης, της συνεπαγωγής 
και της συνόψισης).

 Β. Τα γνωσιακά ελλείμματα στα κριτήρια Α� και Α� 
προκαλούν σημαντική έκπτωση στην κοινωνική ή 
επαγγελματική λειτουργικότητα και διαπιστώνεται 
σαφής υποβάθμιση από το προηγούμενο λειτουρ-
γικό επίπεδο του ατόμου.

 Γ. Η πορεία χαρακτηρίζεται από ήπια έναρξη και 
σταδιακή πτώση των γνωστικών λειτουργιών.

 Δ. Τα γνωσιακά ελλείμματα στα κριτήρια Α� και Α� 
δεν οφείλονται σε πάθηση: 

  (�) του ΚΝΣ που μπορεί να προκαλέσει γνωσιακές 
διαταραχές ή διαταραχές της μνήμης (π.χ. ν. 
Parkinson, Υποσκληρίδιο αιμάτωμα κ.α).

  (�) Συστημικές καταστάσεις που προκαλούν ανοϊκή 
συνδρομή.

  (3) Έκθεση σε τοξικές ουσίες.
 Ε. Τα ελλείμματα δεν εμφανίζονται αποκλειστικά στη 

διάρκεια του ντελίριου.
 Στ. Η διαταραχή δεν εξηγείται καλλίτερα με άλλη δι-
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αταραχή του άξονα Ι (π.χ. Μείζων καταθλιπτική 
Διαταραχή, Σχιζοφρένεια).
Η κλινική εικόνα της ΝΑ χαρακτηρίζεται από 

«ύπουλη έναρξη» και εξέλιξη με αργό ρυθμό, διαρκώς 
επιδεινούμενη. Τα πρώτα συμπτώματά της ανα-
γνωρίζονται εκ των υστέρων, αφού περάσει αρκετό 
χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη της ΝΑ περιγράφεται σε 
τρία στάδια, ανάλογα με το επίπεδο διαταραχής των 
γνωσιακών λειτουργιών του (φλοιικές λειτουργίες) και 
την υποβάθμιση της λειτουργικότητας του.

Στο πρώτο στάδιο ο ασθενής παρουσιάζει σημαντι-
κή διαταραχή στη μνήμη, αλλά συνολικά το λειτουργικό 
του επίπεδο παραμένει υψηλό.

Σε δεύτερο στάδιο παρουσιάζει, μικρού έως με-
γάλου βαθμού, διαταραχές στο λόγο (αφασία), στην 
πράξη (απραξία) και την αναγνώριση (αγνωσία), 
σε σημείο που επηρεάζεται σοβαρά η καθημερινή 
λειτουργία του, και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις και συναλλαγές του, όπως να ψωνίζει, 
να μαγειρεύει, να πληρώνει κ.λπ. 

Στο τρίτο στάδιο ο ασθενής έχει αδυναμία επικοινω-
νίας, συντονισμού των κινήσεων, δεν μπορεί να ντυθεί 
μόνος του, να κυκλοφορήσει ή να κάνει μπάνιο. Στο 
στάδιο αυτό έχει ανάγκη από “φροντιστή”, δηλαδή 
άτομο που θα έχει μονίμως την ευθύνη της φροντί-
δας του. Η ΝΑ διαρκεί περίπου 8-�0 χρόνια. Συχνά 
συμβαίνει συγχρόνως με τη διάγνωση της άνοιας να 
γίνεται και η διαπίστωση ότι ο ασθενής πάσχει ήδη 
από �-3 χρόνια αφού έχει από τότε τα συγκεκριμένα 
συμπτώματα. Ο ρυθμός επιδείνωσης ποικίλει αφού 
σε άλλους ασθενείς είναι αργός και σε άλλους πιο 
γρήγορος. Επίσης τόσο ο ρυθμός επιδείνωσης όσο 
και η ένταση των κλινικών εκδηλώσεων εξαρτώνται 
και από τα σημεία του εγκεφάλου όπου εντοπίζονται 
οι βλάβες.

Η ψυχιατρική συνοσηρότητα στη ΝΑ είναι μεγάλη. 
Έχει ανακοινωθεί ότι περισσότεροι από το 50% των 
ασθενών παρουσιάζουν ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις 
και παρανοϊκού τύπου ετοιμότητα, ή παρανοϊκές 
ιδέες. (�9) Επίσης ότι το 30-40% των ασθενών κάποια 
περίοδο στη διάρκεια της νόσου θα παρουσιάσουν 
παραληρήματα.(�0,��) Αντίστοιχα το �0-�5% των 
ασθενών έχουν επιμένουσες ψευδαισθήσεις ενώ σε 
αρκετές μελέτες υποστηρίζεται ότι �7-�5% παρου-
σιάζουν σοβαρή κατάθλιψη.(��,�3). Οι διαταραχές 
της συμπεριφοράς όπως η απάθεια, εκρήξεις και 
ξεσπάσματα οργής, περιπλάνηση, επιθετικότητα και 
άρση σεξουαλικών αναστολών, είναι συχνές στους 
πάσχοντες από άνοια ΝΑ και βλάβες στο μετωπιαίο 
λοβό, σε ποσοστό ασθενών που κυμαίνεται από 40-
65%.(�4,�5) 

VI. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανοϊκή συνδρομή 
μπορεί να έχει βραδεία εξέλιξη, με τον ασθενή να 
έχει � ή και 3 χρόνια ήπια συμπτωματολογία πριν 
διαγνωστεί, ή μπορεί να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα 
αιφνιδίως π.χ. μετά από μία νάρκωση, όπου ο ασθενής 
αργεί να επανέλθει και πιθανόν να έχει συμπτώματα 
ψυχικά όπως ντελίριο, επιθετικότητα, διαταραχές 
προσανατολισμού στον χώρο και το χρόνο ή αμνησία. 
Η οικογένεια του ασθενούς μπορεί επίσης να παρα-
τηρήσει ότι στη διάρκεια μίας λοίμωξης, ο ασθενής, 
δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά και το ίδιο γρήγορα 
στη θεραπευτική αγωγή όπως ανταποκρινόταν πριν 
από δύο τρία χρόνια. 

Αναλόγως του τρόπου που γίνεται αντιληπτό το 
πρόβλημα, το πνευματικό επίπεδο του ασθενούς, 
την προσωπικότητα του και το οικογενειακό του 
περιβάλλον θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σχέδιο 
δράσης από τη θεραπευτική ομάδα, για τη συνολική 
αντιμετώπιση του προβλήματος, τις ανάγκες του 
ασθενούς και κατά πάσα πιθανότητα και τις ανάγκες 
της οικογένειας. 

Στις περιπτώσεις αργής εισόδου της άνοιας στο 
πρώιμο στάδιο, τα συμπτώματα είναι σχετικά ήπια 
και μοιάζουν με τα σημάδια της “φυσικής γήρανσης”, 
όπως: επαναλαμβανόμενες δηλώσεις, λανθασμένες 
τοποθετήσεις, δυσχέρεια εύρεσης του ονόματος οι-
κείων αντικειμένων, χάνεται σε γνωστές διαδρομές, 
μικρές αλλαγές της προσωπικότητας, απώλεια ενδι-
αφέροντος για πράγματα που ενδιαφερόταν άλλοτε, 
δυσχέρεια στην εκτέλεση στόχων που προϋποθέτουν 
κάποια σκέψη.

Σε ποιο προχωρημένο στάδιο τα συμπτώματα 
είναι περισσότερο εμφανή: ξεχνά τις λεπτομέρειες 
από επίκαιρα γεγονότα, ξεχνά γεγονότα από τη ζωή 
του, έχει δυσκολία να διαλέξει τα κατάλληλα ρούχα, 
παρουσιάζει ψευδαισθήσεις, γκρίνια, και επιθετική 
συμπεριφορά, έχει διαταραχές της σκέψης, κατάθλι-
ψη και ευερεθιστότητα, παρουσιάζει δυσκολία στην 
εκτέλεση βασικών εργασιών της καθημερινότητας, 
όπως να μαγειρέψει ή να οδηγήσει.

Στο τελικό στάδιο της άνοιας έχει συνεχή ανάγκη 
από τη φροντίδα “φροντιστή”. Οι ασθενείς στο στάδιο 
αυτό δεν δύνανται πλέον να κατανοήσουν το λόγο, 
να γνωρίσουν τα μέλη της οικογένειάς τους και να 
πραγματοποιήσουν βασικές ατομικές δραστηριότητες, 
όπως να φάνε να ντυθούν και να κάνουν μπάνιο. 

Το πρώτο βήμα που επιβάλλεται να γίνει είναι να 
δοθεί μετά βεβαιότητας η διάγνωση ότι ο ασθενής 
έχει άνοια. Κατόπιν πρέπει να διευκρινιστεί ο τύπος 
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της άνοιας. Να ληφθεί λεπτομερές ιατρικό ιστορικό 
στο οποίο από τον ίδιο αλλά και διάφορα άτομα του 
οικογενειακού περιβάλλοντος που γνωρίζουν καλά 
τον ασθενή, πρέπει να αντληθούν πληροφορίες για 
το πότε άρχισε το κάθε σύμπτωμα, η πορεία του 
και αν έχει σχέση με κάποιο από τα ερεθίσματα 
του περιβάλλοντος του ασθενούς. Θα ακολουθήσει 
προσεκτική φυσική και νευρολογική εξέταση του 
ασθενούς και τέλος θα γίνει εξέταση της ψυχικής 
κατάστασής του. 

Ακολουθούν εργαστηριακές εξετάσεις προκειμέ-
νου να αποκλειστεί η πιθανότητα να πρόκειται για 
μία αναστρέψιμη κατάσταση ικανή να προκαλέσει 
άνοια ή να περιπλέξει την ανοϊκή συνδρομή. Τέτοιες 
παθήσεις είναι: νόσοι του θυρεοειδούς, αβιταμινώσεις, 
όγκοι εγκεφάλου, έκθεση σε τοξικές και φαρμακευτι-
κές ουσίες, χρόνιες φλεγμονές, αναιμία και η σοβαρή 
ψυχωσική κατάθλιψη. 

Η άνοια έχει σταθερά χαρακτηριστικά και ένας 
έμπειρος κλινικός γιατρός μπορεί να κάνει εύκολα τη 
διάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη του το ιστορικό και 
τα στοιχεία από την εξέταση του ασθενούς. Αν χρει-
αστεί μπορεί να χρησιμοποιήσει Α/Τ ή ΜΡΙ εγκεφάλου 
για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την διάγνωση 
της άνοιας, όπως επίσης και πλήρη αιματολογικόκαι 
βιοχημικό έλεγχο για τον εντοπισμό κάποιου από τα 
νοσήματα που προκαλούν αναστρέψιμη άνοια. Κατά 
την έναρξη της ανοϊκής διεργασίας πιθανόν οι εξετάσεις 
με CT Scan και MRI εγκεφάλου να μη διαπιστώσουν 
παθολογικά ευρήματα. Αργότερα στο ΜRI μπορεί να 
φανεί η μείωση του όγκου του φλοιού ή η σμίκρυνση 
της περιοχής του ιππόκαμπου που είναι υπεύθυνη 
για τη μνήμη.(�6,�7)

Μετά την εκτίμηση της κατάστασης και τη διάγνω-
ση, ο γιατρός πρέπει να διαπιστώσει αν οι διαταραχές 
της συμπεριφοράς του ασθενούς εντάσσονται σε 
κάποιο κλινικό σύνδρομο. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, ο γιατρός μπορεί να αναγνωρίσει ένα ψυχικό 
σύνδρομο και να συνδέσει ολόκληρη τη διαταραχή με 
αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να διαπιστώσει 
ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται ως αποτέλεσμα 
δυσκολίας ελέγχου της συμπεριφοράς λόγω βλά-
βης του εγκεφάλου από τη νόσο που προκαλεί την 
άνοια. Ο γιατρός πρέπει προσδιορίσει αν η κλινική 
συμπτωματολογία μοιάζει με κάποιο συγκεκριμένο 
κλινικό σύνδρομο. Π.χ. μοιάζει η διαταραχή με ένα 
σύνδρομο, όπως το ντελίριο, η μείζων κατάθλιψη, 
η απάθεια, ή η μανία; Πρόκειται για διάσπαση μιας 
από τις μείζονες ορμές όπως π.χ. ο ύπνος, η πείνα 
για τροφή ή η σεξουαλικότητα; έχει η διαταραχή το 
χαρακτήρα μιας καταστροφικής αντίδρασης όπως ένα 
υπερβολικό ξέσπασμα συναισθήματος η αφορμή του 

οποίου είναι η αντιμετώπιση μιας νοητικής βλάβης, 
όπως η ανικανότητα να βρει μια λέξη; 

Όταν περιγραφεί και ταξινομηθεί η διαταραχή 
πρέπει να αποκωδικοποιηθεί. Δηλαδή να βρεθούν οι 
αιτίες που μπορεί να συμβάλουν στην έναρξη αυτής 
της διαταραχής ή να τη διατηρούν. Οι αιτίες αυτές 
μπορεί να είναι: φάρμακα, ιατρική κατάσταση, ψυ-
χιατρική διαταραχή (καινούρια ή υποτροπιάζουσα), 
νοητική διαταραχή, αναγνωρίσιμο ψυχικό ή συμπερι-
φεριολογικό σύνδρομο, το περιβάλλον, η προσέγγιση 
του παρέχοντος φροντίδα ή έλλειμμα φροντίδα.

Μετά την αποκωδικοποίηση της διαταραχής της 
συμπεριφοράς πρέπει να διαμορφωθεί ο τρόπος 
παρέμβασης για τη θεραπεία. 

Πρώτον, οι προληπτικές παρεμβάσεις αφορούν 
την ανάπτυξη και τη διατήρηση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων, την προσοχή στη διατήρηση των 
συνηθειών του ύπνου, τη διατροφή του, τα μέτρα 
φύλαξής του και τη σύνδεση με έμπειρους ειδικούς 
που θα βοηθήσουν στη λύση προβλημάτων όπως 
είναι η αντιμετώπιση και η θεραπεία μιας διαταραχής 
της συμπεριφοράς. 

Δεύτερον, οι αφαιρετικές παρεμβάσεις που αφαι-
ρούν την αιτία των διαταραχών της συμπεριφοράς, 
.χ. αφαιρείται ένα φάρμακο που δημιουργεί ένταση 
στον ασθενή.

Τρίτον, η διαχείριση της συμπεριφεριολογικής δια-
ταραχής μέσω τεχνικών διαχείρισης της συμπεριφο-
ράς(�8) ή μέσω ειδικών προγραμμάτων για ανοϊκούς 
με δύσκολη συμπεριφορά, που εφαρμόζονται στα 
γηροκομεία.(�9)

Είναι πιθανό να απαιτηθούν αλλαγές και στο περι-
βάλλον του ασθενούς. Αν π.χ. γίνεται συγχυτικός το 
βράδυ, πρέπει ο φροντιστής του να του οργανώσει 
καλλίτερα τις βραδινές ώρες. Αν το πρόβλημα συνδέε-
ται με το ημερήσιο πρόγραμμα του ασθενούς, πρέπει 
να αναδιοργανωθεί το ημερήσιο πρόγραμμά του. 

VII. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αφού δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία οι 
στόχοι είναι: να μειωθεί ο ρυθμός εξέλιξης της νόσου, να 
γίνει καλή διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς, 
της σύγχυσης και της συγκίνησης, να τροποποιηθεί 
το οικογενειακό περιβάλλον και να υποστηριχθούν τα 
λοιπά μέλη της οικογένειας και ο φροντιστής. 

Η καλλίτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει: 

Αλλαγές στον τρόπο της ζωής του με φαρμακευ-
τική αγωγή και χορήγηση αντιοξειδωτικών ουσιών 
π.χ. βιταμίνη Ε.

Οι αλλαγές που πρέπει να κάνει στον τρόπο της 
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ζωής του είναι οι εξής:
Να βαδίζει κανονικά με συνοδεία του φροντιστή, 

να χρησιμοποιεί λαμπερό φως για να μειώσει την 
αϋπνία και την ασυναρτησία.

Να ακούει “χαλαρωτική” μουσική, για να μειώσει την 
ασυναρτησία και την υπερκινητικότητα, να μετριάσει 
το άγχος και να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. 

Να πάρει ένα σκυλάκι και να εκπαιδευτεί σε τε-
χνικές χαλάρωσης.

Να κάνει μασάζ τακτικά, γα να χαλαρώνει και να 
έχει κοινωνικές συναλλαγές.

Φαρμακευτική αγωγή:
Κυκλοφορούν αρκετά σκευάσματα για την επι-

βράδυνση του ρυθμού επιδείνωσης της άνοιας και 
υπάρχουν ενδείξεις ότι βοηθούν στην αναβάθμιση 
των ψυχικών ικανοτήτων του ατόμου. 

Κυκλοφόρησε τελευταία η memantine (namenda) 
φάρμακο που συνιστάται για την αντιμετώπιση της 
μέτριας και της σοβαρής άνοιας. 

Τα άλλα φάρμακα που κυκλοφορούν για την άνοια 
είναι τα donepezil (Aricept), rivastigmine (Exelon), galan-
tamine (Reminyl). Τα φάρμακα αυτά έχουν χολινεργική 
δράση για να υποκατασταθεί μέχρι ένα βαθμό η μείωση 
της χολίνης στον εγκέφαλο λόγω της εκφύλισης και 
καταστροφής και χολινεργικών νευρώνων.

Συμπληρωματικά και όταν απαιτείται από την 
κλινική εικόνα του ασθενούς χρησιμοποιούνται και 
ψυχιατρικά φάρμακα σε μικρές δόσεις για τον έλεγχο 
της ανησυχίας, του άγχους, της αϋπνίας και της επιθε-
τικότητας. Χορηγούνται επιπροσθέτως αντιοξειδωτικά 
όπως η βιταμίνη Β9, η οποία συγχορηγούμενη με άλλες 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β όπως η Β��, βρέθηκε 
ότι μειώνει την ομοκυστίνη, η οποία εντοπίζεται σε 
υψηλά επίπεδα σε άτομα με ΝΑ. Επίσης η βιταμίνη Ε 
εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες.

Τα βλαστοκύτταρα στη θεραπεία των νευροεκφυ-
λιστικών παθήσεων

Η ύπαρξη βλαστοκυττάρων στον εγκέφαλο των 
ενηλίκων παρέχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη 
της αναγεννητικής ιατρικής και την ελπίδα για την 
οριστική αντιμετώπιση της ΝΑ.

Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχικών 
διαταραχών και των διαταραχών της συμπεριφοράς 
στην Άνοια

Για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών 
και των διαταραχών της συμπεριφοράς στην άνοια 
συμπληρωματικά με τη φαρμακευτική αγωγή είναι 
χρήσιμη η εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών προγραμμά-
των και προγραμμάτων γνωσιακής αποκατάστασης. 
Χρήσιμες είναι επίσης οι κοινωνικού τύπου παρεμβά-
σεις, η γυμναστική και η ομαδική ψυχοθεραπεία. Οι μη 

φαρμακευτικές θεραπευτικές αυτές μέθοδοι στοχεύουν 
στην μεταβολή της συναπτικής λειτουργικότητας των 
νευρώνων για τη βελτίωση της μνήμης και της μάθη-
σης, σύμφωνα με τη θεωρία της πλαστικότητας των 
νευρώνωv(30) για τη μείωση του ρυθμού επιδείνωσης 
της άνοιας. Συμβάλλουν επίσης στη κοινωνικοποίηση 
του ασθενούς.

Βοήθεια στο σπίτι 

Οι “φροντιστές”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρο-
νται διεθνώς τα άτομα που φροντίζουν και βοηθούν 
στη καθημερινότητά τους τους ανοϊκούς είναι πλέον 
μια πολύ διαδεδομένη κατάσταση και αναδεικνύονται 
εντελώς αναγκαία συνθήκη για να συνεχίσουν να λει-
τουργούν οι ασθενείς. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία 
για τους φροντιστές το επάγγελμα των οποίων είναι 
από τα πιο δύσκολα και με μεγάλο ποσοστό ματαίωσης 
και επαγγελματικής εξάντλησης (burn out).

Διατροφική αγωγή 

Η σωστή διατροφή του ανοϊκού έχει ως στόχο τη 
πρόληψη και τη βελτίωση των γνωσιακών λειτουργιών 
στα πρώιμα στάδια της νόσου. Έχει υποστηριχθεί 
επίσης, η συσχέτιση μεταξύ της διανοητικής λει-
τουργίας και των ω³ λιπαρών οξέων στη ΝΑ. Επίσης 
αναφέρεται ότι αντιοξειδωτικοί παράγοντες δρουν 
προληπτικά στη ΝΑ.(3�) Συνιστάται: Χαμηλό επίπεδο 
ομοκυστεΐνης στο αίμα, αύξηση πρόσληψης βιταμίνης 
Β�, αύξησης πρόσληψης αντιοξειδωτικών, αύξησης 
πρόσληψης ω³ λιπαρών οξέων. Η διατροφή πρέπει 
να περιλαμβάνει υγιεινά φρούτα και λαχανικά για να 
διατηρείται σωματικά το άτομο υγιές και να λαμβάνει 
τις αναγκαίες βιταμίνες και τα άλλα θρεπτικά στοιχεία 
και μέταλλα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 �. Whalley L, Breitner J: Τhe aging brain. In Dementia, ed. 
D. McLean, London, UK. �00�.

 �. Flood GD and Coleman DP: Neuron numbers and sizes 
in Aging brain: Comparisons of Human, Monkey and 
Rodent Data. Neurobiology of Aging. �988; 9: 453-
463.

 3.  Hubbard BM and Anderson MJ: A quantitative study 
of cerebral atrophy in old age and senile dementia. J 
Neurol. Sci �98�; 50:�35-�45.

 4. Miller A, Alston LR and Corsellis JN: Variation with age 
in the volumes of gray and white matter in the cerebral 
hemispheres of man. Measurements with an image 
analyser. Neuropathol Appl Neurobiol �980; 6: ��9-
�3�.



50 Προσέγγιση και αντιμετώπιση του ανοϊκού ασθενούς

 5. KerteszA, McMonagle P, Blair M et al: The evolution 
and pathology of frontotemporal dementia. Brain, �005; 
��8: �996-�005.

 6. Green M, Kaye A, and Ball M: The oregon Brain Aging 
Study. Neuropathology accompanying healthy aging in 
the oldest old. Neurology �000; 54: �06-��3.

 7. Alzheimer Europe: Dementia in Europe Yearbook. 
�000

 8. Jorm AF, Korten AE, Henderson AS: The prevalence 
of dementia: a quantitative of integration of literature. 
Application of a new method for making projections. 
Acta Psychiatr Scand �987; 78: 493-500.

 9. Alzheimer’s Disease International: Alzheimer’s Disease 
International Fact Sheet 3: The prevalence of dementia. 
London: �998. 

 �0. Ritchie K, Kildea D: Is senile dementia “age-related” 
or “ageing-related”? evidence from meta-analysis of 
dementia prevalence in the oldest old. The Lancet �995; 
�:346(8980): 93�.

 ��. Murray Cl and Lopez AD: Progress and directions in 
refining the Global Burden of Disease approach: a 
response to Williams: Health economics. �000; 9:69-
8�.

 ��. Ferri CP, Prince M, Brayne C et al. Global prevalence of 
dementia. A Delphi consensus study. The Lancet �005; 
366: ����-�7. 

 �3. Lowin A, Knapp M, McCrone P: Alzheimer’s disease 
in the UK: comparative evidence on cost of illness and 
volume of health services research funding. Int J of Ger 
Psychiatry �00�; �6: ��43-8.

 �4. Leifer BP Early diagnosis of Alzheimer’s disease: clinical 
and economic benefits. J Am Geriatr Soc �003;5�(5 
suppl Dementia): S�8�-8.

 �5. Friedland RP, Wilcock GK. Dementia in: Evans JG, 
Williams TF, Beattie BL et al eds: oxford textbook of 
geriatric medicine, �d ed: oxford University Press, 
�000:9��-3�.

 �6. Drouet B, Pincon-Raymond M, Chambaz J et al: Molecu-
lar basis of Alzheimer’s disease. Cellular and Molecular 
Life Sciences �000; 57(5):705-7�5.

 �7.  Cuajungco P, Lees G: Zinc and Alzheimer’s disease: 

is there a direct link? Brain Research �997, �3(3): ��9-
�36.

 �8. American Psychiatric Association: Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders. Washington DC: 
American Psychiatric Association. �994; �4�:�4�-�43.

 �9. Sweear JM: Bihavioral disturbances in Dementia. In 
handbookof Dementing illnesses. Ed.JC Morris. N. York: 
M. Dekker, �994; 499-5�7.

 �0. Lyketsos KG, Steinberg M, Tschantz J et al: Mental and 
neuropsychiatric symptoms in dementia. Am J Psychiatry, 
�000; �57:708-7�4.

 ��. Burns A, Jacoby R, Levy R: Psychiatric phenomena in 
Alzheimer disease: disorders of behavior. Br J Psychiatry. 
�990; �57:8�-86.

 ��. Burns A, Jacoby R, Levy R: Psychiatric phenomena in 
Alzheimer disease: disorders of behavior. Br J Psychiatry. 
�990; �57:86-89.

 �3. Lyketsos KG, Lopez o, Jones B, et al: Prevalence of 
Neuropsychiatric Symptoms in Dementia and Mild 
Cognitive Impairment. JAMA, �00�; �88:�475-�483.

 �4. Patel V, Hope T. Aggressive behavior in elderly people 
with dementia: a review. Int J Ger. Psychiatry. �993; 
8:457-7�.

 �5. Devanand DP, Jacobs DM, Tang MX, et al: The course of 
psychopathologic features in mild to moderate Alzheimer 
disease. Arch Gen Psychiatry. �997; 54:�57-63.

 �6. Μoore DPA, Jefferson JWQ Handbook of Medical Psy-
chiatry. �nd ed. St. Louis, Mo: Mosby, �004.

 �7. Goetz CG, Pappert EJ: Textbook of Clinical Neurology. 
A �nd ed. A Philadelphia, Pa: Saunders, �003.

 �8. Ronver BW, Steele CD, Shmuely Y, et al. A randomized 
trial of dementia care in nursing hames. J Am Ger Soc, 
�996; 44:7-�3.

 �9. Cummings JL, Mega M, Gray K et al. The Neuropsychiatric 
Inventory: comprehensive assessment of psychopathol-
ogy in dementia. Neurology, �994; 44:�308-�4.

 30. Butcher J: A Nobel pursuit. The Lancet, �000; 
356:�33�.

 3�. Steele M, Stuchbury G, Munch G: The molecular basis 
of the prevention of Alzheimer’s disease through healthy 
nutrition. Exp Gerontology, �007; 4�: �8-36. 

xxxxxx

xxxxxxxxxxx



5�

Επιμελήτρια Β’, Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

H ΚΑΤΑΘΛΙψΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 
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Πρόεδρος: Β Τριανταφύλλου

Εισαγωγή

“Έχω ένα μαύρο σκύλο που με κυνηγά”, έλεγε 
ο  W. Churchill, υπονοώντας με αρκετό χιούμορ τα 
επεισόδια κατάθλιψης από τα οποία υπέφερε σε όλη 
του τη ζωή.

Πράγματι, η κατάθλιψη, σε όλες τις μορφές της 
(μείζων κατάθλιψη, δυσθυμία, άτυπη, γεροντική, 
δευτεροπαθής  ή  οργανική), μπορεί σαν  “μαύρος 
σκύλος” να αφανίσει μία ανθρώπινη ύπαρξη�.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), η κατάθλιψη κατέχει σήμερα, σ’ όλον τον 
κόσμο, την 4η θέση από πλευράς απώλειας ζωής, 
αναπηρίας και κοινωνικής δυσλειτουργίας. Προβλέ-
πεται δε, ότι το κατά το έτος �0�0, θα καταλάβει την 
�η θέση, στις κοινωνίες της Δύσης�.

Διεθνώς, το 6-8% του πληθυσμού θα εμφανίσει, 
σε κάποια στιγμή της ζωής του κατάθλιψη (� στις 5 
γυναίκες και � στους 8 άνδρες )�. 

Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 
500.000 άνθρωποι, ηλικίας �7-70 ετών, πάσχουν από 
κατάθλιψη, με την τάση να κατευθύνεται προς την 
εφηβική ηλικία3.

Όπως, λοιπόν, δείχνουν τα αποθαρρυντικά αυτά 
επιδημιολογικά στοιχεία, η κατάθλιψη είναι, δυστυ-
χώς, μία πολύ συχνή ψυχική διαταραχή με τεράστιο 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος, αφού επιτίθεται 
σ’ όλους τους τομείς της ζωής των πασχόντων συ-
νανθρώπων μας. Εν τούτοις, είναι μία διαταραχή 
θεραπεύσιμη, αλλά διαγιγνώσκεται μόνον στο 50% 
των περιπτώσεων και θεραπεία λαμβάνει μόνον � 
στους 5 ασθενείς, ενώ � στους �0 ασθενείς επιλέγει 
την αυτοκτονία, σαν λύση3.

  Είναι, συνεπώς, αναγκαία μία πολυεπίπεδη αντιμε-

τώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, προβλήμα-
τος  Δημόσιας Υγείας πλέον, που θα περιλαμβάνει :
 α) Επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση του πλη-

θυσμού,
 β) Εκπαίδευση των Επιστημόνων Υγείας, ώστε να 

αναγνωρίζονται τα συμπτώματα της νόσου εγκαί-
ρως και όχι μόνον από τους ειδικούς του κλάδου 
ιατρούς,

 γ) Παροχή κατάλληλης θεραπείας  ανάλογα με τον 
τύπο της κατάθλιψης, και

 δ) Καταπολέμηση του “στίγματος”, που μετατρέπει 
σε “ταμπού” ένα ζήτημα ψυχικής υγείας με όλες τις 
φοβερές επιπτώσεις που συνεπάγεται μια τέτοια 
στάση3,4.
   Στην παρούσα εργασία, θα μας απασχολήσει η 

κατάθλιψη σαν νοσολογική οντότητα μέσα στο γενικό 
νοσοκομείο, είτε σαν αντίδραση σε σοβαρά σωματικά 
νοσήματα, είτε σαν μέρος της συμπτωματολογίας 
τους. Το ποσοστό  της στον πληθυσμό ενός γενικού 
νοσοκομείου ανέρχεται στο �0% περίπου, επηρεάζο-
ντας τόσο την πορεία όσο και την έκβαση της νόσου 
με την οποία συνυπάρχει4.   
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H κατάθλιψη στο γενικό νοσοκομείο:  
Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις
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summary

PAPAGeOrGIOu GM. Depression in the General Hospital; Approaches in Diagnosis and 
Treatment. Depression is a common disorder in the general population. It is characterized by loss 
of interest and a low mood, but also of quasi physical symptoms. It is often comorbid with physical 
illnesses, such as osteoporosis, cancer, diabetes, CVAs, coronary arterial and other cardiac diseases. 
The co-existence of these two entites aggravates the prognosis and treatment response of both. 
Drug treatment of depression is characterized of a time lapse when the first effects are evident and 
the need of continuation therapy, even when the symptoms are remitted. SSRIs, venlafaxine and 
mirtazapine are the mainstay of treatment in the general hospital. It is necessary to know the po-
tential of drug interactions and the adverse effects of these, as well as the restriction in use in renal 
and hepatic patients, to have a safe therapy with satisfactory results. Nosokomiaka Chronika, 71, 
Supplement, 52-58, 2009.

key words: Depressive Disorder, Comorbidity, Pharmacotherapy, Drug Interactions.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η κατάθλιψη, σαν κοινή διαταραχή στην καθ’ημέρα κλινική πράξη, χαρακτηρίζεται τόσο από ψυχικά 
αλλά και σωματικά συμπτώματα, κυριότερα των οποίων είναι η απώλεια των ενδιαφερόντων 
και η καταθλιτική διάθεση. Υπάρχει συννοσηρότητα με ποικίλες σωματικές καταστάσεις, όπως 
καρκίνος, ΣΝ,ΑΕΕ κ.ά. Το φαινόμενο αυτό επιβαρύνει τη πρόγνωση της σωματικής νόσου αλλά 
και της κατάθλιψης αφ’εαυτής. Επίσης πολλά φάρμακα συνδέονται με συχνότερη εμφάνιση 
κατάθλιψης. Η θεραπευτική της στο Γενικό νοσοκομείο στηρίζεται στην φαρμακοθεραπεία. Τα 
νεώτερα αντικαταθλιπτικά αποτελούν την βάση της θεραπείας. Πρέπει εν τούτοις να υπάρχει 
εγρήγορση για τις παρενέργειες των φαρμάκων όπως και για τις αλληλεπιδράσεις τους με 
άλλα φάρμακα. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 52-58, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Καταθλιπτική διαταραχή, Συννοσηρότητα, φαρμακοθεραπεία, αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκων 

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

eIΣΑΓΩΓH

oι συναισθηματικές διαταραχές, μεταξύ των οποίων 
και η κατάθλιψη, εμφανίζονται συχνότατα στον γενικό 

πληθυσμό. Σε δείγμα γενικού πληθυσμού μπορεί να φθά-
σει μέχρι και το �5%. � Στο Γενικό Νοσοκομείο και ιδιαίτερα 
στις σωματικές ειδικότητες υπάρχει μεγάλος αριθμός 
ασθενών με ψυχική διαταραχή, με την κατάθλιψη και τις 
αγχώδεις διαταραχές να έχουν την μερίδα του λέοντος�. 
(εικόνα �). Είναι σημαντικό για τον σωματικό ιατρό να 
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γνωρίζει τα συμπτώματα και την συννοσηρότητα της 
κατάθλιψης, όπως και τις διάφορες θεραπείες, κύρια 
φαρμακολογικές, που υπάρχουν για την αντιμετώπισή 
της, καθότι η κατάθλιψη αφενός μεν δεν αναγνωρίζεται 
σε μεγάλο ποσοστό, αφετέρου η αντιμετώπισή της είναι 
πολλές φορές ελλιπής. Η πορεία της είναι ποικίλη, αλλά 
κύρια η φύση της είναι επεισοδιακή, με ελεύθερα σχετικά 
μεσοδιαστήματα. (πίνακας �). Η συννόσησή της με άλλα 
νοσήματα μόλις την τελευταία τριακονταετία έτυχε της 
προσοχής των ψυχιάτρων3. Η σημασία της νόσου σαν 
παράγοντας αναπηρίας είναι ολοένα και αυξανόμενη 
τα τελευταία χρόνια4 (πίνακας �)

Διάγνωση της κατάθλιψης 

Η κατάθλιψη έχει ψυχικά και σωματικά συμπτώ-
ματα5 (πίνακας 3) Απαραίτητα για την διάγνωσή της 
είναι τα δύο πρώτα, ήγουν το καταθλιπτικό συναίσθη-
μα και η απώλεια των ενδιαφερόντων. Οι συνήθεις 
ερωτήσεις που γίνονται όταν ο κλινικός υποψιάζεται 
κατάθλιψη παρατίθενται στον πίνακα 4

Συνύπαρξη κατάθλιψης και σωματικών νοσημάτων 
6(πίνακας 5). Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν η κατάθλι-
ψη παρουσιάζεται με σωματική συμπτωματολογία, 
πράγμα συνηθέστατο στην πρωτοβάθμια περίθαλ-
ψη, η διάγνωση είναι δυσχερέστερη.Οι συνέπειες 
της συννοσηρότητας είναι μεγάλες: εκτός από τα 
κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα που δημιουρ-
γεί, η συννόσησή της με παθολογικά νοσήματα έχει 
συνέπειες τόσο γα την πρόγνωση της κατάθλιψης 
αυτής καθ’ εαυτής, όσο και την πορεία του παθολο-
γικού νοσήματος αφετέρου, με μειωμένη πειθώ στην 
θεραπεία και μειωμένες πιθανότητες αποθεραπείας 
της σωματικής νόσου αλλά και της κατάθλιψης. Στις 
επιμέρους σωματικές ασθένειες και όσον αφορά την 
συννοσηρότητά τους με κατάθλιψη, αξιομνημόνευτες 
είναι οι παρακάτω περιπτώσεις: 

Κατάθλιψη και οστεοπόρωση

Φαίνεται ότι οι δύο αυτές νοσολογικές οντότητες 
μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και στις 
δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι υφίσταται αύξηση 
κορτικοειδών και κατεχολαμινών. Οι οστεοπορωτικοί 
εφ’όσον πάθουν κατάθλιψη έχουν πλέον έντονα συ-
μπτώματα. Η συννοσηρότητα της μείζονος κατάθλιψης 
με ισχαιμικά καρδιακά συμβάντα και οστεοπόρωση 
είναι πολύ συχνή. Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη 
μείζονος κατάθλιψης στο ιστορικό συνδέεται με αυ-
ξημένη συχνότητα οστεοπόρωσης7. 

Κατάθλιψη και χρόνιος πόνος

Χρόνιος, μη καρκινικός πόνος σπονδυλικής στήλης 
και αυχένος έχει συννοσηρότητα με κατάθλιψη σε 
ποσοστό 7.9 %. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν 
λειτουργικά προβλήματα σε μεγαλύτερο από το ανα-
μενόμενο ποσοστό. 

Κατάθλιψη και καρκίνος

Mεγάλη επίπτωση της κατάθλιψης υφίσταται σε 
καρκινοπαθείς ασθενείς, ιδιαίτερα σε στοματοφαρυγ-
γικό και παγκρεατικό καρκίνο. Η χρόνια κατάθλιψη 
μπορεί να αποτελεί κίνδυνο εμφάνισης νεοπλασιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Επιπολασμός της κατάθλιψης σε σύγκριση με 
άλλες σωματικές νόσους. Ο επιπολασμος της κατάθλιψης 
υπολογίζεται γύρω στο 6,6% παγκοσμίως. από αυτό το 
ποσοσστό ένα μέρος μόνο αναγνωρίζεται και από αυτ΄θό 
το μέρος περίπου το 30 % λαμβάνει ορθή θεραπεία. 

Εικόνα 1. Κατανομή των διαφλορων ψυχικών διαταραχών 
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η κατάθλιψη έχει σχετικό 
ποσοστό 42 %. 



54 H κατάθλιψη στο γενικό νοσοκομείο: Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Σε δείγμα 5000 ηλικιωμένων ασθενών, η ύπαρξη κατά-
θλιψης αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά 
64%. Η εμφάνιση κατάθλιψης επίσης μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα αντινεοπλασματικών θεραπειών. Πολύ 
χαρακτηριστικό επίσης είναι η εικόνα � που δείχνει την 
ανώμαλη δραστηριότητα της IL-6 σε καταθλιπτικούς, 
ανεξάρτητα εάν είναι ή όχι καρκινοπαθείς8. 

Κατάθλιψη και διαβήτης

Σε μελέτες έχει αναφερθεί ότι η επίπτωση κατά-
θλιψης σε διαβητικούς είναι τρείς με τέσσαρες φορές 
μεγαλύτερη από ότι στο γενικό πληθυσμό. 

Η κατάθλιψη συνδέεται με κακή συμμόρφωση στην 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Η καταθλιπτική διαταραχή προβαλλόμενη 
σαν αιτία αναπηρίας στο μέλλον.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Τα συμπτώματα της κατάθλιψης. 

• Συναισθηματικά
 - Διαρκής λύπη
 - Απώλεια ενδιαφέροντος
 - άγχος
 - Αισθήματα ενοχής
 - Αυτοκτονικός Ιδεασμός

• Σωματικά
 - Χαμηλή Ενεργητικότητα
 - Διαταραχές στον ύπνο
 - Κεφαλαλγία
 - Ψυχοκινητικές μεταβολές
 - Γαστρεντερικές διαταραχές
 - Μεταβολές στην όρεξη
 - Γενικά σωματικά άλγη και οξείς πόνοι

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συνήθεις ερωτήσεις που γίνονται εάν ο 
κλινικός υποψιάζεται κατάθλιψη. 

• Μήπως δεν έχεις ενεργητικότητα ;
• Μήπως έχεις χάσει τα καθημερινά σου ενδιαφέρο-

ντα ;
• Έχεις χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ;
• Είσαι απελπισμένος ;
 - Εάν ναι, τότε ερωτάτε και εάν...

• Ξυπνάς νωρίς ;
•  Αισθάνεσαι χειρότερα το πρωί ;
• Έχεις χάσει βάρος ;
• Συγκεντρώνεσαι δύσκολα ;
•  Αισθάνεσαι ότι το μυαλό σου δουλεύει πιο αργά ;

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Συννόσηση της κατάθλιψης.

Εικόνα 2. Δραστηριότητα της ΙΛ-6 σε ασθενείς με ή χωρίς 
κατάθλιψη. 
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αντιδιαβητική θεραπεία, πτωχό γλυκαιμικό έλεγχο, 
συχνότερες επιπλοκές του διαβήτη. 

Κατάθλιψη και καρδιακή νόσος

Η επίπτωση της κατάθλιψης σε ασθενείς με στε-
φανιαία νόσο είναι περίπου �7%. Επίσης ανάλογο 
ποσοστό παρατηρείται και κατά την διάρκεια του 
πρώτου έτους μετά από μεταμόσχευση καρδιάς. Στο 
σχήμα παρατηρείται ο αυξημένος κίνδυνος θνησιμό-
τητας σε ασθενείς με πρόσφατο ΟΕΜ. 

Eξάλλου, η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο ΣΝ 
(oR=�,64, CI =�,4�-�,90). Σε μεγάλη μελέτη στις 
ΗΠΑ, η χορήγηση αντικαταθλιπτικού σε ασθενείς με 
πρόσφατο έμφραγμα ή ασταθή στηθάγχη9 βελτίωσε 
την κατάθλιψη αφ’ ενός, αφετέρου δε αποδείχθηκε 
ασφαλές σε όλες τις παραμέτρους καρδιαγγειακής 
ασφάλεια. Η θεραπεία αυτή φαίνεται ότι βελτιώνει 
την μεσοπρόθεσμη επιβίωση των ασθενών αυτών.

Κατάθλιψη και αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο

Η επίπτωσή της είναι περίπου 60 % το πρώτο έτος. 
Η κατάθλιψη παραμένει σε ποσοστό 38% το δεύτερο 
έτος και σε �9 % το τρίτο έτος μετά το ΑΕΕ. Σε υπο-
φλοιώδεις βλάβες και βλάβες της αριστερής μετωπιαίας 
περιοχής εμφανίζεται υψηλότερο ποσοστό κατάθλιψης. 
Οι μετά ΑΕΕ ασθενείς που είναι καταθλιπτικοί έχουν 
περισσότερες πιθανότητες (7 φορές) από μη καταθλι-
πτικούς ασθενείς με ΑΕΕ να: πεθάνουν τους πρώτους 
�5 μήνες και 3-4 φορές περισσότερες πιθανότητες 
να καταλήξουν στα �0 έτη παρακολούθησης από το 
ΑΕΕ. Σε πρόσφατη μελέτη χορηγήθηκε προληπτικά 
αντικαταθλιπτικό σε μη καταθλιπτικούς ασθενείς με 
πρόσφατο ΑΕΕ και ευρέθη ότι η εμφάνιση της κατά-
θλιψης καθυστέρησε σημαντικά και επίσης η γνωστική 
λειτουργία των ασθενών αυτών βελτιώθηκε�0,��. 

άλλες σωματικές νόσοι όπως και φάρμακα που 
σχετίζονται με κατάθλιψη παρατίθενται στούς πα-
ρακάτω πίνακες�� (πίνακες 6,7).

Θεραπευτική της κατάθλιψης  
στο γενικό νοσοκομείο

Οι βασικοί στόχοι και οι βασικές αρχές της θερα-
πείας παρατίθενται στην εικόνα 3. Είναι απαραίτητο 
επίσης να τονισθούν τα κάτωθι: α) Απαραίτητη η 
συνέχιση της θεραπείας ακόμη και εαν τα συμπτώμα-
τα έχουν υφεθεί πλήρως β) ένα μέρος των ασθενών 
απαντούν στην αρχική αντικαταθλιπτική θεραπεία. 
Τα υπολειμματικά συμπτώματα αποτελούν κίνδυνο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Συνήθεις σωματικές νόσοι που σχετίζονται 
με κατάθλιψη

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Φάρμακα που σχετίζονται με κατάθλιψη

Εικόνα 3. Θεραπευτικοί ατόχοι της κατάθλιψης.
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ΠIΝΑΚΑΣ 8. Βασικές ιδιότητες αντικαταθλιπτικών φαρμάκων: SSRIs
Φάρμακο Χρόνος 

ημιζωής 
Μεταβολισμός παρενέργειες Νεφρική 

ανεπάρκεια 
Ηπατική 
ανεπάρκεια

Φλουοξετίνη �-3 ημέρες (ο 
μεταβολίτης 
έως �0 ημ.) 

95 % συνδεδεμένο με 
πρωτεϊνες- αναστέλλει 
το ΙΙD6 

Ναυτία, έμετος, 
διάρροια, ανορεξία 

Δεν χρειάζεται 
μείωση δόσης
Δεν 
απομακρύνεται με 
την αιμοκάθαρση 

Μείωση δόσης 

Φλουβοξαμίνη �5 ώρες 77-80% σύνδεση με 
πρωτεϊνες, αναστέλλει 
�Α�,3Α4 

Ναυτία, έμετος, 
διάρροια, ανορεξία

Δεν χρειάζεται 
μείωση δόσης 

Μείωση δόσης, 
μέχρι και κατά το 
�/� 

Σιταλοπράμη �4 ώρες 95 % συνδεδεμένο με 
πρωτεϊνες- δεν έχει 
συγγένεια με το CYP 

Ναυτία, έμετος, 
διάρροια, ανορεξία

Δεν χρειάζεται 
μείωση δόσης
Επιφυλάξεις 
για ασθενείς 
με σοβαρή 
ανεπάρκεια 

Δεν χρειάζεται 
μείωση δόσης-
αλλά σε σοβαρή 
ηπατική 
ανεπάρκεια δόση 
μέχρι �0 χγ/ημ 

Εσιταλοπράμη ~ �7-3� ώρες 55 % συνδεδεμένο 
μ ε πρωτεϊνες-
μεταβολίζεται από 
CYP 3a3/4, ασθενής 
αναστολέας του IiD6 

Αϋπνία,ναυτία, 
εφιδρώσεις,υπνηλία 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 
συνιστώμενη δόση 
�0 χλγ/ημ 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 
συνιστώμενη δόση 
�0 χλγ/ημ 

Παροξετίνη �4 ώρες 95 % συνδεδεμένο με 
πρωτεϊνες, ισχυρός 
αναστολέας του IiD6 

Ναυτία, έμετος, 
διάρροια, ανορεξία 

Μείωση δόσης 
(max 40 χλγ/ημ) 

Μείωση δόσης 
(max 40 χλγ/ημ)

Σερτραλίνη �4-�6 ώρες 95 % συνδεδεμένο μ ε 
πρωτεϊνες- ασθενής 
αναστολέας του IiD6 

Διάρροια, ναυτία, 
έμετος,, ανορεξία 

Δεν χρειάζεται 
μείωση δόσης 

Μείωση δόσης 
κατά το ½ 

υποτροπής του επεισοδίου και πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται συμπτωματικά. Τα SSRIs έχουν αντικαταστήσει 
προ πολλού τα κλασσικά τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 
στην θεραπευτική της κατάθλιψης. Στους παρακάτω 
πίνακες (πίνακες 8,9) παρατίθενται τα βασικά αντικα-
ταθλιπτικά που χρησιμοποιούνται στην καθ’ημέραν 
πράξη, οι παρενέργειες, που συνήθως είναι βραχείας 
διάρκειας, όπως και η χρήση τους σε ειδικές ομάδες 
ασθενών με νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια. Τα 
SSRIs έχουν επιπρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα να 
ληφθούν υπ’όψιν: Η αρχική δόση είναι είναι και η 
δόση συντήρησης β) έναρξη δράσης μετά από 3 έως 8 
εβδομάδες γ) τα συμπτώματα (στόχος της θεραπείας) 
δεν χειροτερεύουν στα αρχικά στάδιά της και τέλος 
δ) η συνήθης απάντηση στην θεραπεία είναι σαφής 
βελτίωση.�3 Αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων αυτών, 
που σχετίζονται με το ενζυμικό σύστημα CYP 450 είναι 
σχετιζόμενες με συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων 
που χρησιμοποιούνται στην Γενική Παθολογία και 
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

Α Φλουοξετίνη: μέσω της αναστολής του ΙΙD6 
αυξάνει τα επίπεδα της κωδεϊνης. Προσοχή επίσης 

στην συγχορήγηση με σουματριπτάνη, ο συνδυα-
σμός τους προκαλεί αταξία και αίσθημα αδυναμίας. 
Δεν συγχορηγείται με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. 
Μέσω της αναστολής του CYP 3α3/4 παρεμβαίνει στον 
μεταβολισμό της ατορβαστατίνης και σιμβαστατίνης, 
αυξάνοντας τα επίπεδά τους με αποτέλεσμα να υφί-
σταται αυξημένος κίνδυνος ραβδομυόλυσης. Ανάλογα 
φαινόμενα, αλλά σε μικρότερο βαθμό. επισυμβαίνουν 
με την σερτραλίνη, που δεν συγχορηγείται με παρο-
ξετίνη: Δεν συγχορηγείται με αντιπηκτικά υψηλής 
πρωτεϊνικής σύνδεσης, τύπου ουαρφαρίνης, διότι 
αυξάνονται τα επίπεδα της δεύτερης και αιμορραγική 
διάθεση. Επίσης απαγορέυεται η συγχορήγησή της με 
τρικυκλικά. Προσοχή συνιστάται με την συγχορήγηση 
σουματριπτάνης. Επίσης και της θεοφυλλίνης, γιατί 
ανεβαίνουν τα επίπεδα της. Δ Φλουβοξαμίνη: λόγω 
της αναστολής του CYP�A� προκαλείται αύξηση των 
επιπέδων της θεοφυλλίνης. Επειδή δε το κάπνισμα 
επάγει το παραπάνω ένζυμο, σε καπνιστές μπορεί 
να χρειασθούν υψηλότερες δόσεις φλουβοξαμίνης. Και 
εδώ συνιστάται προσοχή σε συγχορήγηση με στατίνες. 
Η σιταλοπράμη και το ρακεμικό εναντιομερές της 
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εσιταλοπράμη είναι οι ασφαλέστερες σε συγχορήγηση 
με άλλα φάρμακα, όπως και η βενλαφαξίνη, που έχει 
πολύ χαμηλή πρωτεϊνική σύνδεση. Η δουλοξετίνη, 
φάρμακο που αναστέλλει το ΙΙ D6 αυξάνει τα επίπεδα 
των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. Οι καπνιστές 
επίσης έχουν μικρότερα επίπεδα δουλοξετίνης στο 
πλάμσα και η δοση πρέπει να αναπροσαρμόζεται.  
 Εξίσου ασφαλής από πλευράς φαρμακοκινητικών 
αλληλεπιδράσεων και κατάλληλη για χρήση στο Γενικό 
Νοσοκομείο είναι και η μιρταζαπίνη, που δίδεται κύρια 
σε ανήσυχους ή διηγερμένους ασθενείς. Η βουπροπιόνη, 
τέλος, είναι ένα φάρμακο που πρέπει να αποφεύγεται 
να συγχορηγείται με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ενώ 
μέσω της αναστολής του CYP IID6 μπορεί να αυξήσει 
τα επίπεδα ωρισμένων β-αναστολέων�4,�5. 

Συμπερασματικά, η κατάθλιψη πρέπει να ανα-
γνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται με ορθό τρόπο 
από τον ιατρό της σωματικής ιατρικής αλλά και σε 
συνεργασία με τον ψυχίατρο. 
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ΠIΝΑΚΑΣ 9. Βασικές ιδιότητες αντικαταθλιπτικών. Αλλα φάρμακα
Φάρμακο Χρόνος 

ημιζωής 
Μεταβολισμός
Προφυλάξεις 

παρενέργειες Νεφρική 
ανεπάρκεια 

Ηπατική
Ανεπάρκεια 

βενλαφαξίνη 5-�� ώρες �5% συνδεδεμένο με 
πρωτεϊνες ασθενής 
αναστολέας του 
IID6 

Ναυτία, έμετος, 
διάρροια, ανορεξία, 
αύξηση ΑΠ 

Μείωση δόσης 
έως 50%-να μη 
λαμβάνεται το 
φάρμακο κατά την 
αιμοκάθαρση 

Μείωση δόσης έως 
50% 

μιρταζαπίνη �0-40 ώρες 85% συνδεδεμένο με 
πρωτεϊνες, ασθενής 
αναστολέας 

Χρήση με 
επιφύλαξη 

Χρήση με επιφύλαξη
Μπορεί να 
χρειασθεί μικρότερη 
δόση 

Δουλοξετίνη �� ώρες >90% συνδεδεμένο 
με πρωτεϊνες 
αναστολέας
IID6,�A� 

Nαυτία, έμετος, 
διάρροια, ανορεξία, 
ξηροστομία 
κεφαλαλγία 

Δεν χρειάζεται 
ρύθμιση της 
δόσης αλλά δεν 
συνιστάται σε 
ασθενείς με ΧΝΑ 
τελικού σταδίου 

Δεν συνιστάται η 
χρήση της 

Βουπροπιόνη 6-�4 ώρες 80% συνδεδεμένο με 
πρωτεϊνες 

άγχος, διέγερση, 
αϋπνία, μείωση του 
επιληπτικού ουδού 
σε δόση >600 
χλγ/ημ 

Με μεγάλη 
επιφύλαξη και 
παράλληλη 
μείωση δόσης 

Με μείωση της 
δόσης και κατά 
αραιότερα 
μεσοδιαστήματα 

Τρικυκλικά �5-�0 ώρες Ατομικές διαφορές 
στην πρωτεινική 
σύνδεση, 
μεταβολίζονται στο 
ήπαρ 

Καταστολή, 
αντιχολινεργικές 
παρενέργειες, 
αύξηση βάρους, 
ορθοστατική 
υπόταση 

Χρήση με 
επιφύλαξη
Μπορεί να 
χρειασθεί 
μικρότερη δόση 

Χρήση με επιφύλαξη
Μπορεί να 
χρειασθεί μικρότερη 
δόση 
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ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚH ΑΝΑζΩΟΓOΝΝΗΣΗ – 
ΝeΟΙ ΟΡIζΟΝΤΕΣ 

Πρόεδρος: Θ Αποστόλου*

Σ Μεντζελόπουλος1, Σ ζακυνθινός2, Χ Ρούσσος3

summary

MeNTzeLOPOuLOS SD, zAkyNTHINOS SG, rOuSSOS C. Cardiopulmonary resuscitation 
– New Horizons. The dismal prognosis of cardiac arrest patients warrants continuous investigation 
aimed at improving the medical treatment during and/or after cardiopulmonary resuscitation (CPR). 
In the present review article, we analyze the pathophysiology of cardiac arrest and of the ischemia 
– reperfusion syndrome after successful resuscitation. Furthermore, we comparatively summarize 
the main results of the most recent clinical trials aimed at achieving survival benefit by improving the 
medical treatment during and/or after CPR. The effectiveness of protocols that include vasopressin 
seems to increase as long as advanced life support is promptly initiated. Also, the use of amiodarone 
increases the short-term survival of patients with shock-refractory ventricular fibrillation or pulseless 
ventricular tachycardia. According to latest data, the targeted pharmacological support (e.g., with 
stress dose hydrocortisone) may be beneficial after successful resuscitation by ameliorating the he-
modynamic instability – vasoplegia observed in the course of the ischemia – reperfusion syndrome. 
Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 59-65, 2009.

key words: Cardiopulmonary resuscitation, cardiac arrest, vasopressin, corticosteroids, amiodarone

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η πολύ υψηλή θνητότητα μετά από καρδιακή ανακοπή επιβάλλει τη συνεχή έρευνα για 
βελτίωση της φαρμακευτικής αγωγής κατά την καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση (CPR = 
cardiopulmonary resuscitation). Στην παρούσα ανασκόπηση αναλύουμε την παθοφυσιολογία 
της καρδιακής ανακοπής και του συνδρόμου ισχαιμίας – επαναιμάτωσης μετά την ανάταξη. 
Επίσης, παραθέτουμε συγκριτικά τα αποτελέσματα των πλέον πρόσφατων κλινικών μελετών 
που είχαν σα στόχο τη βελτίωση της κλινικής πράξης και την αύξηση της επιβίωσης μέσω 
πιθανών βελτιώσεων της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής κατά ή και μετά τη CPR. Η 
αποτελεσματικότητα πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν τη χορήγηση βασοπρεσσίνης φαίνεται 

ΔΙΑΛΕΞΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε Ευρώπη και Βόρειο Αμερική παρατηρούνται 
τουλάχιστον 600.000 θάνατοι από καρδιακή ανακοπή 
ετησίως. άνω του 50% των θανάτων αυτών παρα-
τηρούνται σε ηλικίες κάτω των 65 ετών (�). Κατά 
συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση της 
ιατρικής πράξης σε σχέση με την Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση (CPR = cardiopulmonary resuscitation). 
Η αδρεναλίνη έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο 
από �00 έτη στην CPR (�). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
της αδρεναλίνης περιλαμβάνουν αύξηση της μυοκαρ-
διακής κατανάλωσης οξυγόνου, κοιλιακές αρρυθμίες, 
και μυοκαρδιακή δυσλειτουργία μετά την CPR (�). 

Η βασοπρεσσίνη είναι μία ενδογενής νευροϋπο-
φυσιακή ορμόνη που εκκρίνεται σε απάντηση στην 
αύξηση της ωσμωτικότητας του ορού ή στη μείωση του 
ενδαγγειακού όγκου (3). Η στάθμη της βασοπρεσσίνης 
είναι αυξημένη σε ασθενείς που ανατάχθηκαν με CPR 
(4). Συγκριτικά με την αδρεναλίνη, η βασοπρεσσίνη 
βελτιώνει �) την αιματική ροή στα ζωτικά όργανα (5), 
�) την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο (6), 3) την 
πιθανότητα ανάταξης κατά τη CPR (6,7), και 4) την 
νευρολογική έκβαση (8). Επίσης, αθροιζόμενα στοιχεία 
από την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία υποστηρίζουν 
την άποψη ότι στην καρδιακή ανακοπή διαταράσ-
σεται και η απάντηση του φλοιού των επινεφριδίων 
στο stress (9-��). Κατά συνέπεια, θα ήταν πιθανώς 
χρήσιμη και η χορήγηση στεροειδών κατά και μετά 
την καρδιακή ανακοπή. 

Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η συνοπτι-
κή ανάλυση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας και 
παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν 
προκύψει από πρόσφατες μελέτες για τη βέλτιστη 
φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρδι-
ακή ανακοπή.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Η διακοπή της αιματικής ροής στα διάφορα όργανα 

συνεπάγεται εξάντληση των ενεργειακών αποθεμά-
των σε τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP = adenosine 
triphosphate), επικράτηση του αναερόβιου μεταβο-
λισμού, διαταραχή της λειτουργίας των αντλιών της 
κυτταρικής μεμβράνης (π.χ. Κ+-Νa+ ATP-άση), αύξηση 
του ενδοκυττάριου Νa+ και Ca++ και εξοίδηση και λύση 
των κυττάρων. Κατά τη CPR, επιτυγχάνεται το �0-33% 
της φυσιολογικής καρδιακής παροχής, που σημαίνει 
αιματική ροή στην αορτή της τάξης των 0,5-�,5 L 
κατά λεπτό. Το 50-90% της αιματικής ροής της CPR 
τροφοδοτεί τον εγκέφαλο, το �0-50% την καρδιά, 
ενώ μόλις 5% καταλήγει στα κοιλιακά σπλάγχνα και 
τα κάτω άκρα. Αμέσως μετά την ανάταξη, οι βλάβες 
της προηγούμενης διάχυτης οργανικής ισχαιμίας επι-
τείνονται από το σύνδρομο επαναιμάτωσης (reperfu-
sion syndrome) (9). Η επαναιμάτωση των ισχαιμικών 
ιστών προκαλεί την απελευθέρωση ελεύθερων ριζών 
Ο�, ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης και του 
συμπληρώματος, απελευθέρωση κυτταροκινών και 
ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων με 
αύξηση της πυκνότητας των μεμβρανικών τους μορίων 
προσκόλλησης. Τα ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα συν-
δέονται με το ενδοθήλιο και στη συνέχεια εξέρχονται 
από τον ενδαγγειακό χώρο στις περιοχές της ιστικής 
βλάβης (��). Η προσκόλληση των λευκοκυττάρων 
είναι ένα κρίσιμο βήμα στην πρόκληση ενδοθηλιακής 
βλάβης, που οδηγεί σε αύξηση της διαπερατότητας 
της μικροκυκλοφορίας και θρομβώσεις. Οι βλάβες 
του εντερικού βλεννογόνου μετά από ισχαιμία-επα-
ναιμάτωση προκαλούν διαταραχή του εντερικού 
φραγμού και είσοδο βακτηρίων και ενδοτοξίνης στην 
κυκλοφορία με συνέπεια την αύξηση της πιθανότητας 
πολυοργανικής ανεπάρκειας (9). 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΞΗ

Τρεις ώρες μετά την ανάταξη από καρδιακή ανακο-
πή, παρατηρούνται απότομες αυξήσεις των επιπέδων 
των κυτταροκινών και των διαφόρων διαλυτών υπο-

ότι αυξάνεται όταν η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής ξεκινά έγκαιρα. Επίσης, η χορήγηση 
αμιοδαρόνης αυξάνει τη βραχυπρόθεσμη επιβίωση σε ασθενείς με “ανθεκτική στην απινίδωση” 
κοιλιακή μαρμαρυγή ή άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία Σύμφωνα με τελευταία δεδομένα, η 
στοχευμένη φαρμακευτική υποστήριξη (π.χ. με δόση stress υδροκορτιζόνης) πιθανώς να είναι 
ωφέλιμη μετά την ανάταξη, λόγω αποτελεσματικής αντιμετώπισης της αιμοδυναμικής αστάθειας 
– αγγειοπληγίας που παρατηρείται στα πλαίσια του συνδρόμου ισχαιμίας – επαναιμάτωσης. 
Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 59-65, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση, καρδιακή ανακοπή, βασοπρεσσίνη, 
κορτικοστεροειδή, αμιοδαρόνη.
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δοχέων (�3). Οι κυτταροκίνες αυξάνονται περισσότερο 
σε ασθενείς που δεν επιβιώνουν ή που παρουσιάζουν 
αιμοδυναμική αστάθεια (Εικόνα �). Τα επίπεδα της 
ιντερλευκίνης 6 και του υποδοχέα του παράγοντα 
νέκρωσης όγκων (TNFr II = tumor necrosis factor recep-
tor II) παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση με τα επίπεδα 
του γαλακτικού, που είναι δείκτης ιστικής υποξίας, 
υποδεικνύοντας έτσι αιτιολογική σχέση μεταξύ του 
συνδρόμου ισχαιμίας – επαναιμάτωσης και της συστη-
ματικής φλεγμονώδους απάντησης (�3). Επίσης, κατά 
τις πρώτες 48 ώρες μετά την ανάταξη αυξάνονται τα 
επίπεδα των μορίων προσκόλλησης και των σελεκτινών 
Ε και Ρ, πιθανότατα λόγω ενεργοποίησης των ουδετε-
ροφίλων και επακόλουθης ενδοθηλιακής βλάβης (�4-�6). 
Τα ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα παρουσιάζουν “ex 
vivo ανοχή στις ενδοτοξίνες” που πιθανώς αποτρέπει 
την υπέρμετρη απορρύθμιση της προ-φλεγμονώδους 
διεργασίας, ή αντίθετα προκαλεί ανοσοπαράλυση και 
προδιαθέτει σε λοιμώξεις (�7). Η συστηματικής φλεγ-
μονώδης απάντηση φαίνεται ότι εκλύεται από την 
ενδοτοξιναιμία και τη βακτηριαιμία που με τη σειρά τους 
οφείλονται στο σύνδρομο ισχαιμίας – επαναιμάτωσης 
(�8,�9). Η φλεγμονώδης απάντηση ενισχύεται και από 
την εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου, που συμβαίνει 
πολύ συχνά στην καρδακή ανακοπή (9). 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΞΗ

Η αιμοδυναμική αστάθεια μετά την ανάταξη απο-
δίδεται μερικώς και σε δυσλειτουργία του μυοκαρδίου 
(�0-��). Χαρακτηριστικά, τρεις ασθενείς κάτω των 40 
ετών που υπέστησαν κοιλιακή μαρμαρυγή παρουσί-
ασαν διατατική μυοκαρδιοπάθεια μετά την ανάταξη, 
ενώ δύο εβδομάδες αργότερα η λειτουργία της καρδι-
ακής αντλίας είχε επανέλθει σχεδόν στο φυσιολογικό 
(��). Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν αναστρέψιμη 
καταστολή της καρδιακής συσταλτικότητας από την 
υπο-άρδευση της καρδιακής ανακοπής ή/και τις διαδο-
χικές απινιδώσεις (��). Οι σχετικοί μηχανισμοί έχουν 
πρόσφατα διερευνηθεί σε μία μεγάλη σειρά ασθενών 
που ανατάχθηκαν από καρδιακή ανακοπή λόγω καρ-
διακής παθολογίας (��). Η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία 
ήταν σταθερό εύρημα ακόμα και σε ασθενείς χωρίς 
αιμοδυναμική αστάθεια ή στεφανιαία νόσο. Η αιμοδυ-
ναμική αστάθεια συχνά παρουσιαζόταν στις 4-7 ώρες 
μετά την ανάταξη και υποχωρούσε πλήρως στους 
επιβιώνοντες ασθενείς, περίπου 7� ώρες μετά την 
ανάταξη. Η αιμοδυναμική αστάθεια ήταν συχνότερη 
στους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και σ’ 
εκείνους που έλαβαν υψηλή δόση αδρεναλίνης στα 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Συγκριτική αξιολόγηση των επιπέδων ιντερλευκίνης 6 (IL6) σε ασθενείς που επεβίωσαν ή δεν επεβίωσαν από 
καρδιακή ανακοπή, σε ασθενείς με σηπτικό shock και σε υγιείς εθελοντές. Τα στοιχεία παρίστανται ως διάμεση τιμή (εύρος 
τιμών μεταξύ 25ου και 75ου εκατοστημορίου). Από τη βιβλιογραφική αναφορά Νο. 9.
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πλαίσια παρατεταμένης CPR. Είναι ενδιαφέρον ότι η 
πρώιμη και επιτυχημένη αγγειοπλαστική μείωσε κατά 
5,6 απόλυτες ποσοστιαίες μονάδες τη θνητότητα 
από ανθεκτική στην αγωγή αιμοδυναμική αστάθεια 
σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (��). 
Επιπροσθέτως, η αγγειοπλαστική βελτίωσε τη νοσο-
κομειακή επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή (�3). 
Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε επιτυχημένη διάσωση 
μυοκαρδιακού ιστού με συνοδό μείωση της συχνό-
τητας υποτροπής των αρρυθμιών και ευκολότερη 
αναστροφή της μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας (9). 
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η ανάγκη σε υποστήριξη 
με υγρά για την αντιμετώπιση της αιμοδυναμικής 
αστάθειας μετά την ανάταξη (μέσο θετικό ισοζύγιο 
�4 ωρών = 5 L για διατήρηση πιέσεων πλήρωσης της 
τάξης των �� mm Hg). Το στοιχείο αυτό μαζί με τη 
φλεγμονώδη απάντηση συνηγορεί υπέρ αγγειοπληγίας 
ανάλογης με εκείνη της βαριάς σήψης (�3,��). Πιθανώς, 
η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία μετά την ανάταξη να 
επιτείνεται και από κυτταροκίνες όπως ο TNF και η 
ιντερλευκίνη �-β (�4). 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΞΗΣ

Μετά από την ανάταξη από καρδιακή ανακο-
πή παρατηρούνται μεταβολές όπως ενεργοποίηση 
των καταρρακτών της πήξης και της ινωδόλυσης 
(�3,�8,�5,�6). Το σύμπλεγμα θρομβίνης - αντιθρομβίνης 
αυξάνεται, ενώ οι πρωτεΐνες C και S μειώνονται (�5). 
Αύξηση παρουσιάζουν και το σύμπλεγμα πλασμίνης 
– αντιπλασμίνης και ο παράγων που αναστέλει τον 
ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (PAI-� = plasmino-
gen activator inhibitor �) (�5). Εξάλλου, η σταθερότητα 
των επιπέδων των D-dimers υποδεικνύει ότι η ενερ-
γοποίηση της πήξης δεν αντιρροπείται επαρκώς από 
αντίστοιχη ινωδόλυση (�6). Παρά ταύτα, σε μία άλλη 
μελέτη (�5), παρατηρήθηκε αύξηση των D-dimers 
μετά την ανάταξη. 

Στη σήψη, διαταράσσεται η μετατροπή της εν-
δογενούς πρωτεΐνης C σε ενεργοποιημένη πρωτεΐνη 
C λόγω δυσλειτουργίας του αγγειακού ενδοθηλίου 
με ταυτόχρονη μείωση της θρομβομοδουλίνης και 
του ενδοθηλιακού υποδοχέα της πρωτεΐνης C (�7). 
Μετά από καρδιακή ανακοπή, παρατηρείται έντονη 
αύξηση της ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C, που ακο-
λουθείται σύντομα από αδυναμία του ενδοθηλίου για 
περαιτέρω παραγωγή. Η αύξηση της ενεργοποιημένης 
πρωτεΐνης C αποτελεί αντιρροπιστικό μηχανισμό 
στην ενεργοποίηση της πήξης και της συστηματικής 
φλεγμονώδους απάντησης που προκαλεί η καρδιακή 
ανακοπή και η αναζωογόννηση (9). Η επακόλουθη 
διάχυτη ενδαγγειακή πήξη χαρακτηρίζεται από σχη-

ματισμό θρομβίνης και εναπόθεση ινικής, με συνέπεια 
τη θρόμβωση στη μικροκυκλοφορία και την πολυορ-
γανική ανεπάρκεια. 

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ακεραιότητα του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-
επινεφρίδια διαταράσσεται με πολλούς μηχανισμούς 
στην καρδιακή ανακοπή. Σε ασθενείς με διαταραχές 
πήξης, συχνά παρατηρείται καταστροφή επινεφριδικού 
ιστού. Επίσης, τα υψηλά επίπεδα των κυτταροκινών 
αναστέλλουν την παραγωγή κορτιζόλης. Στους ανθρώ-
πους, η εξωγενής ιντερλευκίνη 6 προκαλεί μεγάλη και 
παρατεταμένη αύξηση της ACTH και της κορτιζόλης 
την πρώτη ημέρα που ακολουθείται από αναστολή 
της απάντησης στην κορτικοτροπίνη. Οι Annane και 
συνεργάτες (�8,�9), έδειξαν ότι η επινεφριδική απάντηση 
στην κορτικοτροπίνη ήταν χρήσιμη στον προσδιορισμό 
σηπτικών ασθενών με υψηλό κίνδυνο θανάτου και ότι 
η θεραπεία με δόση stress υδροκορτιζόνης σε ασθενείς 
με επινεφριδική ανεπάρκεια (δηλ. αδυναμία αύξησης 
της κορτιζόλης πλάσματος άνω των 9 μg/dL) μειώνει 
τη θνητότητα. Η χρησιμότητα της απάντησης στην 
κορτικοτροπίνη δεν επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη 
μελέτη των Sprung και συνεργατών (30). Παρά ταύτα, 
τα στοιχεία της μελέτης αυτής υποδεικνύουν μείωση 
της θνητότητας όταν χορηγείται δόση stress υδροκορ-
τιζόνης σε ασθενείς με μειωμένη απαντητικότητα στα 
αγγειοσυσπαστικά φάρμακα (δηλ. συστολική πίεση 
χαμηλότερη από 90 mm Hg παρά την αιμοδυναμική 
υποστήριξη). Τονίζουμε ότι η “μειωμένη απάντηση” στην 
αιμοδυναμική υποστήριξη με νοραδρεναλίνη (ανάγκη 
για ρυθμούς έγχυσης τουλάχιστον 0,5 μg/kg/min ώστε η 
μέση αρτηριακή πίεση να είναι τουλάχιστον 70 mm Hg) 
και φόρτιση με υγρά είναι ιδιαίτερα συχνή στις 4 ώρες 
μετά την ανάταξη σε ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή 
ανακοπή (3�). Οι ασθενείς που πεθαίνουν από πρώϊμο 
και μη ανατάξιμο shock μετά από καρδιακή ανακοπή 
έχουν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης ορού στις 6 και 
τις 36 ώρες μετά την ανάταξη από τους ασθενείς που 
πεθαίνουν αργότερα λόγω μη αναστρέψιμης νευρολο-
γικής βλάβης (9). 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ  
ΚΑΙ ΒΑΣΟΠΡΕΣΣΙΝΗΣ

Τέσσερεις διπλές-τυφλές τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες έχουν συγκρίνει την αδρεναλίνη με τη βασοπρεσ-
σίνη ή/και το συνδυασμό βασοπρεσσίνης-αδρεναλίνης 
(�,3�-34). Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών είναι 
ως επί το πλείστον αντιφατικά. oι Lindner και συνερ-
γάτες (3�), μελέτησαν 40 ασθενείς με “ανθεκτική στην 
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απινίδωση” εξωνοσοκομειακή κοιλιακή μαρμαρυγή που 
έλαβαν � mg αδρεναλίνης ή 40 IU βασοπρεσσίνης κατά 
τον πρώτο κύκλο της CPR. Οι ασθενείς που έλαβαν βα-
σοπρεσσίνη είχαν υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης στις 
�4 ώρες (60% έναντι �0% της ομάδας ελέγχου, Ρ = 0,0�), 
ενώ η νοσοκομειακή τους επιβίωση ήταν 40% (έναντι �5% 
της ομάδας ελέγχου, Ρ = 0,�6). Οι Stiell και συνεργάτες 
(33), μελέτησαν �00 ασθενείς με ενδονοσοκομειακή 
καρδιακή ανακοπή που έλαβαν � mg αδρεναλίνης ή 40 
IU βασοπρεσσίνης κατά τον πρώτο κύκλο της CPR. Η 
βασοπρεσσίνη δεν αύξησε τη νοσοκομειακή επιβίωση 
που ήταν της τάξης του ��-�4% και στις δύο ομάδες. 
Επίσης, οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια επιβίωση μία ώρα 
μετά την ανάταξη (35-39%) και παρόμοια νευρολογική 
έκβαση. Στη μελέτη αυτή εφαρμόστηκε το προγενέστερο 
πρωτόκολλο CPR που περιλαμβάνει 3 απινιδώσεις στην 
αντιμετώπιση της κοιλιακής μαρμαρυγής. Κατά συνέπεια, 
είναι πιθανό η μελέτη να συμπεριέλαβε και ασθενείς που 
θα ανατάσσονταν ούτως οι άλλως κατά τον πρώτο 
ή δεύτερο κύκλο CPR, ανεξαρτήτως φαρμακευτικής 
αγωγής. Στην κοιλιακή μαρμαρυγή, η αύξηση της απο-
τελεσματικότητας της απινίδωσης όταν προηγούνται 
θωρακικές συμπιέσεις έχει οδηγήσει στην πρόσφατη 
αναθεώρηση του αλγορίθμου της εξειδικευμένης υπο-
στήριξης της ζωής, η οποία ακριβώς συνίσταται στην 
προσθήκη θωρακικών συμπιέσεων για �-3 λεπτά μεταξύ 
της πρώτης και της δεύτερης απινίδωσης χωρίς τη χο-
ρήγηση αδρεναλίνης (35). Οι Wenzel και συνεργάτες (�), 
μελέτησαν ��86 ασθενείς με εξωνοσοκομειακή ανακοπή 
που έλαβαν � mg αδρεναλίνης ή 40 IU βασοπρεσσίνης 
κατά τους δύο πρώτους κύκλους της CPR. Από την 
ανάλυση των υπο-ομάδων προέκυψε υπερτριπλασι-
ασμός της νοσοκομειακής επιβίωσης στους ασθενείς 
με ασυστολία που έλαβαν βασοπρεσσίνη (4,7% έναντι 
�,5% της ομάδας ελέγχου, Ρ = 0,04). Ο μέσος συνολικός 
χρόνος από την καρδιακή ανακοπή μέχρι την έναρξη της 
εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής ήταν �4 λεπτά, 
ενώ ο μέσος χρόνος χωρίς θωρακικές συμπιέσεις ήταν 
7 λεπτά. Οι Gueugniaud και συνεργάτες (34), μελέτη-
σαν �894 ασθενείς με εξωνοσοκομειακή ανακοπή που 
έλαβαν � mg αδρεναλίνης ή 40 IU βασοπρεσσίνης και 
� mg αδρεναλίνης κατά τους δύο πρώτους κύκλους 
της CPR. Η νοσοκομειακή επιβίωση ήταν παρόμοια 
και πολύ χαμηλή (περίπου �%) και στις δύο ομάδες. 
Ο μέσος συνολικός χρόνος από την καρδιακή ανακο-
πή μέχρι την έναρξη της εξειδικευμένης υποστήριξης 
της ζωής ήταν �6,3 λεπτά, ενώ ο μέσος χρόνος χωρίς 
θωρακικές συμπιέσεις ήταν 7 λεπτά. Η πιθανότητα 
ανάταξης μειώνεται σημαντικά όταν ο χρόνος από την 
καρδιακή ανακοπή μέχρι την έναρξη της εξειδικευμένης 
υποστήριξης της ζωής υπερβαίνει τα �0 λεπτά (36). 
Επίσης, για την επιτυχία της ανάταξης απαιτείται πίεση 

άρδευσης της στεφανιαίας κυκλοφορίας τουλάχιστον �5 
mm Hg, ενώ παράλληλα ο αγγειακός τόνος μειώνεται 
με το χρόνο μετά την καρδιακή ανακοπή (37,38). Στην 
υποομάδα των ασθενών της μελέτης των Gueugniaud και 
συνεργατών που η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής 
άρχισε εντός �� λεπτών, ο συνδυασμός βασοπρεσσίνης 
– αδρεναλίνης ήταν αποτελεσματικότερος συγκριτικά 
με την αδρεναλίνη (34). 

ΒΑΣΟΠΡΕΣΣΙΝΗ, ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ  
ΚΑΙ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, διεξήχθη στο 
νοσοκομείο Ευαγγελισμός μία μονοκεντρική, τυχαι-
οποιημένη, διπλή τυφλή, μη εμπορική μελέτη πα-
ρατήρησης (η αρχική τυχαιοποίηση τηρείτο μόνον 
εφόσον το πρωτόκολλο της μελέτης ήταν συμβατό 
με τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών, ή ο ασθενής 
εξαιρείτο) που αξιολόγησε την επίδραση του συν-
δυασμού βασοπρεσσίνης, κορτικοστεροειδών και 
του «κλασσικού» πρωτοκόλλου CPR με αδρεναλίνη 
στη νοσοκομειακή επιβίωση ασθενών με “ανθεκτική 
στην απινίδωση ή μη απινιδώσιμη” ενδονοσοκομειακή 
καρδιακή ανακοπή (3�). 

Μελετήθηκαν �00 ασθενείς που έλαβαν � mg αδρε-
ναλίνης (ομάδα ελέγχου, n = 5�) ή �0 IU βασοπρεσ-
σίνης και � mg αδρεναλίνης (ομάδα μελέτης, n = 48) 
κατά τους πρώτους πέντε κύκλους της CPR, ενώ στη 
συνέχεια εφαρμοζόταν το “κλασσικό” πρωτόκολλο 
CPR (35) και στις δύο ομάδες. Επιπροσθέτως, κατά 
τον πρώτο κύκλο CPR, η ομάδα μελέτης έλαβε 40 mg 
μεθυλπρεδνιζολόνης. Τέλος, σε περίπτωση αιμοδυνα-
μικής αστάθειας εμμένουσας για τουλάχιστον 4 ώρες 
μετά την ανάταξη χορηγείτο δόση υδροκορτιζόνης 
300 mg / ημέρα στην ομάδα μελέτης. Η θεραπεία με 
δόση stress υδροκορτιζόνης διαρκούσε 3-7 ημέρες 
και ακολουθείτο από σταδιακή διακοπή εντός των 
επόμενων 7� ωρών. Η επιστημονική λογική του τροπο-
ποιημένου πρωτοκόλλου βασίστηκε στην ταυτόχρονη 
διέγερση των α� αδρενεργικών και των V� υποδοχέων 
της βασοπρεσσίνης κατά την CPR και στην ενίσχυση 
της δράσης των αγγεισυσπαστικών-ινοτρόπων από 
τα κορτικοστεροειδή μετά την CPR (3�). 

Κύρια αποτελέσματα ήταν ότι η ομάδα μελέτης 
είχε μεγαλύτερη συχνότητα αρχικής ανάταξης για 
τουλάχιστον �5 λεπτά συγκριτικά με την ομάδα ελέγ-
χου [39 από 48 (8�%) έναντι �7 από 5� (5�%), Ρ = 
0,003] και βελτιωμένη νοσοκομειακή επιβίωση [9 από 
48 (�9%) έναντι � από 5� (4%), Ρ = 0,0�]. Επίσης, 
στην ομάδα μελέτης, η μέση αρτηριακή πίεση κατά 
τη CPR (τα στοιχεία προέρχονται μόνο από ασθενείς 
μονάδας εντατικής θεραπείας με αρτηριακή γραμμή) 
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και �5-�0 λεπτά μετά τη CPR (τα στοιχεία προέρχο-
νται από το σύνολο των ασθενών που ανατάχθηκαν) 
ήταν υψηλότερη κατά 3�,�% (Ρ = 0,009) και �5,9% 
(Ρ = 0,0�) (3�). 

Η υποομάδα μελέτης με αιμοδυναμική αστάθεια 4 
ώρες μετά την ανάταξη συγκριτικά με την αντίστοι-
χη υποομάδα ελέγχου είχε σημαντικά υψηλότερη 
νοσοκομειακή επιβίωση [8 από �7 (30%) έναντι 
0 από �5 (0%), Ρ = 0, 0�]. Τέλος, οι �� ασθενείς 
της ομάδας μελέτης που ολοκλήρωσαν την αγωγή 
με δόση stress υδροκορτιζόνης συγκριτικά με τους 
αντίστοιχους 6 ασθενείς της ομάδας ελέγχου είχαν 
περισσότερες ημέρες χωρίς οργανικές ανεπάρκειες 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και μειωμένα 
επίπεδα ιντερλευκινών πλάσματος, υψηλότερο κο-
ρεσμό κεντρικού φλεβικού αίματος και υψηλότερη 
μέση αρτηριακή πίεση κατά τις πρώτες 7-�0 ημέρες 
μετά την τυχαιοποίηση (3�). 

ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η χορήγηση αμιοδαρόνης στην ανθεκτική στην 
απινίδωση κοιλιακή μαρμαρυγή ή άσφυγμη κοιλιακή 
ταχυκαρδία αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης μέχρι 
την άφιξη στο νοσοκομείο σε ασθενείς με εξωνοσο-
κομειακή καρδιακή ανακοπή (��,8% έναντι ��,0% 
για ασθενείς που έλαβαν λιδοκαΐνη, Ρ = 0,009) (39). 
Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα προγενέστερης 
μελέτης (40). Τέλος, η τυχαιοποιημένη χορήγηση τενε-
κτεπλάσης ή placebo σε ασθενείς με εξωνοσοκομειακή 
καρδιακή ανακοπή δεν παρείχε καμία απόδειξη υπέρ 
της χρήσης θρομβόλυσης κατά τη CPR (4�). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έρευνα για τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή 
στην καρδιακή ανακοπή έχει πλέον ευρύτερους 
ορίζοντες. Η αποτελεσματικότητα πρωτοκόλλων 
που περιλαμβάνουν τη χορήγηση βασοπρεσσίνης 
φαίνεται ότι αυξάνεται όταν η εξειδικευμένη υπο-
στήριξη της ζωής ξεκινά έγκαιρα. Επίσης, η χορήγηση 
αμιοδαρόνης αυξάνει τη βραχυπρόθεσμη επιβίωση 
σε ασθενείς με «ανθεκτική στην απινίδωση» κοιλι-
ακή μαρμαρυγή ή άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία 
Σύμφωνα με τελευταία δεδομένα, η στοχευμένη 
φαρμακευτική υποστήριξη (π.χ. με δόση stress υδρο-
κορτιζόνης) πιθανώς να είναι ωφέλιμη και μετά την 
ανάταξη, λόγω αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
της αιμοδυναμικής αστάθειας – αγγειοπληγίας που 
παρατηρείται στα πλαίσια του συνδρόμου ισχαιμίας 
– επαναιμάτωσης.
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ΣyΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚHΣ AΠΝΟΙΑΣ:  
ΜIΑ ΣyΓΧΡΟΝΗ ΝOΣΟΣ

Πρόεδρος: Α Κορωναίος*

Ε Φλώρου1, Ε Βαγιάκης2

summary

FLOrOu e, VAGIAkIS e. Sleep Apnea Syndrome: A New Disease. Apnea is defined as the com-
plete cessation of breathing for at least 10sec.Apnea is a laboratory term, in contrast to the term 
Sleep Apnea Syndrome, in which apneas are accompanied with clinical manifestations, excessive 
daytime sleepiness for example. Apneas are further classified as obstructive or central based on 
whether effort to breath is present or not. Obstructive apneas are more frequent. With advancing 
age sleep apnea becomes increasingly common disorder. It is estimated that 24% of men and 9% 
of women, aged between 30 and 60 years old, present ≥5apneas or hypopneas per hour of sleep, 
which is abnormal. The prevalence of sleep apnea associated with accompanying daytime sleepiness 
is approximately 3-7%, for the general population. Studies have identified obesity as the strongest 
risk factor for obstructive sleep apnea. Other risk factors that increase vulnerability for sleep apnea 
include age, sex, craniofacial anatomy, race, familiar and genetic predisposition, smoking, alcohol 
consumption, hypothyroidism, pregnancy, menopause and polycystic ovary syndrome. Obstructive 
sleep apnea (OSA) is also being recognized as an independent risk factor for arterial hypertension. 
Moreover, there is increasing evidence associating sleep apnea with the initiation and progression of 
heart failure, arrhythmias, myocardial ischemia and infarction, pulmonary hypertension and stroke. 
Obstructive sleep apnea syndrome is being recognized as an important cause of morbidity and mor-
tality, due to cardiovascular events and accidents (mainly car accidents). Nosokomiaka Chronika, 
71, Supplement, 66-72, 2009.

key words: Sleep apnea, epidemiology, pathophysiology, therapy, CPAP.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Άπνοια στον ύπνο καλούμε κάθε διακοπή της αναπνοής σε κοιμώμενο άτομο διάρκειας ίσης ή 
και μεγαλύτερης των 10 sec. Ο όρος άπνοια στον ύπνο είναι εργαστηριακός όρος, σε αντίθεση 
με τον όρο “Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο”, που εκτός από τις άπνοιες προϋποθέτει και 
εμφάνιση κλινικής συμπτωματολογίας, π.χ. αίσθημα υπνηλίας την ημέρα. Οι άπνοιες στον 
ύπνο διαχωρίζονται σε κεντρικές, στις οποίες δεν υπάρχει εισπνευστική προσπάθεια και σε 

xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

άπνοια στον ύπνο ονομάζουμε κάθε διακοπή της 
αναπνοής σε κοιμώμενο άτομο διάρκειας ίσης ή και 
μεγαλύτερης των �0sec.Ο όρος άπνοια στον ύπνο είναι 
εργαστηριακός όρος. Εάν με τα επεισόδια άπνοιας 
συνυπάρχουν συμπτώματα, όπως ημερήσια υπνηλία 
τότε χρησιμοποιείται ο όρος Σύνδρομο Άπνοιας στον 
Ύπνο (�). Για να εμφανιστούν οι κλινικές εκδηλώσεις 
του συνδρόμου απαιτούνται συνήθως περισσότερες 
από �5 άπνοιες ανά ώρα ύπνου.

Οι άπνοιες στον ύπνο κατηγοριοποιούνται κυρίως 
σε αποφρακτικές και κεντρικές. Στην περίπτωση 
της αποφρακτικής άπνοιας συνεχίζεται η αναπνευ-
στική προσπάθεια κατά την διάρκεια του απνοϊκού 
φαινομένου. Αντίθετα, στις κεντρικές, η άπνοια δεν 
συνοδεύεται από αναπνευστική προσπάθεια(�).Τέλος, 
υπάρχουν και οι μικτές άπνοιες, κατά τις οποίες μια 
άπνοια ενώ ξεκινά σαν κεντρική, συνεχίζεται σαν 
αποφρακτική. Είναι δυνατό, να συνυπάρχουν απο-
φρακτικού, κεντρικού και μικτού τύπου άπνοιες στο 
ίδιο άτομο. Η μερική απόφραξη του φάρυγγα που 
έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της ροής του αέρα 
σε μύτη και στόμα κατά 30% τουλάχιστον, διάρκειας 
≥�0 sec και συνοδεύεται από πτώση του κορεσμού της 
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο ≥4%, ονομάζεται υπόπνοια. 
Η άπνοια οδηγεί σε προοδευτική ασφυξία έως ότου 
μία σύντομη “αφύπνιση” αποκαθιστά την βατότητα 

των αεραγωγών και διακόπτει την άπνοια. Η σύντομη 
αυτή αφύπνιση είναι συνήθως μετάπτωση από ένα 
βαθύ στάδιο ύπνου σε ένα ελαφρότερο και σπάνια 
πλήρες ξύπνημα. Με την ανακούφιση από την ασφυ-
ξία, ο ασθενής γρήγορα επιστρέφει στον ύπνο για να 
επαναληφθεί η άπνοια. oι αποφρακτικές άπνοιες 
είναι αυτές που εμφανίζονται στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων και θα συζητηθούν αναλυτικότερα.

Παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε ο όρος “Σύνδρο-
μο Pickwick” για να περιγράψει βαριές περιπτώσεις 
παχύσαρκων ασθενών με σύνδρομο αποφρακτικής 
άπνοιας στον ύπνο, που εκτός από υπνηλία και πα-
χυσαρκία παρουσίαζαν και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια 
με οιδήματα κάτω άκρων και υπερερυθραιμία. Η ονο-
μασία “Σύνδρομο Pickwick” οφείλεται στο πιο γνωστό 
λογοτεχνικό κείμενο που περιγράφει το σύνδρομο και 
δημοσιεύτηκε το �837, από τον Charles Dickens στο 
έργο του “The Posthymous Papers of the Pickwick Club”.
Είναι αξιοσημείωτο πως λογοτεχνικές αναφορές που 
περιγράφουν άτομα με κλινική εικόνα συμβατή με ει-
κόνα πάσχοντος από βαρύ σύνδρομο αποφρακτικής 
άπνοιας στον ύπνο και συνδέουν την παχυσαρκία με 
την υπνηλία, συναντώνται σε κείμενα συγγραφέων ήδη 
από τους αρχαίους χρόνους. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα ότι οι παχύσαρκοι ήταν τόσο υπναλέοι που 
κοιμόντουσαν κατά τις δημόσιες ακροάσεις, αναφέρουν 
ο Αθήναιος στο βιβλίο του με τίτλο “Δειπνοσοφιστών” 
και ο Πλούταρχος στο έργο του Ηθικά. 

αποφρακτικές, στις οποίες η προσπάθεια εισπνοής συνεχίζεται και αυξάνεται όσο διαρκεί η 
άπνοια. Οι αποφρακτικές άπνοιες είναι αυτές που εμφανίζονται συχνότερα. Οι άπνοιες στον 
γενικό πληθυσμό είναι συχνό φαινόμενο και μάλιστα η συχνότητα αυξάνει με την αύξηση της 
ηλικίας. Συγκεκριμένα, στις ηλικίες 30 έως 60 ετών, το 24% των ανδρών εμφανίζει αριθμό 
απνοιών- υποπνοιών ≥5 ανά ώρα, που θεωρείται παθολογικό. Στην ανάλογης ηλικίας ομάδα 
γυναικών το ποσοστό φθάνει το 9%. Από αυτούς, μόνο το 2-4% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει 
και ημερήσια συμπτωματολογία π.χ. υπνηλία, συνεπώς μπορούμε να πούμε πως πάσχει από 
το σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου, η παχυσαρκία είναι 
ο πλέον επιβαρυντικός παράγοντας. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, η ανατομία του 
προσωπικού κρανίου, η χρήση κατασταλτικών ουσιών (όπως αλκοόλ, ηρεμιστικά, υπνωτικά),η 
γονιδιακή προδιάθεση, ο υποθυρεοειδισμός, η εγκυμοσύνη, η εμμηνόπαυση, το σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών. Η υπνική άπνοια θεωρείται ανεξάρτητη αιτία αρτηριακής υπέρτασης 
ενώ παράλληλα έχει βρεθεί πως συσχετίζεται με την καρδιακή ανεπάρκεια, τις αρρυθμίες, 
την ισχαιμία και έμφραγμα του μυοκαρδίου, την πνευμονική υπέρταση καθώς και τα ισχαιμικά 
αγγειακά επεισόδια. Το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο, εάν δεν αντιμετωπιστεί, 
συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Η νοσηρότητα και θνητότητα προέρχονται 
από καρδιαγγειακά συμβάματα και ατυχήματα λόγω της υπνηλίας, κυρίως τρoχαία. Νοσοκ. 
Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 66-72, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Υπνική άπνοια, επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, θεραπεία.
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68 Σύνδρομο υπνικής άπνοιας: Μία σύγχρονη νόσος

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ –ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι άπνοιες στον 
γενικό πληθυσμό είναι συχνό φαινόμενο και μάλιστα 
η συχνότητα αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας. Συ-
γκεκριμένα, στις ηλικίες 30 έως 60 ετών, το �4% των 
ανδρών εμφανίζει αριθμό απνοιών- υποπνοιών ≥5 
ανά ώρα. Στην ανάλογης ηλικίας ομάδα γυναικών το 
ποσοστό φθάνει το 9%(3).Από αυτούς, το �-4% εμ-
φανίζει και ημερήσια συμπτωματολογία π.χ. υπνηλία, 
συνεπώς μπορούμε να πούμε πως πάσχει από το 
σύνδρομο υπνικής άπνοιας.Το σύνδρομο παρουσιά-
ζεται � έως 3 φορές συχνότερα στους άνδρες συγκρι-
τικά με τις γυναίκες. Συν τοις άλλοις, στους άνδρες 
παρουσιάζεται με μεγαλύτερη βαρύτητα. Αναφορικά 
με τους παράγοντες κινδύνου, η παχυσαρκία είναι ο 
πλέον επιβαρυντικός παράγοντας, ενώ όσο αυξάνει 
η ηλικία τόσο αυξάνει και η επίπτωση της αποφρα-
κτικής υπνικής άπνοιας. άλλοι παράγοντες κινδύνου 
είναι η ανατομία του προσωπικού κρανίου, η χρήση 
κατασταλτικών ουσιών (όπως αλκοόλ, ηρεμιστικά, 
υπνωτικά),η γονιδιακή προδιάθεση, ο υποθυρεοει-
δισμός, η εγκυμοσύνη, η εμμηνόπαυση, το σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών(4).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ –ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η αποφρακτική άπνοια στον ύπνο χαρακτηρίζεται 
από επανειλημμένα επεισόδια διακοπής της αναπνοής 
κατά την διάρκεια του ύπνου, που προκαλούνται από 
σύγκλειση των ανώτερων αεραγωγών στην περιοχή 
του φάρυγγα.

Το τμήμα του αεραγωγού, στο φάρυγγα δεν έχει 
σταθερή οστική υποστήριξη, συνεπώς εξαρτάται 
κυρίως από την μυϊκή δραστηριότητα, ώστε να δι-
ατηρήσει την βατότητα του. Έχει βρεθεί επίσης, ότι 
οι άνθρωποι με αποφρακτική υπνική άπνοια έχουν 
ανατομικά στενότερο φάρυγγα λόγω παχυσαρκίας, 
τοπικής ανατομίας οστών και μαλακών μορίων. Στα 
παιδιά αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω υπερτροφικών 
αμυγδαλών και αδενοειδών εκβλαστήσεων(5). Κατά 
την εγρήγορση, αυτό οδηγεί σε αυξημένες αντιστάσεις 
της ροής αέρα καθώς και σε μεγαλύτερη ενδοφαρυγ-
γική αρνητική πίεση κατά την εισπνοή. Μηχανοϋπο-
δοχείς που βρίσκονται στην περιοχή του λάρυγγα 
αντιδρούν αντανακλαστικά σε αυτήν την αρνητική 
πίεση, αυξάνοντας τον τόνο των διατεινόντων μυών 
του φάρυγγα, διατηρώντας έτσι την βατότητα του 
αεραγωγού (6).

Αντίθετα, κατά την διάρκεια του ύπνου η νευρομυ-
ική αντιρρόπηση είτε μειώνεται είτε χάνεται τελείως, 
οδηγώντας σε μείωση του μυικού τόνου των διατεινό-

ντων μυών του φάρυγγα, με τελικό αποτέλεσμα την 
στένωση ή την πλήρη σύγκλειση των τοιχωμάτων 
του φάρυγγα(7).Η επακόλουθη υποξαιμία, υπερ-
καπνία και η αυξημένη τάση των αναπνευστικών 
μυών λόγω έντονων εισπνευστικών προσπαθειών, 
προκαλούν την αφύπνιση, ώστε να τερματιστεί το 
απνοικό επεισόδιο. 

Το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο, 
εάν δεν αντιμετωπιστεί, συνοδεύεται από αυξημένη 
νοσηρότητα και θνητότητα(8). Η νοσηρότητα και θνη-
τότητα προέρχονται από καρδιαγγειακά συμβάματα 
και ατυχήματα λόγω της υπνηλίας, κυρίως τρoχαία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Χαρακτηριστικό του συνδρόμου της υπνικής άπνοι-
ας είναι ότι οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλουν ανάλογα 
με τη χρονιότητα, τον αριθμό και την βαρύτητα των 
απνοιών.

�. Συμπτώματα κατά την διάρκεια  
του ύπνου

Ο ασθενής αναφέρει ροχαλητό που αρχίζει πολλά 
χρόνια πριν. Το ροχαλητό βαθμιαία επιδεινώνεται 
και αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες παύσεις 
της αναπνοής, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων που 
λύνονται με απότομη επανέναρξη του ροχαλητού. Οι 
παύσεις αυτές της αναπνοής, βαθμιαία αυξάνονται 
σε αριθμό και χρονική διάρκεια και μπορεί να υπερ-
βαίνουν το ένα λεπτό. Συμπληρωματικά, οι παύσεις 
γίνονται συχνά αντιληπτές από τους οικείους των 
ασθενών. Κατά την αποφρακτική άπνοια ο ασθενής 
προσπαθεί να αναπνεύσει με βαθμιαία εντεινόμενες 
εισπνευστικές κινήσεις που δημιουργούν ασύγχρονη 
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κίνηση κοιλίας – θώρακα. Ο ύπνος είναι συνήθως 
ανήσυχος, με απότομες κινήσεις του κορμού και των 
άκρων. Ενίοτε παρουσιάζονται πλήρεις αφυπνίσεις 
με αίσθημα πνιγμονής. Ένα άλλο σύμπτωμα είναι η 
νυχτερινή συχνουρία, λόγω της υπερέκκρισης του 
κολπικού νατριουρητικού παράγοντα, που οφείλεται 
στη διάταση των κόλπων και σε πίεση της ουροδό-
χου κύστης λόγω αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης. 
Επιπλέον, σπανιότερα μπορεί να έχουν ακούσιες 
απώλειες ούρων. Επιπρόσθετα, η αύξηση της ενδο-
κοιλιακής πίεσης και η πίεση του στομάχου οδηγούν 
σε αναγωγές γαστρικού περιεχομένου σε αρκετούς 
ασθενείς. Ακόμη, οι νυχτερινές εφιδρώσεις λόγω του 
ανήσυχου ύπνου και των εντόνων αναπνευστικών 
προσπαθειών δεν είναι λίγες(9,�0).

�.Συμπτώματα κατά την διάρκεια  
της εγρήγορσης 

Ο ασθενής ξυπνά με ξηροστομία και ενίοτε εμφα-
νίζει πονοκέφαλο και ζάλη. Αισθάνεται συχνά πως ο 
ύπνος δεν τον έχει ξεκουράσει και από τις πρωινές 
ώρες μπορεί να αισθάνεται υπνηλία. Η υπνηλία, που 
στα αρχικά στάδια εμφανίζεται σε ελαφρά μορφή, με 
την πάροδο του χρόνου μπορεί να πάρει δραματικές 
διαστάσεις και να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελ-
ματική και κοινωνική ζωή του πάσχοντος. Μπορεί να 
κοιμηθεί ακόμα και κατά την διάρκεια της οδήγησης 
και να γίνει πρόξενος ατυχημάτων. Στις βαρύτερες 
περιπτώσεις παρουσιάζεται μείωση της μνήμης, 
της ικανότητας συγκέντρωσης και της προσοχής. Το 
αίσθημα της μειονεκτικότητας λόγω της συμπτωμα-
τολογίας μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά προβλή-
ματα, συνήθως του τύπου της ευερεθιστότητας, του 
άγχους και της καταθλιπτικής αντίδρασης. Οι άνδρες 
συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα ανικανότητας. Ο 
ασθενής είναι συνήθως άτομο αυξημένου σωματικού 
βάρους, με αυξημένη εναπόθεση λιπώδους ιστού 
στον τράχηλο, είναι συχνά υπερτασικός και σπάνια 
παρουσιάζει πολυερυθραιμία και οιδήματα κάτω 
άκρων(9,�0).

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ  
ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

α) Υπέρταση

Η υπνική άπνοια πλέον θεωρείται ανεξάρτητος 
επιβαρυντικός παράγοντας για την αρτηριακή υπέρτα-
ση(��,��). Μετά από μελέτες διαπιστώθηκε αναλογική 
σχέση μεταξύ της �4ωρης διακύμανσης της αρτηριακής 
πίεσης και του αριθμού απνοιών-υποπνοιών ανά ώρα 

(ΑΗΙ). Οι άμεσες συνέπειες των απνοικών φαινομένων 
είναι η υποξαιμία, η υπερκαπνία καθώς και οι αυξη-
μένες αρνητικές ενδοθωρακικές πιέσεις. Επιπλέον οι 
περισσότερες άπνοιες και υπόπνοιες τερματίζονται 
από μία σύντομη «αφύπνιση», που αποκαθιστά την 
βατότητα των αεραγωγών και διακόπτει την άπνοια. 
Οι αλλαγές των επιπέδων των αερίων του αρτηριακού 
αίματος (λόγω υποξαιμίας και υπερκαπνίας) καθώς 
και οι επαναλαμβανόμενες αφυπνίσεις οδηγούν σε 
ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος, με 
επακόλουθο την αύξηση της καρδιακής συχνότητας 
και της αρτηριακής πίεσης(�3). 

β) Καρδιακή Ανεπάρκεια

Μελέτες δείχνουν ότι η υπνική άπνοια είναι πιο 
συχνό εύρημα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
σε σχέση με αυτούς που δεν πάσχουν από καρδι-
ακή ανεπάρκεια(�4). Οι κύριοι μηχανισμοί με τους 
οποίους η υπνική άπνοια, μακροχρόνια, οδηγεί σε 
καρδιακή ανεπάρκεια είναι μέσω της υποξαιμίας και 
της υπερκαπνίας που προκαλούν αύξηση της δρα-
στηριότητας του συμπαθητικού συστήματος, αύξηση 
της αρτηριακής πίεσης, μείωση του παρεχόμενου στο 
μυοκάρδιο οξυγόνου, οξειδωτικό stress, διαταραχές 
της λειτουργίας του ενδοθηλίου, απελευθέρωση πα-
ραγόντων φλεγμονής καθώς και προθρομβωτικών 
παραγόντων. άλλος ένας μηχανισμός που συμβάλει 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι αυξημένες αρνη-
τικές ενδοθωρακικές πιέσεις κατά την διάρκεια της 
άπνοιας, που οδηγούν σε αυξημένο μεταφορτίο και 
συνεπώς στην επιβάρυνση του έργου της αριστερής 
κοιλίας.

γ) Ισχαιμικά Αγγειακά Εγκεφαλικά 
Επεισόδια

Επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν το χρόνιο 
ροχαλητό και την υπνική άπνοια ως παράγοντα κιν-
δύνου για ισχαιμία του εγκεφάλου, ανεξάρτητα από 
άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες(�5). Στους μηχα-
νισμούς που εμπλέκονται στην αύξηση του κινδύνου 
για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς με oSA 
περιλαμβάνονται οι αυξομειώσεις της αρτηριακής 
πίεσης, η μείωση της εγκεφαλικής ροής αίματος, η 
δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, οι καρδιακές αρρυθμίες, 
η αθηρογένεση, οι προθρομβωτικοί και φλεγμονώδεις 
παράγοντες.

δ) Αρρυθμίες 

Οι καρδιακές αρρυθμίες αναφέρονται με μεγαλύ-
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τερη συχνότητα σε πάσχοντες από υπνική άπνοια. 
Μάλιστα, έχει δημοσιευτεί πως πάσχοντες από σο-
βαρού βαθμού διαταραχές αναπνοής στον ύπνο 
έχουν � με 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να 
εμφανίσουν αρρυθμίες σε σχέση με άτομα που δεν 
πάσχουν από διαταραχές αναπνοής στον ύπνο (�6). 
Οι καρδιακές αρρυθμίες κυρίως συμβαίνουν κατά 
την διάρκεια του ύπνου και περιλαμβάνουν εναλ-
λαγές βραδυκαρδίας–ταχυκαρδίας, διαταραχές της 
κολποκοιλιακής αγωγιμότητας, ασυστολία, κολπική 
μαρμαρυγή και πολύ συχνά έκτακτες κοιλιακές συ-
στολές. Οι φλεβοκομβικές βραδυκαρδίες συμβαίνουν 
κατά την διάρκεια της άπνοιας και εναλλάσονται 
με ταχυκαρδίες κατά την λύση της άπνοιας, λόγω 
των συμπαθητικών εκφορτίσεων. Η υπνική άπνοια 
συμβάλει στην αρρυθμιογένεση μέσω υποξαιμίας 
και αυξημένης συμπαθητικής δραστηριότητας είτε 
μέσω της αντανακλαστικής αύξησης του τόνου του 
πνευμονογαστρικού νεύρου(�7).

ε) Ισχαιμία και Έμφραγμα  
του Μυοκαρδίου

Ο επιπολασμός των διαταραχών αναπνοής στον 
ύπνο σε ανθρώπους με στεφανιαία νόσο, μετά από 
σχετικές μελέτες, έχει δειχθεί πως είναι διπλάσιος σε 
σχέση με αυτούς που δεν πάσχουν από στεφανιαία 
νόσο(�8).Επίσης η σοβαρού βαθμού αποφρακτική υπνι-
κή άπνοια αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης 
θανατηφόρου ή μη, καρδιαγγειακού επεισοδίου(�9).Η 
αποφρακτική υπνική άπνοια συμμετέχει στην δημι-
ουργία και εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου μέσω των 
πρώιμων φαινομένων της υποξαιμίας, της υπερκα-
πνίας και των αυξημένων ενδοθωρακικών πιέσεων. Τα 
παραπάνω φαινόμενα έχουν απώτερο αποτέλεσμα 
την αυξημένη αρτηριακή πίεση, την ενεργοποίηση 
του συμπαθητικού, το οξειδωτικό stress, την ενεργο-
ποίηση παραγόντων φλεγμονής, την δυσλειτουργία 
του ενδοθηλίου, τις διαταραχές της πηκτικότητας, 
την απορύθμιση του μεταβολισμού. Συν τοις άλλοις, 
σε μια πρόσφατη μελέτη, αναφέρεται πως όσοι πά-
σχουν από oSA είναι περισσότερο πιθανό να έχουν 
στο οικογενειακό ιστορικό τους έναν πρόωρο θάνατο 
από στεφανιαία νόσο σε σχέση με αυτούς που δεν 
πάσχουν από oSA(�0).

στ) Πνευμονική Υπέρταση

Το �998,στο δεύτερο συνέδριο του παγκόσμιου 
οργανισμού υγείας με θέμα την πνευμονική υπέρτα-
ση, αναγνωρίστηκαν οι διαταραχές αναπνοής στον 
ύπνο ως η δεύτερη αιτία που μπορεί να προκαλέσει 

πνευμονική υπέρταση(��). Η επαναλαμβανόμενη 
υποξαιμία κατά την διάρκεια των απνοϊκών φαινο-
μένων, προκαλεί αγγειοσύσπαση των πνευμονικών 
αρτηριδίων και η οποία οδηγεί στην εμφάνιση της 
πνευμονικής υπέρτασης. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ 

Η κεντρική άπνοια ορίζεται ως διακοπή της ανα-
πνοής ≥�0sec, χωρίς να υπάρχει αναπνευστική προ-
σπάθεια. Στο σύνδρομο κεντρικής υπνικής άπνοιας, ο 
ασθενής έχει ≥ 5 κεντρικές άπνοιες ανά ώρα ύπνου και 
συνυπάρχουν συμπτώματα διαταραγμένου ύπνου (συ-
χνές εγέρσεις) ή/και ημερήσιας υπνηλίας(�). Σε άνδρες 
≥65 ετών ο επιπολασμός είναι 5%.Οι κεντρικές άπνοιες 
συμβαίνουν κυρίως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-
κεια, αλλά και σε άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις ή 
άνοια. Χαρακτηριστική στους ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια είναι η αναπνοή Cheyne –Stokes,κατά την 
οποία υπάρχει ένα crescendo-decrescendo πρότυπο 
αναπνοής, η οποία ακολουθείται από μια κεντρική 
άπνοια ή μια υπόπνοια στο ναδίρ της αναπνευστικής 
προσπάθειας. H αύξηση του αριθμού των αναπνοών, 
που παρατηρείται στην καρδιακή ανεπάρκεια και 
σε άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, 
έχει σαν συνέπεια τα χαμηλά επίπεδα PaCo� και 
την καταστολή του αναπνευστικού κέντρου με απο-
τέλεσμα την δημιουργία φαύλου κύκλου κεντρικών 
απνοιών-υπέρπνοιας(��). Η πνευμονική συμφόρηση 
και οι αυξημένες καρδιακές πιέσεις πλήρωσης συμ-
βάλλουν στην δημιουργία των κεντρικών απνοιών. 
Οι κεντρικές άπνοιες αντιμετωπίζονται κυρίως με 
σερβοαναπνευστήρες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν και στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
και Cheyne-Stokes αναπνοή, αφού πρώτα εξαντληθεί 
η φαρμακευτική αγωγή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Οι ασθενείς με πιθανή υπνική άπνοια χρειάζεται 
να υποβληθούν σε πολυσωματοκαταγραφική μελέτη 
ύπνου ώστε να τεθεί η οριστική διάγνωση. Η μελέ-
τη ύπνου περιλαμβάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, 
ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτροοφθαλμογράφημα, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, καταγραφή αναπνευστι-
κών παραμέτρων, όπως τη ροή αέρα στη μύτη και 
το στόμα, τον κορεσμό της οξυαιμοσφαιρίνης, τις 
κοιλιακές και θωρακικές αναπνευστικές κινήσεις. 
Επίσης συνυπολογίζεται η θέση σώματος και τέλος 
το ροχαλητό(�3). Η διάγνωση γίνεται με την μελέτη 
του ασθενούς κατά την διάρκεια του ύπνου σε ειδικό 
εργαστήριο, στο οποίο καταγράφονται τα στάδια 
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του ύπνου και η αναπνευστική λειτουργία. Με την 
ταυτόχρονη καταγραφή όλων αυτών των παραμέ-
τρων επιβεβαιώνεται ή αποκλείεται η διάγνωση του 
συνδρόμου και εκτιμάται η βαρύτητά του. Ο αριθ-
μός απνοιών–υποπνοιών ανά ώρα ύπνου (δείκτης 
απνοιών-υποπνοιών ή ΑΗΙ) χρησιμεύει ως κριτήριο 
βαρύτητας. Θεωρείται εντός φυσιολογικών ορίων 
ο απνοϊκός - υποπνοιακός δείκτης έως 5 για τους 
ενήλικες, ενώ σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών 
έως �0.Στα παιδιά θεωρείται παθολογικό φαινόμενο 
δείκτης απνοιών-υποπνοιών έστω και �. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Η θεραπεία αρχίζει με τα συντηρητικά μέτρα και 
πολλές φορές, σε ήπιες περιπτώσεις περιορίζεται 
σε αυτά. Η παχυσαρκία είναι ο πλέον επιβαρυντικός 
παράγοντας. Η απώλεια βάρους ελαττώνει τον ΑΗΙ, 
μειώνει το ροχαλητό, βελτιώνει την οξυγόνωση και 
την ποιότητα του ύπνου. Επιπρόσθετα, σε άτομα 
που εμφανίζουν άπνοια θέσεως, υπάρχει όφελος από 
την αποφυγή της ύπτιας θέσης κατά την διάρκεια του 
ύπνου, με το να ράψουν ένα μπαλάκι στην πυτζάμα 
τους, στο ύψος της πλάτης. Επιπλέον, συνίσταται η 
διακοπή του καπνίσματος, η αποφυγή του αλκοόλ 
καθώς και των άλλων κατασταλτικών του κεντρικού 
νευρικού συστήματος π.χ. υπνωτικά και ηρεμιστικά 
φάρμακα.

Η συνεχής θετική πίεση στους αεραγωγούς (CPAP) 
μέσω ρινικής μάσκας αποτελεί την πρωταρχική θε-
ραπεία σε ασθενείς με ΟSA(�4). H συσκευή μέσω της 
μάσκας, χορηγεί την θετική πίεση στους αεραγωγούς 
στο επιθυμητό επίπεδο, λειτουργώντας έτσι σαν 
αέρινος νάρθηκας. Η πίεση που χορηγείται, έχει κα-
θοριστεί στο εργαστήριο ύπνου και είναι η πίεση που 
απαιτείται ώστε να απαλειφθούν όλες οι άπνοιες, 
οι υπόπνοιες και το ροχαλητό σε όλες τις θέσεις και 
σε όλα τα στάδια του ύπνου. Έχει αποδειχθεί επα-
νειλημμένως η αποτελεσματικότητα της CPAP στην 
βελτίωση των παραμέτρων της oSA, της ημερήσιας 
υπνηλίας και των γνωσιακών λειτουργιών(�5). Η συ-
σκευή έχει θεαματικά αποτελέσματα από τις πρώτες 
ημέρες της θεραπείας, ενώ φθάνει στο μέγιστο της 
απόδοσης της μετά από λίγες εβδομάδες. Παρά την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας με CPAP μέσω 
μάσκας, η μη αποδοχή της μάσκας από τον ασθενή 
παραμένει το κύριο πρόβλημα(�6). 

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην θεραπεία 
με CPAP, μπορεί κάποιος να στραφεί στην ορθοδο-
ντική αντιμετώπιση. Οι περισσότερες από αυτές τις 
συσκευές δρουν τραβώντας την κάτω γνάθο και κατά 
συνέπια την γλώσσα, διευρύνοντας έτσι τον φάρυγγα. 

Μειονέκτημα αυτών των συσκευών είναι ο πιθανός πό-
νος της κροταφογναθικής άρθρωσης. Πολλοί ασθενείς 
τις προτιμούν έναντι της CPAP συσκευής διότι είναι 
πιο διακριτικές. Η κύρια ένδειξη είναι σε περιπτώσεις 
ασθενών με ήπιου βαθμού υπνική άπνοια ή απλού 
ροχαλητού(�7).

Η χειρουργική εξακολουθεί να είναι μια θεραπευ-
τική προσέγγιση για ορισμένες περιπτώσεις υπνικής 
άπνοιας. Η σταφυλοϋπερωοφαρυγγοπλαστική ήταν 
η επέμβαση που εφαρμόστηκε, ώστε να μεγεθυνθεί ο 
φαρυγγικός αεραγωγός, με πολύ περιορισμένη απο-
τελεσματικότητα, ιδιαίτερα σε παχύσαρκα άτομα και 
σε άτομα με μέτριου και σοβαρού βαθμού oSA(�8).
Εκτός αυτού, η φαρυγγοπλαστική δεν είναι άμοιρη 
σοβαρών επιπλοκών όπως αιμορραγίες, έντονο άλγος, 
λοιμώξεις, ανάρροια τροφών και υγρών στην ρινική 
κοιλότητα, ουλώδεις ρικνώσεις ακόμα και θανάτους 
λόγω μετεγχειρητικού οιδήματος στην περιοχή. Μια 
άλλη χειρουργική προσέγγιση είναι η οστεοτομή και 
προώθηση της κάτω γνάθου, ελευθερώνοντας έτσι 
τον αεραγωγό, όπισθεν της γλώσσας και κάτω από το 
επίπεδο της μαλακής υπερώας. Η τεχνική αυτή έχει 
αποτελέσματα μόνον εάν εφαρμοστεί σε προσεχτι-
κά επιλεγμένους ασθενείς(�9). Ιδιαίτερα στα παιδιά 
έχει θέση η αμυγδαλεκτομή και η εκτομή αδενοειδών 
εκβλαστήσεων, μιας και οι ιστοί αυτοί είναι από τα 
κύρια αίτια απόφραξης του φάρυγγα.

Η τραχειοστομία ήταν η πρώτη χειρουργική επέμ-
βαση που εφαρμόστηκε για την θεραπεία της oSA. 
Παρότι είναι θεραπευτική διότι παρακάμπτει πλή-
ρως το κώλυμα, εφαρμόζεται πλέον σπάνια, μόνο 
όταν απειλείται η ζωή και έχουν αποτύχει οι άλλες 
θεραπείες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποτελεσματική φαρ-
μακευτική αγωγή για την θεραπεία της oSA (30).
Θεωρείται απαραίτητη όμως η φαρμακευτική αντι-
μετώπιση των προδιαθεσικών παραγόντων, όπως 
π.χ. ο υποθυρεοειδισμός.

Συμπερασματικά η αποφρακτική υπνική άπνοια 
πρέπει να θεωρείται θεραπεύσιμη κατάσταση. Η 
θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται με βάση την βα-
ρύτητα της ασθένειας, τις προτιμήσεις του ασθενούς 
και την ανατομία του ανώτερου αεραγωγού.
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ΗΘΙΚA, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚA ΚΑΙ ΝΟΜΙΚA 
ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚH ΜΕΛeΤΗ 

ΑΤOΜΩΝ ΥψΗΛΟy ΚΙΝΔyΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝAΠΤΥΞΗ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

Πρόεδρος: Μ Παραρά

Εισαγωγή

Η Βιοηθική αναπτύχθηκε στην δεκαετία του 70, 
για να προσφέρει νομικό και ηθικό πλαίσιο, εντός 
του οποίου θα επιλύονται τα προβλήματα κυρίως 
μεταξύ των αξιών του ατόμου –ως ασθενούς- και της 
πολιτείας ή της κοινωνίας γενικότερα.

Αρκετές είναι οι χώρες που έχουν δημιουργήσει 
εθνικό για νομικό υπόβαθρο για τον γενετικό έλεγχο 
κακοήθων νοσημάτων ή άλλων κληρονομικώς μετα-
βιβαζομένων.�

Το Συμβούλιο της Ευρώπης το �997 προχώρησε 
στην υπογραφή από 33 χώρες μέλη, όπου συμπεριλαμ-
βάνεται η Ελλάδα, κειμένου που αφορά το ανθρώπινο 
γονιδίωμα.Στο κείμενο αυτό απαγορεύεται κάθε διά-
κριση ατόμου με βάση την γενετική του κληρονομιά. Η 
γονιδιακή τυποποίηση επιτρέπεται αυστηρά και μόνον 
για λόγους υγείας ή επιστημονικής έρευνας που έχει 
διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς στόχους.�

Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από γονιδιακή 
ανάλυση είναι εμπιστευτικά, απόρρητα και πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε υψηλών προδιαγραφών τεχνικές.

Η διαχείριση των αποτελεσμάτων της γονιδιακής 
ανάλυσης του ατόμου όσον αφορά τον κίνδυνο ανά-
πτυξης καρκινώματος, ενδιαφέρει τόσο τον ίδιο τον 
άνθρωπο όσο και τους απογόνους του.3

Επηρεάζει βαθύτατα ψυχολογικά τον εξεταζόμενο, 
αλλά και το οικογενειακό, εργασιακό, κοινωνικό του 
περιβάλλον.

Δεδομένου ότι τα γονίδια που αφορούν την ανά-

πτυξη καρκινώματος του μαστού και του εντέρου είναι 
γνωστά και εύκολα τυποποιούνται, ποια θα είναι η 
αντιμετώπιση των ατόμων με θετικά εργαστηριακά 
αποτελέσματα; Οι εργασιακές τους σχέσεις θα επη-
ρεαστούν μελλοντικά; Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα 
υιοθετήσουν περιορισμούς;

Στα ερωτήματα αυτά, η απάντηση θα δοθεί με 
την διάλεξη που περιλαμβάνεται στα πλαίσια του 
μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου της Ε.Ε.Π.Ν.Ε για το 
έτος �009.
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Προβλήματα βιοηθικής απο την αύξηση  
των γνώσεων σε γενετικό επίπεδο  

και την εφαρμογή γενετικού ελέγχου σε άτομα 
αυξημένου κινδύνου για την ανάπτυξη κακοήθων 

νεοπλασμάτων

Μιχ Μ Βασλαματζής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Ορθής μεν παιδείας τυχών και φύσεως ευτυχούς, 
θειότατον και ημερώτατον τε ζώων γίγνεσθαι και 
φιλεί, μη ικανώς δε ή μη καλώς τραφέν αγριότατον 
οπόσα φύει η γη».

Πλάτων, Νόμοι.
Τα προβλήματα της βιοηθικής στους ποικίλους 

τομείς της Ιατρικής γενικότερα και της Ογκολογίας 
ειδικότερα, είναι προβλήματα των τελευταίων ετών, 
αφού αποτελούν αποτέλεσμα των σχετικά νέων 
ανακαλύψεων της βιολογίας και των μεγάλων δυ-
νατοτήτων της εφαρμοσμένης βιοτεχνολογίας. Είναι 
απολύτως σαφές ότι τα προβλήματα Ηθικής είναι αφ’ 
εαυτών επικίνδυνα στην προσέγγιση και αξιολόγησή 
τους και κατά τούτο επικίνδυνα. Στην περίπτωση της 
σύγχρονης βιοτεχνολογίας, οι κίνδυνοι επιτείνονται 
από τρεις κυρίως παράγοντες: 

Ο πρώτος είναι η απίστευτα ταχύρρυθμη εξέ-
λιξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα αυτόν. 
Η εξέλιξη είναι τόσον ταχεία, ώστε μέχρις ότου γί-
νουν κατανοητές οι, εκάστοτε, νέες δυνατότητες 
της βιοτεχνολογίας, ώσπου να συνειδητοποιηθούν 
τα προβλήματα, να αξιολογηθούν οι επιλογές και να 
εδραιωθούν αντιλήψεις και πεποιθήσεις, τα δεδομένα 
έχουν ήδη αλλάξει, τα προβλήματα έχουν καινούργια 
μορφή ή νεότερα έχουν ανακύψει, νέες δυνατότητες 
προσφέρονται και νέα διλήμματα απασχολούν και 
(πολλές φορές) καθηλώνουν την σκέψη. 

Ο δεύτερος παράγοντας επιτάσεως των κινδύνων 
είναι τα πολλά και μεγάλα συμφέροντα τα οποία 
σχετίζονται και εκτρέφονται από τις προοπτικές 
της σύγχρονης Βιολογίας και Ιατρικής, με αποτέλε-
σμα την ηθελημένη συσκότιση του τοπίου στο οποίο 

θα έπρεπε να αναπτυχθεί ανεπηρέαστα, ο ηθικός 
προβληματισμός. 

Ο τρίτος παράγοντας κινδύνου είναι η συνάρτηση 
των προτεινόμενων σκέψεων, λύσεων, αποφάσεων 
και πράξεων με τις μεταφυσικές απόψεις και πε-
ποιθήσεις των ατόμων. Είναι σαφές το μέγεθος του 
σχετικού κινδύνου, σκεπτόμενοι μόνον ότι πρωτογενή 
ερωτήματα, του τύπου τι είναι η ζωή, από πού προ-
έρχεται, ποιος είναι ο σκοπός της, πως οριοθετείται 
το τέλος της, ποιοι είναι οι κανόνες της φύσεως και 
ποιος ο νομοθέτης τους, απασχολούν τον άνθρωπο 
σε όλη την διάρκεια της (έλλογης) παρουσίας του 
επί της γης. 

Το χαρακτηριστικό των Ιατρικών σπουδών γενικό-
τερα και της Βιολογίας, και του εφαρμοσμένου κλάδου 
της, Βιοτεχνολογίας ειδικότερα, είναι η γέννηση ενός 
σημαντικού αριθμού προβλημάτων, αμιγώς κοινω-
νικών, ιατρικών ή νομικών ή/ και συνδυασμού των. 
Σε ορισμένα από τα προβλήματα αυτά οι λύσεις και 
οι ρυθμίσεις προέρχονται από τον χώρο του εξανα-
γκασμού, δηλαδή του Δικαίου, αλλά και από κανόνες 
συμπεριφοράς, οι οποίοι δημιουργούνται αυθόρμητα 
από κοινωνικές αντιλήψεις, μεταφυσικές απόψεις 
και προσωπικές ευαισθησίες, δηλαδή από τον χώρο 
της Ηθικής. 

Λιγότερο εύκολος είναι ο καθορισμός της αποστο-
λής μιας Επιτροπής Βιοηθικής και ιδίως με Κρατική 
προέλευση. Το Κράτος εκφράζει την βούλησή του με 
κανόνες δικαίου, ενώ οι κανόνες της Ηθικής προέρχο-
νται από την κοινωνία και η τήρησή τους επαφίεται 
στις ατομικές συνειδήσεις. Οι κανόνες της Ηθικής 
μπορεί, μολονότι όχι πάντοτε, να μετατραπούν σε 
κανόνες Δικαίου. 
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ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ  
ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τα θέματα υγείας πάντοτε αποτελούσαν το επί-
κεντρο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος για τη ζωή. 
Η αδυναμία όμως της δραστικής παρεμβάσεως του 
ανθρώπου στην ανατομία, την φυσιολογία ή/ και πολύ 
περισσότερο, την βιολογία του σώματός του ποτέ έως 
πρόσφατα δεν του είχαν δημιουργήσει τον φόβο ότι με 
τον τρόπο αυτό κινδύνευε να επηρεάσει τις ψυχικές 
του λειτουργίες. Αποτέλεσμα της αυτής της θέσεώς 
του ήταν η παρέμβαση στην σωματική παθολογία να 
θεωρείται (γενικώς) θετική και να υποβαθμίζονται οι 
επιπτώσεις της στην ψυχική και πνευματική σφαίρα 
όσων υποβάλλοντο στην συγκεκριμένη παρέμβαση. 

Στις μέρες μας, αφ’ ενός μεν η επιστήμη και η 
τεχνολογία δίνουν την δυνατότητα αφ’ ετέρου δε 
η οικονομία, η κοινωνική νοοτροπία και η πολιτική 
εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις, ώστε η ανεξέλεγκτη 
παρέμβαση στο DNA της ανθρώπινης ζωής, να απειλεί 
συχνά στην ουσία τον πυρήνα και το «γονίδιο» της 
ανθρώπινης ψυχής.

Γι’ αυτό και η έρευνα της ζωής και της υγείας έπαυ-
σε να αποτελεί ιατρικό και βιολογικό μονοπώλιο, αλλά 
προκαλεί μια πρωτόγνωρα δυναμική προβληματική 
και στο χώρο των ανθρωπιστικών και θεολογικών 
επιστημών.

Για μακρά περίοδο της Ιστορίας η τεχνική πρόο-
δος και η Θεολογία θεωρήθηκαν ως μεγέθη απόλυτα 
ασύμπτωτα και άσχετα. Tα τεχνικά επιτεύγματα 
θεωρήθηκαν ως ο σημαντικότερος παράγων εξελίξε-
ως, ενώ ο θεολογικός λόγος, και κάθε άλλη έκφραση 
θρησκευτικής πεποιθήσεως ως βασικό στοιχείο συν-
τηρήσεως της στασιμότητας. Η παγιωμένη γνώμη 
ήταν ότι η τεχνική πρόοδος αφορά στο παρόν και στο 
μέλλον, στην δυναμική της ιστορίας, ενώ η χριστιανική 
πίστη παραπέμπει κατ’ εξοχήν στο παρελθόν και σε 
εκτός του παρόντος, εικόνα. Η πρώτη αναφέρεται 
στην φυσική ιστορία, ενώ η δεύτερη στην άδηλη και 
αβέβαιη μεταφυσική παράσταση του κόσμου. Από 
τήν εποχή κυρίως της κυριαρχίας των αρχών του 
Διαφωτισμού (�8ος αιώνας) μέχρι και τα μέσα του 
�0ου αιώνα διαπιστώνεται ένα οντικό χάσμα μεταξύ 
επιστήμης και θεολογίας, μεταξύ τεχνικής προόδου και 
χριστιανικής πίστεως. Η χρήση και απολυτοποίηση 
του ορθού λόγου, δηλαδή το θεμελιώδες αξίωμα του 
Διαφωτισμού, δεν άφηνε χώρο για την θεολογία και 
την πίστη.

Αποτελεί κοινή πεποίθεση ότι η συστηματική με-
λέτη και προβληματική των ηθικών προεκτάσεων 
των βιολογικών και ιατρικών ερευνών, πειραμάτων 
και εφαρμογών, τα οποία ουσιαστικά αλλοιώνουν 

και παρεμβαίνουν στην ανατομία, την φυσιολογία, 
και στην βιολογία έχει την γοητεία του υπερβολικά 
πολύπλοκου αλλά και προκλητικά τολμηρού, την αίγλη 
του πολύ ριψοκίνδυνου, την μαγεία του ανεκτίμητα 
σύγχρονου αλλά και μοναδικά αναγκαίου. Αυτή η αγά-
πη στο αληθινό και δυνατό, αλλά και η υπακοή στο 
αναγκαίο, εξυπηρετούνται από την ενασχόληση με 
τα θέματα της Βιοϊατρικής Ηθικής και την κατανόηση 
του αντικειμένου της.

Η Bιοηθική, ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος 
της Ηθικής εμφανίσθηκε σχετικά πρόσφατα, στα τέλη 
της δεκαετίας του �960, κατ’ αρχήν στην Aμερική και 
μετά στην Eυρώπη. Η εξέλιξη της Bιοηθικής τελευταία 
αποτελεί συνέπεια των νέων δεδομένων της ιατρικής 
πρόοδου και των ερευνών στους τομείς της Bιολογίας 
και της Γενετικής. 

Ήδη στα τελευταία δέκα χρόνια άρχισαν να δημι-
ουργούνται τα πρώτα κέντρα, με αντικείμενο μελέτης 
προβληματισμούς και προβλήματα σχετιζόμενα με 
την Βιοηθική. Τα κέντρα είναι πολύ λίγα, εντούτοις 
η προώθηση του αντικειμένου ήταν και είναι ιδιαιτέ-
ρως σημαντική. Από αυτά προήλθαν ερευνητικά και 
επιμορφωτικά προγράμματα και την τελευταία 5ετία 
τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα σε επίπεδα 
Master’s και PhD. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχει 
μόνον το μάθημα της Ιατρικής Δεοντολογίας, το οποίο 
διδάσκεται στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης. 

Όλα αυτά σηματοδοτούν την σημαντικότητα του 
προβλήματος στο οποίο πλέον ενσκήπτουν επιστήμο-
νες υψηλού επιπέδου. Στην σημερινή εποχή φαίνεται 
ότι ο εκφυλισμός του ανταγωνισμού των εξοπλισμών 
αφήνει περιθώρια μεταφοράς οικονομικών πόρων 
στην βιοϊατρική έρευνα, ενώ η προηγμένη διαστημική 
τεχνολογία περνά πλέον στην Ιατρική (Συμφωνία 
NASA και NIH, �8 Μαρτίου �993) και παράλληλα οι 
νέες κοινωνικές συνήθειες (άνεση μερίδας πολιτών, 
πτωχεία άλλων) με τις συνεπάγουσες ψυχολογικές 
συνέπειες (ψυχολογική αστάθεια, αδυναμία, κ.τ.λ., των 
ατόμων) και τα σύγχρονα ψυχολογικά προβλήματα 
από καταστάσεις οι οποίες πρόσφατα απέκτησαν 
ιδιαίτερη σημασία, όπως π.χ., η αντιμετώπιση της 
στειρότητας, ή η ανάγκη επανορθωτικών επεμβάσε-
ων για κοσμητικούς λόγους, εμπλέκουν κοινωνικά και 
δεοντολογικά χαρακτηριστικά στην καθημερινή ιατρική 
πράξη. Στις μέρες μας παρατηρείται επίσης πολλές 
φορές θαυμασμός και έκπληξη για τα επιστημονικά 
επιτεύγματα αλλά και διλήμματα και αβεβαιότητα 
από τις άγνωστες ή μη σαφώς ευκρινείς συνέπειες 
σε άμεσο χρόνο ή στο απώτερο μέλλον για την αν-
θρωπότητα. Αυτά σε συνδυασμό με την εμπλοκή 
της νομικής σε ιατρικές πράξεις και τις παρεμβάσεις 
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και της (προσπάθειας) διατυπώσεως συγχρόνου 
θεολογικού λόγου εκ μέρους της εκκλησίας, οδηγούν 
σε ραγδαία εξέλιξη του τομέα της Βιοηθικής. Υπό τα 
δεδομένα αυτά, η Bιοηθική ήρθε ως επείγουσα ανά-
γκη για την τοποθέτηση του συνόλου των ατόμων 
ενώπιον των ηθικών προβλημάτων τα οποία συνδέ-
ονται με την πρόοδο της Ιατρικής επιστήμης, για την 
αντιμετώπιση των διλημμάτων και για την κριτική 
αξιολόγηση των συνεπειών τις οποίες η νέα γνώση 
φέρνει στο προσκήνιο της κοινωνικής ζωής, αλλά και 
όσων ειδικότερα απορρέουν από τα πειράματα της 
βιοϊατρικής τεχνολογίας, σχετίζονται με την βιολογική 
ύπαρξη του ανθρώπου και πολλές φορές επηρεάζουν 
αποφασιστικά τη ζωή του. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον αμιγή Ελλαδικό 
χώρο, με δεδομένη την κατανομή των διαφόρων θρη-
σκειών και δογμάτων και την πολύ μεγάλη (εγγίζουσα 
το 96% του συνόλου) αναλογία πιστών στο Ορθόδοξο 
Χριστιανικό Δόγμα αφ ενός και την συμμετοχή της 
Εκκλησίας σε Εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του 
Έθνους (με αποτέλεσμα την δημιουργία στενής σχέ-
σεως με τους πολίτες της χώρας) αφ ετέρου, στην 
διαμόρφωση πλαισίου Βιοηθικής συμβάλλει και ο 
διατυπούμενος από τα επίσημους Εκκλησιαστικούς 
φορείς και όργανα, σχετικός εκφερόμενος λόγος. Για 
τον λόγο αυτό θα επιχειρηθεί εν συντομία, η έκθεση 
ενδιαφερουσών θέσεων της Ορθόδοξης Χρριστιανικής 
Θεολογίας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕψΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Η ιστορία διδάσκει ότι η επιστήμη οφείλει να είναι 
μια αδιάκοπη συμπόρευση του λόγου με το ήθος. 
άλλως ο πλατωνικός αφορισμός, ότι «πάσα επιστήμη 
χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται» 
επιβάλλει λήψη προνοητικών μέτρων για την αποσό-
βηση τραγικών καταστάσεων, οι οποίες θα αναιρέσουν 
κάθε αισιοδοξία για την αξία των ανακαλύψεων.

Ζώντας στην Ενωμένη Ευρώπη στην οποία η Χριστι-
ανική θρησκεία αποτελεί το επικρατούν θρησκευτικό 
δόγμα, πρέπει να σημειώσουμε εν τάχει, την αλλαγή 
της θεολογικής προσεγγίσεως Βιοηθικών προβλημάτων, 
η οποία παρατηρείται από τα μέσα του �0ου αιώνα. 
Έως τότε ο θεολογικός λόγος στην Ευρώπη ήταν 
μάλλον απολογητικός των αρχών του Xριστιανισμού, 
οι οποίες θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τις απόψεις 
στον Μεσαίωνα, χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η 
παρεμπόδιση του επιστημονικού λόγου στην εξήγηση 
των συνθηκών και των φαινομένων της φύσεως και 
των στοιχείων της ζωής. Στην συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο υπήρχε απόσταση κυρίως, των θετικών και 
τεχνικών επιστημών και της θεολογίας. Εντούτοις τα 
τελευταία περίπου 60 χρόνια παρατηρείται μεταβολή 
των απόψεων και του εκφερόμενου λόγου των δύο 
πλευρών και ήδη αναζητώνται ή ανευρίσκονται γέφυ-
ρες συνδέουσες την γνώση με την πίστη, την κατηγορία 
της προόδου με την κατηγορία της σταθερότητας, τις 
αξίες της επιστημονικής έρευνας με τις ευαγγελικές 
αρχές για τον άνθρωπο και τον κόσμο. 

Μέχρι πρόσφατα και στον τόπο μας, η επι-
κρατούσα ανθρωπολογική αντίληψη, δυτική στην 
φύση και την προέλευσή της, αγνοούσε την δύναμη 
της ελευθερίας, την τόλμη της αλήθειας, την διαύγεια 
της καθολικότητος, την ευαισθησία της πίστεως και 
την λογική της ασκήσεως και αντ’ αυτών προέβαλλε 
έναν άνθρωπο του οποίου η πορεία προς την αλήθεια, 
ελέγχεται από κάποιους εξωτερικούς νόμους, καθο-
ρίζεται από δογματικές εντολές, φράσσεται από 
υποθετικούς φόβους και πολλές φορές μπερδεύεται 
από άψυχες αρετές, αστήρικτες επιχειρηματολογίες 
και μη πειστικές ερμηνείες. 

Η διατύπωση του Ορθόδοξου λόγου είναι σαφώς 
διαφορετική. Η Ορθοδοξη Θεολογία διατυπώνει την 
άποψη ότι η οποιαδήποτε λύση στα προβλήματα 
ή πρόταση στα διλήμματα της ζωής, πρέπει να χα-
ρακτηρίζεται από την εναρμόνιση της αγάπης προς 
τον άνθρωπο και της αγάπης προς την αλήθεια. 
Είναι αδύνατο η πρώτη να αποξενώνει την δεύτερη 
και η παρουσία της δεύτερης να αποδυναμώνει την 
πρώτη. Η διαφορετικότητα αυτή αντικατοπτρίζεται 
στην βιοηθική τοποθέτηση στα μεγάλα προβλήματα. 
Η Ορθόδοξη θεολογία (οφείλει να) πιστεύει ότι η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής πρέπει 
διέπεται από πνεύμα φιλάνθρωπο, με πνευματι-
κή αγάπη στον άνθρωπο και όχι μόνο με φυσική, 
αδύνατη, συναισθηματική αγάπη να αγκαλιάζει 
την ζωή του και με λεπτό και διακριτικό τρόπο 
να ενεργοποιεί τις ευαισθησίες της ψυχής του. Η 
Ορθόδοξη Βιοηθική έχει αφετηρία την πίστη ότι 
η προσπάθεια των ατόμων πρέπει να κατατείνει 
στην σωστή βελτίωση της βιολογικής μας ζωής και 
στην προσπάθεια αυτή, η ύλη (το σώμα) μπορεί 
να χαρίσει εμπειρία πνευματικής ελευθερίας στην 
ψυχή. Οτιδήποτε αντίθετο καταστρέφει την ψυ-
χοσωματική ισορροπία και όταν ακόμη θεραπεύει 
το σώμα σκοτώνει τον άνθρωπο.

Στην καθημερινή ιατρική πράξη σύμφωνα με 
την Ορθόδοξη Βιοηθική, κατά την διάρκεια της 
βιοϊατρικής ενημερώσεως ενός ασθενή, ο θεράπων 
πρέπει να του παρέχει εμπιστοσύνη, να τον ενισχύει 
με αυθεντική αγάπη και η γενικότερη στάση του να 
διέπεται από την ελεύθερη πίστη στην αλήθεια. 
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Δίπλα σ’ αυτά κάθε προσωπική φιλοδοξία του 
ιατρού εκμηδενίζεται και παύει να λειτουργεί ως 
κίνητρο. Είναι σαφές ότι ο πράττων με γνώμονα την 
Ορθόδοξη λογική, υποχρεούται να θέτει τις ιδέες και 
τις πράξεις του σε πλαίσια ευρυτέρας κριτικής και 
διαδόσεως, ερχόμενος σε επαφή με συναδέλφους 
του και κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με-
τέχοντας σε διεθνή συνέδρια, συνεργαζόμενος σε 
κοινές δημοσιεύσεις, κρίνοντας επιστημονικά άρθρα 
ως μέλος συντακτικών επιτροπών επιστημονικών 
εντύπων ή / και συμμετέχοντας στην οργάνωση 
συνεδρίων.

Συνέπεια αυτών ήταν να υποχωρεί η άκαμπτη, 
μονιστική και αποκλειστική θεώρηση επιστήμης και 
θεολογίας. Είναι σαφές ότι οι φυσικές και τεχνικές 
επιστήμες έχουν στο κέντρο του ενδιαφέροντός των 
τον άνθρωπο, τον βίο, την ευημερία, την πρόοδο και 
την ισορροπία του. Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον 
της θεολογίας είναι πρωταρχικά το ανθρώπινο πρό-
σωπο και η κοινωνία, τότε είναι εύκολα κατανοητή 
η προσπάθεια για αναζήτηση σημείων επαφής 
μεταξύ επιστήμης και θεολογίας. Η προσπάθεια 
βρήκε αρωγό την εντυπωσιακή πρόοδο στον τομέα 
της βιοτεχνολογίας. Ειδικότερα η επανάσταση στην 
Βιολογία με τις νέες ανακαλύψεις στην διεργασία 
της γεννήσεως και της εξελίξεως της ανθρώπινης 
ζωής, έθεσαν ερωτήματα και ανέδειξαν προβλή-
ματα για την επίλυση των οποίων αποδείχθηκε 
επιβεβλημένη η συνεργασία ιατρικής και βιολογίας 
με τις κοινωνικές επιστήμες, την φυσική και την 
θεολογία. Οι παραπάνω σχέσεις εξηγούν την ανα-
γκαιότητα της βιοηθικής ως φυσικού επακόλουθου 
της βιοϊατρικής προόδου και περαιτέρω εξελίξεως 
της ιατρικής ηθικής.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ  
ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

Η παρατήρηση ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των 
ζωντανών οργανισμών μεταδίδονται από γενιά σε 
γενιά χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων. Εντού-
τοις, μέχρι τις αρχές του �0ού αιώνα δεν υπήρχε 
επιστημονική θεωρία για τον τρόπο μεταδόσεως 
των κληρονομήσιμων χαρακτηριστικών. Η Γενετική, 
κλάδος της Βιολογίας με αντικείμενο την μελέτη των 
μηχανισμών με τους οποίους γίνεται η μετάδοση βιολο-
γικών πληροφοριών από γενιά σε γενιά, θεμελιώθηκε 
ουσιαστικά με την διατύπωση των Νόμων του Mendel 
στον �9ο αιώνα. 

Το πρώτο τέταρτο του �0ου αιώνα αφιερώθηκε στον 
εντοπισμό κυτταρικών στοιχείων τα οποία μεταδίδουν 

τις κληρονομικές πληροφορίες, ονομάσθηκαν «γονίδια» 
και εδράζονται σε ειδικά οργανίδια του κυττάρου, τα 
χρωμοσώματα. Στην συνέχεια βρέθηκε ότι τα γονίδια 
αποτελούνται από δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA), και 
κατανοήθηκε ο μηχανισμός εγγραφής των γενετικών 
πληροφοριών στο μόριο του DNA. Οι γενετικές πλη-
ροφορίες εμπεριέχονται στην γραμμική αλληλουχία 
με την οποία τοποθετούνται οι τέσσερες αζωτούχες 
βάσεις (Αδενίνη-Γουανίνη-Θυμίνη-Κυτοσίνη) στο μόριο 
του DNA, ώστε το γενετικό υλικό, να συνιστά, κατά 
κάποιο τρόπο, ένα κείμενο γραμμένο με αλφάβητο 
τεσσάρων γραμμάτων (Α, Γ, Θ, Κ). Το συνολικό μήκος 
του γενετικού «κειμένου» για τον άνθρωπο αποτελείται 
από 3,� δισεκατομμύρια χαρακτήρες. Η ανακάλυψη της 
χημικής δομής του γενετικού υλικού σηματοδότησε την 
γένεση της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής, των 
οποίων αντικείμενο είναι η μελέτη της μεταδόσεως των 
γενετικών πληροφοριών από γενιά σε γενιά αλλά και της 
ενδοκυττάριας αποκωδικοποιήσεώς τους σε μοριακό 
επίπεδο. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι το DNA περιέχει 
απλώς κωδικοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες δεν 
έχουν άμεση επίδραση στην μορφή και την λειτουργία 
των ζωντανών οργανισμών. Η λειτουργία τους προϋ-
ποθέτει την «μετάφρασή τους» σε πρωτεΐνες, οι οποίες 
αποτελούν τα βασικά λειτουργικά μόρια του κυττάρου. 
Για όλα τα δομικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του 
κυττάρου είναι υπεύθυνες συγκεκριμένες πρωτεΐνες.

Από την �0ετία του �950 άρχισε η ανάλυση, απο-
μόνωση και τροποποίηση συγκεκριμένων γονιδίων 
με αποτέλεσμα την γένεση της Βιοτεχνολογίας. Στα 
τελευταία χρόνια του �0ου αιώνα η μελέτη του γε-
νετικού υλικού μετατοπίστηκε από την ανάλυση 
μεμονωμένων γονιδίων στην σφαιρική μελέτη του 
συνόλου των γονιδίων, δραστηριότητα, η οποία κα-
λείται Γονιδιωματική.

Από τα πρώτα χρόνια του ��ου αιώνα έχουμε την 
πλήρη σχεδόν εικόνα της αλληλουχίας του γενετικού 
«κειμένου», της αλληλουχίας δηλαδή των βάσεων στο 
DNA για πολλούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου 
και του ανθρώπου. Μολονότι γνωρίζουμε πλήρως 
την σειρά με την οποία τα «γράμματα» του γενετικού 
αλφαβήτου είναι τοποθετημένα στο DNA, οι γνώσεις 
μας γι’ αυτό είναι ελλειπείς και μεταβαλλόμενες με 
τον χρόνο. Έτσι ο συνολικός αριθμός των γονιδίων 
του ανθρώπου εξετιμάτο την τελευταία �5ετία από 
�00.000 (αρχικά), μέχρι �0 - �5 χιλιάδες (σήμερα). Έως 
πριν λίγα χρόνια ίσχυε το «δόγμα» «ένα γονίδιο-μία 
πρωτεΐνη». Σήμερα ξέρουμε ότι ο αριθμός των πρω-
τεϊνών είναι πολλαπλάσιος του αριθμού των γονιδίων. 
Εντούτοις και παρά το ότι οι γνώσεις μας για την λει-
τουργία του γονιδιώματος είναι ακόμη πολύ ελλιπείς 
και αποσπασματικές, μπορούμε ήδη να συνάγουμε 
ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα:
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 �.  Υπάρχει σημαντική αντιστοίχιση στην ακολουθία 
του DNA μεταξύ του ανθρώπου και άλλων ζωντα-
νών οργανισμών, με αποκορύφωμα εκείνη μεταξύ 
ανθρώπου-χιμπατζή η οποία αγγίζει το 98%. Αυτό 
δείχνει ότι η πολυπλοκότητα ενός οργανισμού 
δεν οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων 
αλλά στην διαφορετική διάταξη και ρύθμιση της 
λειτουργίας και της εκφράσεώς των.

 �.  Οι άνθρωποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιό-
τητα κατά 99.9% στο επίπεδο της αλληλουχίας 
του DNA, αλλά η διαφορά του 0,�% αντιστοιχεί 
σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια στοιχεία του 
γενετικού «κειμένου» και αποτελεί την βιολογική 
βάση της ατομικότητας ενός εκάστου. Η πιθα-
νότητα υπάρξεως δύο γενετικών ταυτόσημων 
ατόμων (εκτός των μονοωογενών διδύμων), από 
την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους έως σήμερα, 
εκτιμάται ότι είναι σχεδόν, μηδενική. 

 3.  Η ύπαρξη διαφορετικών ανθρώπινων φυλών, δεν 
φαίνεται ότι στηρίζεται σε συστηματικές γενετικές 
διαφορές.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η υφιστάμενη τάση (βασι-

σμένη σε υπερβολική και ανακριβή αντίληψη του ρόλου 
των γονιδίων στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών 
των ζωντανών οργανισμών) η οποία ενθαρρύνει την 
ντετερμινιστική και αναγωγική θεώρηση του ανθρώπου 
με βάση πρωτίστως την γενετική του υπόσταση δεν 
δικαιολογείται από τις τρέχουσες επιστημονικές μας 
γνώσεις σε μοριακό επίπεδο. 

ΙΙ. ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ – ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ

Το αρχικό δόγμα «ένα γονίδιο-μία πρωτεΐνη», εσή-
μαινε ότι μεταξύ του γονοτύπου (ήτοι του συνόλου 
των γενετικών πληροφοριών) και του φαινοτύπου 
(του συνόλου των χαρακτηριστικών ενός οργανισμού) 
υπήρχε ευθεία, ντετερμινιστική σχέση. Με την πάροδο 
του χρόνου μάθαμε ότι τα γονίδια λειτουργούν σε 
ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον το οποίο συνιστούν 
τα γονίδια, τα κύτταρα, ο ίδιος ο οργανισμός, ενώ 
σημαντικό ρόλο έχει και ο εξωτερικός χώρος, εντός 
του οποίου διαβιούν. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία 
ενός συγκεκριμένου γονιδίου σε έναν οργανισμό δεν 
συνεπάγεται συγκεκριμένο φαινότυπο. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι το γονίδιο το οποίο καθορίζει 
το χρώμα του τριχώματος θηλαστικών: το άσπρο ή 
μαύρο τρίχωμα εξαρτάται από την εξωτερική θερμο-
κρασία. Στον άνθρωπο ο καθορισμός του φύλου από 
το χρωμόσωμα Χ εξαρτάται από το γονιδιωματικό 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται: παρουσία ενός δεύ-
τερου Χ οδηγεί στον σχηματισμό θήλεως, ενώ ύπαρξη 
ενός Υ χρωμοσώματος σε σχηματισμό άρρενος.

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι για όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς το περιβάλλον είναι εξίσου 
καθοριστικό με τον γονότυπο στην διαμόρφωση του 
φαινοτύπου. Στον άνθρωπο όμως η κατάσταση είναι 
πιο πολύπλοκη, ιδίως όταν αναφερόμενοι σε αυτόν 
δεν εννοούμε απλώς τον φαινότυπό του, ήτοι το 
σύνολο των βιολογικών του χαρακτηριστικών, αλλά 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της 
συμπεριφοράς του, στην διαμόρφωση των οποίων 
υπεισέρχεται ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, 
ο τρόπος αναπτύξεως του νευρικού συστήματος. 
Μολονότι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τον τρόπο αναπτύ-
ξεως και εξελίξεως του εγκεφάλου ειδικότερα και του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος γενικότερα, φαίνεται 
ότι αυτός βρίσκονται σε σημαντική ανεξαρτησία από 
τις γονιδιακές οδηγίες, εμφανίζοντας πλαστικότητα και 
τυχαιότητα στην δημιουργία των νευρικών συνάψεων. 
Για την δημιουργία των συνάψεων είναι καθοριστική 
η επίδραση εξωτερικών ερεθισμάτων. Επιπλέον, η 
ανθρώπινη νόηση και βούληση καθορίζουν σε σημα-
ντικό βαθμό το «περιβάλλον» και την διαμόρφωση του 
προσώπου. Έτσι στον άνθρωπο η σχέση γονοτύπου-
φαινοτύπου είναι πολυπλοκότερη και χαλαρότερη σε 
σχέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς.

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ

Αμέτρητα είναι τα προβλήματα τα οποία θέτουν 
στην ανθρώπινη πράξη οι σύγχρονες εξελίξεις της 
βιολογίας, ιδίως όταν περνούν στην φάση της εφαρ-
μογής της, ως εξελίξεις της βιοτεχνολογίας. Από τις 
γενετικές προβλέψεις της μοίρας των ανθρώπων και 
τις γενετικές επεμβάσεις στην μοίρα αυτή, μέχρι τα 
μεταλλαγμένα τρόφιμα, την τεχνητή γονιμοποίηση, 
την φιλοξενία στην μήτρα, την διαχείριση των γενετι-
κών πληροφοριών και την προνομιακή εκμετάλλευσή 
τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή την «αντιγραφή» 
ζώων και ανθρώπων με την κλωνοποίηση. Εντούτοις 
κάθε τεχνικό πρόβλημα το οποίο λύνεται, δημιουργεί 
αντίστοιχα και περισσότερα ερωτήματα για το τι 
πρέπει να γίνεται δεκτό και τι πρέπει να απορριφθεί. 
Είναι σημαντικό ότι τα πραγματικά ηθικά προβλήματα 
αυξάνουν με την προσθήκη άλλων, τα οποία δημιουρ-
γούνται από φαντασίες γόνιμες και φοβισμένες. Τα 
προβλήματα εξετάζονται και οι λύσεις αναζητούνται 
μέσα σε σύστημα κανόνων συμπεριφοράς οι οποίοι 
παραδοσιακά συγκροτούν την «Ηθική». Η διάκριση 
μεταξύ της «Ηθικής», από το άλλο σύστημα κανόνων, 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς, το οποίο ονομάζεται 
«Δίκαιο», είναι ότι στην πρώτη δεν υπάρχει το στοιχείο 
του άμεσου εξαναγκασμού. Για την παράβαση των 
κανόνων του Δικαίου, η Πολιτεία προβλέπει και επι-
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βάλλει δυσμενείς συνέπειες, τις «κυρώσεις». Αντίστοιχες 
κυρώσεις δεν προβλέπονται και δεν επιβάλλονται από 
την Πολιτεία για την παράβαση των κανόνων της 
Ηθικής. Κυρώσεις για τα ηθικά ατοπήματα είναι μόνον 
η πιθανή κοινωνική αποδοκιμασία και οι ενδεχόμενες 
τύψεις της συνειδήσεως.

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο ζούμε 
την προσπάθεια των ανθρώπων να επιδιώκουν την 
απόλυτη εξουσία στο, παντός είδους, περιβάλλον 
τους. Η τάση αυτή ήδη δημιουργεί αντιθέσεις και 
ήδη εμφανίζονται ή τονίζονται οι κίνδυνοι και οι συ-
νέπειες, τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε τα προσεχή 
χρόνια. Μολονότι η επιδίωξη κάθε μορφής πλήρους 
και χωρίς μέτρο εξουσίας είναι απολύτως καταδικα-
στέα, το ηθικό πρόβλημα το οποίο προκύπτει από 
την προσπάθεια των ατόμων να αισθάνονται (και να 
πράττουν) εξουσιαστικά έναντι των συνανθρώπων 
τους χωρίς φωνή και δυνατότητα αντιστάσεων, είναι 
πολύ σοβαρότερο. Ο άγγλος φιλόσοφος J Glover στην 
αναφορά του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί 
των νέων αναπαραγωγικών τεχνολογιών, παρατηρεί 
μεταξύ άλλων «Ο βαθύς διχασμός επί των σημερινών 
προόδων εξαρτάται εν πολλοίς από την δική μας 
τοποθέτηση. Η ανησυχία μου είναι ότι βαδίζουμε ως 
υπνοβάτες προς ένα κόσμο τον οποίο λίγοι από εμάς 
έχουμε επιλέξει…». Ο καθηγητής Ηθικής και Δεοντο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 
Ουάσιγκτον Α.R. Jonsen τονίζει επ’ αυτού ότι μία από 
τις αξίες τις οποίες υπηρετούν οι βιοηθικοί προβλη-
ματισμοί είναι να μείνει ο οδοιπόρος άνθρωπος της 
ιστορίας σε εγρήγορση, ώστε να ταξιδέψει σωστά στο 
μέλλον, το οποίο του ετοιμάζουν οι αναπαραγωγικές 
και οι γενετικές επιστήμες. 

Οι μεγάλες πρόοδοι της τελευταίας �0ετίας στην 
Γενετική και την συναφή τεχνολογία δεν έλυσαν μεν 
το μυστήριο της δημιουργίας της ζωής, αλλά δημι-
ούργησαν υπερβολική (ενίοτε) έπαρση και απόψεις 
ευγονικής αντιλήψεως για την ζωή και την κοινωνία. 
Αξίζει να θυμηθούμε την άποψη του Francis Crick, συ-
γκατόχου με τον James Watson του βραβείου Νόμπελ 
για την μελέτη τους στην δομή του ανθρώπινου DNA, 
ο οποίος στο βιβλίο του «Η επιθυμία του γονιδίου» (εκδ 
Κάτοπτρο, Αθήνα �99�, σελ. �95), γράφει: «κανένα 
νεογέννητο παιδί δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζεται 
ως ανθρώπινο πριν περάσει ορισμένα τεστ για τα 
γενετικά του χαρίσματα…Εάν αποτύχει σε αυτά τα 
τεστ χάνει το δικαίωμα στην ζωή». Η γνώμη του Francis 
Crick πρέπει να σχολιασθεί κυρίως διότι εντάσσεται 
στο κλίμα μιας εποχής και εκφράζεται από έναν από 
τους σημαντικότερους επιστήμονες του προηγούμενου 
αιώνα. Όπως είναι προφανές, εάν η άποψη αυτή 
εύρισκε εφαρμογή, κανείς από τους αθλητές των 

παραολυμπιακών αγώνων με εκ γενετής πρόβλημα 
υγείας, δεν θα έπρεπε να είναι στην ζωή…

Εντούτοις σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, είναι 
μεγάλος ο κίνδυνος η ανθρωπότητα να υποταχθεί στην 
τεχνολογία αντί να την εξουσιάζει, να την χειρίζεται 
και να την κατευθύνει, και αυτό καθιστά ιδιαιτέρως 
επίκαιρο το βιβλίο με τίτλο «Το πεπρωμένο του αν-
θρώπου στον σύγχρονο κόσμο» (μετ. Ευτ. Γιούλτση, 
εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, �980) το οποίο έγραψε 
ο μεγάλος Ρώσος φιλόσοφος Νικόλαος Μπερντιάγεφ, 
στις αρχές του �0ου αιώνα, όταν άρχισε να αναπτύσ-
σεται η τεχνολογία. Στην σελίδα 90, ο Ν. Μπερντιάγεφ 
έγραφε: «Ο άνθρωπος πιστεύει στα θαύματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, μια και δεν πιστεύει 
σε τίποτα άλλο. Ο απανθρωπισμός λοιπόν πρώτα 
από όλα είναι η μηχανοποίηση της ανθρώπινης ζωής, 
η υποταγή στην τεχνική, η μεταμόρφωση του ανθρώ-
που σε μηχανή». 

Στις μέρες μας βιώνουμε την επανάσταση της Γε-
νετικής, με σημαντικότερο επίτευγμα την ανακοίνωση 
της πλήρους αποκωδικοποιήσεως του ανθρωπίνου 
γονιδιώματος στην οποία δόθηκαν μεγάλες διαστάσεις 
και προσδοκίες προλήψεως και ριζικής αντιμετωπίσεως 
πολλών νοσημάτων. Στην 50ετία �953 (όταν οι James 
Watson και Francis Crick περιέγραψαν την δομή του 
DNA) – �003 (όταν περιγράφηκε η αποκωδικοποίηση 
του ανθρωπίνου γονιδιώματος), έγιναν αντιληπτοί 
μηχανισμοί αποκωδικοποιήσεως της γενετικής πλη-
ροφορίας και καταγράφηκαν περισσότερες από 4000 
παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες οφείλονται σε 
λάθη της δομής των χρωμοσωμάτων ή των γονιδίων. 
Η πλήρης αποκωδικοποίηση του ανθρωπίνου γονιδι-
ώματος αποτελεί το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα στα 
τελευταία χρόνια. Εντούτοις δεν πρέπει να υποβαθ-
μίζεται το γεγονός ότι είμαστε πολύ μακριά από την 
απόλυτη κατανόηση του τι ακριβώς σημαίνει η κωδικο-
ποιημένη πληροφορία. Αναγνωρίσαμε >30000 γονίδια, 
αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα την λειτουργική εμπλοκή 
τους στην σύνθεση όλων των πρωτεϊνών οι οποίες 
συμβάλλουν στην έκφραση αυτού που ονομάζεται 
φαινότυπος. Υπολογίζεται ότι η έρευνα κατανοήσεως 
των proteomics θα απασχολήσει τους επιστήμονες τα 
επόμενα �0 χρόνια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, 
στα χρόνια αυτά ελπίζεται να κατανοηθούν πλήρως 
οι γενετικοί μηχανισμοί, οι οποίοι έχουν σχέση με 
την ανάπτυξη και τελείωση των εμβίων όντων, την 
αναπαραγωγή τους, την γήρανση και τον θάνατό 
τους. Θα οδηγήσει και στην πλήρη κατανόηση των 
γενεσιουργών μηχανισμών των ποικίλλων γενετικών 
νοσημάτων, τα οποία έχουν ήδη αναγνωρισθεί στον 
άνθρωπο. Οι ανθρώπινες νόσοι με γενετική συμβολή 
καλύπτουν φάσμα στο ένα άκρο του οποίου βρίσκο-
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νται νοσήματα με αμιγή γενετική διάσταση, όπως η 
μεσογειακή αναιμία και το σύνδρομο Down ή τρισωμία 
�� και στο άλλο παθολογικές καταστάσεις (σακχαρώ-
δης διαβήτης, αρτηριοσκλήρυνση, νευροεκφυλιστικά 
νοσήματα, η ψυχοπάθεια και τα κακοήθη νοσήματα) 
για την εκδήλωση των οποίων απαιτείται η συμβολή 
περιβαλλοντικών παραγόντων, με την ευρεία έννοια 
του όρου «περιβάλλον». Είναι σαφές ότι στην κατη-
γορία αυτή συμπεριλαμβάνονται καταστάσεις όπως 
το λαγώχειλον, η συνδακτυλία ή η βαρηκοΐα, χωρίς 
καμία επίπτωση στην επιβίωση των πασχόντων 
και νοσήματα, όπως (κυρίως) τα καρκινώματα με 
προφανείς συνέπειες για την ζωή των ατόμων και 
την ποιότητα της επιβιώσεως των ιδίων (και με την 
ευρεία έννοια) της οικογένειάς των και της κοινωνίας 
στην οποία διαβιούν οι πάσχοντες. 

Στα επόμενα χρόνια εκτός αυτών θα κατανοήσουμε 
τους μηχανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην εμφάνιση 
παραλλαγών των θεωρούμενων φυσιολογικών χαρα-
κτηριστικών, όπως π.χ. του ύψους των ανθρώπων. 
Σήμερα γνωρίζουμε ότι το ανάστημα είναι κατ’ αρχήν 
φυσιολογικός χαρακτήρας, επηρεαζόμενος από γονί-
δια, αλλά και το περιβάλλον, π.χ. την διατροφή ή/ και 
την άθληση των ατόμων, αλλά δεν ξέρουμε τον ακριβή 
ρόλο και την ποσοστιαία συμβολή ενός εκάστου των 
παραπάνω παραγόντων. Η εξελιγμένη αυτή μορφή 
της Γενετικής εκτός από τις αυξημένες διαγνωστικές 
δυνατότητες (κυρίως έναντι ανιάτων και δη κακοήθων 
νοσημάτων) θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην βελτί-
ωση της Φαρμακογενετικής, με τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη ειδικών φαρμακευτικών ουσιών, οι οποίες θα 
τροποποιούν συγκεκριμένους γενετικούς φαινοτύπους 
ή θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα κοινές 
παθολογικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
των λοιμώξεων. Πολύ βραδύτερα προχωρά η γονιδι-
ακή θεραπεία με αντικαταστάσεις ή τροποποιήσεις 
γονιδίων, με απ’ ευθείας επεμβάσεις στο DNA των 
πασχόντων. Όλα τα ανωτέρω επάγουν σοβαρότατα 
βιοηθικά διλήμματα και προβληματισμούς, ώστε οι 
περισσότεροι ειδικοί επί του θέματος να συμφωνούν, 
ότι η εφαρμογή των νέων γενετικών δοκιμασιών και 
(κυρίως) θεραπειών να αφορά στα σωματικά και όχι 
τα γεννητικά κύτταρα.

Η αναμενόμενη κατακλυσμιαία κατάκτηση γενετικής 
γνώσεως και τεχνολογίας ειδικότερα για την επισήμαν-
ση του κινδύνου εμφανίσεως κακοήθων νεοπλασμάτων 
τα προσεχή έτη, θα περιπλέξει τα βιοηθικά διλήμματα, 
τα οποία ήδη έχουν τεθεί. Η δυνατότητα προσδιορι-
σμού της λεγομένης γενετικής προδιαθέσεως, η οποία 
σημαίνει δυνητικό κίνδυνο εμφανίσεως νοσήματος με 
μερική μόνον συμβολή του γενετικού παράγοντα και 
εξίσου ή μεγαλύτερη ενοχή περιβαλλοντικών παρα-

γόντων, ενδέχεται να καθορίσει νέα όρια εφαρμογής 
γενετικών δοκιμασιών. Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί 
ότι η ανάπτυξη γενετικών εξετάσεων συνεπάγεται 
γεωμετρικά αυξανόμενο κόστος, δυσβάσταχτο σε 
πολλές περιπτώσεις, και για τις αναπτυγμένες χώ-
ρες. Είναι προφανές ότι ένας άλλος κόσμος πολλών 
ταχυτήτων θα αναπτυχθεί με βάση τις οικονομικές 
δυνατότητες της κάθε χώρας, της κάθε κοινωνίας 
στην ίδια χώρα και της κάθε ομάδας μέσα στην ίδια 
κοινωνία. Ο κίνδυνος να αναπτυχθούν νέες ομάδες 
«πιο ίσες»…, από τις άλλες, με βάση δυνατότητες 
της γενετικής, θα πρέπει να εκτιμηθεί από τώρα στα 
οργανωμένα κράτη. 

Ήδη για τον λόγο αυτό στα τέλη του προηγούμενου 
χρόνου η Επιτροπή Ανθρώπινης Γενετικής της Μεγά-
λης Βρετανίας (Human Genetics Commission, HGC) 
συνέστησε να περιληφθούν μέτρα για την προστασία 
από γενετικές διακρίσεις στον νόμο για την Ισότητα, 
ο οποίος συζητείται. Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της 
Επιτροπής Sir John Sulston, δήλωσε ότι ανάλογα μέτρα 
αποτελούν ορόσημο και προσέθεσε ότι: «είναι κάτι 
που ξεκάθαρα, χρειαζόταν εδώ και καιρό…Ο νόμος 
προστατεύει τις μειονότητες. Αυτό που είναι απα-
ράδεκτο και άδικο είναι να γίνονται διακρίσεις μεταξύ 
ατόμων βάσει γενετικών διαφορών». Μέχρι σήμερα 
δεν υπάρχει νομοθεσία στην Μεγάλη Βρετανία, όπως 
και στο σύνολο σχεδόν των χωρών, με την οποία να 
προστατεύονται από διακρίσεις, άτομα με προδιάθεση 
για γενετικές παθήσεις και το νομοσχέδιο για την Ισό-
τητα, το οποίο συζητείται, ως έχει, δεν περιλαμβάνει 
σχετικές ρυθμίσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι απαντώσα 
σε σχετικές υποδείξεις, επισήμως και επανειλημμένα 
η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας υποστηρίζει ότι 
δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι στην χώρα συμβαίνουν 
διακρίσεις ατόμων με βάση γενετικές διαφορές. Εντού-
τοις η Επιτροπή Ανθρώπινης Γενετικής της Μεγάλης 
Βρετανίας απορρίπτει αυτό τον ισχυρισμό και υπο-
στηρίζει ότι αφ’ ενός μεν διακρίσεις γίνονται και αφ’ 
ετέρου ότι αυτές θα αυξηθούν και θα επιταθούν με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας. Χαρακτηριστική είναι η 
τοποθέτηση του Sir John Sulston, ο οποίος τονίζει ότι 
δεν πρέπει να περιμένουμε, μέχρι μια άδικη πρακτική 
να συμβεί. Είναι σαφές ότι ο κίνδυνος δυσμενούς ερ-
μηνείας του νόμου είναι υπαρκτός, αλλά υπάρχουν 
ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της αναγκαιότητας να 
υπάρξει (κάποιας μορφής) προστασία για τα επόμενα 
χρόνια. Είναι εξάλλου σημαντικό και ενδιαφέρον ότι οι 
ασφαλιστικές εταιρείες στην Μεγάλη Βρετανία, έχουν 
συμφωνήσει από ετών οικειοθελώς σε moratorium με 
την Βρετανική κυβέρνηση στην χρήση προγνωστικών 
και προβλεπτικών γενετικών δεδομένων, στον υπο-
λογισμό των ασφαλίστρων έως το �0��. Σύμφωνα με 
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το moratorium η χρήση γενετικών πληροφοριών όσον 
αφορά στην διαμόρφωση πολιτικής ασφαλίσεων υπό-
κειται σε περιορισμούς. Αρμόδιο κυβερνητικό όργανο 
για την χορήγηση αδειών στις Ασφαλιστικές Εταιρείες 
για πρόσβαση στις γενετικές πληροφορίες είναι η 
Επιτροπή Γενετικής και Ασφαλειών (The Genetics and 
Insurance Committee – GAIC). Μέχρι σήμερα η GAIC έχει 
εγκρίνει μία μόνον αίτηση, με την οποία επιτρέπεται 
στις Ασφαλιστικές Εταιρείες να ζητήσουν αποτελέ-
σματα των γενετικών εξετάσεων για την χορεία του 
Χάντιγκτον σε ασφάλειες ζωής με ασφάλιστρα άνω 
των 500000 £. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Βρετανική 
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Information 
Commissioner) έχει εκδώσει κώδικα δεοντολογίας 
για τους εργοδότες σχετικά με θέματα γενετικών 
πληροφοριών των εργαζομένων. Εντούτοις πρέπει 
να σημειωθεί ότι η Βρετανική Ένωση Ασφαλιστών 
(Association of British Insurers/ ABI) προετοιμάζεται 
να ζητήσει άδεια για την χρήση των αποτελεσμάτων 
γενετικών εξετάσεων οι οποίες αφορούν κληρονομικά 
καρκινώματα (μαστού, παχέος εντέρου – ορθού) και 
καρκίνωμα ωοθηκών, προκειμένου να διαμορφώσει 
το ύψος των ασφαλίστρων. Ο σοβαρότερος κίνδυνος 
από την παραπάνω πρόθεση των Ασφαλιστικών 
Εταιρειών, όπως προκύπτει και από δημοσκόπηση σε 
ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα το �005, είναι να 
αποτραπούν άτομα από το να κάνουν προληπτικές 
διαγνωστικές γενετικές εξετάσεις και να συμμετέχουν 
σε ερευνητικά πρωτόκολλα.

Στις Η.Π.Α. προωθείται σχέδιο νόμου κατά των 
γενετικών διακρίσεων στην Ομοσπονδιακή Νομοθε-
σία, το οποίο ήδη έχει περάσει με μεγάλη πλειοψηφία 
από την Βουλή και είχε εξασφαλίσει προκαταβολικά 
την αποδοχή του, από τον τ.Πρόεδρο G. Bush. Είναι 
ενδιαφέρον ότι το σχέδιο νόμου βρίσκει σοβαρά προ-
βλήματα στην Γερουσία, πολλά μέλη της οποίας το 
θεωρούν πολύ συντηρητικό. Σύμφωνα με το συγκε-
κριμένο σχέδιο νόμου, απαγορεύεται η γνωστοποίηση 
γενετικών δεδομένων σε εργοδότες και ασφαλιστές, 
ατόμων τα οποία αναζητούν εργασία ή ασφάλιση ή 
είναι ήδη εργαζόμενοι ή ασφαλισμένοι. Ο Γερουσιαστής 
Τ. Coburn εξέφρασε πολύ τεκμηριωμένες επιφυλάξεις, 
εκτιμώντας τις διατάξεις του νόμου ήπιες και μάλλον 
αναντίστοιχες σε σχέση με την τρέχουσα πραγματι-
κότητα. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία 
αποτελεί ήδη Ομοσπονδιακό Νόμο από το �008, 
επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις επιφυλάξεις πολλών 
να υποβάλλονται σε γενετικές εξετάσεις φοβούμενοι 
ότι τα αποτελέσματα μπορεί να γνωστοποιηθούν 
σε τρίτους και να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή 
δυσμενών διακρίσεων. Έρευνες στις Η.Π.Α. έδειξαν 
ότι αυτή η ανησυχία αποθαρρύνει μεταξύ άλλων 

(κατ’ αναλογία με αντίστοιχες μελέτες στην Μεγάλη 
Βρετανία) και την συμμετοχή εθελοντών σε κλινικές 
δοκιμές για την μελέτη φαρμάκων τα οποία σχεδιά-
σθηκαν με τεχνολογία βασισμένη σε αρχές γενετικής, 
εμποδίζοντας τις ελπιδοφόρες προοπτικές της σύγ-
χρονης φαρμακογενετικής και των εξατομικευμένων 
θεραπειών. Μολονότι υπάρχουν επιφυλάξεις για την 
αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου νομοθετικού 
εγχειρήματος, πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί την 
πρώτη ολοκληρωμένη σχετική προσπάθεια, παγκο-
σμίως. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαχωρίζεται το 
ανθρώπινο πρόσωπο από ένα ανθρώπινο γονιδίωμα. 
Ο άνθρωπος, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο καθη-
γητής Νικόλαος Ματσανιώτης, «παιδί μιας μάνας, 
δότης και δέκτης αισθήσεων και αισθημάτων, με 
πνεύμα, συνείδηση, ηθική, τέχνη, αρετές και κακίες, 
χαρές και λύπες, αποκλείεται να ερμηνευθεί μόνον 
με το γονιδίωμά του. Που δεν είναι σε θέση ούτε καν 
να αμαρτήσει.». Για τους λόγους αυτούς ο άνθρωπος 
χρειάζεται ιδιαίτερης προσοχής και σεβασμού.

Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όταν, κατά την 
γνώμη μου, ομιλούμε για «Βιοηθική» ουσιαστικά 
περιγράφουμε την πάλη των κοινωνιών με τα επι-
τεύγματά τους. Τα εντυπωσιακά επιστημονικά επι-
τεύγματα στους τομείς της γενετικής, της μοριακής 
βιολογίας και ιατρικής βιοτεχνολογίας, δημιούργησαν 
μεγάλο ενθουσιασμό και υπέρμετρες ελπίδες για την 
βελτίωση της υγείας (κυρίως) των σοβαρά ασθενού-
ντων και της ποιότητας της ζωής των. Οι πάσχοντες 
από κακοήθη νεοπλάσματα προχωρημένου σταδίου, 
αποτελούν την κυριότερη ομάδα ασθενών με αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Οι ασθενείς αυτοί μέχρι το πρόσφατο 
παρελθόν αντιμετωπίζονταν παρηγορητικά και με την 
βεβαιότητα του επικειμένου θανάτου, στην κρίση όλων 
των εμπλεκομένων με την θεραπεία τους.

Το �93� εποχή μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πο-
λέμων η οποία χαρακτηρίσθηκε από την πλειάδα των 
μεγάλων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης 
ζωής, ο άλντους Χάξλεϊ έγραψε το εξαιρετικό του 
βιβλίο «Θαυμαστός, καινούργιος κόσμος», Το βιβλίο 
επανεκδόθηκε μετά το τέλος του �ου Παγκοσμίου Πο-
λέμου, στον οποίο καταστράφηκε ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι του τότε σύγχρονου κόσμου και προέβλεψε ότι 
οι επιστήμες οι οποίες ασχολούνται με τον άνθρωπο, 
και δη η γενετική, θα φέρουν μια εκ βάθρων αλλαγή 
στον κόσμο. Το βιβλίο μετέφρασε η Ελένη Κυπραίου και 
εκδόθηκε στην γλώσσα μας από τις Ελληνικές Εκδόσεις 
«Κάκτος», το �980. Ο Χάξλεϊ σ’ αυτό αναφέρει ότι η 
διάσπαση του ατόμου αποτελεί σπουδαίο σημείο στην 
ανθρώπινη ιστορία, μέχρις ότου από κακή χρήση της, 
όπως γράφει, να τιναχθούμε όλοι στον αέρα και να 
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τελειώσουν τα πάντα. Εντούτοις ο συγγραφέας τονίζει 
ότι η έκβαση αυτή είναι ήσσονος σημασίας σε σύγκριση 
με την υποδούλωση των ανθρώπων η οποία δεν θα 
έρθει από έξω, αλλά από την ψυχή και την σάρκα 
τους. Ο Χάξλεϊ πιστεύει ότι το αντίβαρο στην ηθική 
και νοητική υποδούλωση στην οποία θα οδηγήσουν 
τον άνθρωπο οι επί γης ισχυροί, είναι η πίστη στον 
Θεό. Οι ισχυροί της γης στην μελλοντική εφιαλτική 
εποχή την οποία αναφέρει ο συγγραφέας κατέληξαν 
στο συμπέρασμα και το διατυπώνουν: «Θεός και μη-
χανές δεν μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά. Κάναμε 
την επιλογή μας. Διαλέξαμε τις μηχανές, την ιατρική 
και την παγκόσμια ευτυχία…Ο πολιτισμός πλέον δεν 
έχει ανάγκη από αυταπάρνηση, αγνότητα, ηρωισμούς 
και ευγένειες…Όταν το άτομο σκέφτεται, η κοινωνία 
που θέλουμε φθίνει…Στην κοινωνία την δική μας οι 
άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Έχουν ότι θελήσουν και 
δεν ζητούν ποτέ αυτό που δεν μπορούν να πάρουν. 
Είναι σίγουροι, έχουν άνεση, δεν αρρωσταίνουν ποτέ, 
δεν φοβούνται τον θάνατο,, δεν ξέρουν ευτυχώς τι 
θα πει πάθος και γηρατειά. Δεν έχουν την μανία της 
πατρότητας και της μητρότητας. Είναι τόσο καλά 
προγραμματισμένοι που πολύ δύσκολα θα ξέφευγαν 
από τον ρυθμό τους…». Αυτήν την επίγεια κόλαση ο 
Χάξλεϊ προτείνει να αποφύγουμε με την πίστη μας 
στις ηθικές αξίες. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και διαχείριση των γενετικών δεδομένων 
πρέπει να διέπονται από συγκεκρκριμένες αρχές και 
αξίες. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προτού συζητήσουμε για γενετικές διαγνώσεις 
και εξετάσεις, πρέπει να εκθέσουμε και να συμφω-
νήσουμε τι εννοούμε με τον όρο γενετικές εξετάσεις 
ή γενετικά δεδομένα. Οι περισσότεροι ασχολούμενοι 
με το αντικείμενο ορίζουν ως γενετικές εξετάσεις όλες 
εκείνες σε γενετικό επίπεδο, των οποίων σκοπός είναι 
η συλλογή πληροφοριών ιατρικού ενδιαφέροντος 
και ως γενετικές αναλύσεις, όσες έχουν σκοπό την 
εξακρίβωση ταυτότητας ή συγγένειας. Τα γενετικά 
δεδομένα, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο 
συλλέγονται, εφόσον χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα 
πρόσωπα, εμπίπτουν σαφώς στην κατηγορία των 
προσωπικών δεδομένων και επομένως υπάρχει θέμα 
προστασίας τους. Στην περίπτωση κατά την οποία 
τα γενετικά δεδομένα χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες 
ομάδες προσώπων αποτελούν και πάλι «ευαίσθητα» 

δεδομένα καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνικές 
διακρίσεις και στιγματισμό των ομάδων αυτών. 

Όταν αναφερόμαστε σε γενετικά δεδομένα συνή-
θως εννοούμε τις πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν 
από γενετικές αναλύσεις σε δείγμα DNA ενός ατόμου. 
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι πληροφορίες οι οποίες 
αφορούν σε γενετικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου 
μπορούν να εξαχθούν και από βιοχημικές εξετάσεις, 
αφορώσες στην ανίχνευση και παραγωγή πρωτεϊνών 
και ενζύμων και οι οποίες μπορεί να αποκαλύψουν την 
ύπαρξη συγκεκριμένων γενετικών μεταλλάξεων στο 
DNA του εξεταζομένου. Εξάλλου το ιατρικό ιστορικό 
μιας οικογένειας μπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε γενετικά 
συμπεράσματα σε συγκεκριμένο άτομο. Έτσι εάν ένα 
αγόρι πάσχει από αιμορροφιλία Α, η οποία αποτελεί 
φυλοσύνδετο νόσημα, συνάγεται ευθέως ότι: α) κλη-
ρονόμησε την ασθένεια από την μητέρα του, η οποία 
είναι φορέας της ασθένειας και β) όι υπάρχουσες 
αδελφές της μητέρας του έχουν πιθανότητα 50% να 
είναι φορείς του υπευθύνου γονιδίου για την νόσο. 

Η εξέλιξη στον τομέα των γενετικών διαγνώσεων 
είναι ιδιαιτέρως μεγάλη στις μέρες μας και ήδη βρισκό-
μαστε προ συνθέτων και πολυπλόκων ερωτημάτων 
τα οποία περιλαμβάνουν: �. εάν σε ποιο βαθμό και 
με ποιες διαδικασίες θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
συγκατάθεση του εξεταζομένου προσώπου ή ομάδας 
προσώπων, �. με ποιο τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί 
το απόρρητο των γενετικών δεδομένων και 3. σε ποιο 
βαθμό είναι αυτό επιθυμητό, πώς κατοχυρώνεται η 
ελευθερία της έρευνας, εάν τίθεται ζήτημα κατοχής 
τίτλων ευρεσιτεχνίας για γονίδια προδιαθέτοντα σε 
μια ασθένεια και, εφόσον αυτό υφίσταται εάν κάτοχος 
της ευρεσιτεχνίας είναι ο ερευνητής ή τα υποκείμενα 
στην έρευνα γονίδια. Είναι προφανές ότι απαντήσεις σε 
ανάλογα ερωτήματα δεν είναι από όλους αποδεκτές, 
αλλά εξαρτώνται άμεσα από τον τύπο των γενετικών 
δεδομένων (π.χ. επώνυμα ή ανώνυμα), τις πιθανές 
χρήσεις αυτών, όπως επίσης και από το κοινωνικό-
πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο οι γενετικές εξετάσεις 
ή αναλύσεις διενεργούνται. Τέλος είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό και εν πολλοίς αμφιλεγόμενο το θέμα το 
οποίο αναφέρεται σε γενετικά δεδομένα σχετιζόμενα 
με ποινικές διαδικασίες και κυρίως την εξακρίβωση 
ταυτότητας ενός προσώπου. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Τα σωματικά κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού 
υπό φυσιολογικές συνθήκες περιέχουν στον πυρήνα 
τους �3 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Τα χρωμοσώματα 
αποτελούν το δομικό φορέα του DNA, και άρα της 
γενετικής πληροφορίας που αποτυπώνεται σε αυτό, 



83ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7�, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, �009

και παίρνουν μέρος σε δύο βασικές λειτουργίες: αυτές 
που αφορούν την μεταβίβαση των γενετικών πληροφο-
ριών από κύτταρο σε κύτταρο (κυτταρικές διαιρέσεις) 
και από γενιά σε γενιά (παραγωγή γαμετών). 

Στο σύνολο των 46 χρωμοσωμάτων τα �3 προέρχο-
νται από το ωάριο και τα �3 από το σπερματοζωάριο 
από το οποίο και γονιμοποιήθηκε. Συνεπώς οι γαμέτες 
περιέχουν το ήμισυ της γενετικής πληροφορίας σε 
σύγκριση με τα σωματικά κύτταρα. Όταν ο πυρήνας 
του ωαρίου ενωθεί με αυτόν του σπερματοζωαρίου 
διπλασιάζεται ο αριθμός των χρωμοσωμάτων κι έτσι 
το ζυγωτικό κύτταρο, και ο οργανισμός ο οποίος 
προκύπτει, αποκτά τον φυσιολογικό καρυότυπο, 
για το είδος του. 

Τα χρωμοσώματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 
τα σωματικά (�� ζεύγη) και τα φυλετικά (� ζεύγος, 
το υπ αριθμόν �3). Ο φυσιολογικός καρυότυπος 
ενός προσώπου αναγράφεται ως 46ΧΧ ή 46ΧΥ εάν 
πρόκειται για πρόσωπο θηλυκού ή αρσενικού γένους 
αντίστοιχα. Αναγράφεται δηλαδή ο συνολικός αριθμός 
χρωμοσωμάτων και η σύσταση του �3ου ζεύγους το 
οποίο μπορεί να είναι ΧΧ ή ΧΥ. Το χρωμόσωμα Υ απα-
ντάται αποκλειστικά στα πρόσωπα αρσενικού γένους. 
Όπως αναφέρθηκε, κατά την παραγωγή γαμετών, 
ο αριθμός των χρωμοσωμάτων μειώνεται στο ήμισυ. 
άρα η χρωμοσωμική σύσταση των σπερματοζωαρίων, 
ως προς τα φυλετικά χρωμοσώματα μπορεί να είναι 
είτε Χ είτε Υ, ενώ των ωαρίων είναι πάντα Χ. Εάν ένα 
σπερματοζωάριο φέρον το χρωμόσωμα Υ γονιμοποι-
ήσει ένα ωάριο (Χ) οι απόγονοι του θα είναι αρσενικοί 
(ΧΥ) ενώ αν φέρει Χ θα είναι θηλυκοί (ΧΧ). Επομένως το 
Χ χρωμόσωμα των ανδρών προέρχεται υποχρεωτικά 
από τη μητέρα ενώ αντίθετα οι γυναίκες έχουν κλη-
ρονομήσει ένα Χ χρωμόσωμα από κάθε γονέα. 

Κατά μήκος των χρωμοσωμάτων, στο DNA, βρίσκο-
νται τα γονίδια. Κάθε γονίδιο εδράζεται σε συγκεκριμένο 
χρωμόσωμα και η θέση του είναι μοναδική. Το DNA, 
αποτελείται από την αλληλουχία τεσσάρων βάσεων 
(Α= αδενίνη, Τ= θυμίνη, G= γουανίνη, C= κυτοσίνη). 
Η οργάνωση των βάσεων αυτών ανά τρεις (τριπλέτα) 
στοιχειοθετεί τον γενετικό κώδικα. Ορισμένες τριπλέτες 
καθορίζουν την «έναρξη» ή «λήξη» οδηγιών συνθέ-
σεως αμινοξέων και άλλες οδηγούν σε αναγνώριση 
ορισμένων αμινοξέων. Οι όροι «χαρτογράφηση» και 
«αποκωδικοποίηση» του γονιδιώματος αναφέρονται 
αντίστοιχα, στην προσπάθεια που καταβάλλεται 
να καταγραφεί η μοναδική θέση κάθε γονιδίου και η 
αλληλουχία βάσεων του DNA προκειμένου να ανα-
γνωσθούν όλες οι εγγεγραμμένες οδηγίες.

Όλα τα άτομα ενός είδους έχουν το ίδιο σύνολο 
γονιδίων, η αλληλουχία όμως των βάσεων στα επι-
μέρους γονίδια εμφανίζει παραλλαγές ανάμεσα στα 

άτομα του είδους. Οι παραλλαγές μπορεί να οφείλο-
νται σε αντικατάσταση μιας βάσεως από άλλη (π.χ. 
Α →Τ), έλλειμμα ή πλεόνασμα μιας ή περισσοτέρων 
βάσεων κ.ο.κ. Τα αποτελέσματα των παραλλαγών 
της αλληλουχίας των βάσεων ενός γονιδίου ποικίλουν. 
Επί πολυμορφισμού της αλληλουχίας των βάσεων 
δεν επηρεάζεται η λειτουργία των γονιδίων ενώ επί 
μεταλλάξεων επηρεάζεται. Οι μεταλλάξεις μπορεί να 
επάγουν την εμφάνιση ασθενειών, να προδιαθέτουν 
για άλλες, ή να προστατεύουν ή να επηρεάζουν τη 
σοβαρότητα, ορισμένων νοσημάτων. 

Τέλος, ως προς την κατανομή των γονιδίων στα 
διάφορα χρωμοσώματα, αξίζει να σημειωθεί ότι το Υ 
χρωμόσωμα φέρει πολύ λίγα γονίδια των οποίων η 
λειτουργική σημασία αφορά κυρίως στην σπερματογέ-
νεση, και κατ’ επέκταση στην ανδρική γονιμότητα. Αντί-
θετα το Χ χρωμόσωμα είναι το πλουσιότερο σε γονίδια 
και περιέχει περίπου το 5% της γενετικής πληροφορίας 
του ανθρώπινου οργανισμού. Με βάση το γεγονός ότι 
ο καρυότυπος των δύο φύλων είναι ΧΧ και ΧΥ, για τις 
γυναίκες και τους άνδρες αντίστοιχα, προκύπτει ότι 
οι γυναίκες έχουν εις διπλούν ένα πολύ πλούσιο σε 
γονίδια χρωμόσωμα. Είναι εντυπωσιακό ότι παρόλα 
αυτά η «ισότητα των δύο φύλων» εξασφαλίζεται, μέσω 
μηχανισμού τυχαίας απενεργοποιήσεως ενός εκ των 
δύο χρωμοσωμάτων Χ σε κάθε σωματικό κύτταρο των 
γυναικών, ώστε και τα δύο φύλα να έχουν ένα ενεργό 
Χ σε κάθε κύτταρο. Καθώς οι άνδρες κληρονομούν το 
μοναδικό τους Χ από τη μητέρα, εκφράζουν πάντα τα 
γονίδια που έχουν κληρονομήσει από αυτή. Αντίθετα 
οι γυναίκες εκφράζουν εν είδει μωσαϊκού τα μητρικά 
και πατρικά γονίδια του Χ χρωμοσώματος. 

Β. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η απόδειξη γενετικού υποστρώματος των ασθε-
νειών είναι προφανές ότι διευκολύνει την διάγνωση, 
πρόληψη και θεραπευτική αγωγή τους, υπό την έν-
νοια ότι αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε αρχικότερο 
στάδιο των νοσημάτων και ενδεχομένως πριν ακόμα 
εκδηλωθούν κλινικά. Το όφελος από την επιτυχία της 
προσεγγίσεως είναι προφανές: περισσότεροι ασθενείς 
θα ιώνται, ενώ πολλοί μπορεί να ζουν περισσότερο, με 
καλύτερη ποιότητα ζωής κάνοντας λιγότερο τοξικές 
θεραπείες. Εντούτοις είναι σαφές ότι για να προσ-
διορισθεί η γενετική βάση νοσημάτων, απαιτούνται 
λίαν εξειδικευμένες και δαπανηρές ειδικές (γενετικές) 
εξετάσεις. 

Με τις γενετικές εξετάσεις εξάλλου μπορούμε να 
ελέγξουμε εάν και κατά πόσο οι μεταλλάξεις συγκεκρι-
μένων γονιδίων επηρεάζουν την (ιατρική) κατάσταση 
ενός ασθενούς στην δεδομένη χρονική στιγμή ή την 
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προδιάθεση ατόμων για κάποια ασθένεια στο μέλλον 
ή την πιθανότητα ένας φορέας γενετικής ασθένειας, 
να αποκτήσει απογόνους με την συγκεκριμένη νόσο. 
Εντούτοις ολοένα και εντονότερα καθίσταται σαφές ότι 
η κοινοποίηση ανάλογων «ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων» μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες στους 
τομείς της παρεχόμενης ιατρικής περιθάλψεως, της 
εργασίας και των ιδιωτικών ασφαλίσεων. Παράλληλα η 
γνώση και η γνωστοποίηση τέτοιου είδους δεδομένων 
ενδέχεται να επιβάλουν σημαντικούς περιορισμούς 
στις αναπαραγωγικές επιλογές ενός προσώπου και 
να οδηγήσουν σε κοινωνικό στιγματισμό και σε κοι-
νωνικές διακρίσεις. 

Μολονότι προς το παρόν ουδείς μπορεί να προβλέ-
ψει με ακρίβεια τις συνέπειες των συνεχώς αυξανόμε-
νων γενετικών πληροφοριών υπάρχει έντονο ενδιαφέ-
ρον, από την επιστημονική κοινότητα και από πολλούς 
κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να προσδιοριστούν 
οι αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν την χρήση των 
πληροφοριών αυτών και οι περιπτώσεις στις οποίες 
ενδείκνυται η συλλογή τέτοιων πληροφοριών. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν 
ρυθμίσεις για τη χρήση των ιατρικών δεδομένων, το 
σχετικώς ανακύπτον ερώτημα είναι εάν τα γενετικά 
δεδομένα, είναι πλέον ευαίσθητα από τα ιατρικά στο 
επίπεδο των προσωπικών δεδομένων και άρα χρήζουν 
ιδιαίτερης προστασίας. Η απάντηση είναι δύσκολη και 
προϋποθέτει την διευκρίνιση εάν τα γενετικά δεδομένα 
(πρέπει να) διαφέρουν σημαντικά από τα ιατρικά και 
να εξετασθεί ο κίνδυνος καταχρήσεως της προσωπικής 
και ευαίσθητης φύσεως των δεδομένων αυτών. 

Παρόλο όμως που σε γενικές γραμμές τα γενετικά 
και τα ιατρικά δεδομένα δεν διαφέρουν ουσιωδώς σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η προβληματική σε σχέση με 
τα γενετικά δεδομένα παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτε-
ρότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 
γενετικά δεδομένα ενός ατόμου τα οποία αποκαλύπτουν 
εν μέρει πληροφορίες για τους εξ αίματος συγγενείς 
του με ενδεχόμενη συνέπεια την καθοριστική επίδραση 
στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του εξετασθέντος. 
Το πρόβλημα μεγενθύνεται εφόσον τρίτοι (εργοδότες, 
ασφαλιστικές εταιρείες) αποκτήσουν πρόσβαση στα 
δεδομένα αυτά, με συνέπεια να καταργείται σε άλλοτε 
άλλο βαθμό η ιδιωτικότητα (privacy) στοιχείων του εξε-
τασθέντος αλλά και προσώπων γενετικά συνδεδεμένων 
με αυτόν. Πρέπει να υπομνησθεί ότι η προδιάθεση σε 
κάποια ασθένεια η οποία βασίζεται σε ορισμένα γενετικά 
δεδομένα δεν συνιστά βεβαιότητα νοσήσεως ενώ και ο 
χρόνος εμφανίσεως της ασθενείας εφόσον αυτή συμβεί, 
παραμένει ασαφής. Επιπλέον, η πιθανότητα λάθους 
της γενετικής εξετάσεως είναι πάντοτε υπαρκτή και 
πρέπει να συναξιολογείται από τον εξετάζοντα. 

Η υπερτίμηση της σπουδαιότητας των γενετικών 
πληροφοριών μπορεί να έχει ενίοτε πολύ δυσμενείς 
συνέπειες για τους εξεταζόμενους, οφείλεται δε κυ-
ρίως στην υπεραξιολόγηση της ακρίβειας των πλη-
ροφοριών σε επίπεδο αλληλουχίας βάσεων του DNA 
την οποία πολλοί μεταφράζουν σε ακριβή πρόβλεψη 
εμφανίσεως ενός νοσήματος. Εκτός όμως από την 
σύγχυση, υπάρχουν και οι υποστηρικτές του γενετι-
κού ντετερμινισμού, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την 
επίδραση του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού 
περιβάλλοντος στην εκδήλωση χαρακτήρων συνδε-
όμενων με την συμπεριφορά και την υγεία ενός ατό-
μου. Αυτό (για τους υποστηρικτές της θεωρίας), έχει 
τουλάχιστον δύο άμεσες λογικές συνέπειες: α) κανείς 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος των πράξεων του 
αφού δεν επέλεξε ο ίδιος την γονιδιακή του σύσταση 
η οποία τον προσδιορίζει και β) καμία επέμβαση στο 
περιβάλλον δεν μπορεί να λύσει ή να βελτιώσει την 
εκδήλωση τέτοιων χαρακτηριστικών. Εννοείται ότι 
αποδοχή παρόμοιων θέσεων, πέραν του επιστημο-
νικά διαβλητού τους χαρακτήρα θέτουν και ζήτημα 
αθέμιτων κοινωνικών πρακτικών και στάσεων και 
αυτό συνιστά επί πλέον λόγο να υποστηρίζεται ότι 
τα γενετικά δεδομένα χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας 
σε σχέση με τα ιατρικά δεδομένα. 

Γ. ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Με τον όρο γενετικές ασθένειες νοούνται παθή-
σεις οφειλόμενες είτε σε μεταλλάξεις γονιδίων είτε σε 
αποκλίσεις από τον φυσιολογικό καρυότυπο. Ευθύς 
εξ αρχής πρέπει να γίνει σαφές ότι για την εμφάνιση 
κάθε παθολογικής καταστάσεως υπάρχει, σε άλλοτε 
άλλο βαθμό, συνέργεια γενετικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων. Υπάρχουν νοσήματα στα οποία ο γενε-
τικός παράγων είναι καθοριστικός (αν και ποτέ στο 
�00%). Αυτά είναι τα λεγόμενα μονογονιδιακά γενετικά 
νοσήματα για τα οποία θα γίνει λόγος κατωτέρω. Τα 
νοσήματα αυτά είναι μεν πολλά σε αριθμό, αλλά το 
κάθε ένα σπάνιο, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Οφείλονται 
σε μεταλλάξεις κάποιου συγκεκριμένου γονιδίου. Στο 
άλλο άκρο, όπως ήδη αναφέρθηκε είναι παθολογικές 
καταστάσεις, στις οποίες οι περιβαλλοντικοί παρά-
γοντες είναι καθοριστικοί ανεξαρτήτως γενετικής 
συστάσεως, όπως π.χ. τραυματισμοί. Μεταξύ των 
δύο αυτών άκρων κινείται ο κύριος όγκος της ανθρώ-
πινης παθολογίας στον οποίο περιλαμβάνονται όλες 
οι συνήθεις ασθένειες: καρδιαγγειακά νοσήματα, σακ-
χαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, ψυχώσεις, 
κακοήθη νεοπλάσματα, λοιμώξεις, κλπ.

Στα νοσήματα αυτά η επί μέρους συμβολή των 
γενετικών έναντι των περιβαλλοντικών παραγόντων 
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είναι ασαφής και δύσκολο να καθορισθεί. Η τρέχουσα 
προσέγγιση για την λύση αυτού του προβλήματος 
είναι η δημιουργία μεγάλων τραπεζών δεδομένων τόσο 
γενετικών όσο και περιβαλλοντικών (συνθήκες ζωής, 
συνήθειες, συμπεριφορά κλπ.), από τον συσχετισμό 
των οποίων αναμένεται να προκύψουν χρήσιμες 
πληροφορίες για την αλληλοεπίδραση γενετικών-
περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση νόσου 
(Βιοτράπεζες). Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί 
να λεχθεί ότι τα γονίδια είναι καθοριστικά σε πολύ 
λίγες περιπτώσεις, αλλά επηρεάζουν παρά πολλές 
άλλες.

Για να είναι μια γενετική ασθένεια κληρονομική θα 
πρέπει να έχει μεταβιβαστεί από τους γονείς μέσω 
των γεννητικών κυττάρων (του ωαρίου ή του σπερ-
ματοζωαρίου). Σ’ αυτή την περίπτωση, η μετάλλαξη 
ή η καρυοτυπική ανωμαλία είναι παρούσα στο αρχικό 
ζυγωτικό κύτταρο και επομένως ανιχνεύεται σε οποι-
οδήποτε κύτταρο του οργανισμού σε μεταγενέστερο 
στάδιο αναπτύξεως και μπορεί να μεταβιβαστεί στους 
απογόνους του οργανισμού αυτού μέσω των γαμετών. 
Μερικές γενετικές ασθένειες δεν είναι κληρονομικές, 
κυρίως όταν οι γονιδιακές μεταλλάξεις ή οι καρυο-
τυπικές ανωμαλίες συνέβησαν μεταγενέστερα της 
συλλήψεως, σε κάποιο σωματικό κύτταρο. Σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις οι γενετικές ασθένειες δεν μεταβιβά-
ζονται στους απογόνους και οι γενετικές ανωμαλίες 
συνήθως παρουσιάζουν περιορισμένη κατανομή στον 
οργανισμό ενώ δεν ανιχνεύονται στους γονείς. Όπως 
είναι προφανές η διάκριση των γενετικών ασθενειών σε 
κληρονομικές και μη, είναι σημαντική όσον αφορά στις 
επιπτώσεις για το άμεσο συγγενικό και οικογενειακό 
περιβάλλον του εξετασθέντος. 

Γενετικές ασθένειες οι οποίες συνδέονται με 
καρυοτυπικές ανωμαλίες εμφανίζουν πλεόνασμα 
ή έλλειμμα ολόκληρων χρωμοσωμάτων ή τμημάτων 
τους στα κύτταρα ενός οργανισμού. Δεδομένου ότι 
κάθε χρωμόσωμα έχει πολλές εκατοντάδες γονιδίων, 
οι καρυοτυπικές ανωμαλίες επάγουν συνήθως έντονα 
κλινικά συμπτώματα. Ενίοτε, η ύπαρξη καρυοτυπικών 
ανωμαλιών στο ζυγωτικό κύτταρο παρεμποδίζει την 
εμφύτευση του εμβρύου ή προκαλεί την αποβολή 
του. άλλοτε πάλι έμβρυα με ορισμένες καρυοτυπικές 
ανωμαλίες επιβιώνουν, με κλασσικότερο παράδειγμα 
το σύνδρομο Down, στο οποίο οι πάσχοντες εμφα-
νίζουν ένα επιπλέον χρωμόσωμα �� (τρισωμία ��). 
Έχει διαπιστωθεί ότι κάθε χρόνο μετά το 30ο έτος της 
ηλικίας της μητέρας αυξάνεται κατά 5% η πιθανότητα 
τα ωάρια της να φέρουν δύο χρωμοσώματα ��, αντί 
του, υπο φυσιολογικές συνθήκες ενός, με αποτέλεσμα 
εφόσον το παιδί γεννηθεί να έχει τρισωμία ��, δηλαδή 
να πάσχει από το σύνδρομο Down. 

Μονογονιδιακές ασθένειες ονομάζονται οι κληρο-
νομικές παθήσεις οι οποίες οφείλονται σε μετάλλαξη 
ενός γονιδίου. Η πλειοψηφία των ασθενειών αυτών 
οφείλεται σε μεταλλάξεις γονιδίων τα οποία βρίσκονται 
σε ένα από τα �� ζεύγη σωματικών χρωμοσωμάτων, 
ενώ σε ποσοστό περίπου �5% οφείλεται σε βλάβη γο-
νιδίων των φυλετικών χρωμοσωμάτων Χ ή Υ. Ανάλογα 
με το χρωμόσωμα στο οποίο εδράζεται το γονίδιο 
και την επίδραση των μεταλλάξεων στην λειτουργία 
του, οι μονογονιδιακές ασθένειες διακρίνονται σε: 
α) επικρατούσες αυτοσωματικές, β) υπολειπόμενες 
αυτοσωματικές και γ) συνδεόμενες με τα φυλετικά 
χρωμοσώματα ή φυλοσύνδετες. 

Πολυγονιδιακές ασθένειες ονομάζονται οι παθήσεις 
οι οποίες οφείλονται σε μεταλλάξεις πολλών γονιδί-
ων. Οι ασθένειες αυτές παρουσιάζουν διαβαθμίσεις 
της σοβαρότητας των συμπτωμάτων ανάλογα με το 
αριθμό και το είδος των μεταλλάξεων τις οποίες φέρει 
ένας οργανισμός. 

Πολυπαραγοντικές ασθένειες ονομάζονται τα 
νοσήματα με πολυγονιδιακή γενετική βάση τα οποία 
όμως εκδηλώνονται μόνον εφόσον υπάρξουν κατάλλη-
λοι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Είναι προφανές ότι 
στην περίπτωση αυτή, τα γονίδια μόνον προδιαθέτουν 
για την νόσο. Μια υποομάδα των πολυπαραγοντικών 
ασθενειών έχει γενετική βάση μη κληρονομήσιμη ήτοι 
οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων των σωματικών 
κυττάρων του οργανισμού. Πολλοί τύποι καρκινωμά-
των υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. 

Τα παραπάνω είδη γενετικών νοσημάτων είναι τα 
συχνότερα αλλά και τα δυσκολότερα να κατανοηθούν 
και να αντιμετωπισθούν. 

Μιτοχονδριακές ασθένειες είναι οι γενετικές ασθέ-
νειες οι οποίες συνδέονται με μετάλλαξη στο μιτοχον-
δριακό DNA. Τα μιτοχόνδρια είναι τα μόνα οργανίδια 
του ζωικού κυττάρου εκτός του κυτταρικού πυρήνα, 
τα οποία φέρουν DNA, ενώ έχουν την ιδιομορφία να 
μεταβιβάζονται αποκλειστικά από την μητέρα στους 
απογόνους και επομένως οι κληρονομικές μιτοχονδρι-
ακές ασθένειες είναι μητρικής προελεύσεως. Ωστόσο, 
τα μιτοχόνδρια μπορούν να συσσωρεύουν μεταλλάξεις 
στην διάρκεια ζωής ενός ατόμου και συχνά οι μεταλλά-
ξεις αυτές επάγουν ασθένειες οι οποίες εκδηλώνονται 
αργότερα στην ζωή. 

Τέλος, ασθένειες από λοιμώδεις παράγοντες όπως 
το AIDS, δεν κατατάσσονται στις γενετικές ασθένειες. 
Εντούτοις έχουν απομονωθεί γονίδια τα οποία επη-
ρεάζουν την ευπάθεια ή την αντοχή ενός οργανισμού 
στην ασθένεια μετά την έκθεση στον ιό. 

Μια ασθένεια χαρακτηρίζεται αυτοσωματική όταν 
το φέρον την μετάλλαξη γονίδιο βρίσκεται σε κάποιο 
από τα �� σωματικά χρωμοσώματα. Κυρίαρχη αυ-
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τοσωματική είναι η νόσος όταν για να εμφανισθεί 
αρκεί να έχει κληρονομηθεί η μετάλλαξη από τον 
ένα γονέα. Ορισμένες φορές, σε άτομα με την ίδια 
αυτοσωματική κυρίαρχη μετάλλαξη η ασθένεια μπο-
ρεί να εκδηλώνεται με διαφορετική σοβαρότητα ή 
να έχει όπως λέμε ποικίλη εκφραστικότητα (variable 
expressivity). Σε άλλες περιπτώσεις η μετάλλαξη έχει 
ατελή διεισδυτικότητα (incomplete penetrance), δη-
λαδή δεν εκδηλώνουν την ασθένεια όλοι όσοι φέρουν 
την μετάλλαξη. Υπολειπόμενη αυτοσωματική είναι 
αντίθετα η νόσος για την εμφάνιση της οποίας είναι 
απαραίτητη η μετάλλαξη να υπάρχει και στους δύο 
γονείς και να κληρονομείται από αυτούς. Στις περι-
πτώσεις αυτές όταν το άτομο κληρονομεί μόνον την 
μία μετάλλαξη από τον ένα γονέα δεν εμφανίζει την 
νόσο αλλά είναι φορέας της. Όταν δύο φορείς της 
ίδιας ασθένειας αποκτούν τέκνα, κάθε ένα από αυτά 
έχει πιθανότητα �5% να εμφανίσει την νόσο. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι η πιθανότητα κατά �5%, 
παιδιών να εμφανίσουν μεσογειακή αναιμία όταν οι 
γονείς είναι φορείς της ασθένειας. Οι φυλοσύνδετες 
μονογονιδιακές ασθένειες, στην πλειοψηφία τους είναι 
συνδεδεμένες με το Χ χρωμόσωμα. Οι άνδρες έχουν 
ένα μόνο Χ χρωμόσωμα και η ασθένεια θα εκδηλωθεί 
εφόσον η μητέρα ήταν φορέας και μεταβίβασε το 
Χ χρωμόσωμα με την μετάλλαξη. Στις ετεροζυγώ-
τες γυναίκες για την μετάλλαξη, οι φυλοσύνδετες 
ασθένειες συμπεριφέρονται ως επί το πλείστον ως 
υπολειπόμενες, και σε αυτή την περίπτωση λέμε πως 
είναι φορείς φυλοσύνδετων ασθενειών. 

Δ. ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι μέθοδοι με τις οποίες επιτρέπεται ο προσδιο-
ρισμός της αλληλουχίας των βάσεων συγκεκριμένων 
γονιδίων ή περιοχών του DNA όπως επίσης και οι 
μέθοδοι ελέγχου του καρυοτύπου ενός ατόμου, ονο-
μάζονται γενετικές και κυτταρογενετικές εξετάσεις 
αντίστοιχα. 

Γενετικές εξετάσεις για ιατρικούς λόγους διενερ-
γούνται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) πιθα-
νολογείται εκ των προτέρων η ύπαρξη συγκεκριμένης 
γενετικής βλάβης υπεύθυνης για τα κλινικά συμπτώ-
ματα, έχουν δηλαδή διαγνωστικό χαρακτήρα και β) 
δεν υπάρχουν ενδείξεις εκ των προτέρων ότι το άτομο 
ή τα άτομα έχουν την συγκεκριμένη γενετική βλάβη, 
διενεργούνται δηλαδή σε υγιείς και η εξέταση έχει 
κυρίως προληπτικό χαρακτήρα (genetic screening). 

Γενετικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα ή 
Διαγνωστικοί έλεγχοι χαρακτηρίζονται οι γενετικές 
εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται προκειμένου να 
διαγνωσθεί ή να επιβεβαιωθεί μια συγκεκριμένη ασθέ-

νεια για την οποία ο εξεταζόμενος ή η εξεταζόμενη 
ομάδα προσώπων εμφανίζει ήδη συμπτώματα. Ειδική 
κατηγορία διαγνωστικών ελέγχων αφορούν και διε-
νεργούνται σε έμβρυα. 

Προεμφυτευτικοί έλεγχοι χαρακτηρίζονται οι γε-
νετικές εξετάσεις σε έμβρυα in vitro των οποίων οι 
γονείς έχουν χρησιμοποιήσει τεχνικές εξωσωματικής 
γονιμοποιήσεως εφόσον: α) έχουν ήδη αποκτήσει παιδί 
πάσχον από γενετική ασθένεια, β) είναι γνωστό πως 
αμφότεροι είναι φορείς της ίδιας γενετικής ασθένειας 
και γ) υπάρχει αυξημένος κίνδυνος το παιδί να πάσχει 
από καρυοτυπική ανωμαλία λόγω της ηλικίας της 
μητέρας. Ο Προγεννητικός έλεγχος γίνεται με γενε-
τικές εξετάσεις στο αναπτυσσόμενο έμβρυο εφόσον 
συντρέχει ένας από τους παραπάνω λόγους και το 
ζευγάρι δεν έχει προσφύγει σε τεχνικές υποβοηθούμε-
νης αναπαραγωγής. Το, ενδεχόμενο, πλεονέκτημα των 
προεμφυτευτικών ελέγχων έναντι των προγεννητικών, 
συνίσταται στην αποφυγή της ψυχικής και σωματικής 
ταλαιπωρίας της μητέρας, την οποία συνεπάγεται η 
διακοπή της κυήσεως. Εντούτοις υφίσταται η ανησυχία 
ότι με τους προεμφυτευτικούς ελέγχους ενδέχεται να 
εφαρμοσθούν άτυπες διαδικασίες επιλογής εμβρύων, 
προσιδιάζουσες σε λογικές ευγονικής. 

Ο προσδιορισμός του γενετικού κινδύνου νόσου 
μπορεί να έχει θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες. 
Στις πρώτες ανήκει η συνεπαγόμενη καλύτερη πρόλη-
ψη. Η γνώση αυξημένου γενετικού κινδύνου μπορεί να 
οδηγήσει σε ενσυνείδητη μείωση των περιβαλλοντικών 
κινδύνων με τροποποίηση συνηθειών, συμπεριφοράς, 
προληπτική θεραπεία κ.λ.π., ώστε ο συνολικός κίνδυ-
νος να μειωθεί και ενδεχομένως να γίνει μικρότερος 
ακόμη και αυτού των ατόμων τα οποία δεν φέρουν 
το προδιαθεσικό γονίδιο. Αρνητικές συνέπειες μπορεί 
να προκύψουν όταν την διαπίστωση της παρουσίας 
ενός προδιαθεσικού γονιδίου για νόσηση, ακολουθεί 
εσφαλμένη ή/ και υπερβολική εκτίμηση της σημασίας 
του. Το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε διάκριση σε 
βάρος του ατόμου του φέροντος το γονίδιο, με αρνη-
τικές συνέπειες στην ασφάλιση, στην εργασία και στο 
κοινωνικό περιβάλλον. Το γεγονός, ότι η διάκριση αυτή 
μπορεί να είναι επιστημονικά αβάσιμη, δεν σημαίνει 
ότι τα άτομα αυτά δεν χρήζουν ειδικής προστασίας 
(νομικής, κοινωνικής, κλπ.).

Σήμερα ο αριθμός των γονιδίων τα οποία προδια-
θέτουν σε νόσους και μπορούμε να ανιχνεύσουμε, είναι 
περιορισμένος. ́ Ετσι όσοι τυχόν φέρουν προδιαθεσικά 
γονίδια, τα οποία όμως δεν ανιχνεύουμε, βρίσκονται σε 
πλεονεκτική θέση σε σχέση με ενδεχόμενες αρνητικές 
διακρίσεις. Ο αριθμός των ανιχνευομένων γονιδίων 
ήδη συνεχώς αυξάνει και πολύ σύντομα ελπίζουμε, 
να έχουμε συνολική εικόνα του γονιδιώματος με χα-
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μηλό κόστος. Εκτιμάται ότι οι μεγαλύτερες δυνατό-
τητες προσβάσεως στις γενετικές πληροφορίες θα 
οδηγήσουν σε μείωση του κινδύνου του γενετικού 
στιγματισμού.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι σε έμβρυα και μεμονωμένα 
πρόσωπα διεξάγονται σε επίπεδο κλινικής πρακτικής. 
Αντίθετα, σε επίπεδο κλινικής έρευνας διενεργούνται 
εξετάσεις είτε σε οικογενειακά δένδρα είτε σε ομάδες 
ασθενών με κοινά κλινικά συμπτώματα. 

Γενετικές εξετάσεις σε γενεαλογικά δένδρα διεξά-
γονται όταν έχει διαπιστωθεί ο κληρονομικός χαρα-
κτήρας κάποιας ασθένειας και υπάρχει πρόσβαση σε 
βιολογικό υλικό προσβεβλημένων και υγιών ατόμων 
της ιδίας οικογένειας από διάφορες γενεές. Στις περι-
πτώσεις αυτές εξετάζεται το γονιδίωμα των μελών της 
οικογένειας, όχι σε επίπεδο αλληλουχίας βάσεων του 
συνόλου του DNA κάθε μέλους της οικογένειας, αλλά 
μικρών τμημάτων αυτού (σημάνσεων) κατανεμημένων 
στα χρωμοσώματα και το πρότυπο κληρονομικότη-
τας της ασθένειας συσχετίζεται με τον γονότυπο ο 
οποίος παρατηρείται στις σημάνσεις αυτές. Η μέθοδος 
αυτή θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό 
περιοχών του DNA με γονίδια δυνητικώς υπεύθυνα 
για την εκδήλωση της ασθένειας. Τα τμήματα αυτά 
μπορεί να αναλυθούν προκειμένου να εντοπιστούν 
πιθανές αλληλουχίες βάσεων οι οποίες κωδικοποιούν 
για γονίδια. Ο έλεγχος των αλληλουχιών προσδιορίζεται 
για κάθε μέλος της οικογένειας και τα αποτελέσματα 
συγκρίνονται προκειμένου να εντοπισθεί ακριβώς η 
αλλαγή την οποία εμφανίζουν μόνον οι ασθενείς. 

Γενετικές εξετάσεις σε ομάδες προσώπων με κοινά 
κλινικά συμπτώματα διεξάγονται όταν η γενετική βάση 
των υπό εξέταση ασθενειών ή κλινικών συμπτωμάτων 
εμφανίζει πολυπλοκότητες (πολυγονιδιακές ασθένειες) 
ή όταν η γενετική αποτελεί μια από τις συνιστώσες 
για την εκδήλωση της νόσου (πολυπαραγοντικές). 
Ακριβώς επειδή στις περιπτώσεις αυτές τα υπεύθυνα 
γονίδια είναι, είτε πολλά, είτε έχουν μικρές επιπτώσεις 
στην εμφάνιση της ασθένειας (π.χ. ευθύνονται μόνο 
για κάποια από τα συμπτώματα μιας ασθένειας) οι 
ομάδες των εξεταζόμενων ασθενών πρέπει να είναι 
αριθμητικά μεγάλες. Όπως είναι λογικό, παρόμοιες 
μελέτες για να καταλήξουν σε αναμφισβήτητα συ-
μπεράσματα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα των 
ερευνητών, λεπτομερούς ελέγχου και μελέτης όλων 
των στοιχείων του ιατρικού φακέλλου του ασθενούς. 
Εξετάζονται διαφορετικές θέσεις, γνωστές για τον 
πολυμορφισμό τους (π.χ. SNPs = single nucleotide 
polymorphisms), από δείγμα DNA των ασθενών. Η 
ανάλυση αυτή είναι εξαιρετικά απαιτητική και χρονο-
βόρα, εάν πρόκειται να καλύψει όλο το γονιδίωμα. Για 
το λόγο αυτό συχνά, οι γενετικές εξετάσεις σε ομάδες 

ασθενών επικεντρώνονται είτε σε περιοχές του γονιδι-
ώματος οι οποίες θεωρούνται ενδιαφέρουσες a priori, 
είτε σε ομάδες νοσούντων με βάση αυστηρά κλινικά 
κριτήρια. Στην συνέχεια εντοπίζονται οι πολυμορφικές 
θέσεις με τις σημαντικότερες στατιστικά συσχετίσεις 
με την ασθένεια και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα από ομάδες υγιών ατόμων οι οποίες 
έχουν τον ρόλο ομάδων ελέγχου (control) των αποτε-
λεσμάτων. Εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, 
εφόσον δηλαδή δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός στην 
ομάδα των υγιών, γίνεται προσπάθεια να απομονω-
θούν τα γονίδια στα οποία εδράζονται ή είναι στενά 
συνδεδεμένα τα συγκεκριμένα SNPs προκειμένου να 
ερευνηθεί περαιτέρω η λειτουργία τους. 

Γενετικές εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα ή 
Προληπτικοί έλεγχοι μπορεί να αφορούν σε μεμονωμένα 
πρόσωπα ή σε πληθυσμούς. Ανάλογα με τη γενετική 
βάση της ασθένειας για την οποία γίνεται η εξέταση, 
χαρακτηρίζονται ως: 
 α)  προσυμπτωματικοί έλεγχοι, όταν πρόκειται για μο-

νογονιδιακή ασθένεια, από την οποία είναι γνωστό 
ότι πάσχει κάποιο άλλο μέλος της ιδίας οικογενείας 
με τον εξεταζόμενο και από την οποία κάποια 
στιγμή στο μέλλον θα νοσήσει ο εξεταζόμενος 
εφόσον ζήσει αρκετά και φέρει την μετάλλαξη, 

 β)  έλεγχοι για ταυτοποίηση φορέων, κατά τους οποί-
ους ελέγχονται τα άτομα για φορεία υπολειπόμε-
νης αυτοσωματικής ασθένειας. Ειδικότερα στην 
περίπτωση των γυναικών ελέγχεται η (εκ μέρους 
των) φορεία φυλοσύνδετης (X-linked) ασθένειας, 

 γ)  έλεγχοι προδιαθέσεως, όταν ελέγχεται η γενετική 
προδιάθεση σε συγκεκριμένη γενετική νόσο, εφόσον 
η προδιάθεση καθορίζεται κατά κύριο λόγο από 
ένα γονίδιο, 

 δ)  έλεγχοι ευπάθειας, όταν εξετάζεται η ύπαρξη με-
ταλλάξεων στα υπεύθυνα γονίδια για την εμφάνιση 
συγκεκριμένης πολυγονιδιακής ή πολυπαραγοντικής 
ασθένειας. 
Προληπτικοί έλεγχοι σε πληθυσμούς διεξάγονται 

στα πλαίσια επιδημιολογικών μελετών με σκοπό την 
καταγραφή και αποτίμηση της προδιαθέσεως ή της 
ευπάθειας του πληθυσμού στις ελεγχόμενες ασθέ-
νειες. Ανάλογοι προληπτικοί έλεγχοι, έχουν ιδιαίτερη 
σημασία στον καθορισμό της πολιτικής στον τομέα 
της υγείας. 

Γενετική έρευνα σε πληθυσμούς αφορούν κατά 
κύριο λόγο σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος 
χαρτογραφήσεως του ανθρώπινου γονιδιώματος το 
οποίο έχει στόχο την καταγραφή της γενετικής ποικι-
λομορφίας του ανθρώπινου πληθυσμού. Οι αλλαγές 
στην γενετική σύσταση των πληθυσμών στον χρόνο 
και στο χώρο επηρεάζονται από την συχνότητα 
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μεταλλάξεως των γονιδίων, τη φυσική επιλογή, την 
μετανάστευση ή/ και τυχαίες διακυμάνσεις των γε-
νετικών χαρακτήρων συνδεόμενες με δημογραφικές 
παραμέτρους. Η μελέτη της γενετικής σύστασης των 
πληθυσμών ανάλογα με την γεωγραφική τους κατα-
νομή βοηθά στην κατανόηση της βιολογικής σχέσεως 
μεταξύ των πληθυσμών και συμβάλει στην κατανόη-
ση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Εξάλλου ο 
συνδυασμός της γενετικής πληροφορίας με ιατρικά 
ή επιδημιολογικά δεδομένα μπορεί να βοηθήσει στον 
εντοπισμό γενετικών και περιβαλλοντικών προδιαθε-
σικών παραμέτρων, οι οποίες καθιστούν μια ασθένεια 
πιο συχνή σε μια ομάδα ατόμων σε σχέση με άλλη. Η 
τεχνολογική ανάπτυξη σήμερα επιτρέπει ελέγχους 
σε όλο το γονιδίωμα προκειμένου να εντοπιστούν τα 
τμήματα του DNA με την μεγαλύτερη ποικιλομορφία 
εντός, αλλά και μεταξύ των πληθυσμών. Με βάση αυτή 
την ποικιλομορφία χαρακτηρίζεται η γενετική σύστα-
ση των πληθυσμών και στη συνέχεια συγκρίνονται 
μεταξύ τους ή συσχετίζεται η γενετική πληροφορία 
με εθνολογικά, ιατρικά ή άλλα δεδομένα. 

Ε. ΑΡΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΚΑΙ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Με τον όρο βιοτράπεζες νοούνται οι τράπεζες 
βιολογικού υλικού (DNA, ιστών, κ.ο.κ) το οποίο έχει 
συλλεχθεί είτε μέσα στα πλαίσια του συστήματος 
υγείας είτε συναφών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών 
οργανισμών, ιδιωτικού ή δημοσίου φορέα. Κάθε δείγ-
μα βιολογικού υλικού συνοδεύεται από ένα αρχείο, 
το οποίο και περιέχει προσωπικά δεδομένα ιατρικής 
φύσεως. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχουν 
καταχωρηθεί ως λέξεις, εικόνες, αλληλουχία βάσεων 
του DNA, αντιγόνα, αντισώματα, μορφολογικά, φυσι-
ολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά. Τα γενετικά δε-
δομένα επομένως αποτελούν μέρος των προσωπικών 
δεδομένων και συγκεκριμένα αφορούν πληροφορίες οι 
οποίες εξήχθησαν μετά από γενετικές αναλύσεις του 
φυλασσόμενου στις βιοτράπεζες, βιολογικού υλικού. 
Οι βιοτράπεζες μπορεί να καλύπτουν μεγάλες ομάδες 
ατόμων ή/ και ολόκληρους πληθυσμούς, όπως στην 
περίπτωση επιδημιολογικών μελετών, μεγαλύτερες ή 
μικρότερες ομάδες ασθενών εντός κλινικών ερευνών, 
αλλά και υγιή άτομα τα οποία χρησιμοποιούνται ως 
ομάδα ελέγχου (control). 

Για να διασφαλισθεί το απόρρητο των γενετικών 
δεδομένων, ανεξαρτήτως του αν αποτελούν υποσύνολο 
των ιατρικών δεδομένων στις βιοτράπεζες ή αυτοτελή 
ομάδα δεδομένων, έχουν προταθεί τρεις βασικές κατη-
γορίες αρχείων. Η πρώτη είναι τα ανώνυμα αρχεία, στα 
οποία κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να οδηγήσει 

στην αναγνώριση του προσώπου στο οποίο ανήκουν τα 
δεδομένα καταστρέφεται. Τα ανώνυμα αρχεία διασφα-
λίζουν απολύτως το απόρρητο, αλλά παρουσιάζουν το 
μειονέκτημα της απόλυτης “στατικότητας” καθώς καμία 
νέα πληροφορία δεν μπορεί να προστεθεί σε αυτά. Η 
δεύτερη κατηγορία αρχείων είναι τα κωδικοποιημένα, 
όπου ένας αριθμός αντικαθιστά το ονοματεπώνυμο του 
προσώπου και η αντιστοιχία αριθμού-ονοματεπώνυμου 
διατηρείται σε ξεχωριστό αρχείο. Παρόμοια αρχεία μπο-
ρούν επιλεκτικά να λειτουργούν ως ανώνυμα (για όσους 
δεν έχουν πρόσβαση στο αρχείο το οποίο συνδέει τον 
κωδικό αριθμό με το ονοματεπώνυμο) ενώ παράλληλα 
διατηρούν την “δυναμικότητα” τους, δηλαδή μπορούν να 
ενημερώνονται (αφού υπάρχει το αρχείο συνδέσεως του 
κωδικού αριθμού με το ονοματεπώνυμο). Τέλος, η τρίτη 
κατηγορία είναι τα κρυπτογραφημένα αρχεία, αυτά 
δηλαδή των οποίων όλα τα δεδομένα μετατρέπονται σε 
χωρίς νόημα αλληλουχία αριθμών ή γραμμάτων και στα 
οποία είναι αδύνατη η πρόσβαση χωρίς το κατάλληλο 
μέσον αποκρυπτογραφήσεως. Η κρυπτογράφηση χρη-
σιμοποιείται κυρίως για να διασφαλίσει την πρόσβαση 
στα συγκεκριμένα αρχεία, τα οποία μπορεί να είναι είτε 
ανώνυμα είτε κωδικοποιημένα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ζούμε σε εποχή στην οποία 
είναι ορατός ο κίνδυνος αποδοχής της αντιλήψεως 
ότι είμαστε απλώς φορείς γονιδίων, με αποτέλεσμα 
να διαφαίνεται ήδη μία τάση αναπροσδιορισμού της 
ανθρώπινης υπάρξεως με βάση τα γονίδιά της.

Ο κίνδυνος αυτός ενισχύεται και από τον τρόπο 
αναφοράς των επιστημονικών επιτευγμάτων από 
τα Μ.Μ.Ε. Είτε λόγω μη κατανοήσεως της σημασίας 
των γενετικών δεδομένων είτε λόγω δημοσιογραφικής 
οικονομίας και πιέσεως για εντυπωσιακούς τίτλους, τα 
Μ.Μ.Ε. συντηρούν το λεγόμενο μοντέλο ΟGoD (one 
gene-one disease/ένα γονίδιο-ένα νόσημα). ́ Ετσι μιλούν 
π.χ. για το γονίδιο του καρκίνου του μαστού, μολονότι 
το γονίδιο στο οποίο αναφέρονται ανευρίσκεται σε 
μικρό μόνο ποσοστό πασχουσών. Η αναγγελία από 
τα Μ.Μ.Ε. της ανευρέσεως δήθεν του γονιδίου μιας 
ασθένειας συντηρεί την εντύπωση ότι η κύρια αιτία 
της νόσου είναι γενετική.

Η έμφαση στην γενετική αιτιολογία των νοσημάτων 
έναντι των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγό-
ντων υποκρύπτει ενδεχομένως εντοπισμό ευθυνών 
στο άτομο ή στο Θεό. Όταν ονομάζουμε τον καρκίνο 
γενετικό νόσημα, υποβαθμίζουμε τον ρόλο των περι-
βαλλοντικών παραγόντων στην καρκινογένεση. Αυτή η 
μετατόπιση της ευθύνης από την κοινωνία στο άτομο 
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αποτελεί ίσως μέρος μίας γενικότερης ιδεολογικής 
μετακινήσεως των ευθυνών, η οποία αποθαρρύνει 
την περιβαλλοντική και κοινωνική ανάλυση για την 
κατανόηση της ανθρώπινης παθολογίας. Όταν τα 
Μ.Μ.Ε. δίνουν έμφαση στην Γενετική κατά την κάλυψη 
των ειδήσεων, συμβάλλουν σε αυτήν την ιδεολογική 
μετατόπιση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Προβλήματα δεοντολογίας στο πεδίο των γενε-
τικών εξετάσεων ανακύπτουν παράλληλα με την 
εξέλιξη των δυνατοτήτων των γενετικών δεδομέ-
νων. Πολλά από τα προβλήματα αυτά είναι κοινά 
σε διαφορετικές κατηγορίες εξετάσεων, καθώς και 
σε διαφορετικές χρήσεις των αποτελεσμάτων τους, 
ενώ και η αντιμετώπισή τους από το δίκαιο ποικίλλει. 
Για τον λόγο αυτό είναι επιδιωκτέα όσον το δυνατόν 
μια ευκρινέστερη αποτύπωση των προβλημάτων και 
των απόψεων οι οποίες έχουν υποστηριχθεί σχετικά, 
προτού αναφερθούμε στις επιλεχθείσες λύσεις σε 
διάφορες έννομες τάξεις και πριν καταλήξουμε σε 
συγκεκριμένες δεοντολογικές προτάσεις. 

ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής της Ελλάδας συνεδρί-
ασε στις �5/�, 8/�, 8/3, 5/4, �7/5, �0/6 και �6/9/�00� 
προκειμένου να εξετάσει τα ηθικά και κοινωνικά ζητή-
ματα αρμοδιότητάς της, τα οποία προκύπτουν από 
την συλλογή και διαχείριση των γενετικών δεδομένων 
και να διατυπώσει σχετική πρόταση, σύμφωνα με το 
άρθρο �0 του νόμου �667/�998. Η Επιτροπή 
 �.  Έχοντας ήδη γνωμοδοτήσει για το θέμα της χρήσε-

ως γενετικών δεδομένων στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας,

 �.  Εκτιμώντας την διαρκώς διευρυνόμενη χρήση των 
γενετικών πληροφοριών στον χώρο της Υγείας,

 3.  Εκτιμώντας επίσης την ιδιαίτερη σημασία της γενε-
τικής έρευνας για την κατανόηση της λειτουργίας 
και της εξελίξεως του γονιδιώματος,

 4.  Λαμβάνοντας υπ’ όψη το διεθνές ενδιαφέρον από 
την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος 
και τις επικείμενες πρακτικές εφαρμογές της,

 5.  Έχοντας επίγνωση, ωστόσο, ότι οι σημερινές δυνα-
τότητες ταχείας συλλογής και ευρείας διαδόσεως 
των γενετικών πληροφοριών μπορούν να οδηγή-
σουν σε ανεπιθύμητα κοινωνικά αποτελέσματα, 
ιδίως σε διακρίσεις με βάση την γενετική ιδιοσυ-
στασία των προσώπων,

 6.  Αναγνωρίζοντας ότι τα γενετικά δεδομένα χρήζουν 
προστασίας, εφόσον χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα 
άτομα, και

 7.  Συμμεριζόμενη τον έντονο προβληματισμό ο οποίος 
αναπτύσσεται σήμερα σε επίπεδο διεθνών οργανι-
σμών, κυβερνήσεων και επιτροπών βιοηθικής, με 
αφορμή τις εξελίξεις αυτές, αλλά και το έλλειμμα 
της σχετικής νομοθεσίας,
Κατέληξε στις παρακάτω θέσεις, οι οποίες θα 

μπορούσαν να ορίσουν τις βασικές παραμέτρους του 
ζητήματος. Στην ανάγνωση των θέσεων της Επιτροπής 
θα παρατίθεται σχολιασμός ή προσθήκες εγκύρων 
ειδικών επί του θέματος. 

Α. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 

Ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου επιβάλλει ως 
αναγκαίο όρο για την λήψη βιολογικού δείγματος για 
οποιαδήποτε γενετική εξέταση την ελεύθερη συναί-
νεση του εξεταζομένου, αφού προηγηθεί κατάλληλη 
ενημέρωσή του. Η ενημέρωση είναι σκόπιμο να απέχει 
χρονικά από την στιγμή κατά την οποία θα ζητηθεί η 
συναίνεση, ώστε να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν, 
πραγματικές συνθήκες ελεύθερης βουλήσεως. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ  
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ  
ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Γενικός κανόνας για το σύνολο των γενετικών 
εξετάσεων (πρέπει να) είναι η προηγούμενη εξασφά-
λιση έγγραφης συναινέσεως του ενδιαφερομένου, 
μετά από ειδική ενημέρωση. Η συναίνεση έχει σκοπό 
την εξασφάλιση της αυτονομίας του ατόμου, της 
δυνατότητας να διαθέτει τον εαυτό του με πλήρη 
συνείδηση και χωρίς επεμβάσεις τρίτων, σύμφωνα 
με ένα σχέδιο ζωής το οποίο έχει επιλέξει. Η θέση 
αυτή είναι προϊόν του σεβασμού στην ανθρώπινη 
αξία και στην προσωπικότητα και με βάση την θέση 
αυτή δεν επιτρέπονται περιπτώσεις υποχρεωτικών 
εξετάσεων. Αυτό πρέπει να ισχύει, για το σύνολο των, 
για ποικίλλους σκοπούς, γενετικών εξετάσεων. Είναι 
αναγκαία η υπόμνηση ότι η συναίνεση πρέπει να είναι 
ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε εγγράφως.

Είναι, προφανές, ότι στις περιπτώσεις των προ-
γεννητικών ελέγχων και των γενετικών ελέγχων σε 
νεκρό για τη διαπίστωση της συγγένειας, η συναίνεση 
πρέπει να ζητηθεί μόνον από κάποιο στενό συγγενικό 
πρόσωπο του υποκείμενου σε γενετικό έλεγχο. 

Στην περίπτωση των γενετικών εξετάσεων, κα-
θώς και όταν τα γενετικά δεδομένα ενός ατόμου 
τα οποία προκύπτουν από σχετική (γενετική) εξέ-
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ταση, βρίσκονται σε κατάσταση διακινδυνεύσεως 
κατά την διαχείρισή τους, η συναίνεση λειτουργεί 
ως «δικλείδα ασφαλείας», είτε ως ο αναγκαίος αλλά 
και ικανός όρος για να μην θιγεί η ελεύθερη βούληση 
είτε, τουλάχιστον, ως ένα «τεκμήριο» για το ότι έχει 
προστατευθεί κατάλληλα, η βούληση αυτή. Έτσι 
αποφεύγεται είτε ο σωματικός καταναγκασμός κατά 
την λήψη του γενετικού δείγματος ενός ατόμου, είτε 
η αθέμιτη διαχείριση των γενετικών δεδομένων τα 
οποία θα προκύψουν από την εξέταση. Και στις δύο 
περιπτώσεις η συναίνεση προφυλάσσει ικανοποιητικά 
την προσωπική αυτονομία. 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Η ενημέρωση του ενδιαφερομένου πρέπει: 
 �.  Ως προς τον σκοπό της εξετάσεως να είναι επαρκής 

και κατανοητή στον ίδιο, 
 �.  Ως προς την διαχείριση των γενετικών δεδομένων, 

να διευκρινίζει εάν αυτά θα καταστραφούν μετά την 
εξέταση ή εάν είναι απαραίτητο να αρχειοθετηθούν 
και στην περίπτωση αυτή εάν θα διατηρούνται ως 
ανώνυμα ή απόρρητα, καθώς και εάν θα αποτε-
λέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμεταλλεύσεως, 

 3.  Ως προς την τύχη του δείγματος να διευκρινίζει 
εάν αυτό θα καταστραφεί ή θα διατηρηθεί και στην 
περίπτωση αυτή εάν θα συνδέεται με τα γενετικά 
δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Η προϋπόθεση «ελεύθερης και συνειδητής» συναι-
νέσεως ύστερα από σχετική πληροφόρηση του προ-
σώπου το οποίο πρόκειται να υποβληθεί σε γενετική 
εξέταση, υποστηρίζεται με έμφαση. 

Οι γενετικές εξετάσεις, εφόσον συνιστούν «επέμβα-
ση» στο πρόσωπο, εντάσσονται, στον γενικό κανόνα 
για τη συναίνεση, ο οποίος έχει κατοχυρωθεί με διεθνή 
κείμενα όπως είναι η Διακήρυξη της UNESCo για το 
Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που (άρθρο 5) και - ειδικά για τις ιατρικές επεμβάσεις 
- η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική (άρθρο 5 
σε συνδυασμό. με το άρθρο ��) καθώς και η Χάρτα 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (άρθρο 3) - η 
τελευταία ήδη θεωρείται κείμενο με πολιτική σημασία. 
Εντούτοις υπάρχουν απόψεις σύμφωνα με τις οποίες 
κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατόν να διενεργούνται υπο-
χρεωτικά γενετικές εξετάσεις σε περιπτώσεις π.χ. 

μονογονιδιακών, ανίατων ή με δυσβάστακτη θεραπεία, 
ασθενειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υποστηρίζεται 
η υποχρεωτική διενέργεια προγεννητικής γενετικής 
εξετάσεως, όταν η ηλικία της μητέρας είναι προχωρη-
μένη, ή ακόμη και η υποχρέωση για ανάλογη εξέταση 
πριν από την σύναψη γάμου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα με ευρύ αντίκτυπο και 
εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο αποτελεί η μεσογειακή 
αναιμία. Με την γενετική εξέταση θα ελέγχονται οι 
γονείς εάν είναι φορείς της νόσου. Στην περίπτωση 
της Κύπρου καθιερώνεται μια έμμεση υποχρέωση 
για την διενέργεια της συγκεκριμένης γενετικής εξε-
τάσεως, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 
σύναψη γάμου. 

Η προηγούμενη πληροφόρηση του ενδιαφερομένου 
γενικά, υποστηρίζεται, ότι πρέπει να είναι πλήρης, χωρίς 
όμως να φθάνει στο σημείο να χειραγωγεί τη βούλησή 
του. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ιδίως σε επείγουσες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξεταζόμενος δεν μπορεί 
να αποφασίσει έγκαιρα και συναισθηματικά ανεπηρέ-
αστα. άλλο ζήτημα ως προς τον βαθμό της πληροφο-
ρήσεως ανακύπτει επίσης στις πληθυσμιακές γενετικές 
εξετάσεις για ιατρικούς ή για ερευνητικούς σκοπούς. 
Υποστηρίζεται ότι, εν προκειμένω, η συναίνεση θα μπο-
ρούσε να εξασφαλίζεται με οιονεί «δημοψηφισματικό» 
τρόπο, όπου η πληροφόρηση θα είναι βέβαια περισσό-
τερο γενική, σε σχέση με τις περιπτώσεις στις οποίες η 
γενετική εξέταση εφαρμόζεται εξατομικευμένα. Αξίζει 
να σημειωθεί η ύπαρξη ορισμένων γενικά παραδεκτών 
κανόνων αυτορρυθμίσεως, για τις γενετικές εξετάσεις, 
οι οποίοι αφορούν στην επιστημονική έρευνα. Ειδικά 
ως προς την πληροφόρηση πριν από τη συναίνεση, 
τονίζεται ότι αυτή θα πρέπει να αφορά στον σκοπό της 
έρευνας, στο εάν οι γενετικές πληροφορίες πρόκειται 
να κωδικοποιηθούν με τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
η αποκάλυψη της ταυτότητας του εξεταζόμενου (ή 
όχι), στις εγγυήσεις προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας, 
στο εάν τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέ-
σουν αντικείμενο εμπορευματοποιήσεως, στις πιθανές 
συνέπειες της συμμετοχής στην έρευνα και στο ότι η 
συμμετοχή είναι εκούσια και συνειδητή, μπορεί δε να 
ανακληθεί οποτεδήποτε. 

Ειδικότερα, αν ο σκοπός της έρευνας μπορεί να 
διευρυνθεί στο μέλλον, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει 
να ενημερώνεται εγκαίρως με κάθε πρόσφορο τρό-
πο, ώστε να διατηρεί τη δυνατότητα ανάκλησης της 
συναινέσεως.

Για τις τράπεζες DNA (βιολογικού υλικού) ισχύουν 
γενικά ορισμένες αρχές, οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί 
και νομοθετικά σε πολλές χώρες, όπως η ενημέρωση 
του ενδιαφερομένου για τους σκοπούς συλλογής των 
δειγμάτων, τους κινδύνους της συλλογής και για τις 
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συνέπειες σε άλλα πρόσωπα, όπως π.χ. τα μέλη της 
οικογένειάς του. Για την συλλογή δειγμάτων ή/ και για 
την γνωστοποίηση γενετικών δεδομένων του σε τρίτους 
είναι υποχρεωτική η έγγραφη συναίνεση του ελεγχο-
μένου ατόμου. Επισημαίνεται, ωστόσο (Εταιρεία για τη 
Γενετική του Ανθρώπου της Αυστραλίας), ότι για την 
λήψη δείγματος δεν είναι πάντοτε απαραίτητη αυτή 
η τυπική μορφή συναινέσεως, όταν είναι προφανής 
στον ενδιαφερόμενο ο σκοπός της εξέτασης (π.χ. στον 
προγεννητικό έλεγχο για κληρονομικές ανωμαλίες). 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ή ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ

Η ενημέρωση του ενδιαφερομένου πρέπει να πε-
ριλαμβάνει την διασφάλιση του απορρήτου ή της 
ανωνυμίας του δείγματος ή των γενετικών δεδομένων. 
Είναι ανάγκη να επισημανθεί – και πρέπει να γνωστο-
ποιείται στον ενδιαφερόμενο – ότι για ορισμένες σπά-
νιες γενετικές καταστάσεις, συνδεόμενες με ορατούς 
φαινοτύπους, η ανωνυμία των γενετικών δεδομένων, 
είναι αδύνατον να εξασφαλισθεί.

Δ. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ

Η συναίνεση του ενδιαφερομένου πρέπει να είναι 
έγγραφη και ειδική, μπορεί δε να ανακληθεί πριν 
από την έναρξη επεξεργασίας του δείγματος ή της 
πληροφορίας. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ  
ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Σχετικά με το θέμα υπάρχουν δύο ερωτήματα: 
α) Χρειάζεται συναίνεση για οποιαδήποτε γενετική 
εξέταση, ή υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες να επι-
βάλλουν υποχρεωτική την εξέταση? β) Σε περιπτώσεις 
απαιτούσες συναίνεση, πρέπει αυτή να εξασφαλίζεται 
ύστερα από πλήρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου 
για τον λόγο διενέργειας της γενετικής εξετάσεως και 
την χρήση των αποτελεσμάτων της ή αρκεί μια γενική 
πληροφόρηση?

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς «συναίνεση» 
για οποιοδήποτε θέμα, χωρίς κάποια προηγούμενη 
πληροφόρηση. Μια τέτοια «συναίνεση» δεν είναι 
έλλογη, ούτε μπορεί να θεωρηθεί προϊόν αυτόνομης 
νοητικής επιθυμίας. Ωστόσο η «συναίνεση ύστερα από 
πληροφόρηση» (informed consent) χρησιμοποιείται 
ως terminus technicus στην ιατρική δεοντολογία και 
στην θεωρία για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, και αναφέρεται σε ένα πλέον συγκεκρι-

μένο, αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα 
εκτεθεί στην συνέχεια. 

Προς το παρόν αρκεί να σημειώσουμε ότι η διαμόρ-
φωση ενός αυστηρότερου πλαισίου για συναίνεση στις 
εν λόγω περιπτώσεις υπονοεί ότι, από ηθική άποψη, 
η διακινδύνευση της προσωπικής αυτονομίας είναι 
εντονότερη από ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις 
βιοτικών σχέσεων οι οποίες επίσης συνδέονται με 
συναίνεση (π.χ. οικονομικές σχέσεις προϋποθέτουσες 
την κατάρτιση συμβάσεων, ελεύθερη συμμετοχή σε 
συλλογικούς φορείς, κοινωνικούς, πολιτικούς κ.λ.π.). 
Αυτό φαίνεται να δικαιολογείται από το ότι οι μεν 
ιατρικές πράξεις αφορούν επεμβάσεις στο ίδιο το 
σώμα, το αναγκαίο «υλικό» υπόβαθρο της προσωπικής 
αυτονομίας, τα δε προσωπικά δεδομένα – ιδίως τα 
λεγόμενα «ευαίσθητα», μεταξύ αυτών και τα γενετικά 
- συγκροτούν τον «πυρήνα» της προσωπικότητας και 
η προσβολή του επηρεάζει άμεσα την αυτονομία. 

Γενικά υποστηρίζεται ότι η «συναίνεση ύστερα από 
πληροφόρηση» σε ιατρικές πράξεις περιλαμβάνει από 
την πλευρά του ενδιαφερόμενου προσώπου, 

α) φυσική ικανότητα αυτόνομης βουλήσεως (δη-
λαδή γενική δυνατότητα κατανοήσεως και λήψεως 
αποφάσεων), 

β) κατανόηση ειδικά της συγκεκριμένης πράξε-
ως, 

γ) ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεως (αφορά 
κυρίως στους γιατρούς, οι οποίοι δεν πρέπει να κα-
τευθύνουν σε συγκεκριμένες λύσεις), 

δ) έγκριση μιας συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του 
γιατρού ή ανάληψη πρωτοβουλίας από το ίδιο (και 
σχετική εξουσιοδότηση στον γιατρό) 

Από την πλευρά του γιατρού πρέπει να υπάρχει: 
 α)  γνωστοποίηση των κρίσιμων πληροφοριών και 
 β)  πρόταση (πρωτοβουλία) για την ενδεχόμενη ιατρική 

πράξη ή αγωγή. 
Επισημαίνεται, εξ άλλου, η διάκριση της «διαδι-

καστικής» από την «ουσιαστική» συναίνεση ύστερα 
από ενημέρωση. Η απλή συμπλήρωση από τον ενδι-
αφερόμενο μιας γραπτής «φόρμας» συγκαταθέσεως 
δεν συνιστά πρότυπο ουσιαστικής αυτόνομης συναι-
νέσεως, κυρίως επειδή η τελευταία εξαρτάται από 
την συγκεκριμένη σχέση γιατρού/ενδιαφερόμενου 
και δεν μπορεί να υπαχθεί σε προδιαγραμμένους 
«τύπους». Εντούτοις μιας μορφής διαδικασία η οποία 
να αποδεικνύει με αντικειμενικό τρόπο συναίνεση είναι 
απαραίτητη, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά 
ιδίως ο γιατρός και να μην διστάζει στην ανάληψη 
αναγκαίων θεραπευτικών πρωτοβουλιών. 

Η ενημέρωση από τον γιατρό θα πρέπει ενδεικτικά 
να περιλαμβάνει: 
 α)  στοιχεία τα οποία συνήθως οι ενδιαφερόμενοι 
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θεωρούν κρίσιμα για την λήψη μιας σχετικής απο-
φάσεως, 

 β)  στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο γιατρός πιστεύει ότι 
είναι κρίσιμα, 

 γ)  συγκεκριμένη πρόταση του γιατρού για διενέργεια 
μιας ιατρικής πράξεως, 

 δ)  τον σκοπό της αιτούμενης συναινέσεως και 
 ε)  τα όρια αυτής για την διενέργεια μελλοντικών 

ιατρικών πράξεων. 
Στις πληθυσμιακές εξετάσεις, η «δημοψηφισματική» 

εξασφάλιση της συναινέσεως, μολονότι φαίνεται να 
διευκολύνει διαδικαστικά, προσκρούει στην αρχή ότι 
η συναίνεση της πλειοψηφίας των ενδιαφερομένων 
δεν μπορεί να υποβαθμίσει την άρνηση των μειοψη-
φησάντων στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Ισχύει εν 
προκειμένω η γενικότερη παραδοχή ότι οι αποφάσεις 
της πλειοψηφίας συναντούν ως φραγμό το πεδίο της 
ισχύος των ατομικών ελευθεριών – δηλαδή το πεδίο 
της «διακυβερνήσεως του εαυτού» – αφού, σε δια-
φορετική περίπτωση, η αρχή της αυτονομίας θα είχε 
αναιρεθεί. Είτε πρόκειται για την συλλογή βιολογικού 
υλικού είτε για τη διαχείριση γενετικών δεδομένων, η 
συναίνεση πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη, εφόσον 
υπάρχει σχετική ικανότητα του προσώπου. Εφόσον 
δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πρέπει να συναινεί 
ο αντιπρόσωπος του προσώπου, σύμφωνα με τις 
γενικές διατάξεις του νόμου.

Ε. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ:

Ε1. ΑΝΩΝΥΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Ή ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την αξιοποίηση ανωνύμων δειγμάτων ή γενε-

τικών πληροφοριών σε μεταγενέστερες έρευνες, νέα 
συναίνεση του εξετασθέντος δεν απαιτείται, αφού 
λόγω της ανωνυμίας δεν διακυβεύεται η προστασία 
των προσωπικών του δεδομένων.

Ε2. ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Ή ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η αξιοποίηση ανωνύμων δειγμάτων ή γενετικών 

πληροφοριών σε μεταγενέστερες παρόμοιες έρευνες, 
καλύπτεται από την αρχική συναίνεση του ενδιαφε-
ρομένου, εφόσον εκείνος έχει ενημερωθεί σχετικά. Η 
ενημέρωσή του απαιτείται για την προστασία των 
προσωπικών του δεδομένων, εν όψει του γεγονότος 
ότι η ταυτότητά του μπορεί να προσδιορισθεί σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για μεταγενέστερες 
έρευνες, διαφορετικού είδους ή αντικειμένου και προ 
της διενέργειάς των απαιτείται νέα συναίνεση του 
εξετασθέντος, ύστερα από ad hoc ενημέρωση, εφόσον 
εκείνος έχει δηλώσει ρητώς στην αρχική του συναίνεση, 
ότι επιθυμεί κάτι τέτοιο. 

Ζ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ

Η διαχείριση των γενετικών πληροφοριών οι οποίες 
προκύπτουν από γενετικές εξετάσεις σε ομάδες πλη-
θυσμού για ερευνητικούς σκοπούς, προϋποθέτουν 
ατομική συναίνεση ύστερα από ενημέρωση. Για την 
διευκόλυνση της οργανώσεως της έρευνας, η οποία 
βασίζεται σε ανάλογες γενετικές πληροφορίες, είναι 
δυνατόν να επιδιώκεται η συλλογική συναίνεση της 
ομάδας, αλλά το κάθε μέλος της διατηρεί το δικαίωμα 
μη συμμετοχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  
ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Επιχειρήματα υπέρ της πληθυσμιακής συναινέσεως 
Δύο είναι τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της συναι-

νέσεως των πληθυσμών. 
Το πρώτο είναι θέμα αρχής, σύμφωνα με την οποία 

ότι ισχύει για μεμονωμένα πρόσωπα θα πρέπει να 
ισχύει και για τους πληθυσμούς. Οι υποστηρικτές της 
θέσεως αναφέρουν ότι εν προκειμένω το υποκείμενο 
της έρευνας είναι ο ίδιος ο πληθυσμός και ως εκ τούτου 
ό,τι ισχύει γενικά για τα υποκείμενα της έρευνας όταν 
πρόκειται για μεμονωμένα πρόσωπα θα πρέπει να 
ισχύει και για τους πληθυσμούς. Αυτό συνεπάγεται ότι 
καμία πληθυσμιακή έρευνα δεν μπορεί να διεξάγεται 
χωρίς συναίνεση σε πληθυσμιακό επίπεδο. 

Το δεύτερο επιχείρημα είναι απότοκο ενός αντικει-
μενικού γεγονότος, ότι δηλαδή οποιαδήποτε έρευνα σε 
πληθυσμιακό επίπεδο χρειάζεται εκ των πραγμάτων να 
είναι αποδεκτή από την κοινωνία στην οποία διεξάγεται, 
δεδομένου μάλιστα ότι συχνά απαιτείται η συνεργασία 
πολλών τοπικών φορέων. Με βάση το γεγονός ότι οι 
πληθυσμιακές μελέτες αφορούν στο σύνολο του πλη-
θυσμού μιας περιοχής ή συγκεκριμένα υποσύνολα με 
βάση κάποια ιστορικά, πολιτισμικά ή άλλα κριτήρια, είναι 
προφανές ότι η επιτυχία τους απαιτεί τουλάχιστον την 
άτυπη συνεργασία τοπικών αντιπροσώπων. Ανάλογα 
με τις περιπτώσεις η αντιπροσωπευτική αρχή μπορεί 
να είναι η κυβέρνηση, οι θρησκευτικοί, οι δημοτικοί 
ή άλλοι ηγέτες, της υπό εξέταση κοινωνίας. Σε κάθε 
περίπτωση η συναίνεση της ομάδας απαιτείται και 
επιζητείται τουλάχιστον δια μέσου των αντιπροσώπων 
της. Βεβαίως και οι ίδιοι οι υπέρμαχοι της συναινέσεως 
σε πληθυσμιακό επίπεδο αναγνωρίζουν ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις το να προσδιορίσει κανείς τους «κατάλλη-
λους αντιπροσώπους», είναι δύσκολο αν όχι ανέφικτο. 
Θεωρούν ωστόσο ότι τα διεθνή πρωτόκολλα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι οι ερευνητές κατέβαλαν όλες τις 
δυνατές προσπάθειες προκειμένου να επιτύχουν την 
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συναίνεση της κοινωνίας στην οποία προτίθενται να 
διεξάγουν την έρευνα και ότι ακόμα και αν δεν μπόρεσαν 
να προσδιορίσουν τους κατάλληλους αντιπροσώπους 
έχουν τουλάχιστον συμβουλευθεί και συνυπολογίσει τις 
απόψεις της υπό εξέταση κοινωνικής ομάδας. 

Επιχειρήματα κατά της πληθυσμιακής συναινέσεως 
Τρία είναι τα επιχειρήματα κατά της πληθυσμιακής 

συναινέσεως. 
Το πρώτο υποστηρίζει ότι έλλειψη συναινέσεως σε 

πληθυσμιακό επίπεδο συνεπάγεται αθέμιτο περιορισμό 
των δικαιωμάτων των μελών του πληθυσμού αυτού. 
Σύμφωνα με τους υπέρμαχους της απόψεως αυτής, 
η μόνη αποδεκτή πηγή περιορισμού του ατομικού 
δικαιώματος συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα, 
είναι η απόρριψη του ερευνητικού πρωτοκόλλου από 
την αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας (Institutional 
Review Boards), η οποία επιβλέπει τα ερευνητικά 
προγράμματα. 

Το δεύτερο επιχείρημα αφορά στον προσδιορισμό 
της ομάδας ή του πληθυσμού καθ’ εαυτού. Ο πολυ-
κερματισμός της «ταυτότητας» των ανθρώπων στις 
σύγχρονες κοινωνίες συνεπάγεται, ότι καθένας μας 
ανήκει σε περισσότερες της μιας πληθυσμιακές ομάδες 
και επομένως καμία ομάδα δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
μονοσήμαντα. Ως εκ τούτου αφενός δεν υφίσταται η 
έννοια του «κατάλληλου αντιπροσώπου» και αφετέρου 
γενετικές πληροφορίες κάποιας ομάδας ανθρώπων 
περιλαμβάνουν σε κάποιο βαθμό και πληροφορίες 
για άλλη ομάδα. 

Το τρίτο επιχείρημα βασίζεται στα αποτελέσματα 
της πληθυσμιακής συναινέσεως. Ενώ δηλαδή όλοι οι 
επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι γενετικές διαφορές 
ανάμεσα στις εθνολογικά προσδιοριζόμενες ομάδες 
είναι μικρότερες από ό,τι οι διαφορές μεταξύ των 
ατόμων κάθε ομάδας, η αναζήτηση συναινέσεως 
μόνον, σε πληθυσμιακό επίπεδο όχι μόνο αναιρεί την 
θεμελιώδη αυτή διαπίστωση, αλλά ενισχύει τον ρόλο 
κοινωνικά επικίνδυνων διακρίσεων. 

Εκτός των παραπάνω, φαίνεται κρίσιμη μία βα-
σική διάκριση μεταξύ εξετάσεων σε επώνυμα και σε 
ανώνυμα δείγματα. 

α) Η γενετική εξέταση των επώνυμων βιολογικών 
δειγμάτων προϋποθέτει και αυτή, καταρχήν, την ίδια 
μορφή συναινέσεως. Εντούτοις στην περίπτωση αυτή 
υπάρχει θέμα προστασίας ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων, κίνδυνος δηλαδή περιορισμού των προσω-
πικών ή των κοινωνικών επιλογών του ενδιαφερομένου 
από αθέμιτη διαχείριση των εν λόγω δεδομένων. Κατ΄ 
εξαίρεση, δεν απαιτείται συναίνεση – πρέπει όμως 
να εξασφαλίζεται με άλλο τρόπο η προστασία του 
προσώπου (π.χ. με εγγυήσεις εμπιστευτικότητας 

της λειτουργίας των τραπεζών βιολογικού υλικού και 
των αρχείων γενετικών δεδομένων) - όταν υπάρχει 
σοβαρός λόγος προστασίας ενός συλλογικού αγαθού, 
τουλάχιστον αυτού της δημόσιας υγείας (Βλ. την 
σχετική πρόβλεψη του άρθρου 7 περ. δ του νόμου 
�47�/�997, γενικότερα αποδεκτή στο δίκαιο των 
προσωπικών δεδομένων.). 

β) Η γενετική εξέταση των ανώνυμων δειγμάτων 
(πληθυσμιακές εξετάσεις) δεν προϋποθέτει συναίνεση, 
εφόσον δεν δημιουργεί συνθήκες απειλής της προσωπικής 
αυτονομίας (Βλ. σχετική πρόβλεψη του άρθρου 7 περ. 
στ του νόμου �47�/�997). Έτσι και η μεταγενέστερη 
διαφορετική γενετική εξέταση των ανώνυμων βιολογικών 
δειγμάτων μπορεί να γίνει αποδεκτή χωρίς συναίνεση 
για επιστημονικούς σκοπούς. Εντούτοις και για την 
εξέταση των ανώνυμων δειγμάτων απαιτούνται εγγυ-
ήσεις εμπιστευτικής διαχειρίσεως των διατηρούμενων 
δειγμάτων και των αρχείων των γενετικών δεδομένων 
από ειδικευμένα πρόσωπα, ώστε να αποφευχθεί η αθέ-
μιτη χρήση των στοιχείων, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε δυσμενείς κοινωνικές διακρίσεις ομάδων πληθυσμού 
και σε συνακόλουθο έμμεσο περιορισμό της αυτονομίας 
των μελών των. 

Η. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΝ 
ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σε χώρους οι οποίοι συνδέονται με υποχρεωτική 
παραμονή ή εγκλεισμό προσώπων και όπου επικρα-
τούν ειδικές σχέσεις εξουσίας (στρατός, σχολεία, φυλα-
κές, κλπ), πρέπει να αποκλείονται ιεραρχικές εντολές ή 
κάθε μορφής πιέσεις, για την διενέργεια πληθυσμιακών 
ερευνών από τις εποπτεύουσες αρχές,

Θ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Θ-1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΜΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κάθε ένας, στο πλαίσιο του προσωπικού του 
αυτοκαθορισμού, έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για 
τα αποτελέσματα γενετικών εξετάσεων ιατρικής, 
διαγνωστικής ή προληπτικής φύσεως στις οποίες έχει 
υποβληθεί. Αναγνωρίζεται ωστόσο και δικαίωμα να 
μην ενημερωθεί για αυτά, εφόσον το έχει δηλώσει. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αποτελέσμα-
τα των γενετικών εξετάσεων αφορούν την υγεία και 
τρίτων προσώπων, εφόσον ο εξεταζόμενος ασκεί το 
δικαίωμά του στην ενημέρωση, πρέπει να φέρει και 
την ευθύνη για την ενημέρωση των τρίτων. 

Στην περίπτωση, ωστόσο, κατά την οποία έχει 
ασκήσει το δικαίωμά του στη μη-ενημέρωση, ο γιατρός 
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μπορεί, στο πλαίσιο της γενικής υποχρεώσεώς του να 
μεριμνά για την ανθρώπινη ζωή (άρθρο 9 του κώδικα 
ιατρικής δεοντολογίας), να ενημερώσει τα εν λόγω 
πρόσωπα εφόσον τούτο είναι απολύτως αναγκαίο. 

Εξαιρετικά, το δικαίωμα στην ενημέρωση του 
εξεταζομένου για τα αποτελέσματα των γενετικών 
εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί στα πλαίσια 
ερευνητικών προγραμμάτων δεν μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί, εφόσον η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
είναι αβέβαιη. 

Θ-2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Κάθε ένας έχει δικαίωμα να καθορίζει αν θα γνω-
στοποιηθούν γενετικές του πληροφορίες σε τρίτους, 
ποιες θα είναι αυτές και πότε θα συμβεί τούτο. 

Θ-3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή κρίνει ότι η γνωστοποίηση γενετικών 
πληροφοριών σε εργοδότες είναι ανεπίτρεπτη, ακόμη 
και αν γίνεται με την συναίνεση του εργαζομένου ή του 
υποψήφιου να εργασθεί. Την λύση αυτή επιβάλλει η 
συνήθως άνιση θέση του εργαζομένου απέναντι στον 
εργοδότη ή τον υποψήφιο εργοδότη. 

Κατ’ εξαίρεση όμως, με την συναίνεση του εργα-
ζομένου ή του υποψήφιου να εργασθεί, ο εργοδότης 
δικαιολογείται να γνωρίζει γενετικά δεδομένα, εφόσον 
στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον υπάρχει το 
ενδεχόμενο εκδηλώσεως συναφούς γενετικής ασθέ-
νειας και υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα 
εναλλακτικά μέτρα προστασίας. 

Κατ’ εξαίρεση επίσης, στην περίπτωση κατά την 
οποία κατά την άσκηση ενός επαγγέλματος διακυ-
βεύεται η ασφάλεια τρίτων προσώπων, ο εργοδότης 
δικαιολογείται να ζητεί την διενέργεια γενετικών εξε-
τάσεων και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων 
σε αυτόν, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια 
των τρίτων. 

Η Επιτροπή συνιστά να θεσπισθεί ειδική νομοθετική 
ρύθμιση για το θέμα της γνωστοποιήσεως γενετικών 
δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, 
όπου θα ορίζεται ο κανόνας της απαγορεύσεως και 
θα προβλέπονται οι πιθανές εξαιρέσεις. 

Θ-4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 

Η Επιτροπή κρίνει ότι η γνωστοποίηση γενετικών 
πληροφοριών σε ασφαλιστικά ταμεία του δημόσιου 
τομέα είναι ανεπίτρεπτη ακόμη και εάν γίνεται με 
την συναίνεση του ασφαλισμένου ή εκείνου, ο οποίος 
πρόκειται να ασφαλισθεί. Την λύση αυτή επιβάλλει 

η φύση της κοινωνικής ασφαλίσεως ως δημόσιου 
αγαθού, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι 
χωρίς διακρίσεις. 

Στην περίπτωση της ιδιωτικής ασφαλίσεως η γνωστο-
ποίηση γενετικών πληροφοριών παραμένει ανεπίτρεπτη, 
εφόσον ο ασφαλισμένος ή ο υποψήφιος να ασφαλισθεί 
δεν καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα ασφαλίσεως. 
Τούτο επιβάλλει εν προκειμένω η αντικειμενικά μειονε-
κτική θέση εκείνου ο οποίος δεν έχει άλλη δυνατότητα 
ασφαλίσεως απέναντι στον ασφαλιστή. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ιδιωτική ασφάλιση 
απλώς συμπληρώνει την δημόσια, η γνωστοποίηση 
γενετικών πληροφοριών είναι επιτρεπτή, υπό την 
αναγκαία προϋπόθεση να συναινεί ο ασφαλισμένος 
ή υποψήφιος να ασφαλισθεί, όπως επιβάλλει η αρχή 
της ελευθερίας των συμβάσεων. 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ  
ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε όλες τις περιπτώσεις των γενετικών εξετάσεων 
προβάλλει το ζήτημα του «ποιος» πρέπει να γνωρί-
ζει τα αποτελέσματά τους. Τα γενετικά δεδομένα 
αποκαλύπτουν το (μοναδικό) γενετικό «προφίλ» του 
εξετασθέντος ατόμου και συγκροτούν πλαίσιο προ-
διαγραφών με βάση και το οποίο, μπορεί κανείς να 
σχεδιάσει την ζωή του. Για τον λόγο αυτόν, ανήκουν 
στα λεγόμενα «ευαίσθητα» δεδομένα, κατ’ αντιστοιχία 
με στοιχεία τα οποία αφορούν π.χ. στην εθνική προέ-
λευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις φιλοσοφικές ή 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή στην αυστηρά ιδιωτική 
ζωή των ατόμων. Χαρακτηριστικό τους είναι εξάλλου 
ότι αποκαλύπτουν στοιχεία της γενετικής ταυτότητας 
και τρίτων προσώπων, συγγενών του εξεταζομένου, 
με βάση τις αρχές της κληρονομικότητας. 

Με γνώση των ανωτέρω τα ερωτήματα τα οποία 
προκύπτουν είναι:
 �.  Μπορεί κάποιος άλλος (π.χ. ο εργοδότης, ο ασφα-

λιστής, μια τράπεζα ή ένα ίδρυμα το οποίο χορηγεί 
υποτροφίες) εκτός από τον εξεταζόμενο και εκείνον 
ο οποίος διενεργεί την εξέταση, να γνωρίζει τα 
γενετικά δεδομένα του πρώτου? 

 �)  Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται 
κάποιος τρίτος να γνωρίζει τα γενετικά δεδομένα 
ενός προσώπου (π.χ. για την πρόληψη ασθενει-
ών)?

 3)  Μπορεί κάποιος να αρνηθεί να πληροφορηθεί τα 
δικά του γενετικά δεδομένα?

 4)  Υπάρχει περίπτωση να αποκλεισθεί η γνώση των 
γενετικών δεδομένων από τον ίδιο τον ενδιαφερό-
μενο?

 5)  Ποιες είναι οι καταλληλότερες διαδικασίες για 
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την διασφάλιση του απορρήτου των γενετικών 
δεδομένων (αρμόδια αρχή, εγγυήσεις για την πλη-
ροφόρηση του εξετασθέντος, για την διατήρηση ή 
καταστροφή του βιολογικού υλικού από το οποίο 
έχουν ληφθεί κ.λπ.)? 
Οι βασικές αρχές για την προστασία των γενετικών 

δεδομένων αποτυπώνονται και πάλι στην Διακήρυξη 
της UNESCo, την Σύμβαση του Συμβουλίου και την 
Σύσταση (90) �3 του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
στην Σύσταση No R (97) 5 της Επιτροπής Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Η Διακήρυξη της UNESCo και η Σύσταση R (97) 5 
επικεντρώνονται ειδικά στο θέμα. Η πρώτη προβλέπει 
στο άρθρο 7 ότι: 

«τα γενετικά δεδομένα που αφορούν ένα ανα-
γνωρίσιμο άτομο και φυλάσσονται ή υποβάλλονται 
σε επεξεργασία για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς, 
πρέπει να προστατεύονται ως απόρρητα κατά τις 
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος». Η Σύσταση διακρί-
νει τα γενετικά από τα ιατρικά δεδομένα, ορίζοντας, 
μεταξύ άλλων, ότι επιτρέπεται η συλλογή τους για 
προληπτικούς διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λό-
γους, στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας ή «για να 
διευκολύνουν το άτομο να αποφασίσει ελεύθερα σε 
αυτά τα θέματα», ότι η συλλογή τους στο πλαίσιο 
αστικής ή ποινικής δίκης θα πρέπει να προβλέπεται 
από ειδικό νόμο και ότι δεν θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται για να εξακριβωθούν και άλλα γενετικά 
χαρακτηριστικά. 

Περισσότερο γενικές είναι οι προβλέψεις της Συμ-
βάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (άρθρο �0) και 
της Χάρτας της Ε.Ε. (άρθρο 8). Η πρώτη καλύπτει την 
«πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας», ενώ 
η δεύτερη τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα». 
Ο κανόνας ο οποίος υποστηρίζεται στα έγγραφα 
είναι ότι, κάθε ένας πρέπει να έχει αυτοπροσώπως 
τον έλεγχο των εν λόγω δεδομένων, άρα δεν υπάρχει 
ζήτημα αποκλεισμού του από την γνώση τους. 

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνω-
ρίζει πάντως «δικαίωμα άγνοιας», σε περίπτωση κατά 
την οποία κάποιος δεν θέλει να μάθει τα αποτελέσματα 
μιας σχετικής εξετάσεως. 

Η έννοια του δικαιώματος στην άγνοια τονίζεται 
κυρίως στο πλαίσιο των γενετικών εξετάσεων προ-
ληπτικού χαρακτήρα, δηλαδή γενετικών εξετάσεων 
σε υγιή άτομα και όχι σε ασθενείς. Είναι δε γεγονός, 
τουλάχιστον με βάση την ισχύουσα πραγματικότη-
τα, ότι οι περισσότερες εξετάσεις αυτού του τύπου 
έχουν μικρή θεραπευτική αξία για τον εξεταζόμενο. 
Δεδομένου αυτού υποστηρίζεται ότι ο εξεταζόμενος 
έχει δικαίωμα να επιλέξει να μην γνωρίζει τα αποτε-
λέσματα της εξετάσεως εφόσον θεωρεί ότι η ψυχο-

λογική του επιβάρυνση μπορεί να είναι δυσανάλογα 
μεγάλη σε σύγκριση με τα πιθανά οφέλη. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι μεταξύ των εκδηλώσεων ψυχολογικής 
επιβαρύνσεως αναφέρονται η σημαντική μείωση της 
αυτοεκτιμήσεως ορισμένων εξετασθέντων με θετική 
δεδομένη, επίμαχη εξέταση και οι έντονες ενοχικές 
καταστάσεις ατόμων της ομάδας αυτής, αλλά και 
ορισμένων με αρνητική την συγκεκριμένη εξέταση. Έτσι 
είναι ενδεχόμενο κάποιος με θετική διάγνωση να νιώθει 
ενοχές απέναντι στα παιδιά του διότι εκτιμά ότι τα 
εξέθεσε σε κίνδυνο, ενώ άλλος με αρνητική διάγνωση 
βιώνει ενοχικές καταστάσεις ανάλογες της «ενοχής 
του επιζήσαντος», όταν άλλα μέλη της οικογενείας 
έχουν διαγνωσθεί ως θετικά. 

Διαμετρικά αντίθετα με το δικαίωμα στην άγνοια δεν 
βρίσκεται το δικαίωμα, αλλά η υποχρέωση στην ενημέ-
ρωση (Robert Wachbroit (�996): Disowning Knowledge. 
Issues in Genetic Testing). Το γεγονός ότι οι άνθρωποι 
δεν είναι απομονωμένες οντότητες αλλά ζουν, μεταξύ 
άλλων ατόμων και εντός της ομάδας αυτής και μέσα 
σε πλέγμα κοινωνικών και προσωπικών σχέσεων, 
αποφασίζουν και δρουν και υπέχουν ηθικών υποχρεώ-
σεων, συνιστά τον πυρήνα αιτιολογημένης αντίστοιχης 
υποχρεώσεως. Έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει 
ότι έχει αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει σοβαρή 
γενετική ασθένεια, λόγω του ιατρικού ιστορικού της 
οικογενείας του, οφείλει να το διερευνήσει προτού 
αποφασίσει π.χ. να τεκνοποιήσει ή να συνδεθεί με άλλα 
άτομα ιδίως όταν υπάρχει πιθανότητα αναπτύξεως 
σχέσεως εξαρτήσεως από αυτόν. Είναι αποδεκτό ότι 
σε μια ανάλογη περίπτωση στοιχειοθετείται ηθική 
υποχρέωση, παρόλο που πιθανότατα η έντασή της 
διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, με 
βάση όχι μόνο την ιδιοσυγκρασία του υποκειμένου 
αλλά και το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στο 
οποίο ανήκει. 

Τρίτα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση υπό 
προϋποθέσεις σε γενετικά στοιχεία, ιδίως (μόνον?) για 
λόγους προστασίας της υγείας τους, π.χ. συγγενείς 
οι οποίοι βιολογικά/ ιατρικά μπορεί να επηρεάζονται 
από το γενετικό προφίλ συγκεκριμένου προσώπου, 
λόγω της κληρονομικότητας. Δεν είναι όμως αυτο-
νόητο ότι κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και για 
άλλους λόγους. 

Είναι γνωστός, εν προκειμένω, ο προβληματισμός 
για το εάν είναι θεμιτό τα γενετικά δεδομένα ενός 
ατόμου να ζητούνται από τον εργοδότη του ή από 
ασφαλιστικές εταιρείες. Γενικά υποστηρίζεται ότι, 
το συγκεκριμένο αίτημα, δεν είναι δικαιολογημένο 
ιδίως του εργοδότη (ή του πιθανού εργοδότη), αφού 
μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς κατηγοριοποιήσεις 
των εργαζομένων ή των υποψήφιων να εργασθούν. 
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Ωστόσο για μορφές απασχολήσεως οι οποίες ενδέχε-
ται να συμβάλλουν ως περιβαλλοντικοί παράγοντες 
στην εκδήλωση μιας γενετικής ασθένειας το ζήτημα 
παραμένει ανοικτό, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες 
νόσοι (θα) μπορούν να αποφευχθούν με την έγκαιρη 
γνώση των γενετικών δεδομένων του εργαζομένου. 
Ιδίως φαίνεται να δικαιολογείται η γνώση των γενε-
τικών δεδομένων του εργαζομένου ή υποψήφιου να 
εργασθεί, όταν η πιθανή εκδήλωση μιας γενετικής 
ασθένειας μπορεί να θίξει άμεσα τρίτους όπως π.χ. η 
εκδήλωση χορείας του Huntigton σε άτομα τα οποία 
θέλουν να εργασθούν ως πιλότοι.

Ως προς την ασφάλιση των εργαζομένων, το επι-
χείρημα κατά της γνώσεως των γενετικών δεδομένων 
των ασφαλιζομένων βασίζεται στο ότι με τον τρόπο 
αυτόν θα καθιερωνόταν μια διακριτική ασφαλιστική 
μεταχείριση (υπέρμετρη αύξηση των ασφαλίστρων ή 
άρνηση ασφαλίσεως ατόμων με γενετική προδιάθεση 
σε σοβαρές ασθένειες). Το αντεπιχείρημα επικαλείται 
την ισότητα των συμβαλλομένων και προβάλλει τον 
υπερβολικό κίνδυνο του ασφαλιστή (ή της ασφαλιστι-
κής εταιρείας), όταν δεν γνωρίζει στοιχεία τα οποία 
ξέρει το άλλο μέρος. Υποστηρίζεται, πάντως, η νο-
μιμότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να αιτούνται 
αποτελέσματα προγενέστερων γενετικών εξετάσεων, 
μολονότι δεν θα πρέπει να ζητούν την επανάληψη 
ή την πραγματοποίηση νέων γενετικών εξετάσεων, 
κυρίως διότι έτσι προσβάλλεται το δικαίωμα της 
«άγνοιας» κάποιου για την κατάσταση της υγείας 
του. Η θέση αυτή φαίνεται να βρίσκει έρεισμα και 
στο άρθρο �� της Συμβάσεως του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, η οποία επιτρέπει την διενέργεια γενετικών 
εξετάσεων, με σκοπό τον έλεγχο προδιαθέσεως για 
ασθένεια, μόνον για λόγους υγείας ή για εγκεκριμένη 
έρευνα. Έχει προταθεί, επίσης, η καθιέρωση ορίου ως 
προς το οικονομικό σκέλος της ασφαλίσεως, πέραν 
του οποίου, και μόνον, θα δικαιούται ο ασφαλιστής να 
γνωρίζει γενετικά δεδομένα του ασφαλιζομένου. Μία 
προτεινόμενη «μέση λύση» αναφέρεται στον περιορι-
σμό του δικαιώματος μη γνώσεως, για συγκεκριμένες 
μόνον ασθένειες, ιδίως μονογονιδιακές, οι οποίες είναι 
και πιθανότερο να εκδηλωθούν. Τέλος, επισημαίνεται 
το πρόβλημα της ομαδικής ασφαλίσεως (σε μέλη 
συλλόγων ή συνδικαλιστικών οργανώσεων) και η 
συναφής εξουσία του αντιπροσώπου να διαπραγ-
ματευθεί με τον ασφαλιστή το ζήτημα της γνώσεως 
των γενετικών δεδομένων των, τρίτων, υποψηφίων 
να ασφαλισθούν. 

Οι διαδικασίες για την τήρηση του απορρήτου 
των γενετικών δεδομένων είναι ανάλογες με όσες 
αφορούν γενικά στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 
Το δικαίωμα προσβάσεως του ενδιαφερομένου στα 

γενετικά δεδομένα του και ο έλεγχος της τηρήσεώς 
του από ανεξάρτητη αρχή αποτελούν ρητές επιταγές 
της Χάρτας της Ε.Ε. Επιβάλλεται στο σημείο αυτό να 
διακρίνεται η διατήρηση του βιολογικού υλικού από 
την διατήρηση των γενετικών πληροφοριών οι οποίες 
προήλθαν από αυτό. Ως προς το βιολογικό υλικό, 
υποστηρίζεται η αναγκαία και ελεύθερα ανακλητή 
συγκατάθεση του προσώπου για κάθε άλλη εξέταση 
πέρα εκείνης για την οποία είχε συλλεγεί (πράγμα το 
οποίο προϋποθέτει διατήρηση βιολογικού υλικού) ή η 
καταστροφή του, αμέσως μετά την εξέταση. 

Ως προς τις γενετικές πληροφορίες αυτές καθ’ 
εαυτές, υποστηρίζεται ότι πρέπει να διατηρούνται 
και μάλιστα για διάστημα μεγαλύτερο της μιας γενιάς 
προκειμένου να αξιοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, 
εφόσον βεβαίως ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ανακαλέσει 
την συγκατάθεσή του. Υποστηρίζεται επίσης ότι κάθε 
εξέταση πρέπει να αφορά συγκεκριμένο σκοπό και να 
επιλέγεται για τον σκοπό αυτό η μέθοδος η οποία δεν 
αναδεικνύει περισσότερες από τις αναγκαίες, γενετικές 
πληροφορίες. Οι εξετάσεις πρέπει να διενεργούνται 
σε κέντρα με ειδική άδεια και ο εξετασθείς θα πρέ-
πει να πληροφορείται χωρίς προηγούμενη δική του 
όχληση, οποιαδήποτε επεξεργασία γενετικών του 
πληροφοριών. 

Για τις τράπεζες βιολογικού υλικού τονίζεται ότι 
μόνον ένας ελάχιστος αριθμός εξουσιοδοτημένου 
προσωπικού πρέπει να έχει πρόσβαση στα δείγ-
ματα ή σε γενετικές πληροφορίες, καθώς και ότι οι 
ίδιες οι τράπεζες, πρέπει να αναπτύξουν διαδικασία 
τηρήσεως του απορρήτου. Οι τράπεζες δεδομένων 
πρέπει να οργανώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν 
έναν αποτελεσματικό τρόπο εντοπισμού των προ-
σώπων με αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν οι ίδιοι 
ή τα παιδιά τους κληρονομικές ασθένειες, με τελικό 
σκοπό την πρόληψη. 

Ι. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ι-1. ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αξία της ανθρώπινης 

ζωής είναι ανεξάρτητη από την γενετική ιδιοσυστασία. 
Για τον λόγο αυτόν, κρίνει ότι γενετικές εξετάσεις σε 
έμβρυα, in vitro ή κυοφορούμενα, πρέπει να διενερ-
γούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή σε 
περιπτώσεις με αυξημένη πιθανότητα το έμβρυο να 
είναι προσβεβλημένο από σοβαρή γενετική ασθένεια η 
οποία επιπλέον θα εκδηλωθεί αμέσως μετά τη γέννηση 
ή στην παιδική ηλικία και για την οποία δεν υπάρχει 
ικανοποιητική θεραπεία. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αποδοχή διενέρ-
γειας τέτοιων εξετάσεων δεν πρέπει να δεσμεύει 
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τον μελλοντικό γονέα ή γονείς ως προς την τύχη του 
εμβρύου. 

Η Επιτροπή υιοθετεί την αρχή της ισότιμης με-
ταχειρίσεως εμβρύων με διαφορές στην γενετική 
ιδιοσυστασία, εφόσον αυτό δεν πρόκειται να οδη-
γήσει στην εκδήλωση της ασθένειας για την οποία 
διενεργήθηκε η εξέταση. 

Ι-2. ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
Η Επιτροπή κρίνει ότι για την ανεμπόδιστη ανάπτυ-

ξη της ελευθερίας της έρευνας αλλά και την αποφυγή 
κοινωνικών διακρίσεων, γενετικές εξετάσεις σε ομάδες 
προσώπων πρέπει να διενεργούνται βάσει πρωτοκόλ-
λων εγκεκριμένων και από αρμόδια επιτροπή βιοηθικής 
η οποία πρέπει να υπάρχει για το σκοπό αυτό. 

Ι-3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τρόπος διατηρήσεως 
δειγμάτων βιολογικού υλικού πρέπει να διέπεται από 
σαφείς κανόνες λειτουργίας οι οποίοι θα εξασφαλίζουν 
ιδίως την δυνατότητα πρόσβασης στα αρχειοθετημένα 
δείγματα μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και 
θα προβλέπουν τον χρόνο διατήρησης «επώνυμου» 
βιολογικού υλικού. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η τήρηση αρχείων επώ-
νυμων γενετικών δεδομένων προϋποθέτει άδεια της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας 
για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σε περιπτώσεις γενετικών εξετάσεων σε μεμο-
νωμένα άτομα για ιατρικούς σκοπούς, ανακύπτει 
το ερώτημα του μεγέθους της ιατρικής ευθύνης: με 
δεδομένο ότι οι εξετάσεις αυτές οδηγούν στη διάγνω-
ση του γενετικού αιτίου είτε μιας ασθένειας η οποία 
έχει ήδη εκδηλωθεί είτε προδιαθέσεως για μελλοντική 
εκδήλωση νόσου. Στην τελευταία περίπτωση συνήθως 
απαιτείται συνδρομή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
παραγόντων, το υφιστάμενο ερώτημα συνίσταται στο 
εάν και πότε είναι υποχρεωμένος ο γιατρός να συμβου-
λεύσει την διενέργεια των εξετάσεων. Στο πλαίσιο της 
ήδη εφαρμοζόμενης ιατρικής δεοντολογίας, ο γιατρός 
οφείλει επίσης να διαφυλάσσει το απόρρητο των 
γενετικών πληροφοριών του εξετασθέντος, εφόσον 
πάντως δεν υπάρχει σοβαρός λόγος προστασίας της 
υγείας άλλου προσώπου.

Είναι προφανές ότι η έκταση της ιατρικής ευθύνης 
συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη ενημέρωση του 
ενδιαφερομένου. Αναφέρθηκε ήδη ότι με την ενημέ-

ρωση αυτή δεν πρέπει να χειραγωγείται η βούληση 
του ατόμου, ενώ παράλληλα από πολλούς τονίζεται 
η ευθύνη του γιατρού να πληροφορεί για τον βαθμό 
επικινδυνότητας της εξετάσεως, την διαγνωστική 
της αξία, την συμβολή της στην πρόληψη ή στην 
αντιμετώπιση μιας ασθένειας και την πιθανότητα 
του εξεταστικού λάθους. Επισημαίνεται επίσης ότι 
ο γιατρός πρέπει να πληροφορεί τους μελλοντικούς 
γονείς για την δυνατότητα θεραπείας μιας γενετικής 
ασθένειας, την οποία αποκάλυψε η προγεννητική 
εξέταση, ώστε το ζευγάρι να είναι υπεύθυνο για την 
τελική τύχη του εμβρύου. Ειδικά όταν διαπιστώνεται 
γενετική ανωμαλία στο έμβρυο (in vitro ή κυοφορού-
μενο), ο γιατρός οφείλει να ενημερώσει τους γονείς για 
την ύπαρξη ή μη αποτελεσματικής θεραπείας μετά 
την γέννηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη και το δικαίωμά 
τους στην αναπαραγωγή. 

Ο γιατρός δεν έχει υποχρέωση να ενημερώσει τους 
γονείς όταν διαγιγνώσκει ότι το έμβρυο είναι απλώς 
φορέας

 

γενετικής ασθένειας, την οποία δεν πρόκειται 
να εκδηλώσει ποτέ. Φορείς, χαρακτηρίζονται οι ετε-
ροζυγώτες για υπολειπόμενη αυτοσωματική ασθένεια 
και μόνο στην περίπτωση των ετεροζυγωτών, για 
φυλοσύνδετη ασθένεια γυναικών.

ΕΥΓΟΝΙΚΗ

Στην προγεννητική διαδικασία ανακύπτει το πρό-
βλημα της ευγονικής: όταν σε περίπτωση τεχνητής 
αναπαραγωγής, επιτρέπεται η επιλογή συγκεκριμένων 
γονιμοποιημένων ωαρίων in vitro για την μεταφορά 
στην μήτρα (με συνέπεια την κυοφορία), με βάση τα 
αποτελέσματα προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου και 
με κριτήριο την αποφυγή γενετικών ανωμαλιών στον 
νέο οργανισμό. Το κριτικό ερώτημα ποιες θεωρούνται 
γενετικές ανωμαλίες, τίθεται δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
απόλυτη ομοφωνία των ειδικών στον χαρακτηρισμό 
και την «αντιμετώπιση» των «ανωμαλιών» ιδίως όταν 
αυτές εξετάζονται σε σχέση με την βαρύτητά τους. 
Το πρόβλημα επιτείνεται όταν στην διαδικασία της 
κυοφορίας λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη η επιθυμία 
των γονέων για ορισμένα χαρακτηριστικά του εμβρύου 
όπως, π.χ. το φύλο, ώστε τελικά να καταλήγει κανείς, 
σε επιλογές ευγονικής. 

Ανάλογος προβληματισμός υπάρχει και για το 
στάδιο μετά την εμφύτευση του γονιμοποιημένου 
ωαρίου στην μήτρα, αφορά μάλιστα κάθε περίπτωση 
αναπαραγωγής τεχνητής ή μη: 

Δικαιολογείται η άμβλωση, όταν διαπιστώνεται από 
προγεννητικό έλεγχο κάθε «γενετική ανωμαλία» ή 
μόνον σε ορισμένες περιπτώσεις? 
Δικαιολογείται η άμβλωση όταν ο έλεγχος απο-

•

•
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καλύπτει εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως το 
φύλο του εμβρύου, μη επιθυμητά από τους ενδι-
αφερόμενους? 
Τελικά υφίσταται ένα ασφαλές κριτήριο για την διά-
κριση της «υγείας» από την «ευγονική», του γενετικά 
«κανονικού», από το γενετικά «επιθυμητό»? 
Για τους λόγους αυτούς η Διακήρυξη της UNESCo 

και η Σύσταση (90) �3 του Συμβουλίου της Ευρώπης 
επιχείρησαν να οριοθετήσουν την προστασία της υγεί-
ας από την ευγονική. Κατά το άρθρο � της πρώτης: 

«Καθένας έχει δικαίωμα σεβασμού της αξιοπρέπειάς 
του και των δικαιωμάτων του ασχέτως των γενετικών 
χαρακτηριστικών του. Αυτή η αξιοπρέπεια επιβάλλει 
το να μην περιορίζονται τα άτομα στα γενετικά χαρα-
κτηριστικά τους και να είναι σεβαστή η μοναδικότητα 
και η ποικιλία τους». 

Εξ άλλου, κατά το άρθρο �4 της Συμβάσεως του 
Συμβουλίου της Ευρώπης: 

«Η χρήση τεχνικών της ιατρικώς υποβοηθούμενης 
τεκνοποίησης δεν είναι επιτρεπτή εφόσον αποσκο-
πεί στην προεπιλογή του φύλου του παιδιού, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να 
αποφευχθεί σοβαρά κληρονομική νόσος, σχετιζόμενη 
με το φύλο». 

Ρητή απαγόρευση της ευγονικής υπάρχει και στο 
άρθρο 3 της Χάρτας της Ε.Ε. 

Εξ άλλου, αρχές διεξαγωγής του προγεννητικού 
ελέγχου περιλαμβάνονται σε Σύσταση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, όπου επισημαίνεται ότι η διενέργεια τέ-
τοιου ελέγχου δεν μπορεί να αποτελεί όρο για ιατρική 
ασφάλεια ή ιατρικές παροχές. 

Για την προεμφυτευτική εξέταση ύστερα από 
γονιμοποίηση in vitro, υποστηρίζεται ότι στο πλαίσιο 
της λογικής αυτής, ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται 
μόνον όταν και οι δύο μελλοντικοί γονείς έχουν κάποια 
γενετική ανωμαλία και πιθανολογείται η μετάδοσή της, 
ενώ τονίζεται ότι δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο το 
έμβρυο. Υποστηρίζεται επίσης ότι οι προγεννητικές 
εξετάσεις εν γένει πρέπει να αποφασίζονται ελεύθε-
ρα από τους μελλοντικούς γονείς και να αφορούν σε 
έλεγχο για γενετικές ανωμαλίες οι οποίες ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε σοβαρές ασθένειες, ή ασθένειες των 
οποίων η θεραπεία επιβάλλεται να αρχίσει νωρίς. 
Γενικά, θεωρείται ότι οι μελλοντικοί γονείς και ιδίως 
η μητέρα πρέπει να διατηρούν την ευθύνη για την 
γέννηση ενός παιδιού, δηλαδή να μην εμποδίζονται 
να το φέρουν στον κόσμο ακόμη και αν η υγεία του 
δεν είναι καλή. 

Δεδομένων των ανωτέρω, πιστεύεται από τους 
περισσοτέρους ότι προκειμένου να οριοθετηθεί κατά 
το δυνατόν σαφέστερα η προστασία της υγείας από 
την ευγονική, κάθε είδους προγεννητικός έλεγχος, 

•

(πριν ή μετά την εμφύτευση του εμβρύου), πρέπει να 
διενεργείται μόνον προς ανίχνευση σοβαρών γενετικών 
ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των φυλοσύνδετων, 
των οποίων η εκδήλωση είτε είναι βέβαιη είτε πιθα-
νολογείται έντονα ότι θα εκδηλωθεί αμέσως μετά την 
γέννηση ή στα πρώτα χρόνια της ζωής. Σε περίπτωση 
κατά την οποία ο προεμφυτευτικός έλεγχος αναδείξει 
ότι, από έμβρυα έχοντα τις προϋποθέσεις να μεταφερ-
θούν στη μήτρα, κάποια είναι απλώς φορείς τέτοιας 
ασθένειας, αυτά δεν θα πρέπει να αποκλείονται από 
την διαδικασία της εμφυτεύσεως. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σήμερα αποδεχόμαστε την μεγάλη σημασία των 
πληθυσμιακών γενετικών εξετάσεων στην πρόοδο 
της έρευνας και κυρίως σε θέματα προληπτικής ια-
τρικής. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι εν λόγω εξετά-
σεις αποσκοπούν στον εντοπισμό συγκεκριμένων 
γενετικών χαρακτηριστικών σε πληθυσμούς, με κοινό 
χαρακτηριστικό (π.χ. κοινή φυλετική προέλευση), το 
πρόβλημα του κοινωνικού «στιγματισμού» ατόμων, 
είναι ορατό και σοβαρό. 

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, όταν γίνεται προ-
σπάθεια συσχετισμού κοινωνικών χαρακτηριστικών 
μιας συγκεκριμένης ομάδας ή ατομικών συμπεριφορών 
των μελών της με διαπιστωμένη γενετική της ιδιαιτε-
ρότητα. Αποτέλεσμα της συσχετίσεως μπορεί να είναι 
το κοινωνικό στίγμα (θετικό ή αρνητικό) των μελών της 
ομάδας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συμμετάσχει 
ή όχι στη συγκεκριμένη έρευνα και ανεξάρτητα από 
το εάν η μελέτη διενεργήθηκε σε ανώνυμο δείγμα της 
ομάδας ή όχι. Η συνέπεια είναι προφανής: ευμενείς ή 
δυσμενείς διακρίσεις και τελικά δημιουργία κοινωνίας 
με αθέμιτες βιολογικές ιεραρχήσεις. Το θέμα είναι πολύ 
σοβαρό και τα προκύπτοντα ερωτήματα σαφή: 
 �. Πρέπει, εν προκειμένω, τα αποτελέσματα ακόμη 

και στην περίπτωση ανωνύμων δειγμάτων να προ-
στατεύονται από (κάποιου είδους) απόρρητο? 

 �. Εάν ναι, πώς θα εξασφαλίζεται η ελευθερία της 
διακινήσεώς των στο πλαίσιο της επιστημονικής 
κοινότητας, ώστε να μη θίγεται η πρόοδος της 
έρευνας? 
Πέραν του κανόνα της ανωνυμίας των συλλεγμένων 

στοιχείων για ερευνητικούς σκοπούς [Σύσταση No R 
(97) 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης], για τις εξαιρέ-
σεις του οποίου προβλέπονται εγγυήσεις προστασίας 
του προσώπου των ενδιαφερομένων, η απαγόρευση 
των διακρίσεων με βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά 
αποτελεί βασική αρχή διεθνών κειμένων (Διακήρυξη 
της UNESCo άρθρο 6, Σύμβαση του Συμβουλίου 
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της Ευρώπης, άρθρο ��). Ειδικά για τις πληθυσμια-
κές γενετικές εξετάσεις υποστηρίζεται ο ευρύτερος 
δυνατός έλεγχος από τις ίδιες τις ομάδες, οι οποίες 
υποβάλλονται σε αυτές. Πρέπει απαρεγκλίτως να 
τηρούνται η προηγούμενη ενημέρωση των εξεταζομέ-
νων για τους σκοπούς του ελέγχου, ο σεβασμός των 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους και το δικαίωμά 
τους να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της 
εξετάσεως, ώστε οι ομάδες να αντιμετοπίζονται με 
όρους ισότιμης συνεργασίας και όχι «αντικειμένων» 
έρευνας. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι οι επιστημονικές 
έρευνες πρέπει να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέ-
ρον και να προτείνονται/ ελέγχονται από «αρμόδιο 
σώμα» [Σύσταση No R (97) 5 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης]. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?

Tο ανοικτό ερώτημα είναι εάν υπάρχει ανάγκη ειδι-
κής προστασίας των αποτελεσμάτων των γενετικών 
δοκιμασιών των ατόμων. Είναι σαφές ότι γενετικά 
δεδομένα μπορεί να συλλεγούν όχι μόνον με γενετικές 
δοκιμασίες, αλλά και με συμβατικές βιοχημικές εξετά-
σεις και με συμβατικές μετρήσεις ορισμένες μάλιστα εκ 
των οποίων όπως η μέτρηση της αρτηριακής πιέσεως 
ή των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα, μπορεί να 
έχουν σημαντική προβλεπτική αξία σε μελλοντική 
εκδήλωση νόσου. Δεδομένου αυτού η αξία μίας πλη-
ροφορίας δεν θα πρέπει να κρίνεται από την φύση 
της δοκιμασίας με την οποία λαμβάνεται, ώστε τελικά 
δεν θα πρέπει να υφίσταται νομική διάκριση ιατρικών 
και γενετικών δεδομένων. Υπάρχει κοινή τοποθέτηση 
ότι η προστασία των ιατρικών δεδομένων (περιλαμβα-
νομένων των γενετικών) θα πρέπει να βελτιωθεί, ενώ 
παράλληλα είναι αποδεκτό ότο ο αποστιγματισμός 
των γενετικών δεδομένων δεν μπορεί να γίνει με νο-
μοθετικά μέτρα ειδικής προστασίας των δεδομένων 
αυτών. Ανάλογα μέτρα το πιθανότερο είναι ότι θα 
εντείνουν στους πολίτες την εντύπωση αυξημένου 
κινδύνου γενετικών διακρίσεων και θα δώσουν έμφαση 
στην επιστημονικά αβάσιμη και υπερβολική αξία των 
γενετικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να εκτεθούν 
και ορισμένες απόψεις ή προβληματισμοί αντίθετες με 
τα ήδη εκτεθέντα. Η απαγόρευση προσβάσεως των 
εργοδοτών στα γενετικά δεδομένα των εργαζομένων 
στην επιχείρηση μπορεί να απαιτείται ως μέτρο προ-
στασίας των τελευταίων, όσο επικρατεί η εσφαλμένη 
αντίληψη για την αξία των γενετικών δεδομένων και 
υπάρχει διάχυτος φόβος γενετικών διακρίσεων, αλλά 
μπορεί η απαγόρευση αυτή να έχει και γενικότερες 

αρνητικές συνέπειες διότι: 
 �.  Η απαγόρευση ενισχύει την εσφαλμένη εντύπωση 

του γενετικού ντεντερμινισμού με όλες τις ήδη 
αναφερθείσες αρνητικές συνέπειες, και 

 �.  Εάν η ενημέρωση των πολιτών για την αξία των 
γενετικών δεδομένων αποτύχει και οι εργοδότες 
εξακολουθήσουν να πιστεύουν ότι τα αποτελέσμα-
τα των γενετικών δοκιμασιών των υπαλλήλων τους 
αφορούν και είναι χρήσιμα γι’ αυτούς, θα προσπα-
θήσουν, παρά την απαγόρευση, να αποκτήσουν 
πρόσβαση με παράνομα μέσα, συμβάλλοντας έτσι 
στην αύξηση της διαφθοράς.

Δεδομένων αυτών η νομοθεσία θα πρέπει:
 Α.  Να αποκλείει την άδικη, εσφαλμένη και καταχρη-

στική χρήση όλων των προσωπικών ιατρικών δεδο-
μένων ανεξαρτήτως φύσεως και τρόπου συλλογής 
τους. Θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
διακρίσεων σχετικά με τα ιατρικά δεδομένα δεν 
πρέπει να εξαρτώνται από το εάν τα δεδομένα 
αυτά είναι γενετικά ή όχι. Η μόνο ιδιαιτερότητα 
των γενετικών πληροφοριών είναι ότι αυτές δεν 
είναι ατομικές αλλά οικογενειακές και μπορεί να 
είναι σημαντικές και για άλλα μέλη της οικογένει-
ας, τα οποία, γι’ αυτό, νομιμοποιούνται να έχουν 
πρόσβαση σ’ αυτές. Συνεπώς, στο σημείο αυτό 
χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις συ-
γκρούσεως μεταξύ του δικαιώματος του ιατρικού 
απορρήτου του ενός και του δικαιώματος του άλλου 
να έχει πρόσβαση σε μια πληροφορία η οποία τον 
αφορά και είναι σημαντική γι’ αυτόν. Γενικώς δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται αυτόματη πρόσβαση (ερ-
γοδοτών, ασφαλιστών, κρατικών οργάνων κλπ.) σε 
οιαδήποτε ιατρική πληροφορία ακόμη και κατόπιν 
συναινέσεως. ́ Οποιος ζητεί πρόσβαση θα πρέπει 
να αποδεικνύει επιστημονικά, γιατί χρειάζεται και 
ποια η σημασία γι’ αυτόν των στοιχείων στα οποία 
επιθυμεί να έχει πρόσβαση.

 Β.  Η νομοθεσία πρέπει να ενθαρρύνει τις γενετικές 
δοκιμασίες και την συμμετοχή των πολιτών σε 
ερευνητικές μελέτες. Όπως ήδη ελέχθη, η αποφυγή 
γενετικών δοκιμασιών οι οποίες μπορεί να διαπι-
στώσουν ηυξημένο κίνδυνο νοσήσεως μπορεί να 
έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα για το άτομο. 
Αλλά η συμμετοχή σε ερευνητικές μελέτες, ακόμη και 
εάν δεν έχει άμεσο όφελος για τον συμμετέχοντα, 
αποτελεί εκδήλωση αλληλεγγύης συμβάλλοντας 
στην επιστημονική και ιατρική πρόοδο.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Ορισμένα από τα δεοντολογικά ζητήματα σε σχέση 
με τις απορρέουσες συνέπειες από την πραγματο-
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ποίηση γενετικών εξετάσεων, αντιμετωπίζονται ήδη 
νομοθετικά, σε επίπεδο Διεθνούς Δικαίου, Δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και σε συγκεκριμένες 
κρατικές νομοθεσίες. Στην συνέχεια θα επιχειρηθεί 
προσπάθεια συγκριτικής επισκοπήσεως του διεθνούς 
αλλά και η καταγραφή των σχετικών προβλέψεων 
του ελληνικού δικαίου. Η προσπάθεια είναι, κυρίως, 
να αναζητηθεί ένας «μέσος όρος» κοινά αποδεκτών 
ρυθμίσεων για τις γενετικές εξετάσεις και την διαχεί-
ριση των αποτελεσμάτων τους, ο οποίος θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπ’ όψη στην συνέχεια, κατά την 
διατύπωση προτάσεων δεοντολογίας. 

Α. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟ

Συναίνεση του εξεταζομένου 
Στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου, η αρχή της 

ελεύθερης και συνειδητής συναινέσεως του υποκεί-
μενου ατόμου σε γενετική εξέταση κατοχυρώνεται με 
το άρθρο 5 (β) της προαναφερθείσας Διακηρύξεως 
της UNESCo. Στην ίδια διάταξη και σε σύνδυασμό με 
την περίπτωση (ε)

 

προβλέπεται επίσης η δυνατότητα 
συναινέσεως για την εξέταση μετά από εξουσιοδό-
τηση (δι’ αντιπροσώπου) όταν υπάρχει αδυναμία 
συναινέσεως του ενδιαφερομένου, με γνώμονα το 
συμφέρον του. 

Στο μέτρο κατά το οποίο μια γενετική εξέταση για 
λόγους υγείας μπορεί να θεωρηθεί «επέμβαση σε θέματα 
υγείας», βρίσκει επίσης εφαρμογή η προαναφερθείσα 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία απο-
τελεί νομικά δεσμευτικό κείμενο (άρθρο 5 σε συνδυασμό 
με άρθρο ��). Κατ΄ αυτήν, η συναίνεση πρέπει να είναι 
ελεύθερα ανακλητή, ενώ θα πρέπει να έχει προηγηθεί 
«κατάλληλη» ενημέρωση «ως προς τον σκοπό και τη φύση 
της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και 
τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται». Το ίδιο κείμενο 
προβλέπει πλαίσιο εντός του οποίου θα ήταν ανεκτές 
ακόμη και υποχρεωτικές γενετικές εξετάσεις, όταν ο 
ενδιαφερόμενος πάσχει από διανοητική διαταραχή και 
κινδυνεύει με σοβαρή βλάβη η υγεία του (άρθρο 7), καθώς 
και σε επείγουσες καταστάσεις (άρθρο 8). Τα δύο αυτά 
κείμενα κατοχυρώνουν επίσης το δικαίωμα της «άγνοιας» 
για πληροφορίες οι οποίες αφορούν στην κατάσταση 
της υγείας [άρθρο 5 (γ) Διακήρυξη UNESCo, άρθρο �0 
παράγραφος. � εδάφιο β’ Συμβάσεως του Συμβουλίου 
της Ευρώπης]. 

Στο επίπεδο των εθνικών νομοθεσιών ισχύουν 
οι ίδιες αρχές, με ορισμένες ειδικότερες εγγυήσεις. 
Έτσι ο γαλλικός νόμος 94-654 (άρθρο ��) προβλέπει 
έγγραφη συναίνεση του προσώπου για την διενέργεια 
ιατρικών γενετικών εξετάσεων κατ’ αντιστοιχία προς 

το μη υιοθετηθέν σχέδιο “Genetic Confidentiality and 
Non discrimination Act” του �997 των ΗΠΑ. 

Ιατρική ευθύνη
Ο ιατρός έχει την ευθύνη: 

 �.  της προτάσεως μιας εξετάσεως, 
 �.  της προστασίας του απορρήτου των γενετικών 

δεδομένων [άρθρο 7, Διακήρυξη UNESCo], η οποία 
μπορεί να θεωρηθεί και ως ειδική περίπτωση του 
ιατρικού επαγγελματικού απορρήτου, 

 3.  της προβλέψεως αποζημιώσεως για βλαπτικές 
επεμβάσεις στο γονιδίωμα [άρθρο 8, Διακήρυξη 
UNESCo], 

 4.  του προσανατολισμού της έρευνας στην «ανα-
κούφιση του πόνου και την βελτίωση της υγείας» 
[άρθρο �� (β), Διακήρυξη UNESCo] και, 

 5.  για την παρουσίαση και χρήση των πορισμάτων 
των ερευνών στο γονιδίωμα με «σχολαστικότητα», 
«προσοχή», «πνευματική εντιμότητα» και «ακεραι-
ότητα» [άρθρο �3, Διακήρυξη UNESCo]. 
Στην ιατρική ευθύνη αναφέρονται και οι προβλέψεις 

της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για συμ-
βατότητα επεμβάσεων σε θέματα υγείας με τις «σχετικές 
επαγγελματικές υποχρεώσεις και πρότυπα» (άρθρο 
4), καθώς και για την διενέργεια γενετικών εξετάσεων 
αποκλειστικά «για λόγους υγείας ή για επιστημονική 
έρευνα που σχετίζεται με λόγους υγείας, και υπό την 
προϋπόθεση της κατάλληλης γενετικής συμβουλευτικής» 
(άρθρο ��). Οι διατάξεις της Συμβάσεως για τις αρχές 
διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας, οι οποίες μερι-
μνούν ιδίως για την προστασία του υποβαλλόμενου στον 
έλεγχο (άρθρα �5–�8), επηρεάζουν επίσης την ιατρική 
ευθύνη, εφόσον η συμβουλή για μια γενετική εξέταση 
μπορεί να θεωρηθεί «έρευνα». 

Ευγονική
Στην Γερμανία υπάρχει σχετικός νόμος ο οποίος 

απαγορεύει τις προγεννητικές αναλύσεις σε αδια-
φοροποίητα κύτταρα. Τις προγεννητικές εξετάσεις 
ύστερα από ειδική ενημέρωση της εγκύου προβλέπουν 
η γαλλική, η αυστριακή και η νορβηγική νομοθεσία. 
Η τελευταία (νόμος 56/�994) προβλέπει ειδικά και 
τον προεμφυτευτικό έλεγχο για ανίατες μόνον ασθέ-
νειες. 

Γνώση των γενετικών δεδομένων 
Εκτός από τις προαναφερθείσες ειδικές προβλέψεις 

των άρθρων 7 και �0 της Διακηρύξεως της UNESCo 
και της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
ισχύουν και οι γενικές προβλέψεις για την προστασία 
των «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων. 

Τις βασικές αρχές προβλέπει το άρθρο 6 της Συμ-
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βάσεως �08 /�98� του Συμβουλίου της Ευρώπης «Για 
την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα», 
το οποίο απαιτεί από το εσωτερικό δίκαιο κάθε κρά-
τους – μέλους την εξασφάλιση πρόσθετων εγγυήσε-
ων, εκτός των ισχυουσών για τα κοινά προσωπικά 
δεδομένα. Στο πεδίο του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως ισχύει η Οδηγία 95/46 για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, η οποία έχει ενσωμα-
τωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο �47�/�997, και 
θα εξετασθεί στην συνέχεια. 

Η ειδική προστασία των γενετικών δεδομένων 
μπορεί επίσης να βρει έρεισμα στην νομολογία για 
την προστασία των ιατρικών δεδομένων εν γένει, 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Χαρακτηριστικές αποφάσεις έχουν ήδη 
εκδοθεί σε Σουηδία και Φινλανδία.

Στις περισσότερες εθνικές νομοθεσίες δεν γίνεται 
διάκριση μεταξύ δεδομένων υγείας και γενετικών δε-
δομένων. Ρητές ρυθμίσεις για τα γενετικά δεδομένα 
προβλέπουν: 
 �.  το άρθρο �4 παράγραφος � (f) του ελβετικού Συ-

ντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει ιδίως τον όρο 
της συναινέσεως του προσώπου, 

 �.  ο αυστριακός νόμος 5�0/�994 (Κεφάλαιο IV, όπου 
απαγορεύεται η γνώση των γενετικών πληροφορι-
ών από ασφαλιστές και εργοδότες, ακόμη και αν 
θέλει ο ενδιαφερόμενος), 

 3.  ο βελγικός νόμος για τις ασφαλιστικές συμβάσεις 
του �99� (ο οποίος επίσης απαγορεύει γνώση 
των γενετικών πληροφοριών από τον ασφαλιστή, 
ανεξάρτητα από το εάν είναι ευνοϊκές ή όχι για τον 
ασφαλιζόμενο), 

 4.  ο ολλανδικός νόμος για τις ιατρικές εξετάσεις του 
�997 (ο οποίος, αντίθετα, επιτρέπει την γενετική 
γνώση του ατόμου, από τον ασφαλιστή του, για 
ασφαλιστικό ποσόν υψηλότερο ενός ορίου) και 

 5.  ο γαλλικός νόμος 94-653 με το άρθρο 5, το οποίο 
προβλέπει και ποινικές κυρώσεις για περιπτώσεις 
λήψεως γενετικών δεδομένων άνευ συναινέσεως 
φορέα τους, ή της καταχρήσεως γενετικών πλη-
ροφοριών). 
Ο ολλανδικός νόμος για την προστασία των προ-

σωπικών δεδομένων του �000, προβλέπει επίσης ότι 
η επεξεργασία των δεδομένων για τα «κληρονομικά 
χαρακτηριστικά» είναι δυνατή και χωρίς συγκατάθεση 
του ενδιαφερομένου, για σοβαρούς λόγους υγείας και 
– με ορισμένες εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων 
– για επιστημονική έρευνα ή στατιστική, η οποία 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

Στην Αυστραλία η δυνατότητα γνώσεως των γε-
νετικών δεδομένων από τους ασφαλιστές προκύπτει 

έμμεσα από την γενική ασφαλιστική νομοθεσία [Insur-
ance Contracts Act �984, sect. �� (�)], μολονότι απαγο-
ρεύονται δυσμενείς διακρίσεις για τους ασφαλισμένους 
με βάση αυτά τα δεδομένα. Στην χώρα προβλέπεται 
η γνώση και χρησιμοποίηση γενετικών δεδομένων 
από τους εργοδότες μόνον για την προστασία του 
εργαζομένου από επικίνδυνη απασχόληση (Genetic 
Privacy and Non-discrimination Bill �998, άρθρο �8). 

Μερική απαγόρευση (κυρίως διότι δεν αφορά ατο-
μικές ασφαλίσεις) ασφαλιστικών διακρίσεων με βάση 
γενετικές πληροφορίες, προβλέπει σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο στις ΗΠΑ ο Health Insurance Portability and 
Accountability Act του �996. Αρκετές Πολιτείες έχουν 
υιοθετήσει απαγορευτική νομοθεσία για δυσμενείς 
διακρίσεις στην ασφάλιση με βάση τα γενετικά δεδο-
μένα ή/ και απαγορεύουν την γνώση των γενετικών 
δεδομένων από τον ασφαλιστή (Ν. Καρολίνα, Μαίην, 
Κολοράντο, Κοννέκτικατ, Αλαμπάμα κ.λπ.). Εξ άλλου 
σε �3 Πολιτείες υπάρχει ειδική νομοθεσία κατά των 
γενετικών διακρίσεων στην απασχόληση. 

Σε κανένα κράτος του κόσμου με εξαίρεση την 
Αυστραλία (Genetic Privacy and Non-discrimination Bill 
�998), δεν υπάρχουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για 
οργάνωση και λειτουργία των τραπεζών βιολογικού 
υλικού για ιατρικούς σκοπούς. Οι τράπεζες αυτές λει-
τουργούν κυρίως με βάση κανόνες δεοντολογίας, τους 
οποίους εκπονούν ειδικά επιστημονικά σώματα. 

Κοινωνικές διακρίσεις και ελευθερία της έρευνας 
Τα προαναφερθέντα άρθρα 6 της Διακηρύξεως 

της UNESCo και �� της Συμβάσεως του Συμβουλίου 
της Ευρώπης αποτελούν εδώ τις βασικές προβλέψεις 
για το διεθνές δίκαιο. 

Β. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ 

Συναίνεση του εξεταζομένου 
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει κυρω-

θεί από τον Έλληνα νομοθέτη με τον νόμο �6�9/�998. 
Ανήκει λοιπόν στο θετικό δίκαιο, δεσμεύοντας μάλιστα, 
εν όψει της αυξημένης τυπικής ισχύος της (άρθρο �8 
παράγραφος � Σ.) οποιαδήποτε συναφή μελλοντική 
νομοθετική πρωτοβουλία. Έτσι, ισχύουν οι προαναφερ-
θείσες προβλέψεις της σε σχέση με την συναίνεση του 
εξεταζομένου. Ειδικά το δικαίωμα συγκαταθέσεως σε 
διαγνωστική πράξη (όπως οι γενετικές εξετάσεις) των 
ασθενών σε νοσοκομεία κατοχυρώνεται με το άρθρο 47 
παράγραφος 3 του νόμου �07�/�99�. Το δικαίωμα της 
πλήρους και εκ των προτέρων πληροφορήσεώς των, 
κατοχυρώνεται από τις παραγράφους 4 και 5 του ίδιου 
άρθρου, ενώ η παράγραφος 5 προβλέπει επίσης και την 
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δυνατότητα ελεύθερης ανακλήσεως της συγκαταθέσεως. 
Ο Κανονισμός Ιατρικής Δεοντολογίας (β.δ. της 6.7.�955), 
εξ άλλου, προβλέπει ευθύνη του ιατρού για την εν γένει 
προστασία της προσωπικής ελευθερίας και της ελεύθερης 
επιθυμίας των ασθενών (άρθρο 8 α). 

Ιατρική ευθύνη 
Οι προαναφερθείσες διατάξεις της Συμβάσεως 

του Συμβουλίου της Ευρώπης ισχύουν, κατά το θέμα 
της ιατρικής ευθύνης, και στο ελληνικό θετικό δίκαιο. 
Ισχύει επίσης το γενικό άρθρο 8α περί ιατρικής ευ-
θύνης του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας, καθώς 
και τα άρθρα �5 και �8 περί προστασίας του ιατρικού 
απορρήτου, το οποίο καλύπτει και το απόρρητο των 
γενετικών δεδομένων. 

Ευγονική 
Στην Ελλάδα ισχύει η ήδη μνημονευθείσα διάταξη 

του άρθρου �4 της Συμβάσεως του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, με την οποία δεν αποκλείεται ο προεμ-
φυτευτικός έλεγχος με αποκλειστικό σκοπό, όμως, 
την αποφυγή σοβαρής κληρονομικής φυλοσύνδετης 
ασθένειας. Κατά το άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα 
(νόμος �609/�986), έως και την συμπλήρωση της δω-
δέκατης εβδομάδας της εγκυμοσύνης, η άμβλωση είναι 
επιτρεπτή χωρίς προϋποθέσεις (παράγραφος 4α). Εξ 
άλλου, έως και την συμπλήρωση της �4ης εβδομάδας, η 
άμβλωση επιτρέπεται, εφ΄όσον «έχουν διαπιστωθεί με 
τα σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης ενδείξεις 
σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη 
γέννηση παθολογικού νεογνού». Η πρώτη από τις εν 
λόγω διατάξεις φαίνεται να μην αποκλείει την άμβλω-
ση ακόμη και για λόγους ευγονικής, ενώ η δεύτερη 
καλύπτει μόνον περιπτώσεις, τις οποίες η ιατρική 
επιστήμη χαρακτηρίζει ως «παθολογικές». 

Γνώση των γενετικών δεδομένων 
Ισχύουν το ειδικό, για την προστασία των προσω-

πικών πληροφοριών, προαναφερθέν άρθρο �0 της 
Συμβάσεως, η συνταγματική διάταξη 5 παράγραφος 
5 για την «προστασία της γενετικής ταυτότητας» (η 
οποία, κατά μία άποψη αφορά και στην προστασία 
των γενετικών πληροφοριών), και οι γενικές προβλέψεις 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Αυτές είναι, το νέο άρθρο 9 Α. Σ., η Σύμβαση �08/�98� 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία έχει κυρώσει 
ο νόμος �068/�99�, και ιδίως ο νόμος �47�/�997, ο 
οποίος έχει ενσωματώσει την κοινοτική Οδηγία 95/46. 
Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνονται οι εξής κανόνες: α) 
Τα γενετικά δεδομένα αποτελούν «ευαίσθητα δεδομένα» 
χρήζοντα ιδιαίτερης προστασίας, κατά την έννοια των 
άρθρων 6 της Συμβάσεως �08/�98� και � του νόμου 

�47�/�997, β) Πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό 
και νόμιμο για συγκεκριμένους σκοπούς, γ) Πρέπει να 
είναι τα ενδεδειγμένα και όχι περισσότερα από όσα 
απαιτεί ο σκοπός της συλλογής τους, δ) Πρέπει να 
είναι ακριβή, ε) Πρέπει να διατηρούνται μόνον για όσο 
διάστημα χρειάζεται, στ) Περαιτέρω επεξεργασία τους 
επιτρέπεται μόνον με τη συγκατάθεση του υποκειμένου 
τους, ζ) Η τήρηση αρχείου γενετικών δεδομένων πρέπει 
να γνωστοποιείται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, η) Η συγκατάθεση του ενδια-
φερομένου για την συλλογή και επεξεργασία τους πρέ-
πει να είναι γραπτή, θ) Η επεξεργασία τους πρέπει να 
είναι απόρρητη, απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, 
διάγνωση ή περίθαλψη. Μπορεί να πραγματοποιείται 
για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς υπό τον 
πρόσθετο όρο της τηρήσεως της ανωνυμίας και της 
προστασίας των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων 
(περίπτωση πληθυσμιακών γενετικών εξετάσεων), 
ι) Απαιτείται άδεια συλλογής και επεξεργασίας τους, 
καθώς και άδεια διασυνδέσεως σχετικών αρχείων από 
την παραπάνω Αρχή, ια) Το υποκείμενο των γενετικών 
δεδομένων έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για την 
επεξεργασία τους και την τυχόν ανακοίνωσή τους σε 
τρίτους, προσβάσεως στα στοιχεία της επεξεργασίας, 
αντιρρήσεως για επεξεργασία, και δικαίωμα προσωρινής 
δικαστικής προστασίας. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός από την 
Γνωμοδότησή της (�5/�00�) σε σχέση με τις γενετι-
κές εξετάσεις στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, 
εξέδωσε και Οδηγία για την συλλογή και επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων εργαζομένων και υποψηφίων να 
εργασθούν (��5/�00�), σύμφωνα με την οποία λόγω 
της ανισότιμης σχέσεως εργοδότη / εργαζομένου, η 
εν λόγω συλλογή θεωρείται αθέμιτη, ακόμη και αν 
το θέλησε ο ίδιος ο εργαζόμενος ή ο υποψήφιος να 
εργασθεί. Με την εν λόγω Οδηγία φαίνεται να εξαι-
ρούνται τα γενετικά δεδομένα από τα στοιχεία της 
ιατρικής εκθέσεως για την κατάσταση της υγείας 
του υποψήφιου εργαζομένου τα οποία προβλέπει ο 
γενικής ισχύος νόμος �568/�985. 

Κοινωνικές διακρίσεις και ελευθερία της έρευνας 
Εκτός από τις γενικές συνταγματικές διατάξεις στις 

οποίες θεμελιώνεται η απαγόρευση των διακρίσεων 
(άρθρο 4 παράγραφος � Σ., άρθρο 5 παράγραφος � 
Σ.), ισχύει η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 
�� της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Εντούτοις σημειώνεται ότι, εφόσον τα δείγματα των 
πληθυσμιακών εξετάσεων είναι ανώνυμα, δεν εμπί-
πτουν στο αντικείμενο της προστασίας των προσω-
πικών δεδομένων. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Με βάση τα αναφερθέντα προηγουμένως και τα 
περισσότερα από τα κύρια ερωτήματα τα οποία έχουν 
εντοπισθεί, καταλήγουμε σε ορισμένες προτάσεις 
δεοντολογίας: 
 α)  Κάθε πρόσωπο υποκείμενο γενετικών εξετάσεων 

έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων του, μόνον εφόσον το επιθυμεί. Από 
ηθική άποψη, πάντως, η γνώση αυτή φαίνεται 
επιβεβλημένη, εφόσον επηρεάζει την ζωή τρίτων 
προσώπων. 

 β)  Κατά κανόνα, είναι θεμιτή η πρόσβαση τρίτων,στα 
γενετικά δεδομένα ενός ατόμου, μόνον με την 
συγκατάθεση του ελεγχομένου. 
Εξαιρέσεις δικαιολογούνται όταν: 

 �.  υπάρχουν σοβαροί λόγοι προστασίας της υγείας 
άλλων ατόμων, οπότε με αποκλειστική ευθύνη του 
γιατρού μπορούν να γνωστοποιηθούν δεδομένα 
παρά την άρνηση του εξετασθέντος. 

 �.  ζητούνται γενετικά δεδομένα από εργοδότες, οπό-
τε ακόμη και εάν συναινεί ο ενδιαφερόμενος, τα 
στοιχεία δεν πρέπει να γνωστοποιούνται. Η λύση 
αυτή επιβάλλεται, λόγω κατ’ αρχήν, της ανισότιμης 
θέσεως του εργαζομένου στην σχέση εργασίας 
(ιδίως εάν πρόκειται για ανειδίκευτο εργαζόμενο 
ή εργαζόμενο σε τομείς με μεγάλη ανεργία). Όπως 
ήδη ελέχθη, όταν όμως πρόκειται για απασχόληση, 
οι συνθήκες της οποίας αποδεδειγμένα μπορεί να 
οδηγήσουν στην εκδήλωση γενετικής ασθένειας 
για την οποία υπάρχει προδιάθεση, ο εργοδότης 
δικαιολογείται να γνωρίζει συγκεκριμένα γενετικά 
δεδομένα με την συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, 
εφόσον αντικειμενικά δεν υπάρχει δυνατότητα 
λήψεως εναλλακτικών μέτρων προκειμένου να 
απαλειφθούν ή να μειωθούν οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες επιβαρύνσεως. 

  Εξαιρέσεις δικαιολογούνται επίσης στον ασφαλι-
στικό τομέα. Τα ασφαλιστικά ταμεία του δημόσιου 
ή του ιδιωτικού τομέα δεν είναι θεμιτό να ζητούν 
γενετικά δεδομένα προληπτικών ελέγχων, διότι και 
στην περίπτωση αυτή (όπως και στην περίπτωση 
της απασχολήσεως) ο ασφαλιζόμενος βρίσκεται σε 
μειονεκτική θέση. Για την ιδιωτική ασφάλιση ισχύει 
το ίδιο, όταν δεν υπάρχει κύρια ασφάλιση. 

 3.  Ορθό θα ήταν να εκπονηθεί κώδικας δεοντολογίας 
(π.χ. από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο) ή/ και 
να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για την ίδρυση και 
λειτουργία τραπεζών βιολογικού υλικού (ανάλογη 
π.χ. με τις συναφείς προβλέψεις του σχετικού με 
τις μεταμοσχεύσεις νόμου �737/�999 για τις τρά-
πεζες ιστών και οργάνων). Στόχος πρέπει να είναι 

η αποσαφήνιση ορισμένων βασικών αρχών, όπως 
η δυνατότητα προσβάσεως στα αρχειοθετημένα 
δείγματα από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς 
και ο χρόνος διατηρήσεως «επώνυμου» βιολογικού 
υλικού. Σε γενικές γραμμές, το ζήτημα της προ-
στασίας των γενετικών δεδομένων καλύπτεται 
από τον νόμο �47�/�997. 

 4.  Σκόπιμη θα ήταν η επεξεργασία ενημερωτικών 
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την 
κατανόηση της γενετικής έρευνας από το ευρύ 
κοινό και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, 
στην βάση των προαναφερθεισών αρχών. 

 5.  Θα πρέπει, επίσης, να εξετασθεί ειδικά η καθιέρωση 
διαδικασίας προηγούμενου ελέγχου και εγκρίσεως 
ερευνητικών προγραμμάτων σε πληθυσμιακές 
ομάδες από εξουσιοδοτημένες σχετικά, επιτροπές 
βιοηθικής (Research Ethics Committees). 
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Στα ρευματικά νοσήματα
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summary

SFONTOurIS C, GAMALOuTSOS C. Biologic treatment in rheumatic diseases. New therapeutic 
strategies of systemic autoimmune diseases, have emerged the last decade after the development of 
new drugs, other than the so called classic disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs). These 
new drugs, also referred to as biologics, include anti-TNFa agents (infliximab, etanercept, adalimu-
mab), the IL-1 receptor antagonist (IL-1RA anakinra), the T-cell co-stimulation modulator (CTLA4-Ig, 
abatacept) and the B-cell depletion, monoclonal antibody (anti-CD20, rituximab). Clinical trials on 
new biolologics such as tocilizumab (anti-IL-6R) and golimumab (anti TNFa) are conducted. Classic 
DMARDs are still the mainstay of treatment of rheumatoid arthritis and other rheumatic diseases 
and biologics are usually combined with them for optimum efficacy. Even though biologics were 
initially approved for the treatment of rheumatoid arthritis, they were used to treat seronegative 
spondyloarthritides and other autoimmune diseases. This review focuses on the latest data on their 
use in rheumatology. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 106-116, 2009.

key words: biologics agents, anti-TNFa (infliximab, etanercept, adalimumab), anakinra, abatacept, 
rituximab

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Τα τελευταία χρόνια τα θεραπευτικά αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν στην θεραπεία των 
συστηματικών ρευματικών νοσημάτων έφεραν στο προσκήνιο στοχευμένες θεραπείες εκτός 
των κλασικών νοσοτροποποιητικών φαρμάκων, τις λεγόμενες βιολογικές θεραπείες (βιολογικά 
νοσοτροποποιητικά φάρμακα) που περιλαμβάνουν τους αντι-ΤΝFa (infliximab, etanercept, 
antalimumab), τον ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1(IL-1RA, anakinra), τον αναστολέα της 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ



�07ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7�, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, �009

1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΟΓΚΩΝ (AΝΤΙ-TNFA ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ) ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

�.�. Aντι-TNFa και Ρευματοειδής 
Αρθρίτιδα (RA)

Η χρήση των αντι- TNFa στη ΡΑ εδώ και μία δε-
καετία συντέλεσε στην αλλαγή της θεραπευτικής 
προσέγγισης της ΡΑ. Εγκεκριμένοι για χρήση αντι-ΤΝFa 
στη ΡΑ είναι: η ινφλιξιμάμπη (inflixmab, Remicade) 
χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ΤΝFa, η 
ετανερσέπτη (etanercept, Enbrel) ανθρώπινος διαλυτός 
υποδοχέας τύπου ΙΙ του ΤΝFa, η ανταλιμουμάμπη 
(adalimumab,Humira) ανθρώπινο μονοκλωνικό αντί-
σωμα έναντι ΤΝFa.

o TNF-a κατέχει κεντρικό ρόλο στη φλεγμονή. 
Οι κυτταροκίνες είναι μόρια «αγγελιοφόροι» που 
δεσμεύονται στους υποδοχείς κυττάρων στόχων 
και ενεργοποιούν ένα καταρράκτη φλεγμονωδών 
αντιδράσεων. Ο TNF-a είναι μια κυτταροκίνη «κλειδί» 
που παράγεται από μακροφάγα και ενεργοποιημένα 
Τ-λεμφοκύτταρα. Παίζει κεντρικό ρόλο στην έναρξη 
και πρόοδο της φλεγμονώδους διαδικασίας. Μπορεί να 
είναι διαλυτός ή διαμεμβρανικός. Ο TNF-a ενεργοποιεί 
την παραγωγή άλλων προφλεγμονωδών κυτταροκινών, 
όπως: ιντερλευκίνη �(IL-�), IL-6, IL-8, GM-CSF (�,�). Η 
δράση του TNF-a στη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι 
τριπλή: στους οστεοκλάστες μέσω της αλληλεπίδρασης 
RANK-RANKL (receptor activated nuclear factor kB ligand) 
προκαλώντας απορρόφηση και διάβρωση του οστού, 
στον αρθρικό υμένα προκαλώντας φλεγμονή, πόνο και 
οίδημα, στα χονδροκύτταρα προκαλώντας αλλοίωση 
χόνδρου και μείωση του μεσάρθριου διαστήματος.

Η αιτιολογία της ΡΑ είναι άγνωστη. Πιστεύεται ότι 
η νόσος αρχίζει με την αναγνώριση άγνωστου μέχρι 

τώρα αντιγόνου από το Τ λεμφοκύτταρο μέσω του 
υποδοχέα του Τ λεμφοκυττάρου. Το αντιγόνο παρου-
σιάζεται από το αντιγονο-παρουσ-ιαστικό κύτταρο 
– μακροφάγο ή Β λεμφοκύτταρο μέσω των μορίων 
του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (MHC 
HLA). To T λεμφοκύτταρο για να διεγερθεί εκτός από 
την αναγνώριση του αντιγόνου χρειάζεται και δεύτερο 
σήμα από την αλληλεπίδραση των συνδιεγερτικών 
μορίων CD80/86 της επιφάνειας του αντιγονοπα-
ρουσιαστικού κυττάρου με το CD�8, της επιφάνειας 
του Τ λεμφοκυττάρου. Το διεγερμένο Τ λεμφοκύτταρο 
παράγει τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες TNF-a, IFγ, 
IL-�, IL-6. Οι κυτταροκίνες επάγουν την παραγωγή 
πρωτεϊνών οξείας φάσεως με επακόλουθο την τριπλή 
δράση. Τα διεγερμένα Τ λεμφοκύτταρα εκφράζουν στην 
επιφάνειά τους το μόριο CTLA4 που αναστέλλει την 
ενεργοποίηση του Τ λεμφοκυττάρου, με πολύ μεγάλη 
συγγένεια σύνδεσης με το CD80/86 σε σχέση με το 
CD�8. Η θεραπευτική προσέγγιση στη ΡΑ στοχεύει 
εξειδικευμένα σε διάφορα σημεία του μηχανισμού της 
ανοσιακής διεργασίας.

Η θεραπεία της ΡΑ αρχίζει αμέσως μετά τη διά-
γνωσή της ακόμη και στην πρώιμη μορφή της για να 
ανακοπεί η εξέλιξή της πριν γίνουν διαβρώσεις και 
καταστροφές στα οστά. Υπάρχουν δημοσιεύσεις που 
υποστηρίζουν την ύπαρξη σημαντικών ακτινολογικών 
αλλοιώσεων στα δύο πρώτα χρόνια της νόσου (3). Γι’ 
αυτό η θεραπεία με κορτικοειδή κατ’ αρχάς και κλα-
σικά τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (DMARDs), 
αρχίζει με τη διάγνωση. Καθυστέρηση για διάστημα 
μεγαλύτερο των 4 μηνών μπορεί να έχει σαν συνέπεια 
σημαντική οστική βλάβη (4).

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι η μεθο-
τρεξάτη (7,5-�5 mg την εβδομάδα) σε δύο δόσεις ανά 
�4ωρο. Η λεφλουνομίδη (Arava �0-�0 mg την ημέρα), η 
σουλφασαλαζίνη (Salopyrine �-3gr την ημέρα), κυκλο-

διέγερσης τουΤ-λεμφοκυττάρου (CTLA4-Ig,abadacept) και τον παράγοντα αντι-Β –λεμφοκυττάρων 
(αντι-CD20,rituximab). Σε στάδιο κλινικών μελετών βρίσκεται το tocilizumab αντι-IL-6R, το golimu-
bab αντι-ΤΝF και άλλα μονοκλωνικά αντισώματα. Τα κλασικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα 
συνεχίζουν και παίζουν το βασικό ρόλο στη θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων. Όλοι οι 
βιολογικοί τροποποιητές αρχικά πήραν έγκριση για εφαρμογή στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
επεκτάθηκαν στις οροαρνητικές σπονδυλοαρθρίτιδες και αργότερα προστέθηκαν στην θεραπεία 
και άλλων νοσημάτων. Οι βιολογικοί τροποποιητές χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντοτε σε 
συνδυασμό με τα κλασικά τροποποιητικά και η έγκαιρη χρησιμοποίηση τους φέρνει καλύτερα 
αποτελέσματα Η ανασκόπηση περιλαμβάνει τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα από τη χρήση 
τους στα ρευματικά νοσήματα. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 106-116, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Βιολογικοί τροποποιητές, αντι-TNFa (ινφλιξιμάμπη, ετανερσέπτη, ανταλιμου-
μάμπη), ανταγωνιστής υποδοχέα IL-�, αναστολέας διέγερσης Τ-λεμφοκυττάρου, παράγοντας 
αντι-Β-λεμφοκυττάρων
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σπορίνη-Α (Neoral – Sandimmune, �,5-5 mg την ημέρα), 
υδροξυχλωροκίνη (Plaquenil �00-400 mg την ημέρα), 
ενέσιμος χρυσός (μέσω ΕΦΕΤ) �0mg, �5mg και μετά 
50mg την εβδομάδα. Τα κυρίως χρησιμοποιούμενα 
κλασικά τροποποιητικά της νόσου είναι η μεθοτρεξά-
τη και η λεφλουνομίδη. Οι συνδυαζόμενες θεραπείες 
μεταξύ νοσοτροποποιητικών και κορτικοειδών απο-
δίδουν καλύτερα κα υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί 
μεταξύ αυτών (5,6). Είναι σαφώς ανώτεροι από τη 
μονοθεραπεία. Όσο πιο στενά παρακολουθείται η 
δραστηριοτητα της ΡΑ και τροποποιείται ανάλογα η 
θεραπεία τόσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται 
ευρύτερα στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής πρα-
κτικής σύνθετοι δείκτες εκτίμησης και παρακολούθησης 
της δραστηριότητας της νόσου όπως ο ACR/�0/ 50/70, 
DAS�8, o αριθμός διογκωμένων και ευαίσθητων αρθρώ-
σεων και οι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ,CRP). Συχνότερη 
παρακολούθηση της δραστηριότητας της νόσου και 
έγκαιρη θεραπευτική τροποποίηση έχει καλύτερο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Οι αντι-TNFa παράγοντες χορηγούνται αφού έχουν 
δοκιμαστεί τουλάχιστον � κλασικά τροποποιητικά 
φάρμακα για διάστημα 4 μηνών χωρίς να υπάρχει 
ύφεση και ανταπόκριση. Σε συνδυασμό με μεθοτρε-
ξάτη πετυχαίνουν ύφεση στο 60-70% των ασθενών. 
Επιπλέον αναστέλλουν την εξέλιξη της οστικής βλάβης 
των αρθρώσεων ακόμη και στους ασθενείς που δεν 
είχαν κλινική βελτίωση (7,8,9,�0).

Η δεκαετής σχεδόν εμπειρία από τη χρήση αυτών 
των φαρμάκων συνεχώς εμπλουτίζεται με καινούρια 
δεδομένα από τη συνεχή χορήγηση και παρακολού-
θηση (��).

Οι εθνικές επιστημονικές εταιρείες όπως η Βρε-
τανική Εταιρεία Ρευματολογίας (7), η Ελληνική Ρευ-
ματολογική Εταιρεία (��) και συμπόσια ομοφωνίας 
ειδικών προτείνουν τη χρήση αντι-TNFa παραγόντων 
όταν η νόσος παραμένει ενεργός παρά την επαρκή 
θεραπεία με � τουλάχιστον DMARDs στη συνιστώμενη 
ή τη μέγιστη δοσολογία για χρονικό διάστημα τουλάχι-
στον 4-6 μηνών. Η Βρετανική Εταιρεία Ρευματολογίας 
θεωρεί ότι ο DAS�8 θα πρέπει να είναι > 5,� για να 
αρχίσει θεραπεία με αντι-TNFa ενώ η Ελληνική Εται-
ρεία >4. Επιθετική παρέμβαση με πρώιμη χορήγηση 
αντι-TNFa θα πρέπει να αφορά ασθενείς με κακούς 
προγνωστικούς δείκτες που σχετίζονται με το ενδε-
χόμενο βαριάς καταστροφικής νόσου και αναπηρίας, 
όπως παλυαρθρική προσβολή (μεγαλύτερη των �0 
διογκωμένων αρθρώσεων), ακτινολογικές διαβρώσεις, 
ρευματικά οζίδια, υψηλή ΤΚΕ και CRP, υψηλά επίπεδα 
ρευματοειδούς παράγοντα και anti-CCP αντισωμάτων 
και παρουσία HLA-DRB�*040� ή HLA-DRB*0404.

Δε θα πρέπει να χορηγηθούν σε κύηση, γαλουχία, 
ενεργό λοίμωξη, σε λοιμώδη αρθρίτιδα ή σε περίπτωση 
αρθροπλαστικής που έχει επιπλακεί με λοίμωξη εντός 
των τελευταίων �� μηνών ή επ’ άπειρον αν η πρόθεση 
παραμένει, σε καρδιακή ανεπάρκεια, σε σαφές ιστορικό 
απομυελινωτικής νόσου (�3). Χρειάζεται προσοχή σε 
ασθενείς που είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις (χρόνια 
έλκη, επίμονες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του 
αναπνευστικού), στην πνευμονική ίνωση (ιδίως το 
infliximab) και σε φυματίωση.

Δεν πρέπει να αρχίζει θεραπεία με αντι-TNFa σε 
ασθενείς με HIV, HBV, HCV λοίμωξη, με νεοπλασματική 
νόσο ενώ θα πρέπει να διακόπτεται η αγωγή όταν 
βρεθούν θετικά anti-dsDNA και εμφανιστεί κλινική 
συνδρομή συστηματικού ερυθηματώδους λύκου.

Λόγω του μεγάλου κινδύνου αναζοπύρωσης της 
φυματίωσης οι ασθενείς που πρόκειται να λάβουν 
αντι-TNFa παράγοντα θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε έλεγχο για φυματίωση ή λανθάνουσα φυματίωση 
με απλή ακτινιγραφία θώρακα και δερμοαντίδραση 
Mantoux. Θεωρείται θετική όταν υπάρχει διήθηση 
>5 mm. Σε λανθάνουσα φυματίωση ο ασθενής θα 
πρέπει να λάβει προφύλαξη με ισονιαζίδη για 9 μήνες. 
Θεραπεία με αντι-TNFa μπορεί να αρχίσει ένα μήνα 
μετά την έναρξη της αντιφυματικής αγωγής.

Στην επιλογή του καταλληλότερου αντι-TNFa πα-
ράγοντα δεν υπάρχει ομοφωνία. Δεν υπάρχει απευ-
θείας σύγκριση σε τυχαιοποιημένες μελέτες και ποτέ 
δεν είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα διαφορετικών 
μελετών, λόγω διαφορών μεταξύ των ασθενών, των 
δοσολογικών σχημάτων και των συγχορηγούμενων 
φαρμάκων. Τα στοιχεία όλα βασίζονται σε μετα-ανα-
λύσεις με τη χρήση στατιστικών μεθόδων ή σε εθνικά 
αρχεία (Registries). Η πιθανότητα να επιτευχθεί ACR 
�0% βελτίωση με οποιονδήποτε από τους παράγοντες 
δε διαφέρει σημαντικά και τελικά η επιλογή είναι θέμα 
εμπειρίας του ιατρού και προτίμησης του ασθενούς. 
Το κριτήριο διακοπής της θεραπείας με αντι-TNFa είναι 
η αποτυχία μείωσης του DAS�8 περισσότερο από �,� 
σε 3 μήνες, η εμφάνιση τοξικότητας στο φάρμακο ή 
αδυναμία επίτευξης ύφεσης (DAS�8<3,�) σε 3 μήνες. 
Προσωρινή διακοπή εφαρμόζεται σε εμφάνιση σοβαρής 
λοίμωξης. Εάν αποτύχει η θεραπεία με έναν αντι-TNFa 
παράγοντα μπορεί να χορηγηθεί άλλος με επιτυχία. 
Σε μερική ανταπόκριση μπορεί να αυξάνεται η δόση 
του παράγοντα (infliximab-adalimumab), μπορεί να 
αυξηθεί η δοσολογία των DMARDs, μπορεί να αντι-
καθίσταται ο αντι-TNFa παράγοντας από κάποιον 
άλλο ή μπορεί να αντικαθίσταται το συγχορηγούμενο 
DMARD από κάποιο άλλο. Ένα σημαντικό ποσοστό 
ασθενών δεν ανταποκρίνεται σε αντι-TNFa παράγοντα. 
Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 30%. Ένα πο-
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σοστό ασθενών 5-6% χάνει την αρχική ικανοποιητική 
ανταπόκριση. Από πολλές μελέτες και από αρχεία 
βιολογικών θεραπειών κυρίως της Σουηδίας, ποσοστό 
μεγαλύτερο του 69% αναφέρουν μέση διάρκεια καλής 
ανταπόκρισης και διατήρησης των αντι-TNFa σε 3,� 
έτη (�4). Επί αποτυχίας ή αναποτελεσματικότητας 
των αντι-TNFa παραγόντων χορηγούνται άλλοι πα-
ράγοντες (amakinra, rituximab, abatacept).

�.� Aντι-TNFa και οροαρνητικές 
σπονδυλαρθρίτιδες

Οι οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες είναι μια 
ετερογενής ομάδα πολυσυστηματικών ρευματικών 
παθήσεων που χαρακτηρίζεται από οξεία και χρόνια 
φλεγμονή στις προσφύσεις ή στις αρθρώσεις της 
σπονδυλικής στήλης, στις περιφερικές αρθρώσεις σε 
άλλα όργανα ή και στα τρία(�5). Στην ομάδα αυτή 
περιλαμβάνονται η αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, 
η ψωριασική αρθρίτιδα, η εντεροπαθητική αρθρίτι-
δα, η αντιδραστική αρθρίτιδα και η αδιαφοροποίητη 
σπονδυλοαρθροπάθεια. Χαρακτηρίζονται από προ-
σβολή της σπονδυλικής στήλης και των ιερολαγονί-
ων αρθρώσεων με ή χωρίς προσβολή των μεγάλων 
περιφερικών αρθρώσεων. Κατά κανόνα απουσιάζει ο 
ρευματοειδής παράγοντας και τα αυτοαντισώματα. 
Ανευρίσκεται θετικό σε μεγάλο ποσοστό το αντιγόνο 
ιστοσυμβατότητας HLA-B�7. Η αγκυλωτική σπον-
δυλαρθρίτιδα είναι ο κύριος εκπρόσωπος αυτής της 
ομάδας και είναι η συχνότερη ρευματοπάθεια μετά 
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Προσβάλει τον αξονικό 
σκελετό, τις ιερολαγόνιες, τους τένοντες αλλά και τις 
περιφερικές αρθρώσεις. Η νόσος μπορεί να προκαλέσει 
μόνιμη αναπηρία. Οι εξωσκελετικές εκδηλώσεις είναι 
συχνές με συχνότερη την ιριδοκυκλίτιδα (ραγοειδίτιδα) 
στο �0-�5% των περιπτώσεων. Από το καρδιαγγειακό 
παρατηρούνται διαταραχές αγωγιμότητας, αορτική 
ανεπάρκεια, περικαρδίτιδα. Από τους πνεύμονες ίνωση 
άνω λοβών και περιοριστική πνευμονοπάθεια. Από 
το γαστρεντερικό συμμετοχή ή συνύπαρξη με ΙΦΝΕ 
(νόσο Crohn, ελκώδη κολίτιδα). Από τους νεφρούς 
δευτεροπαθής αμυλοείδωση, IgA νεφροπάθεια.

Ο TNFα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ΑΣ. 
Εκκρίνεται κυρίως από μακροφάγα και μονοκύτταρα 
και επάγει φλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IL-�, IL-6, IL-8, 
GM-CSF). Διεγείρει τους ινοβλάστες να εκφράσουν 
μόρια προσκόλλησης (ICAM-�). Αυξάνει τη μεταφορά 
λευκοκυττάρων στις φλεγμονώδεις περιοχές, διεγείρει 
τη νεοαγγειογένεση και τις διαδικασίες καταστροφής 
οστού και χόνδρου. Έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα TNFa 
στον ορό των ασθενών με ΑΣ καθώς και στις βιοψίες 
από ιερολαγόνιες αρθρώσεις (TNFa-mRNA και πρω-

τεΐνη) (�6). Οι προσπάθειες στο θεραπευτικό πεδίο 
τα τελευταία χρόνια στοχεύουν στο να βρεθεί τρόπος 
περιορισμού της εξέλιξης της νόσου. Οι αντι-TNFa 
θεραπείες στις οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες 
ήρθαν να προστεθούν στην ανάγκη για θεραπεία που 
να σταματά την εξέλιξη της νόσου (�5,�6).

Έχουν θεσπισθεί μέθοδοι εκτίμησης των ασθενών 
με ΑΣ. Η εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου γίνε-
ται με το δείκτη BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index). Η εκτίμηση της σωματικής 
λειτουργικότητας στην ΑΣ γίνεται με το δείκτη BASFI 
(Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index). Η εκτί-
μηση της κινητικότητας της ΣΣ γίνεται με το δείκτη 
BASΜI (Bath Ankylosing Spondylitis Mobility Index). Η 
συνολική αξιολόγηση του ασθενούς με ΑΣ γίνεται με 
το δείκτη ASAS (Assessment in Ankylosing Spondylitis) 
και ASAS 5 από 6 δηλαδή βελτίωση �0% στους 5 από 
τους 6 παράγοντες χωρίς να επιδεινωθεί ο έκτος: 
�.άλγος ράχης, �.συνολική εκτίμηση του ασθενούς 
για την κατάσταση της υγείας του, 3.BASFI, 4.πρωϊ-
νή δυσκαμψία, 5.CRP, 6..ASMI. Έχουν χορηγηθεί και 
οι τρείς αντι-TNFα παράγοντες στις οροαρνητικές 
σπονδυλαρθρίτιδες (�6, �7, �8, �9, �0, ��, ��, �3, 
�4) χωρίς να υπάρχει ομοφωνία στο πότε θα χρη-
σιμοποιηθούν. Έχουν προταθεί συστάσεις από τις 
επιστημονοκές εταιρείες για τη χρήση τους. Από την 
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία (��) για να αρχίσει 
ο ασθενής αγωγή με αντι-TNFα θα πρέπει η νόσος 
να είναι ενεργή για περισσότερο από 4 εβδομάδες, 
ο δείκτης BASDAI να είναι μεγαλύτερος του 4 και να 
υπάρχει σύμφωνη γνώμη ειδικών από την κλινική 
εξέταση και τις παρακλινικές εξετάσεις. Θα πρέπει 
να έχει αποτύχει η θεραπευτική αγωγή με περισσό-
τερα από δύο ΜΣΑΦ, για διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών μηνών. Η αγωγή με σουλφασαλαζίνη σε δόση 
μεγαλύτερη των 4 γραμμαρίων ημερησίως για διά-
στημα μεγαλύτερο των τριών μηνών και η δόση της 
μεθοτρεξάτης να είναι μεγαλύτερη των 7,5 mg την 
εβδομάδα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. 
Τέλος αν υπάρχει ενθεσίτιδα, αποτυχία δύο τοπικών 
εγχύσεων κορτικοειδών.

Τα δοσολογικά σχήματα που χρησιμοποιούνται 
στις οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες είναι: infliximab 
5 mg/kg στις 0,�,6 και κατόπιν κάθε 8 εβδομάδες ενδο-
φλεβίως, etanercept 50 mg κάθε εβδομάδα υποδορίως, 
adalimumab 40 mg κάθε �5 ημέρες υποδορίως. Διακοπή 
του ενός φαρμάκου επί μη ανταποκρισιμότητας και 
προσθήκη άλλου είναι εφικτή. Υπάρχουν αρκετές με-
λέτες με καλά αποτελέσματα (�6). Οι επιπλοκές από 
τη χρήση ή τα πρωτόκολλα εισαγωγής των ασθενών 
στη θεραπεία έχουν αναφερθεί και είναι τα ίδια όπως 
στη ΡΑ. Βεβαίως προκύπτουν πολλά ερωτήματα 
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από τη χρήση των βιολογικών παραγόντων στις 
οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες. Μπορεί η πρώιμη 
θεραπεία με αντι-TNFa να προλάβει την εξέλιξη της 
νόσου; Στις ετερογενείς ομάδες των οροαρνητικών 
γιατί υπάρχει διαφορετική ανταπόκριση; Πότε θα 
γίνει αλλαγή βιολογικού παράγοντα; Η χρήση των 
DMARDs και κυρίως της μεθοτρεξάτης καλυτερεύει 
τους δείκτες στην ψωριασική αρθρίτιδα αλλά όχι και 
στους αρρώστους με ΑΣ(�6,�5).

�.3 Aντι-TNFa και άλλα ρευματικά 
νοσήματα

Οι αντι- TNFa παράγοντες δοκιμάστηκαν και προ-
στίθενται όλο και σε περισσότερα ρευματικά νοσήματα. 
Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι από μελέτες μικρών 
ομάδων ή μεμονωμένων ανακοινώσεων (case reports). 
Έχουν χορηγηθεί με επιτυχία στον συστηματικό ερυ-
θηματώδη λύκο, στη νεανική ρευματοειδή αρθρίτι-
δα, στη νόσο Still των ενηλίκων, στο συστηματικό 
σκληρόδερμα, στη δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα, 
στις αγγειίτιδες, στη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet, στην 
κροταφική αρτηρίτιδα, στην αρτηρίτιδα Takayasu, 
στη νόσο Kawasaki, στη σαρκοείδωση, στην υποτρο-
πιάζουσα πολυχονδρίτιδα, στον οικογενή μεσογειακό 
πυρετό, στα περιοδικά σύνδρομα (TRAPS, Υπερ-IgD, 
CINCA), στο σύνδρομο SAPHo, στη ραγοειδίτιδα, στην 
ισχιαλγία, στην οστεοαρθρίτιδα, στην αμυλοείδωση, 
στην ηωσινοφιλική περιτονεϊτιδα.

Σε 7 ασθενείς με ΣΕΛ χορηγήθηκε με επιτυχία inflix-
imab (οι 4 με νεφρίτιδα, οι 3 με ανθεκτική αρθρίτιδα). 
Βελτιώθηκε η λευκωματουρία και η αρθρίτιδα. Σε 4 
ασθενείς εμφανίστηκαν αντισώματα. Είναι γνωστό 
κατά τη θεραπεία ΡΑ με αντι-TNFa να παράγονται 
αυτοαντισώματα ANA, anti-DNA, aCL (�6).

Στη νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα έχει χορηγηθεί 
με επιτυχία το etanercept με 75% ανταπόκριση και 
αποτελεσματικότητα (�7,�8). Στο σύνδρομο Sjögren 
χορηγήθηκε etanercept σε πιλοτική μελέτη, χωρίς να 
έχει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στην ενεργό-
τητα της νόσου (�9). Σε παιδί με σύνδρομο Sjögren 
που εμφάνισε πολυαρθρίτιδα, πορφύρα, ραγοειδίτιδα 
και οπτική νευρίτιδα, το infliximab ήταν δραστικό μόνο 
στην αρθρίτιδα (30).

Στη νόσο Still των ενηλίκων χορηγήθηκαν και συ-
νεχίζονται να χορηγούνται με επιτυχία και οι τρεις 
βιολογικοί παράγοντες (3�). Σε συστηματικό σκληρό-
δερμα με πνευμονική ίνωση και πνευμονική υπέρταση 
που χρησιμοποιήθηκε infliximab υπήρξε θεαματική 
ανταπόκριση (3�). Αντιθέτως αναπτύχθηκε πανκυτ-
ταροπενία και lupus like σύνδρομο σε άλλον ασθενή 
με σκληρόδερμα σε αγωγή με infliximab. 

Στις συστηματικές αγγειΐτιδες οι αντι-TNFa παρά-
γοντες χορηγήθηκαν με πολύ καλά αποτελέσματα. Το 
infliximab στην κοκκιωμάτωση Wegener έχει επιδείξει 
μεγάλη δραστικότητα επάγοντας την ύφεση και επι-
τρέποντας τη μείωση των ανοσοκατασταλτικών. Σε 
πολλές μελέτες έχει δράση στην προσβολή του ΚΝΣ και 
στην οφθαλμική προσβολή. Το etanercept χορηγήθηκε 
στην κοκκιωμάτωση Wegener σε �80 ασθενείς για �7 
μήνες πέτυχε ύφεση το 7�,5% που διατηρήθηκε μόνο 
ένα έτος ενώ είχε την ίδια συχνότητα υποτροπών με 
την κλασική αγωγή. Μελέτες τονίζουν την υπεροχή 
του infliximab έναντι του etanercept στην κοκκιωμά-
τωση Wegener (33).

Στη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet φαίνεται και οι τρείς 
παράγοντες να έχουν καλά αποτελέσματα στη βλεν-
νογονοδερματική, την οφθαλμική, την αρθρική και την 
προσβολή του ΚΝΣ. Έχουν χορηγηθεί σε ανθεκτικές 
περιπτώσεις εκεί που δεν υπήρξαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα από τις συμβατικές θεραπείες με κορτι-
κοειδή και νοσοτροποιητικά. Το infliximab φαίνεται να 
αποδίδει καλύτερα στην οφθαλμική προσβολή (34) και 
στην προσβολή του ΚΝΣ. Στην κροταφική αρτηρίτιδα 
χρησιμοποιήθηκε το infliximab σαν μονοθεραπεία (35) 
σε πολλές μελέτες αλλά και το etanercept και adalim-
umab με σχετικά καλά αποτελέσματα (35,36,37,38).

Στον οικογενή μεσογειακό πυρετό με αμυλοείδωση, 
ανθεκτική αρθρίτιδα, υπάρχουν αναφορές με θεα-
ματική ανταπόκριση στο infliximab (39, 40). Υπάρχει 
περίπτωση �5χρονου με πολυαρθρίτιδα που ανταπο-
κρίθηκε επιτυχώς στη χορήγηση etanercept (4�).

Τέλος χορηγήθηκε infliximab σε 40 ασθενείς με 
δισκοκήλη και ισχιαλγία (επιβεβαιωμένη με MRI). 
Χορηγήθηκαν 3 mg/kg σε �0 ασθενείς και � mg/kg σε 
άλλους. Παρακολουθήθηκαν για ένα έτος οπότε δια-
τηρήθηκε η αναλγησία και βελτιώθηκε η νευρολογική 
εικόνα, μειώθηκε η κήλη κατά 50%. Υποδόρια χορήγηση 
etanercept �5 mg, σε 3 δόσεις ανά � ημέρες οδήγησε 
σε μεγάλη μείωση των συμπτωμάτων (4�, 43).

2. ΑΝΑΣyΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ-
ΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-1 (ANAkINrA, IL-1rI) ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

�.�.Ο ρόλος της IL-� στην παθογένεια 
των ρευματικών νοσημάτων και η 
χρήση του anakinra στη ΡΑ

H IL-�, όπως και ο TNF-a, είναι προφλεγμονώδης 
κυτταροκίνη που κατέχει κεντρικό ρόλο στην παθο-
φυσιολογία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (44,45).. 
Παράγεται κυρίως από τα ενεργοποιημένα μονοκύτ-
ταρα και μακροφάγα αλλά και από αλλα αντιγονοπα-
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ρουσιαστικά κύτταρα. Είναι πλειοτροπική κυτταροκίνη 
με ποικιλία βιολογικών δράσεων όπως:
 �. Ενεργοποίηση των Τ και Β λεμφοκυττάρων
 �. Αύξηση της παραγωγής άλλων κυτταροκινών (πχ 

IL-6 και TNF-a) και χυμοκινών (IL-8)
 3. Αύξηση της έκφρασης μορίων προσκόλλησης στο 

αγγειακό ενδοθήλιο
 4. Απελευθέρωση του RANKL (receptor activator of 

NF-κΒ ligand)
 5. Απορρόφηση οστού και αποδόμηση του αρθρικού 

χόνδρου
 6. Πολλαπλασιασμός των υμενοκυττάρων
 7. Απελευθέρωση μεταλλοπρωτεϊνασών και άλλων 

μεσολαβητών της φλεγμονής (No, CoX-�, PAF)
Οι βιολογικές ιδιότητες της IL-� είναι ανάλογες με 

αυτές του TNF και εξαρτώνται από την παραγόμενη 
ποσότητά της. Σε μικρή ποσότητα προκαλεί πυρε-
τό, αρθραλγίες, μυαλγίες, κεφαλαλγία, σύγχυση και 
ανορεξία, ενώ σε μεγάλες ποσότητες εισέρχεται στην 
κυκλοφορία και μαζί με τον TNF προκαλεί πυρετό και 
αύξηση της σύνθεσης πρωτεϊνών οξείας φάσης από το 
ήπαρ. Σε αντίθεση με τον TNF δεν προκαλεί απόπτωση, 
αιμορραγική νέκρωση των όγκων, ούτε σηπτικό σόκ 
ακόμα και σε μεγάλη συγκέντρωση (47).

Από τα μονοπύρηνα φαγοκύτταρα και τα ιστικά 
μακροφάγα παράγεται μια ανασταλτική της IL-� ουσία, 
η οποία έχει την ίδια δομή με την IL-�, συνδέεται με 
τους ίδιους υποδοχείς, αλλά βιολογικά είναι ανενεργή 
και καλείται ανταγωνιστής του υποδοχέα της IL-1 
(IL-1 receptor antagonist, IL-1ra). Έχει δε σα δράση 
την ελαττωμένη παραγωγή προσταγλανδινών από τα 
κύτταρα του αρθρικού υμένα και τα χονδροκύτταρα, 
ελαττωμένη παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών από τα 
ενεργοποιημένα υμενοκύτταρα και χονδροκύτταρα 
και ελαττωμένη διήθηση των ιστών της άρθρωσης 
από μονοπύρηνα.

Το anakinra είναι μια ανασυνδυασμένη ανθρώπινη 
IL-�ra που διαφέρει από την ενδογενή πρωτεΐνη στο 
ότι δεν είναι γλυκοζυλιωμένη και έχει μια επιπλέον 
μεθειονίνη στο αμινοτελικό της άκρο. 

Από τους Eastgate και συν δείχτηκε ότι οι ασθενείς 
με ενεργό ΡΑ έχουν αυξημένα επίπεδα IL-� (48) ενώ 
ο καθοριστικός ρόλος της IL-� στην παθοφυσιολογία 
της ΡΑ καταδείχθηκε μετά από μεταφορά του αν-
θρώπινου γονιδίου της IL-�β σε κουνέλια που είχε σαν 
αποτέλεσμα την έκφραση IL-�β από τα υμενοκύτταρα 
των κουνελιών (49).

Από σειρά κλινικών μελετών σε ασθενείς με ΡΑ, 
φάνηκε ότι είχε ικανοποιητική αποτελεσματικότητα 
και το �00� έλαβε από το FDA έγκριση για χρήση 
στη μέτριας εως μεγάλης βαρύτητας ΡΑ μετά από 
αποτυχία ενός ή περισσοτέρων τροποποιητικών 

της νόσου φαρμάκων, είτε ως μονοθεραπεία ή σε 
συνδυασμό με DMARDs.

Η αποτελεσματικότητα του anakinra αφορά όχι 
μόνο την επίτευξη του στόχου του ACR�0, ACR50, και 
ACR70 σε στατιστικα σημαντικό υψηλότερο ποσοστό 
σε σχέση με το placebo αλλά και στη βελτίωση τω δει-
κτών φλεγμονής, της ποιότητας ζωής των ασθενών, 
και στην καθυστέρηση προόδου των ακτινολογικών 
αλλοιώσεων (50,5�,5�)

Σε ότι αφορά την ανοχή και ασφάλεια του φαρ-
μάκου, δεν έχει παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος 
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με τους 
αλλους βιολογικούς παράγοντες στη συνήθη δόση των 
�00 mg την ημέρα χορηγούμενα υποδορίως. Η συχνό-
τερη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η τοπική αντίδραση 
στο σημείο της ένεσης που εμφανίζεται σε ποσοστό 
63-8�% των ασθενών αποτελεί αίτιο διακοπής της 
θεραπείας, όμως, μόνο στο 5-8%.

�.�.Η χρήση του anakinra σε ρευματικά 
νοσήματα εκτός της Ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας

 Το anakinra αν και αρχικά έλαβε έγκριση για τη 
θεραπεία της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας, φαίνεται ότι 
είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των αυτο-
φλεγμονωδών, αλλά και άλλων ρευματικών νοσημάτων. 
Έτσι, έχει χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία:
 �. της νόσου Still ενήλικα στην οποία ο ρόλος της 

IL-�β φαίνεται ότι είναι καθοριστικός.Η χορήγηση 
anakinra σε μελέτη μιας μικρής ομάδας ασθενών 
με ανθεκτική νόσο έφερε άμεση ανταπόκριση ε. 
(53)

 �. νεανικής ΡΑ. Έχει υποστηριχθεί ότι διαταραχή στην 
έκκριση της IL-�β παίζει σημαντικό ρόλο στην πα-
θογένεια της νεανικής ΡΑ, άποψη που στηρίζεται 
σε πειραματικά δεδομένα από μελέτες μονοπύρη-
νων κυττάρων περιφερικού άιματος ασθενών που 
εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες IL-�β. δεν υπάρχουν 
τυχαιοποιημένες μελέτες αλλά περιγραφές περι-
στατικών όπου η νόσος ανταποκρίθηκε δραματικά. 
Σε μια περιγραφή 9 ασθενών από τους οποίους 
μαλιστα οι 4 είχαν λάβει infliximab, οι 7 πέτυχαν 
ύφεση της νόσου (54,55)

 3. ανθεκτικής τοφώδους ουρικής αρθρίτιδας (56)
 4. ψευδοουρικής αρθρίτιδας (57)
 5. στα αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα. Πρόκειται για 

ομάδα σπάνιων νοσημάτων που κληρονομούνται 
με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα, ενώ 
σε πολλούς από τους ασθενείς διαπιστώνονται 
μεταλλάξεις στο γονίδιο NALP3 που κωδικοποιεί 
την πρωτεΐνη κρυοπυρίνη που έιναι σημαντική για 
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την επεξεργασία της IL-�β. σ’ αυτή την ομάδα νο-
σημάτων το anakinra έχει χορηγηθεί με αποτέλεσμα 
ταχεία και μακροχρόνια κλινική και εργαστηριακή 
ανταπόκριση σε:

 i. σύνδρομο TRAPS, ανθεκτικό στη χορήγηση anti-
TNF, (58,59)

 ii. οικογενή μεσογειακό πυρετό, ανθεκτικό στην 
κολχικίνη (60)

 iii. σύνδρομο FCAS (familial cold autoinflammatory 
syndrome, οικογενές κρυοεπαγόμενο αυτοφλεγ-
μονώδες σύνδρομο) (6�)

 iv. σύνδρομο NoMID (neonatal onset multisystem 
inflammatory disease, πολυσυστηματική φλεγ-
μονώδης νόσος νεογνικής έναρξης) (6�)

 v. σύνδρομο Muckle-Wells (63)
 6. σύνδρομο Behcet (64)
 7. υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα (65) 
 8. ανθεκτικό σύνδρομο Schnitzler (66)

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες υπάρχουν μόνο για τη χρήση του 
anakinra στη ΡΑ και όχι στα υπόλοιπα ρευματικά 
νοσήματα όπου υπάρχουν κυρίως αναφορές περι-
πτώσεων (case reports).

3. ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ CD20 
ΤΩΝ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (rITuXIMAB, ANTI-CD20) 
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

3.� Rituximab και Ρευματοειδής 
Αρθρίτιδα

Η ριτουξιμάμπη (rituximab, Mabthera) έιναι ένα χι-
μαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του CD�0 μορίου 
της επιφάνειας του Β λεμφοκυττάρου. Το CD�0 βρί-
σκεται στα προ-Β και ώριμα Β-λεμφοκύτταρα αλλά δε 
βρίσκεται στα πλασματοκύτταρα και στα αιμοποιητικά 
στελεχιαία Β κύτταρα. Τα Β κύτταρα είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. 
Το αντιγόνο που παρουσιάζουν ενεργοποιεί τα Τ 
κύτταρα και σαν συνέπεια παράγονται κυτταροκίνες 
που ενεργοποιούν τα μακροφάγα ώστε να παράγουν 
προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες με επακόλουθο φλεγ-
μονή και καταστροφή της άρθρωσης. 

Τα αυτοδραστικά Β κύτταρα παράγουν αυτο-
αντισώματα που περιλαμβάνουν το ρευματοειδή 
παράγοντα (RF). Τα ανοσοσυμπλέγματα του RF που 
σχηματίζονται στον αρθρικό υμένα οδηγούν στην 
παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών μέσω 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος και ενεργοποί-
ησης των μακροφάγων (67). Τα ενεργοποιημένα Β 
λεμφοκύτταρα παράγουν κυτταροκίνες (πχ TNFa, IL-6, 
λεμφοτοξίνη) που προάγουν τη φλεγμονή και βλάβη 

στην άρθρωση. Η λεμφοτοξίνη προάγει το σχηματισμό 
νέων λεμφοειδών δομών στον αρθρικό υμένα και βοηθά 
στη διαιώνιση αυτοάνοσων αντιδράσεων. 

Το rituximab είναι η πρώτη εκλεκτική θεραπεία με 
στόχο τα Β κύτταρα. Η εξάλειψη των Β κυττάρων γί-
νεται μέσω τριών μηχανισμών: �) κυτταροτοξικότητα 
εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα (CDCC, comple-
ment-dependent cytotoxicity), �) κυτταροτοξικότητα 
εξαρτώμενη από αντίσωμα (ADCC, antibody dependent 
cytotoxicity), 3) μέσω απόπτωσης. Μετά τη χορήγηση 
rituximab εξαφανίζονται τα Β λεμφοκύτταρα από την 
κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα, από 6-�8 
μήνες (67). Το rituximab έχει έγκριση για χρήση στη 
ΡΑ με δόση � gr την 0, �5η ημέρα και μετά 6 μήνες. 
Για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του 
φαρμάκου στη ΡΑ έγιναν μελέτες (68,69) που έδειξαν 
βελτίωση στους δείκτες ACR50 43% από �5%. Στην 
αρχή χορηγήθηκε σε ανθεκτικούς στις anti-TNFa θερα-
πείες ασθενείς. Σήμερα έχει ένδειξη στο θεραπευτικό 
οπλοστάσιο της ΡΑ συγχορηγούμενο με μεθοτρεξάτη 
αφού προηγηθεί αγωγή με αντι-TNFa και δεν υπάρξει 
ικανοποιητική ανταπόκριση. Φαίνεται η προσθήκη 
rituximab μετά τη χορήγηση anti-TNFa να αποδίδει 
καλύτερα από ότι η αλλαγή σε άλλον anti-TNFa πα-
ράγοντα (70). 

Όπως σε όλα τα ανοσοκατασταλτικά πρέπει να 
προηγείται έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux και 
έλεγχος ηπατίτιδας Β. Αν είναι θετική η αντίδραση 
πρέπει να προηγηθεί χημειοπροφύλαξη, και σε φορείς 
HBsAg προφύλαξη με lamivudine �00 mg ημερησίως. 
Αντενδείκνυται ο εμβολιασμός με αντιγριπικό εμβόλιο 
λόγω έλλειψης Β λεμφοκυττάρων στους ασθενείς που 
θεραπεύονται με rituximab.

3.� Rituximab και άλλα νοσήματα

Έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στη νεφρίτιδα του 
λύκου ανθεκτική στις θεραπευτικές παρεμβάσεις με 
κορτικοειδή, κυκλοφωσφαμίδη και άλλα ανοσοκατα-
σταλτικά (7�) και προσβολή του ΚΝΣ. 

Οι Speaks και συν χορήγησαν rituximab σε συν-
δυασμό με πρεδνιζολόνη σε ασθενή με κοκκιωμά-
τωση Wegener με θετικά ANCA. Μετά το τέλος της 
αγωγής αρνητικοποιήθηκαν τα ANCA και υπήρξε 
κλινική ύφεση. Εννέα μήνες μετά ο τίτλος των ANCA 
επανεμφανίσθηκε αλλά ο ασθενής να παραμένει 
σε ύφεση. Επαναχορηγήθηκε το rituximab, ο τίτλος 
των ANCA παραμένει υψηλός ενώ ο ασθενής είναι 
σε ύφεση. Το εύρημα υποδηλώνει μακροζωία των 
πλασματοκυττάρων που παράγουν ANCA. Η χρήση 
του rituximab στην κοκκιωμάτωση Wegener παραμένει 
θέμα για διευκρίνιση. Έχει χορηγηθεί σε προσβολή 
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ΚΝΣ σε ασθενή με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjφgren σε 
πολυμυοσίτιδα ανθεκτική στις συμβατικές θεραπείες, 
σε θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα αδιαφορο-
ποίητου νοσήματος του συνδετικού ιστού, στη μικτή 
κρυοσφαιριναιμία(7�,73). Οι αναφορές στηρίζονται σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις ενώ δεν υπάρχουν μέχρι 
τώρα τυχαιοποιημένες μελέτες.

4. ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ CTLA-4 ΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ABATACePT, 
CTLA-4-IGG) ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Η πλήρης ενεργοποίηση του Τ λεμφοκυττάρου 
απαιτεί δύο μηνύματα από το αντιγονοπαρουσια-
στικό κύτταρο HLA: αναγνώριση ενός εξειδικευμένου 
αντιγόνου από τον Τ κυτταρικό υποδοχέα (μήνυμα 
�) καθώς και ένα δεύτερο μήνυμα από τη σύνδεση 
συνδιεγερτικών μορίων με το συνδέτη τους. Ένα από 
τα περισσότερο μελετημένα συνδιεγερτικά μόρια στο 
Τ-λεμφοκύτταρο είναι το CD�8 που συνδέεται με τα 
CD80/D86 στο αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο. 
Το ενεργοποιημένο Τ-λεμφοκύτταρο εκφράζει στην 
επιφάνειά του το CTLA-4 μόριο που συνδέεται με το 
CD80/86. Η σύνδεση CTLA-4/CD80/CD86 μετάγει αρ-
νητικό σήμα στο Τ λεμφοκύτταρο αναστέλλοντας την 
ενεργοποίησή του. Στοχεύοντας στην παρεμπόδιση 
της σύνδεσης CD�8/CD80/CD86 τροποποιούμε τη 
λειτουργία του Τ λεμφοκυττάρου για θεραπευτικούς 
σκοπούς στα διάφορα ανοσολογικά νοσήματα.

Το abatacept (orencia) είναι ανασυνδυασμένη αν-
θρώπινη πρωτεΐνη του CTLA-4 με IgG� που αντα-
γωνίζεται το CD�8 στη σύνδεσή του με το CD80/86. 
Παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA από 
κύτταρα ωοθήκης κινεζικού hamster.

Έχει λάβει ένδειξη για τη θεραπεία της ΡΑ σε συνδυ-
ασμό με μεθοτρεξάτη σε ασθενείς που είχαν ανεπαρκή 
ανταπόκριση ή δυσανεξία σε άλλα ανοσοτροποποι-
ητικά συμπεριλαμβανομένου και ενός τουλάχιστον 
αντι-TNFa. Η θεραπευτική δοσολογία έχει καθορισθεί 
σε �0 mg/kg την 0, �5η, 30η ημέρα και κατόπιν κάθε 
4 εβδομάδες ενδοφλεβίως. Η προσθήκη abatacept 
σε ασθενείς με ΡΑ που είχαν μερική ανταπόκριση σε 
αναστολείς του TNFa και έπαιρναν κλασικά DMARDs 
βελτίωσε τους δείκτες ενεργότητας της νόσου από τη 
δεύτερη έγχυση του φαρμάκου (74). Η συγχορήγηση με 
αντι-ΤΝFa ή anakinra δεν ενδείκνυται γιατί ο κίνδυνος 
σοβαρών λοιμώξεων είναι πολύ μεγάλος (75,76).

Το CTLA-4 αναστέλλει ευθέως το σχηματισμό των 
οστεοκλαστών που έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση 
των διαβρώσεων της νόσου (77). Η παρακολούθηση 
και επαγρύπνηση για λοιμώξεις, κακοήθεια, οι προ-
φυλάξεις για το ενδεχόμενο TBC είναι οι ίδιες που 

ισχύουν για τους αντι-TNFa παράγοντες. Η εμπειρία 
από τη συνεχιζόμενη χορήγηση του φαρμάκου σε 
συνδυασμό με τα κλασικά DMARDs θα μας δώσει 
διεξόδους και λύσεις στα θεραπευτικά προβλήματα 
της ΡΑ και πιθανώς άλλων νοσημάτων.
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Εφαρμογές των βιολογικών τροποποιητών  
στη Δερματολογία

ΓΧ Αναστασιάδης

summary

ANASTASIADIS GH. Immunomodulators drugs in dermatology. This review summarizes the use 
of immunomodulators in dermatology. The main indication for the treatment of dermatological dis-
eases is moderate to severe psoriasis vulgaris. In the pathogenesis of this disease there is convincing 
evidence for the role of T cells and inflammatory molecules like TNF-a. So I describe the indications, 
contraindications and side effects of these drugs. Current guidelines recommendations is written in 
this review and we describe the off-label use of biological drugs in other except psoriasis dermato-
logical diseases. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 117-123, 2009.

key words: Biologic drugs, anti-TNF-a, infliximab, etanercept, adalimumab, efalizimab, alefacept, 
psoriasis.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι νέες βιολογικές θεραπείες, που στοχεύουν στην 
εξουδετέρωση συγκεκριμένων φλεγμονωδών μορίων, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια πολλών δερματικών νοσημάτων. Στην αρχή παρουσιάζονται τα φάρμακα και τα 
χαρακτηριστικά τους, η εγκεκριμένη ένδειξή τους, που είναι η μέτρια προς σοβαρή σε πλάκες 
ψωρίαση και τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν γίνει στην θεραπεία αυτή. Δίνονται 
οδηγίες για την χρήση και την παρακολούθηση των παρενεργειών, σύμφωνα με τις οδηγίες 
των πρωτοπόρων στην χρήση αυτών των νέων φαρμάκων. Τελευταία αναφέρονται ορισμένες 
εφαρμογές των βιολογικών φαρμάκων σε δερματικά νοσήματα πλην ψωρίασης, που είναι 
πειραματικές και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές τις χρήσεις. Νοσοκ. Χρονικά, 
71, Συμπλήρωμα, 117-123, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Βιολογικά φάρμακα, αντι-TNF-α, infliximab, etanercept, adalimumab, efalizimab, 
alefacept, ψωρίαση.
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ  
ΣΤΗΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Bιολογικά φάρμακα ορίζονται εκείνα που παρά-
γονται σε ζώντες οργανισμούς. Τέτοια φάρμακα είναι 

συνήθως πρωτεΐνες που παράγονται με την τεχνολο-
γία του ανασυνδυασμένου DNA ή των μονοκλωνικών 
αντισωμάτων. 

Υπάρχουν 4 βασικές κατηγορίες βιολογικών φαρ-
μάκων:
 �. Ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες πχ ανθρώπινες ορ-

μόνες, κυτοκίνες, αυξητικοί παράγοντες που πα-
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ράγονται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου 
DNA.

 �. Εξανθρωποποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα: πα-
ράγονται μονοκλωνικά αντισώματα, έναντι ειδικών 
στόχων, με την χρησιμοποίηση του ανοσολογικού 
συστήματος ενός ζώου και την ́ ΄εξανθρωποποίηση΄΄ 
του αντισώματος για να μην προκύψει ανοσολογική 
αντίδραση κατά την χορήγηση. 

 3. Ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες σύντηξης: μηγνύονται 
δύο διαφορετικές ανθρώπινες πρωτεΐνες για να 
σχηματισθεί ένα χρήσιμο φάρμακο.

 4. Πρωτεΐνες σημασμένες με τοξίνες: προσαρτάται 
μία τοξίνη σε μία πρωτεΐνη για να επιτευχθεί η 
επιθυμητή φυσιολογική επίδραση.
Αυτά που ορίζονται νέες βιολογικές θεραπείες 

είναι φάρμακα που στοχεύουν σε ειδικούς υποδοχείς 
στην επιφάνεια των κυττάρων, μειώνοντας έτσι τις 
παρενέργειες από διάφορα συστήματα ή την αλλη-
λεπίδραση των φαρμάκων.

Το παράδειγμα της ψωρίασης

Η ψωρίαση είναι μια πολύπλοκη χρόνια, φλεγμο-
νώδης, συστηματική νόσος που προσβάλλει το δέρμα, 
τα νύχια και καμιά φορά τις αρθρώσεις, με περιόδους 
έξαρσης και ύφεσης. Η ψωρίαση αφορά το 3% του 
Ελληνικού πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από αυξη-
μένο πολλαπλασιασμό και ανώμαλη διαφοροποίηση 
των επιδερμικών κυττάρων, καθώς επίσης και διήθηση 
των βλαβών κυρίως από Τ-λεμφοκύτταρα. 

Δύο εξελίξεις κέντρισαν το ενδιαφέρον όσον αφορά 
τις βιολογικές θεραπείες στην ψωρίαση. 

Πρώτον στο πρόσφατο παρελθόν, η ψωρίαση 
αναγνωρίστηκε σαν ένα ανοσολογικό νόσημα(�). Η 
παρουσία αυξημένου αριθμού ενεργοποιημένων Τ-
λεμφοκυττάρων στις βλάβες της ψωρίασης και στην 
κυκλοφορία των ασθενών αυτών, καθώς και η κλινική 
απάντηση σε φάρμακα, που καταστέλλουν την ενερ-
γοποίηση των Τ-κυττάρων πχ κυκλοσπορίνη, ήταν 
μια επιβεβαίωση αυτής της αναγνώρισης. 

Επίσης η ψωρίαση συνυπάρχει συχνά με ψωρι-
ασική αρθρίτιδα, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, 
ψυχολογικές-ψυχιατρικές διαταραχές και μεταβολικό 
σύνδρομο (παχυσαρκία, διαβήτη, διαταραχές λιπιδίων 
και καρδιαγγειακή νόσο) που φαίνεται ότι η χρόνια 
φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο. 

Δεύτερον υπήρξε γρήγορη εξέλιξη στην κατανόηση 
της λειτουργίας των Τ-κυττάρων σε φυσιολογικά και σε 
πάσχοντα άτομα. Ο ρόλος των Τ-κυττάρων στην ψω-
ρίαση είναι πολύπλοκος και όχι πλήρως γνωστός.

Φαίνεται ότι μια πλειάδα φλεγμονωδών κυττάρων, 
με κεντρικό τον ρόλο του Τ-λεμφοκυττάρου και πολλοί 

μεσολαβητές της φλεγμονής, εμπλέκονται στην παθο-
γένεια της ψωρίασης(�). Στα σημεία της φλεγμονής, 
ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα απελευθερώνουν 
τύπου Ι κυτοκίνες όπως είναι η IFN-α, o TNF-α, και η 
IL-�. Η IFN-α συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των 
κερατινοκυττάρων με την αναστολή της απόπτω-
σης(3), η IL-� διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των 
Τ- λεμφοκυττάρων και των κερατινοκυττάρων. Τέλος 
ο TNF-α διεγείρει την παραγωγή κυτοκινών από τα 
λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα, διεγείρει την έκφρα-
ση μορίων προσκόλλησης (ICAM-�) – υπεύθυνων για 
την μετανάστευση των φλεγμονωδών κυττάρων στο 
δέρμα(4) - και του ενδοθηλιακού παράγοντα αύξησης 
των αγγείων (VEGF) που συμβάλλει στην ελικοειδή 
μορφολογία των αγγείων στην ψωρίαση(5). 

o TNF-α είναι μια �7kd πρωτεΐνη που αποτελείται 
από 3 ίδιες υπομονάδες και παράγεται από πολλά 
διαφορετικά κύτταρα πχ τα ενεργοποιημένα Τ-λεμ-
φοκύτταρα, αλλά και από τα κερατινοκύτταρα, τα 
μονοκύτταρα, τα κύτταρα Langerhans κλπ. Υπάρχει 
ως διαμεμβρανικό στην επιφάνεια των κυττάρων που 
το παράγουν ή συνδεδεμένο με τους υποδοχείς στην 
επιφάνεια των κυττάρων στόχων, αλλά και ελεύθερη 
διαλυτή πρωτεΐνη στην κυκλοφορία του αίματος. Όλες 
οι μορφές του είναι βιολογικά ενεργείς(6).

Βιολογικοί τροποποιητές

Οι βιολογικοί τροποποιητές στην δερματολογία 
έχουν κύρια ένδειξη την μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση 
σε πλάκες, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί πειραματικά 
και σε μια πλειάδα δερματικών νοσημάτων, με ποικίλα 
αποτελέσματα.

Mέτρια και σοβαρή ψωρίαση αναφέρεται αυτή που 
προσβάλλει συνολική επιφάνεια δέρματος πάνω από 
�0% ή εμφανίζει psoriasis severity score (PASI index) 
πάνω από �0 ή προσβάλλει θέσεις του σώματος που 
έχουν σημαντική επιβάρυνση στην ψυχολογία ή την 
εργασία του ασθενούς.

Οι βιολογικοί παράγοντες που είναι δραστικοί στην 
θεραπεία της ψωρίασης, ανάλογα με τον τρόπο δράσης 
διακρίνονται σ΄ αυτούς που εμποδίζουν:
 �. την ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων(7) (efalizumab, 

alefacept) ή 
 �. την μετανάστευση των Τ-κυττάρων (efalizumab) 

στο δέρμα και
 3. την δράση του ΤΝF-α(8) (etanercept, infliximab, 

adalimumab) οι τελευταίοι είναι αποτελεσματικοί 
στην θεραπευτική και της ψωριασικής αρθρίτι-
δας.
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ALeFACePT

Η Alefacept (Amevive) είναι μια πρωτεΐνη σύντη-
ξης, η οποία αποτελείται από το εξωκυττάριο τμή-
μα της LFA-3 και το Fc τμήμα της IgG�(9). Ως προς 
τον μηχανισμό δράσης η Alefacept συνδέεται με τον 
υποδοχέα CD� του Τ-κυττάρου και έτσι εμποδίζεται 
η αλληλεπίδραση με το LFA-3 του αντιγονοπαρουσι-
αστικού κυττάρου (ΑΠΚ) και επομένως η διέγερση 
του λεμφοκυττάρου. 

Ενδείξεις: η Alefacept χρησιμοποιείται στην θερα-
πεία της ψωρίασης και φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο 
και στην θεραπεία άλλων νοσημάτων στα οποία το 
Τ-κύτταρο παίζει σπουδαίο ρόλο στην παθογένειά 
τους. Στην ψωρίαση χρησιμοποιείται σε εβδομαδι-
αία χορήγηση ενδομυικά ή ενδοφλέβια και σε δόση 
7,5-�5 mgr.

Αντένδειξη στην χορήγησή της αποτελεί η παρουσία 
ενεργού λοίμωξης ή κακοήθειας, ενώ δεν έχει μελετηθεί 
η χρήση της στην κύηση και στην γαλουχία.

eFALIzuMAB

Η efalizumab είναι ένα αντι-CD��a ανθρώπινο μο-
νοκλωνικό αντίσωμα, που ενώνεται με το συστατικό 
CD��a του υποδοχέα LFA-� στο Τ-λεμφοκύτταρο(�0). 
Η σύνδεση αυτή εμποδίζει την αλληλεπίδραση του 
LFA-� με τον ICAM-� του ΑΠΚ και των ενδοθηλιακών 
κυττάρων. Σαν αποτέλεσμα έχουμε την μη ενεργο-
ποίηση του λεμφοκυττάρου και την αναστολή της 
μετανάστευσης τους στο δέρμα.

Ενδείξεις: η efalizumab χρησιμοποιείται κυρίως 
στην θεραπεία της κατά πλάκας ψωρίασης. Η δόση 
της είναι �mgr/Kgr βάρους σώματος (εκτός από την 
πρώτη ένεση που είναι 0,7 mgr/Kgr) σε υποδόρια 
εβδομαδιαία χορήγηση. Τα αποτελέσματα με αυτήν 
την δόση έδειξαν ότι �7-39% των ασθενών είχαν βελτί-
ωση του psoriasis severity score (PASI index) κατά 75% 
στις �� εβδομάδες χορήγησης και μετά από 6 μήνες 
θεραπεία, το ποσοστό ανεβαίνει στο 44%, ενώ μετά 
από διακοπή 70 ημερών, το PASI πέφτει στο μισό του 
αρχικού, προ της αγωγής. 

Αν στους 3 μήνες η βελτίωση PASI δεν είναι του-
λάχιστον 50% τότε το φάρμακο διακόπτεται σαν 
αναποτελεσματικό. Έχει μελετηθεί σε συνεχόμενη 
χορήγηση 36 μηνών χωρίς αύξηση στις ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση της 
δόσης της efalizumab δεν φαίνεται να αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα της.

Η απότομη διακοπή της efalizumab μπορεί να 
οδηγήσει σε έξαρση της ψωρίασης ή εμφάνιση πιο 
βαριάς μορφής, αυξημένη πιθανότητα για τέτοια 

παρενέργεια έχουν, αν διακόψουν την θεραπεία οι 
ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σ΄αυτήν. Μικρή 
έξαρση μπορεί να αντιμετωπισθεί με τοπική αγωγή 
χωρίς να γίνει διακοπή της efalizumab. 

Στους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην 
χορήγηση της efalizumab μπορεί να χορηγηθεί άλλο 
συστηματικό φάρμακο κυρίως κυκλοσπορίνη ή μεθο-
τρεξάτη, αλλά και άλλης κατηγορίας πχ αντι-TNF-α 
φάρμακο βιολογικό.

Συχνή παρενέργεια της efalizumab αποτελεί η 
γριππώδης συνδρομή που παρουσιάζεται στις πρώτες 
ενέσεις και διαρκεί λίγες ώρες ή μέρες.

Ασυμπτωματική λευκοκυττάρωση ή και λεμφο-
κυττάρωση παρατηρείται στο 40-50% των ασθενών 
και είναι αναστρέψιμες μετά το τέλος της θεραπείας, 
επίσης στο 0,3-3,�% των ασθενών παρουσιάζεται 
θρομβοπενία, που και αυτή είναι αναστρέψιμη με την 
διακοπή του φαρμάκου. Σπάνια είναι η αιμολυτική 
αναιμία και η πανκυτταροπενία. Μπορεί στην διάρ-
κεια της χορήγησης να παρουσιασθούν αρθραλγίες. 
Το φάρμακο πρέπει να διακόπτεται � μήνες πριν και 
� εβδομάδες μετά από εμβολιασμούς (με ζώντες ή 
εξασθενημένους οργανισμούς) ενώ διακόπτεται επί-
σης όταν παρουσιαστούν σημάδια λοίμωξης μέχρι να 
υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Αντενδείξεις για την χορήγηση efalizumab αποτε-
λούν: η ύπαρξη λοίμωξης, ενεργού φυματίωσης, οι 
ανοσοανεπάρκειες, η ύπαρξη κακοήθειας, η εγκυμο-
σύνη και η γαλουχία. 

eTANerCePT

Το ETANERCEPT είναι μια πλήρως ανθρώπινη δι-
μερής πρωτεΐνη σύντηξης, που αποτελείται από το 
εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα TNF-α και την 
ανθρώπινη IgG�(��).

Το etanercept συνδέεται με τον TNF-α στην θέση 
σύνδεσής του με τον υποδεχέα p55 και αναστέλλει 
την δράση του.

Ενδείξεις: έχει εγκριθεί για την θεραπεία της ψω-
ρίασης και της ψωριασικής αρθρίτιδας. Σε μια διπλή 
τυφλή μελέτη μέση βελτίωση του PASI score ήταν 46% 
σ΄ αυτούς που έπαιρναν ETANERCEPT συγκρινόμενο 
με 9% αυτών που έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Σε μια 
μελέτη με μακρό χρόνο παρακολούθησης 96 εβδομά-
δων και δοσολογία 50 mg δύο φορές την εβδομάδα 
υποδόρια, επιτεύχθηκε στο 5�% βελτίωση του PASI 
score τουλάχιστον 75%

Η δοσολογία που χρησιμοποιείται είναι 50 mg δύο 
φορές την εβδομάδα υποδόρια.
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Αντενδείξεις στην χορήγηση 
ETANERCEPT αποτελούν η λοίμωξη, 
η κακοήθεια, και το ιστορικό 
απομυελινωτικής νόσου.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: η πιο συχνή ανεπιθύμητη 
ενέργεια είναι ο ερεθισμός στον σημείο της υποδόριας 
ένεσης. Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες 
και ελαττώνονται σε συχνότητα μετά τον �ο μήνα 
χορήγησης.

Υπάρχει ελαφρά αυξημένος κίνδυνος για λοίμωξη 
του αναπνευστικού. Και πρέπει να ελέγχονται οι 
ασθενείς για ύπαρξη φυματίωσης με ακτινογραφία 
θώρακος και δοκιμασία φυματίνης. Μπορεί να ανα-
πτύξουν οι ασθενείς που παίρνουν ETANERCEPT 
αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) ή συμπτώματα 
συστηματικού λύκου(��) στην διάρκεια χορήγησης 
του φαρμάκου. Μπορεί να γίνει κλινικά έκδηλη μία 
λανθάνουσα σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ μέχρι τώρα 
δεν υπάρχει αύξηση στις κακοήθειες στους ασθενείς 
που έχουν θεραπευτεί με ETANERCEPT.

Το ETANERCEPT μπορεί να συνδυαστεί με κυκλο-
σπορίνη ή μεθοτρεξάτη, αλλά αυτός ο συνδυασμός 
αυξάνει την ανοσοκαταστολή. 

Το ETANERCEPT ανήκει στην κατηγορία Β για χο-
ρήγηση στην κύηση, δηλαδή δεν υπάρχουν ενδεί-
ξεις βλάβης στο έμβρυο σε πειραματόζωα, αλλά δεν 
υπάρχουν μελέτες σε έγκυες γυναίκες. Έτσι πρέπει 
να αποφεύγεται η χορήγησή της στην διάρκεια της 
κύησης και της γαλουχίας, αφού δεν είναι γνωστό αν 
εκκρίνεται στο γάλα της μητέρας.

INFLIXIMAB

Το INFLIXIMAB είναι ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό 
αντίσωμα �49kd έναντι του ανθρώπινου TNF-α(6).

Μηχανισμός δράσης Το INFLIXIMAB συνδέεται με 
όλες τις μορφές του TNF-α (τη διαλυτή, τη ελεύθερη, 
αλλά και την συνδεδεμένη διαμεμβρανική), και εμπο-
δίζει την αλληλεπίδραση του με τους υποδοχείς στα 
κύτταρα(�3).

Ενδείξεις: το INFLIXIMAB ενδείκνυται για την θερα-
πεία της μέτριας και σοβαρής ψωρίασης σε πλάκες σε 
ενήλικες, στους οποίους απέτυχε, ή δεν ήταν ανεκτή 
ή υπήρχε αντένδειξη για άλλη συστηματική θεραπεία 
(κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, PUVA). 

Βέβαια εκτός από την ψωρίαση έχει επίσημη έν-
δειξη για άλλα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα όπως 
η ρευματοειδής και ψωριασική αρθρίτιδα, οι φλεγ-
μονώδεις νόσοι του εντέρου και η αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα.

Στην ψωρίαση η δόση του INFLIXIMAB είναι 5mgr/

Kgr βάρους σώματος σε αργή-τουλάχιστον � ώρες-
ενδοφλέβια έγχυση, η οποία επαναλαμβάνεται την �η, 
6η εβδομάδα και στην συνέχεια ανά 8 εβδομάδες. Εάν 
κάποιος ασθενής δεν δείξει ανταπόκριση μετά από 
�4 εβδομάδες, δηλ μετά από 4 δόσεις του φαρμάκου, 
η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται.

Την �0η εβδομάδα από την έναρξη του INFLIXIMAB 
80% των ασθενών έχουν βελτίωση του PASI score 
κατά 75%. Τα μονοκλωνικά αντισώματα (INFLIXIMAB 
και adalimumab) παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα στην αρχή της θεραπείας σε σχέση με 
το ETANERCEPT, αλλά με την συνέχιση της αγωγής 
τα αποτελέσματα συγκλίνουν με μια μικρή υπεροχή 
των μονοκλωνικών αντισωμάτων, τα οποία χάνουν 
την αποτελεσματικότητά τους με την συνεχιζόμενη 
θεραπεία. Έτσι στις �4 εβδομάδες θεραπείας για το 
etanercept, 59% των ασθενών επιτυγχάνουν βελτί-
ωση του PASI score κατά 75%, για το adalimumab 
το ποσοστό είναι 70% και για το INFLIXIMAB 8�%. 
Μετά από 50 εβδομάδες διατηρείται το αποτέλεσμα 
στο etanercept, ενώ για το INFLIXIMAB το ποσοστό 
γίνεται 60%.

Αντένδειξη στην χορήγηση του INFLIXIMAB αποτελεί 
η ευαισθησία στο φάρμακο και η παρουσία ενεργού 
λοίμωξης ή κακοήθειας. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες του INFLIXIMAB συμβαίνουν 
στο �0% των ασθενών στην διάρκεια έγχυσης του 
φαρμάκου. Οι αντιδράσεις περιλαμβάνουν ρίγη, κακου-
χία, κνησμός, κνίδωση, πόνος στο στήθος, υπέρταση 
ή υπόταση και δύσπνοια. Σοβαρές λοιμώξεις όπως 
πνευμονία, κυτταρίτιδα, σηψαιμία έχουν αναφερθεί 
στο 3% των ασθενών που έπαιρναν το φάρμακο 
συνήθως όμως μαζί με κάποιο άλλο ανοσοκατασταλ-
τικό παράγοντα όπως τα κορτικοστεροειδή ή την 
μεθοτρεξάτη.

Αντισώματα έναντι του φαρμάκου έχει αναφερθεί 
ότι αναπτύσσονται στους ασθενείς που παίρνουν το 
φάρμακο και μπορεί στην επαναχορήγηση να ανα-
πτύξουν σύνδρομο ορονοσίας.

Πρέπει να αποφεύγεται η χορήγησή της σε ασθε-
νείς με θετική mantoux ή οι ασθενείς αυτοί πρέπει να 
πάρουν χημειοπροφύλαξη.

Μπορεί οι ασθενείς που παίρνουν INFLIXIMAB 
να αναπτύξουν αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) ή 
συμπτώματα συστηματικού λύκου στην διάρκεια 
χορήγησης του φαρμάκου.

Η συγχορήγηση με άλλα φάρμακα πχ κορτικοειδή 
ή μεθοτρεξάτη επιτρέπεται με την επισήμανση ότι 
αυξάνουν την ανοσοκαταστολή και πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αναγνώριση κάποιας 
λοίμωξης.

Χρήση στην κύηση: το INFLIXIMAB ανήκει στην 
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κατηγορία C για την κύηση, δηλαδή δεν έχει δοκιμα-
στεί σε πειραματόζωα και βέβαια ούτε και σε έγκυες 
γυναίκες. Έτσι πρέπει να αποφεύγεται η χορήγησή 
του στην διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

ADALIMuMAB

To adalimulab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα 
ενατίον του TNF-α, πλήρως ανθρώπινο και χορηγείται 
υποδόρια.

Η δοσολογία του adalimulab είναι 80 mg υποδόρια, 
μετά μια εβοδμάδα 40 mg και μετά 40 mg κάθε δύο 
εβδομάδες. Σε περίπτωση που ελαττωθεί η αποτελε-
σματικότητα του φαρμάκου μπορεί να χορηγηθεί μια 
φορά την εβδομάδα ή να προστεθεί μεθοτρεξάτη.

Με το adalimulab μετά από �6 εβδομάδες θεραπείας 
επιτυγχάνεται βελτίωση του PASI score κατά 75% στο 
80% των ασθενών κατά μία μελέτη(�4), ενώ σε μία 
δεύτερη το ποσοστό(�5) αναφέρεται 7�%.

oι anti-TNF-α etanercept, infliximab και adalimumab 
έχουν παρενέργειες αλλά η κύρια διαφορά τους σε 
σχέση με τα κλασσικά φάρμακα της ψωρίασης (με-
θοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, ασιτρετίνη, εστέρες του 
φουμαρικού οξέος) είναι ότι δεν είναι οργανοτοξικά 
(ηπατοτοξικά ή νεφροτοξικά). Έτσι οι συχνότερες 
παρενέργειες των νεώτερων βιολογικών φαρμάκων 
είναι οι τοπικές εκδηλώσεις στα σημείο των ενέσεων 
(ερύθημα, κνησμός, εκχύμωση) οι οποίες είναι ήπιες και 
παροδικές. Με το infliximab αντιδράσεις στην διάρκεια 
της έγχυσης και μέχρι � ώρες μετά, εμφάνισαν το �0% 
των ασθενών που θεραπεύτηκαν στις κλινικές μελέτες 
και περίπου το 3% από αυτούς διέκοψαν την έγχυση 
εξ αιτίας των αντιδράσεων. Οι ήπιες αντιδράσεις 
κατά την έγχυση του φαρμάκου είναι ρίγη, ερύθημα, 
κνίδωση κλπ ενω οι πιο βαριές είναι αναφυλακτοειδείς 
ή και αναφυλακτικές αντιδράσεις.

Φαίνεται ότι οι ασθενείς που είναι σε θεραπεία με 
αντι-TNF-α έχουν ελαφρά αυξημένο κίνδυνο να παρου-
σιάσουν κακοήθειες ή και σοβαρές λοιμώξεις κυρίως 
κοκκιωματώδεις φλεγμονές και τα στοιχεία για αυτές 
τις παρενέργειες προέρχονται κυρίως από ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθίτιδα που λάμβαναν infliximab ή 
adalimumab για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι οι αντι-TNF-α πα-
ράγοντες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
απομυελινωτικής νόσου (σκλήρυνση κατά πλάκες ή 
οπτική νευρίτιδα) ενώ αντενδείκνυται η χορήγησή 
τους σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια 
και αναφέρθηκαν δύο θανατηφόρα περιστατικά με 
ηπατική ανεπάρκεια που έπαιρναν infliximab.

Για την χορήγησή τους συνιστάται έλεγχος γενικός, 
έλεγχος αιματολογικός και βιοχημικός, έλεγχος για 

ΑΝΑ, για ηπατίτιδα Β και C, HIV για άτομα με υψηλό 
κίνδυνο, γενική ούρων και ακτινογραφία θώρακος 
ενώ θα πρέπει να ελέγχεται και η δερμοαντίδραση 
mantoux. 

Στην διάρκεια της θεραπείας επαναλαμβάνεται η 
mantoux ανά έτος (αν αρχικά είναι αρνητική). Ενώ ανά 
3 με 6 μήνες γίνεται έπανάληψη της γενικής αίματος, 
ούρων, του βιοχημικού και ηπατικού ελέγχου.

Για την efalizumab μηνιαία για 3 μήνες και μετά 
ανά 3μήνο πρέπει να γίνεται γενική αίματος για την 
διερεύνηση θρομβοπενίας.

Ένα πειραματικό βιολογικό φάρμακο που στοχεύει 
στην αναστολή δύο φλεγμονωδών μεσολαβητών της 
interleukin �� και interleukin �3 με το όνομα ustekinumab 
δοκιμάστηκε σε σύγκριση με το etanercept και βρέθηκε 
δραστικότερο στην θεραπεία της ψωρίασης σε μία 
μελέτη που διήρκησε �� εβδομάδες.

Η χρήση βιολογικών παραγόντων στην δερμα-
τολογία εκτός από την ψωρίαση είναι πειραματική. 
Έτσι έχουν χρησιμοποιθεί αντι-TNF-α παράγοντες στη 
θεραπεία του συνδρόμου Behcet κυρίως το infliximab 
και το etanercept. Η χορήγησή τους φαίνεται ότι δεν 
υπερτερεί των κορτικοειδών και απλά ελαττώνουν 
την ανάγκη για χορήγηση αυξημένων δόσεων από 
αυτά(�6).

Πειραματικά το infliximab έχει χρησιμοποιηθεί για 
την θεραπεία του γαγγραινώδους πυοδέρματος(�7) 
και κυστικής ακμής(�8) με μέτρια αποτελέσματα. Η 
χρήση της στην θεραπεία της διαπυητικής ιδρωταδε-
νίτιδας(�9), και της ερυθράς ιονθίου πιτυρίασης(�0) 
έδωσε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Eπίσης έχει 
χρησιμοποιηθεί με σχετικά καλά αποτελέσματα στα 
πομφολυγώδη νοσήματα (πεμφιγοειδές, πέμφιγα, 
ουλωτικό πεμφιγοειδές και υποκεράτιος αμικροβιακή 
φλυκταίνωση). 

Στην σαρκοείδωση έχουν αναφερθεί καλά αποτε-
λέσματα με το infliximab σε όλες τις μορφές, περιλαμ-
βανομένης και της δερματικής σαρκοείδωσης(��,��) 
ενώ αντιφατικά αποτελέσματα αναφέρονται με το 
etanercept(�3) και το adalimumab(�4). 

Για την θεραπεία του δακτυλιοειδούς κοκκιώματος 
και της λιποειδικής νεκροβίωσης αναφέρονται καλά 
αποτελέσματα με το infliximab(�5) και το etaner-
cept(�6). Αυτά τα φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί και 
για την αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστού με 
σχετικά καλά αποτελέσματα(�7,�8). Έχει αναφερθεί 
σε 3 περιστατικά τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης 
(ΤΕΝ), γρήγορη βελτίωση με μόλις μία έγχυση inflix-
imab στο ένα 3 και στα άλλα δύο 5 mgr/Kgr βάρους 
σώματος(�9). 

Για την εκτός ενδείξεων χρήση της efalizumab 
πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί με 
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επιτυχία σε περιορισμένο αριθμό ασθενών στην θε-
ραπεία του δακτυλιοειδούς κοκκιώματος(30), του 
ομαλού λειχήνα(3�) της ατοπικής δερματίτιδας(3�) 
και της δερματομυοσίτιδος(33).

Tέλος για την εκτός ενδείξεων χρήση της Alefacept 
αναφέρονται καλά αποτελέσματα στην θεραπεία του 
ομαλού λειχήνα(34), του λειχήνα στο στόμα και της 
γυροειδούς αλωπεκίας(35).

Δύο ακόμα βιολογικά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην δερματολογία που ανταγωνίζονται τα Β-κύτταρα 
και την IgE ανοσοσφαιρίνη το rituximab και το omali-
zumab αντίστοιχα.

rITuXIMAB 

Eίναι ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι 
του CD�0, το οποίο επάγει την απομάκρυνση in vivo 
φυσιολογικών, αλλά και παθολογικών-κακοήθων Β 
κυττάρων. Το �997 πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην 
θεραπεία του CD�0+ Β λεμφώματος. Στην δερματο-
λογία χρησιμοποιήθηκε σε μεμονωμένα περιστατικά 
πέμφιγας, επίκτητης πομφολυγώδους επιδερμό-
λυσης, πρωτοπαθούς δερματικού Β-λεμφώματος, 
δερματομυοσίτιδας και σε αντίδραση μοσχεύματος 
έναντι ξενιστού.

Στην πέμφιγα και στην παρανεοπλασματική πέμφι-
γα, όλα τα περιστατικά, περίπου �0, που αναφέρθη-
καν στην βιβλιογραφία είχαν βελτίωση έως και πλήρη 
ύφεση της νόσου(36).

Ένας ασθενής με επίκτητη πομφολυγώδη επιδερ-
μόλυση είχε πλήρη ύφεση όταν στην θεραπεία του 
(αζαθειοπρίνη, πριεδνιζολόνη, κολχικίνη) προστέθηκε 
το rituximab 375mgr/m σε ενδοφλέβια έγχυση ανά 
εβδομάδα(37).

Στην θεραπεία του πρωτοπαθούς δερματικού 
Β λεμφώματος χορηγήθηκε το rituximab σε δόση 
375mgr/m� σε ενδοφλέβια έγχυση ανά εβδομάδα για 
8 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα(38) ήταν 70% πλήρης 
ανταπόκριση και μερική απάντηση �0%.

Στην δερματομυοσίτιδα χρησιμοποιήθηκε το 
rituximab σε 3 ασθενείς σε δόση �00 mgr/m� και σε 
άλλους 3 ασθενείς σε δόση 375 mgr/m�, όλοι οι ασθε-
νείς είχαν σημαντική βελτίωση στη δερματική και 
μυική νόσο(39). 

Στην αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστού 
χρησιμοποιήθηκε το rituximab με συνολική απάντηση 
70% στις σκληροδερμικές και λειχηνοειδείς αντιδράσεις 
της νόσου(40).

Όσον αφορά το omalizumab είναι ένα ανθρώπινο 
ανασυνδυασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο 
μπλοκάρει τον υψηλής συγγένειας Fc-υποδοχέα της 
ανοσοσφαιρίνης IgE. Έτσι ελαττώνει τα επίπεδα της 

ανοσοσφαιρίνης στο αίμα και μπλοκάρει την επαφή 
της στο μαστοκύτταρο και άλλα ανοσοκύτταρα. Με 
αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται η φλεγμονώδης αντί-
δραση που εξαρτάται από την ανοσοσφαιρίνη IgE. 

Το omalizumab έχει εγκριθεί για την θεραπεία του 
σοβαρού άσθματος σε άτομα πάνω από �� ετών. Το 
omalizumab έχει χρησιμοποιηθεί στην θεραπεία της 
αλλεργικής ρινίτιδας και επαγγελματικής αλλεργίας 
στο Latex(4�). Χορηγείται σε υποδόρια ένεση ανά 
�-4 εβδομάδες με καλά χαρακτηριστικά ασφάλειας 
(πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ο ερεθισμός στα 
σημεία των ενέσεων, αναφυλακτική αντίδραση στο 
0,�% των ασθενών και δεν φαίνεται να αυξάνει την 
επίπτωση κακοηθειών στους ασθενείς που χορηγή-
θηκε το φάρμακο)

Στις εκτός ενδείξεων χρήσεις του omalizumab, 
χορηγήθηκε σε ατοπικούς ενήλικες ασθενείς με σοβαρή 
λειχηνοποιημένη δερματίτιδα χωρίς όμως καμιά βελτί-
ωση της νόσου μετά από 4 μήνες αγωγή(4�). Τέλος θα 
ήταν λογικό να χρησιμοποιηθεί στην χρόνια κνίδωση, 
αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια αναφορά στην 
βιβλιογραφία.
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Θεραπευτικές εφαρμογές των βιολογικών 
τροποποιητών στη Γαστρεντερολογία

Ι Θεοδωρόπουλος

summary

THeODOrOPOuLOS I. The use of Biologics in Gastroenterology, particularly in the Treatment 
of Inflammatory Bowel Disease. Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC) are common 
and frequently disabling diseases. Despite currently available treatments, many patients experience 
frequent relapses and significant complications. The development of biologic therapies targeted to 
specific effectors of disease has substantially altered the management of inflammatory bowel disease 
(IBD) in recent years. Biologic therapies have proved highly effective, particularly for patients with 
refractory or fistulizing disease, and have afforded new options and renewed hope for many patients. 
These advances, however, have been accompanied by evidence of serious, potentially fatal side ef-
fects associated with the use of biologic agents either alone or in combination with conventional 
therapies. These serious consequences, coupled with the significant costs of these agents, have 
raised questions regarding the appropriate role of biologics in IBD care. When comparing anti-TNFs 
with each other, despite the limitations inherent in comparing clinical trials of differing designs, 
currently available anti-TNF agents approved in both United States and Europe for the treatment of 
CD (infliximab and adalimumab) and UC (infliximab) and those who have recently been approved 
for CD only by the FDA (certolizumab pegol and natalizumab, the latest accompanied by restric-
tive labeling), when optimally dosed, are similarly effective in their ability to induce response and 
remission. The development of antibodies against biologic therapies is common and can decrease 
the degree and duration of therapeutic response. The mechanisms, consequences, and prevention 
of immunogenicity require further study; however, current data suggest that high-dose induction 
accompanied by scheduled maintenance regimens can reduce the immune response. In addition, 
concomitant immune suppression reduces the development of antibodies for all biologic agents 
described in this report. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 124-132, 2009.

key words: Crohn’s Disease, Ulcerative Colitis, biologics, infliximab, adalimumab, certolizumab 
pegol, natalizumab

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η νόσος Crohn (NC) και η Ελκώδης Κολίτιδα (EK) αποτελούν χρόνια νοσήματα που συχνά συνο-
δεύονται από σημαντική αναπηρία. Παρά τις υπάρχουσες θεραπείες, πολλοί ασθενείς βιώνουν 
συχνές υποτροπές και σοβαρές επιπλοκές. Η ανάπτυξη των βιολογικών τροποποιητών, που 
στοχεύουν σε συγκεκριμένα παθογενετικά μονοπάτια της νόσου, έχει επιφέρει πραγματική 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η νόσος του Crohn (NC) και η Ελκώδης Κολίτιδα (ΕΚ) 
είναι χρόνια νοσήματα, που συχνά οδηγούν σε σημα-
ντικού βαθμού αναπηρία. Υπολογίζεται ότι έχουν προ-
σβληθεί � εκατομμύριο περίπου άνθρωποι συνολικά σε 
Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η πορεία 
αυτών των νοσημάτων είναι διαρκώς εξελισσόμενη, 
παρά τις τρέχουσες θεραπείες, και χαρακτηρίζεται 
από περιόδους υφέσεων και εξάρσεων. Οι ασθενείς 
με NC συχνά οδηγούνται στο χειρουργείο, με το �0% 
περίπου αυτών να χρειάζονται επέμβαση στα 3 
πρώτα χρόνια (�) και το 70% μετά πάροδο �5ετίας 
(�) από την αρχική διάγνωση της νόσου. Τόσο η NC 
όσο και η ΕΚ, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα 
ζωής, όπως φάνηκε και σε μια μελέτη στην οποία 
μεγάλος αριθμός ασθενών ανέφερε ποιότητα ζωής 
εφάμιλλη των ασθενών με κλάσης III / IV καρδιακή 
ανεπάρκεια (3). Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς 
δεν είναι σε θέση να εργαστούν (4) και, δεδομένης της 
έναρξης της ΙΦΝΕ σε νεαρή ηλικία, χάνονται πολλά 
από τα παραγωγικά χρόνια της ζωής. Επιπλέον, οι 
κλασσικές θεραπείες, όπως είναι τα γλυκοκορτικοειδή, 
σε μακροχρόνια χρήση οδηγούν σε ένα μια πληθώρα 
ανεπιθύμητων ενεργειών και σημαντικού βαθμού 

νοσηρότητα. Συνεπώς, τα τελευταία χρόνια μεγάλη 
έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη νέων, δυνητικά πιο 
αποτελεσματικών, λιγότερο τοξικών θεραπειών που 
θα μπορούν να παρέμβουν παθογενετικά στη φυσική 
εξέλιξη της νόσου. 

Η εισαγωγή των βιολογικών τροποποιητών στο 
οπλοστάσιο των ΙΦΝΕ τα τελευταία χρόνια αποτέ-
λεσε σημαντική επανάσταση στη θεραπεία, ειδικά 
στις περιπτώσεις ασθενών με κορτικοανθεκτική ή 
κορτικοεξαρτώμενη νόσο. Οι βιολογικοί τροποποιητές 
είναι παράγοντες που, σε αντίθεση με τα φάρμακα 
που συντίθενται χημικά, προέρχονται από ζωντα-
νές πηγές (άνθρωποι, ζώα ή μικροοργανισμοί) (5). 
Περιλαμβάνουν μια σειρά από φυσικά βιολογικά πα-
ρασκευάσματα, ανασυνδυασμένα πεπτίδια ή πρωτε-
ΐνες (συμπεριλαμβανομένων και των κυτταροκινών), 
καθώς και θεραπείες βασιζόμενες σε αντισώματα ή 
σε νουκλεϊκά οξέα ή που έχουν ως στόχο σωματικά 
γονίδια. Από αυτούς τους παράγοντες, οι μοναδικοί 
που έχουν μέχρι σήμερα πάρει ένδειξη στη θεραπεία 
των ΙΦΝΕ είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα ή τμήματα 
αντισωμάτων. 

Την απαρχή της εισαγωγής των βιολογικών τρο-
ποποιητών στη θεραπεία των ΙΦΝΕ αποτέλεσε το 
infliximab, που αρχικά πήρε ένδειξη στη NC. Πρόκει-

επανάσταση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του 
Εντέρου (ΙΦΝΕ) τα τελευταία χρόνια. Οι βιολογικές θεραπείες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα απο-
τελεσματικές, ειδικά στις περιπτώσεις ανθεκτικής ή συριγγοποιού νόσου, προσφέροντας νέες 
ελπιδοφόρους επιλογές σε πολλούς ασθενείς. Ωστόσο, οι θεραπείες αυτές, παρά τα σημαντικά 
τους πλεονεκτήματα, δεν είναι άμοιρες ανεπιθύμητων ενεργειών, ορισμένες εκ των οποίων 
είναι ιδιαίτερα σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες, ειδικά όταν οι βιολογικοί τροποποιητές 
χορηγούνται μαζί με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Αυτά τα σοβαρά επακόλουθα, σε συνδυ-
ασμό με το υψηλό κόστος των βιολογικών θεραπειών, καθιστούν επιτακτική την ορθολογική 
τους χρήση στην κλινική πράξη, η οποία θα πρέπει να εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή. Οι 
βιολογικοί παράγοντες που είναι διαθέσιμοι σήμερα και έχουν πάρει έγκριση σε Αμερική και 
Ευρώπη για τη NC (infliximab, Adalimumab) και για την ΕΚ (infliximab), καθώς και αυτοί που 
έχουν εγκριθεί πρόσφατα για τη NC μόνο στην Αμερική (certolizumab pegol και natalizumab, 
το τελευταίο μόνο με περιορισμένες ενδείξεις), έχουν παρεμφερή αποτελεσματικότητα στο 
να επάγουν την ανταπόκριση και την ύφεση της νόσου, εφ’ όσον χρησιμοποιούνται σε δόσεις 
επαρκείς. Η ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι των βιολογικών τροποποιητών είναι συχνό φαι-
νόμενο και μπορεί να μειώσει το βαθμό και τη διάρκεια της ανταπόκρισης και να αυξήσει την 
πιθανότητα τοπικών και συστηματικών αντιδράσεων κατά την έγχυση. Πρόσφατα δεδομένα 
δείχνουν ότι η επαγωγή της θεραπείας με υψηλές δόσεις βιολογικού τροποποιητή, ακολουθού-
μενη από θεραπεία συντήρησης με χορήγησή του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να 
ελαττώσει την ανοσιακή απάντηση. Η ταυτόχρονη χορήγηση ανοσοκαταστολής επίσης μειώνει 
την ανάπτυξη αντισωμάτων. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 124-132, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Νόσος Crohn, Ελκώδης Κολίτιδα, βιολογικοί τροποποιητές, infliximab, adalim-
umab, certolizumab pegol, natalizumab

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
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ται για ένα χειμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα (Ig G�) 
έναντι του παράγοντα νέκρωσης του όγκου (Tumor 
necrosis Factor, TNF). Στην πορεία αξιολογήθηκε η 
αποτελεσματικότητα και άλλων αντι-TNF παραγόντων, 
όπως του adalimumab και του certolizumab pegol, ενώ 
δοκιμάστηκαν και νεότεροι παράγοντες που στοχεύουν 
σε διαφορετικά μονοπάτια της φλεγμονώδους διερ-
γασίας, όπως το natalizumab (μονοκλωνικό αντίσωμα 
έναντι της ιντεγκρίνης α4) μονοκλωνικά αντισώματα 
έναντι της IL-�� ή της ιντερφερόνης, και πολλοί άλλοι. 
Επιπλέον, δεδομένα από την εφαρμογή των βιολογικών 
παραγόντων σε άλλα νοσήματα (6), αλλά και νεότερα 
δεδομένα από έρευνες σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, δείχνουν 
ότι οι παράγοντες αυτοί δεν στοχεύουν απλά και μόνο 
στα συμπτώματα αλλά παρεμβαίνουν και στη φυσική 
εξέλιξη της νόσου (7).

Ο αρχικός ενθουσιασμός για την ευρύτερη χρή-
ση των βιολογικών τροποποιητών σε πρωιμότερα 
στάδια της νόσου μετριάστηκε στη συνέχεια, με την 
αναγνώριση σημαντικών και ενίοτε θανατηφόρων 
ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί να προκύψουν 
στην πορεία. Οι αντι-TNF παράγοντες αυξάνουν τον 
κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης 
της φυματίωσης, ενώ πρόσφατα ανέκυψαν αναφορές 
αυξημένου κινδύνου λεμφώματος, και συγκεκριμένα 
του σπάνιου ηπατοσπληνικού Τ-κυτταρικού λεμφώ-
ματος (8). Η χρήση του natalizumab σχετίστηκε με την 
ανάπτυξη μιας σπάνιας αλλά σοβαρής νευρολογικής 
κατάστασης, της προοδευτικής πολυεστιακής λευ-
κοεγκεφαλοπάθειας (Progressive Multifocal Leukoen-
cephalopathy, PML) (9). 

Οι σοβαρές δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες 
των βιολογικών τροποποιητών, σε συνδυασμό με το 
σημαντικό κόστος τους, αποτελούν παραμέτρους που 
θα πρέπει να συνυπολογίζονται και να αντισταθμίζο-
νται από τα οφέλη που μπορεί προκύψουν από την 
εφαρμογή τους. Τελικώς, ο κάθε ασθενής με ΙΦΝΕ θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερη περίπτωση 
και η θεραπεία να εξατομικεύεται. 

Ενδείξεις βιολογικών τροποποιητών 
στις ΙΦΝΕ: επισκόπηση

Πολλοί παράγοντες καθορίζουν την καταλληλότητα 
ενός φαρμάκου για έναν συγκεκριμένο ασθενή. Πρω-
τίστως μεταξύ αυτών είναι η αποτελεσματικότητα, η 
ασφάλεια και η ανοχή. άλλοι παράγοντες που λαμβάνο-
νται υπ’ όψη είναι το κόστος, η ευκολία λήψης από τον 
ασθενή και η ταχύτητα ανταπόκρισης. Ορισμένοι από 
τους βιολογικούς τροποποιητές απαιτούν ενδοφλέβια 
έγχυση, ενώ άλλοι γίνονται υποδόρια από υγειονομικούς 
φορείς ή και τους ίδιους τους ασθενείς. 

Η ανοσογονικότητα (τόσο η άμεση όσο και η 
απώτερη) ποικίλει μεταξύ των διαφορετικών τρο-
ποποιητών και πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ’ 
όψη. άλλοι παράμετροι που καθορίζουν τη χρήση 
ενός βιολογικού τροποποιητή στην κλινική πράξη 
είναι το αν έχει πάρει ο συγκεκριμένος παράγοντας 
έγκριση από τις κυβερνητικές αρχές (όπως ο FDA 
στην Αμερική), η ύπαρξη ειδικών προγραμμάτων που 
στηρίζονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες (όπως 
η επανένταξη στην κλινική χρήση του natalizumab 
υπό «περιορισμένη χρήση» σε ασθενείς με πολλαπλή 
σκλήρυνση και πρόσφατα και στη NC), η οικειότητα 
των κλινικών γιατρών και του προσωπικού στη χρήση 
του βιολογικού τροποποιητή, καθώς και η επιθυμία 
των κυβερνήσεων, των ασφαλιστικών φορέων ή των 
ασθενών να καλύψουν τις δαπάνες. 

Οι κλινικοί γιατροί, όταν ζυγίζουν τα οφέλη και τους 
πιθανούς κινδύνους μιας βιολογικής θεραπείας σε έναν 
ασθενή με ΙΦΝΕ, θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις 
σοβαρές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν όταν 
ο ασθενής αυτός υποθεραπεύεται. Αυτές περιλαμ-
βάνουν το άμεσο κόστος των συνεχών περιθάλψεων 
και των χειρουργικών επεμβάσεων, το κόστος της 
αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων ενεργειών από τη 
μακροχρόνια χρήση μη- βιολογικών παραγόντων, όπως 
τα γλυκοκορτικοειδή, καθώς και το έμμεσο κόστος 
που προκύπτει από τη χαμένη παραγωγικότητα και 
την απουσία από τη εργασία. Τέλος, δε θα πρέπει να 
παραβλέπουμε παραμέτρους που δεν έχουν οικονομικό 
αντίκτυπο αλλά είναι εξ’ ίσου σημαντικές, όπως είναι 
η ποιότητα ζωής του ασθενούς. 

Ενδείξεις βιολογικών τροποποιητών 
στη NC

Η ανάγκη έναρξης βιολογικής θεραπείας καθορίζε-
ται από τη δραστηριότητα της νόσου, τις επιπλοκές 
της, καθώς και από την ανταπόκριση στην προηγηθεί-
σα θεραπεία. Στη νόσο Crohn ενδείκνυται σε ασθενείς 
μέτριας προς βαριάς δραστηριότητας νόσου που δεν 
έχουν ανταποκριθεί στη θεραπεία με αμινοσαλικυλικά, 
κορτικοστεροειδή και / ή ανοσοτροποποιητικά ή στους 
ασθενείς εκείνους στους οποίους τα κορτικοειδή ή 
τα ανοσοτροποποιητικά αντενδείκνυνται, δεν είναι 
καλά ανεκτά ή είναι αναποτελεσματικά (�0). Επίσης, 
οι βιολογικοί τροποποιητές ενδείκνυνται σε ασθενείς 
με κορτικοεξαρτώμενη νόσο ή σε όσους η νόσος είναι 
ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή και / ή τα ανοσο-
τροποποιητικά. Ασθενείς με επιπλοκές της νόσου, 
όπως είναι τα παροχετευόμενα περιεδρικά συρίγγια 
ή οι εξωεντερικές εκδηλώσεις, μπορούν επίσης να 
αποκομίσουν σημαντικό όφελος.
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Θεραπευτικοί στόχοι στη NC

Η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες στοχεύει: 
στην επαγωγή και τη διατήρηση της κλινικής ύφε-
σης, 
στην επαγωγή και τη διατήρηση της σύγκλεισης 
των παροχετευομένων συριγγίων, 
στη ενδοσκοπική βλεννογονική επούλωση 
και στην επίτευξη ύφεσης ελεύθερης κορτικοστερο-
ειδών. Ιδανικά, η επιτυχής θεραπεία επιφέρει πλήρη 
ύφεση χωρίς την ανάγκη χρήσης κορτικοστεροειδών. 
Ωστόσο, στην πράξη, και ειδικά στις περιπτώσεις 
ασθενών με βαριά ή ανθεκτική στη θεραπεία νόσο, 
επιτυχής μπορεί να θεωρηθεί και η θεραπεία που 
οδηγεί σε ποικίλους βαθμούς ανταπόκρισης, όπως 
είναι η μείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών ή 
η ανταπόκριση χωρίς επίτευξη πλήρους ύφεσης. 
Τελικώς, οι κλινικοί γιατροί και οι ίδιοι οι ασθενείς 
είναι αυτοί που θα καθορίσουν το βαθμό επαρκούς 
ανταπόκρισης στη θεραπεία, καθώς αυτή θα πρέπει 
να εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή. 

Ενδείξεις βιολογικών τροποποιητών 
στην ΕΚ

Παρόμοιες είναι και οι ενδείξεις των βιολογικών 
τροποποιητών στην ΕΚ, και περιλαμβάνουν ασθενείς 
με μέτριας προς βαριάς δραστηριότητας νόσου που 
είναι κορτικοεξαρτώμενοι ή είναι ανθεκτικοί στα κορ-
τικοστεροειδή και / ή τα ανοσοτροποποιητικά. 

Θεραπευτικοί στόχοι στην ΕΚ

Οι στόχοι της θεραπείας με τους βιολογικούς τρο-
ποποιητές στην ΕΚ είναι παρόμοιοι με αυτούς που 
αναφέρθηκαν στη NC. Όπως και στη NC, ο βαθμός 
ανταπόκρισης που θεωρείται ικανοποιητικός ποικίλει 
και εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή. Ωστόσο, στην ΕΚ, 
όπου η ολική κολεκτομή αποτελεί αποτελεσματική και 
αποδεκτή θεραπεία, η συνέχιση χορήγησης βιολογικών 
τροποποιητών θα πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση 
και να συζητείται το ενδεχόμενο χειρουργείου, στους 
ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται πλήρως. 

Ειδικές ενδείξεις βιολογικών 
παραγόντων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ

Α) Infliximab
1) Στη NC

Το infliximab, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα 
χιμαιρικό ανθρώπειο – ποντικίσιο μονοκλωνικό IgG� 
αντίσωμα και είναι ο πρώτος βιολογικός τροποποιητής 

•

•

•
•

που πήρε ένδειξη για τη NC. Ο ακριβής μηχανισμός 
δράσης του δεν είναι γνωστός. Το infliximab όχι μόνο 
δεσμεύει και εξουδετερώνει τον TNF στην κυκλοφορία 
και τον προσκολλημένο TNF στις κυτταρικές μεμβράνες, 
αλλά επίσης προκαλεί λύση των ενεργοποιημένων Τ 
κυττάρων και μακροφάγων και επάγει την απόπτωση 
των Τ κυττάρων (��).

Η ικανότητα του infliximab να επάγει την ύφεση 
σε ασθενείς με ανθεκτική NC είχε φανεί αρχικά το 
�997 από τα αποτελέσματα μια μικρής, φάσης �, 
τυχαιοποιημένης, διπλής-τυφλής, με εικονικό φάρμακο 
ελεγχόμενης μελέτης �08 ασθενών, από τους Targan 
και συν (��). Οι ασθενείς έλαβαν μια εφ’ άπαξ δόση 
infliximab 5 mg/kg, �0 mg/kg, ή �0 mg/kg ή εικονικό 
φάρμακο. Μετά από 4 εβδομάδες, το 8�% των ασθε-
νών που έλαβαν τη δόση των 5 mg/kg παρουσίασε 
σημαντική κλινική ανταπόκριση, που ορίστηκε ως η 
≥70 βαθμούς μείωση του δείκτη ενεργότητας της νόσου 
(Crohn’ s Disease Activity Index, CDAI), συγκριτικά με 
τη μόλις �7% ανταπόκριση αυτών που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο. Κατόπιν αυτής, ακολούθησαν μεγάλες, τυ-
χαιοποιημένες μελέτες που απέδειξαν την ικανότητα 
του infliximab να διατηρεί την ύφεση. Η ACCENT I, μια 
μεγάλη, τυχαιοποιημένη μελέτη για την αποτελεσμα-
τικότητα του infliximab στη θεραπεία συντήρησης 
σε ασθενείς με NC, έδειξε ότι οι από τους ασθενείς 
που ανταποκρίθηκαν στη �η εβδομάδα (μείωση του 
CDAI > 70 βαθμούς) μετά από χορήγηση infliximab, 
όσοι συνέχισαν τη χορήγησή του κάθε 8 εβδομάδες 
είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρήσουν την 
ανταπόκριση και να παραμείνουν σε κλινική ύφεση 
(CDAI �50) μέχρι τις 54 εβδομάδες (�3). Την 54η εβδο-
μάδα, τα ποσοστά ύφεσης ήταν �8% στην ομάδα 
ασθενών που έλαβε infliximab σε δόση 5 mg/kg, 38% 
στην ομάδα των �0 mg/kg, και �4% στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου. 

Το infliximab έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με κορτικοεξαρ-
τώμενη και συριγγοποιό νόσο. Στη μελέτη ACCENT 
I, ανάμεσα στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν τη 
�η εβδομάδα και που είχαν ανάγκη χορήγησης κορτι-
κοστεροειδών κατά την έναρξη, το �4% αυτών που 
παρέμειναν σε infliximab στη δόση των 5 mg/kg κάθε 
8 εβδομάδες και το 3�% των ασθενών της ομάδας 
των �0 mg/kg πέτυχαν κλινική ύφεση ελεύθερη κορ-
τικοστεροειδών την 54η εβδομάδα. Μόλις το 9% των 
ασθενών που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο παρέμεινε 
σε ύφεση ελεύθερη κορτικοστεροειδών. 

Οι Present και συν. (�4) έδειξαν ότι ασθενείς με 
εντεροδερματικά (κυρίως περιεδρικά) συρίγγια πα-
ρουσίασαν πλήρη παύση της εκροής των συριγγίων 
σε ποσοστό 55% όσον έλαβαν θεραπεία συντήρησης 
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με infliximab σε δόση 5 mg/kg, συγκριτικά με το �3% 
των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Η μελέτη 
ACCENT II έδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Μεταξύ 
των ασθενών που απάντησαν στη θεραπεία, το 73% 
παρουσίασε πλήρη ανταπόκριση των συριγγίων στο 
infliximab τη �0η εβδομάδα. Την 54η εβδομάδα, το 
36% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία συντήρησης 
με infliximab σε δόση 5 mg/kg είχαν πλήρη απουσία 
εκροής από τα συρίγγια, σε σύγκριση με το �9% μόνο 
των ασθενών της ομάδας εικονικού φαρμάκου (�5). 
Η επιτυχής σύγκλειση των συριγγίων με infliximab 
ποικίλει αναλόγως της εντόπισής τους, με τα περι-
εδρικά συρίγγια να υποστρέφουν μέχρι και στο 93% 
των περιπτώσεων (�6). 

2) Στους παιδιατρικούς ασθενείς

Η μελέτη REACH αξιολόγησε την αποτελεσματικό-
τητα και την ασφάλεια του infliximab σε παιδιατρικούς 
ασθενείς ηλικίας 6 -�7 ετών, με μέσης βαρύτητας προς 
βαριά NC, που ήταν ήδη σε θεραπεία με ανοσοτροπο-
ποιητικά και δεν είχαν λάβει αντι-TNF στο παρελθόν 
(naive) (�7). Τα ποσοστά ανταπόκρισης και ύφεσης την 
εβδομάδα �0 μετά από επαγωγή με 3 δόσεις infliximab 
ήταν υψηλότερα συγκριτικά με τα ποσοστά των ενη-
λίκων της μελέτης ACCENT I, φθάνοντας αντίστοιχα 
στο 90% και 60%. Η θεραπεία συντήρησης με εγχύσεις 
ανά 8 εβδομάδες διατήρησε την ανταπόκριση στο 64% 
και την ύφεση της νόσου στο 56% των ασθενών, στις 
54 εβδομάδες. Τα ποσοστά αυτά ήταν υψηλότερα, 
συγκριτικά με την ομάδα ασθενών στους οποίους οι 
εγχύσεις γίνονταν κάθε �� εβδομάδες.

3) Στην ΕΚ

Η ACT-� ήταν μια τυχαιοποιημένη, με εικονικό 
φάρμακο ελεγχόμενη μελέτη που έδειξε την αποτε-
λεσματικότητα του infliximab έναντι του εικονικού 
φαρμάκου στην επαγωγή της ανταπόκρισης και της 
ύφεσης σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με ΕΚ (�8). 
Η ομάδα των ασθενών που έλαβαν infliximab σε δόση 
5 mg/kg παρουσίασε σε ποσοστό 69% κλινική αντα-
πόκριση και σε 39% κλινική ύφεση την 8η εβδομάδα. 
Στην ομάδα ασθενών των �0 mg/kg, τα ποσοστά αυτά 
ήταν αντίστοιχα 6�% και 3�%. Αντιθέτως, μόλις το 
37% και το �5% των ασθενών της ομάδας εικονικού 
φαρμάκου σημείωσε ανταπόκριση ή ύφεση αντίστοιχα, 
στο ίδιο διάστημα. Το 5�% και το 34% των ασθενών 
της ομάδας των 5 mg/kg διατήρησαν την ανταπόκριση 
και παρέμειναν σε ύφεση στις 30 εβδομάδες, αντί-
στοιχα. Η χορήγηση infliximab συνοδεύτηκε και από 
στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά επίτευξης 
ενδοσκοπικής επούλωσης στις εβδομάδες 8, 30 και 54, 
σε σχέση με την ομάδα εικονικού φαρμάκου. Η μελέτη 

ACT-�, που είχε παρόμοιο με την ACT-� σχεδιασμό 
αλλά επίσης συμπεριλάμβανε και ασθενείς ανθεκτι-
κούς στα αμινοσαλυκιλικά, κατέληξε σε παρεμφερή 
συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, η χορήγηση infliximab 
5 mg/kg οδήγησε σε ανταπόκριση στο 47%, σε ύφεση 
στο �6% και σε ενδοσκοπική επούλωση των βλαβών 
στο 46% των ασθενών (η παρακολούθηση των ασθε-
νών έφθανε τις 30 εβδομάδες) (�8).

Η χορήγηση του infliximab μπορεί να φανεί χρήσιμη 
στη διακοπή των κορτικοστεροειδών, όπως έδειξε η 
ACT-� μελέτη, στην οποία το �4% των ασθενών της 
ομάδας των 5 mg/kg infliximab διέκοψαν τα κορτικο-
στεροειδή την εβδομάδα 30, ποσοστό υπερδιπλάσιο 
του αντίστοιχου της ομάδας ελέγχου. Παρόμοια ήταν 
και τα αποτελέσματα της ACT-� (�8). Επιπλέον, το 
infliximab μπορεί χρησιμεύσει και ως θεραπεία «δι-
άσωσης» στους ασθενείς με σοβαρή έξαρση ΕΚ. Σε 
μια μελέτη νοσηλευόμενων ασθενών με οξεία βαριά 
ΕΚ μη ανταποκρινόμενη στην ενδοφλέβια χορήγηση 
βηταμεθαζόνης, όσοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
infliximab παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα πο-
σοστά κολεκτομής στις 90 μέρες (�9%) σε σχέση με 
τους ασθενείς τη ομάδας ελέγχου (67% οδηγήθηκαν 
στο χειρουργείο) (�9).

4) Στις εξωεντερικές εκδηλώσεις των ΙΦΝΕ

Από μικρές μελέτες προκύπτει ότι το infliximab 
μπορεί να μειώσει τις εξωεντερικές εκδηλώσεις στη NC, 
όπως είναι η σπονδυλοαρθροπάθεια, οι αρθραλγίες, 
και το γαγγραινώδες πυόδερμα (�0 – �3). 

Β) Adalimumab
Το Adalimumab είναι ένα ανασυνδυασμένο, �00% 

ανθρώπινο IgG� μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύει 
τον TNF και όπως και το infliximab προάγει την από-
πτωση των Τ κυττάρων. Στη μελέτη CLASSIC, ασθενείς 
με NC που δεν είχαν λάβει θεραπεία με αντι-TNF στο 
παρελθόν (naive), σημείωσαν σημαντικά ποσοστά 
ανταπόκρισης και ύφεσης με υποδόρια χορήγηση του 
φαρμάκου (�60/80 mg) σε μεσοδιάστημα � εβδομάδων 
(�4). Κλινική ανταπόκριση (μείωση του CDAI τουλά-
χιστον κατά �00 βαθμούς) παρουσίασε το 50% των 
ασθενών, και στο 36% σημειώθηκε ύφεση της νόσου 
(CDAI ≤ �50). Η CHARM ήταν μια μελέτη αξιολόγησης 
του Adalimumab ως θεραπείας συντήρησης της ύφεσης 
σε ασθενείς με NC και συμπεριέλαβε τόσο ασθενείς 
που είχαν λάβει αντι-TNF όσο και naοve ασθενείς (�5). 
Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η χορήγηση Adalimumab κάθε 
�η εβδομάδα στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν, 
μπορεί να διατηρήσει την ύφεση. Την εβδομάδα 56, 
το 48% των naive ασθενών παρέμειναν σε ύφεση, σε 
αντίθεση με το 34% των ασθενών που είχαν λάβει 
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στο παρελθόν θεραπεία με αντι-TNF. Επιπλέον, η 
χορήγηση του Adalimumab οδήγησε σε υψηλότερα 
ποσοστά ύφεσης ελεύθερης κορτικοστεροειδών και 
σύγκλεισης των συριγγίων στις 56 εβδομάδες. Η με-
λέτη GAIN έδειξε ότι μεταξύ ασθενών με μέσης προς 
σοβαρής ενεργότητας NC που δεν ανέχονταν ή ήταν 
ανθεκτικοί στη χορήγηση infliximab, 3πλάσσιος αριθμός 
ασθενών που έλαβαν Adalimumab μπήκαν τελικά σε 
κλινική ύφεση (μείωση του CDAI < �50 την εβδομά-
δα 4), σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (�6). Το 
Adalimumab δεν έχει μελετηθεί στη συριγγοποιό NC 
και την παιδιατρική ΙΦΝΕ, ενώ και τα δεδομένα για 
την ΕΚ είναι προς το παρόν ανεπαρκή.

Γ) Certolizumab pegol
Το certolizumab pegol είναι το πεγκυλιωμένο Fab 

τμήμα ενός μονοκλωνικού αντι-TNF αντισώματος. 
Στερείται του IgG τμήματος και φαίνεται ότι δρα χωρίς 
να προκαλεί απόπτωση των Τ-κυττάρων (�7, �8).

Η PRECiSE �, που παρουσιάστηκε το �006, ήταν 
μια τυχαιοποιημένη μελέτη εκτίμησης του certolizumab 
pegol ως θεραπεία επαγωγής σε ασθενείς με μέτρια 
προς βαριά NC (CDAI ��0 – 450) (�9). Οι ασθενείς 
κατηγοριοποιούνταν αναλόγως των επιπέδων της 
CRP (< �0 mg/L ή ≥ �0 mg/L) και της χρήσης ή μη 
κορτικοστεροειδών ή /και ανοσοκατασταλτικών, πριν 
από την έναρξη της θεραπείας. Τα ποσοστά αντα-
πόκρισης στις εβδομάδες 6 και �6 ήταν σημαντικά 
υψηλότερα στους ασθενείς που έλαβαν certolizumab 
pegol συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ανεξάρτητα 
των επιπέδων της CRP. 

Η μελέτη PRECiSE �, χρησιμοποιώντας ανάλογα 
κριτήρια εισαγωγής και ανάλογη κατηγοριοποίηση, 
αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του certolizumab 
pegol στην διατήρηση της ύφεσης, σε ασθενείς που 
ανταποκρίθηκαν (30). Κατά τη διάρκεια της αρχικής 
ανοιχτής φάσης επαγωγής, οι ασθενείς ελάμβαναν 
certolizumab pegol 400 mg υποδόρια στις εβδομάδες 
0, � και 4. Οι ανταποκριθέντες (μείωση του CDAI 
τουλάχιστον κατά �00), που αντιπροσώπευαν το 
64,�%, τυχαιοποιούνταν την 6η εβδομάδα να λάβουν 
είτε certolizumab pegol ή εικονικό φάρμακο κάθε 4 
εβδομάδες. Διατήρηση της ανταπόκρισης παρατη-
ρήθηκε στο 6�,8% την �6η εβδομάδα, συγκριτικά με 
το 36,�% της ομάδας ελέγχου. Τα ποσοστά ύφεσης 
(CDAI < �50) την �6η εβδομάδα ήταν 47,9% και �8,6%, 
αντίστοιχα για τις δύο ομάδες ασθενών. 

Το certolizumab pegol έχει λάβει έγκριση από τον 
Απρίλιο του �008 για τη NC μόνο στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Η αποτελεσματικότητά του δεν έχει ακόμα 
εκτιμηθεί στη συριγγοποιό NC, στην επίτευξη ύφεσης 
ελεύθερης κορτικοστεροειδών και την παιδιατρική 

ΙΦΝΕ, ενώ και τα δεδομένα για την ΕΚ είναι προς το 
παρόν ανεπαρκή. 

Δ) Natalizumab
Πρόκειται για ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλω-

νικό αντίσωμα έναντι των α4β� και α4β7 ιντεγκρινών. 
Οι ιντεγκρίνες είναι γλυκοπρωτεϊνικοί μεμβρανικοί 
υποδοχείς στην επιφάνεια των λεμφοκυττάρων που 
εξυπηρετούν στη μετανάστευση και ενεργοποίηση 
των Τ-κυττάρων. 

Σε μια διπλή-τυφλή, με εικονικό φάρμακο ελεγχόμε-
νη μελέτη φάσης �, οι Gosh και συν. έδειξαν ότι ανάμεσα 
στους ασθενείς με μέτρια δραστηριότητα NC, αυτοί 
που έλαβαν υψηλότερες δόσεις natalizumab (6 mg/kg 
τις εβδομάδες 0 και 4) είχαν σημαντικά μεγαλύτερα 
ποσοστά ύφεσης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου την 
εβδομάδα 4 (�9% vs �4%) και την εβδομάδα 8 (43% vs 
�6%) (3�). Κατόπιν, ακολούθησε μια μεγάλη, φάσης 3 
μελέτη του natalizumab στην επαγωγή και διατήρηση 
της ύφεσης σε ασθενείς με NC (ENACT-I) (3�). Στο 
προκαθορισμένο χρονικό σημείο των �0 εβδομάδων, 
το natalizumab δεν βρέθηκε πιο αποτελεσματικό συ-
γκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, στατιστικά 
σημαντική διαφορά στην ανταπόκριση παρατηρήθηκε 
τη ��η εβδομάδα. Καθ όλη τη διάρκεια της μελέτης, τα 
ποσοστά ανταπόκρισης στην ομάδα του natalizumab 
ήταν υψηλότερα, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, 
χωρίς όμως να φθάνουν σε επίπεδα στατιστικής 
σημαντικότητας (ίσως λόγω του υψηλού ποσοστού 
ανταπόκρισης στην ομάδα εικονικού φαρμάκου, πε-
ρίπου 50%). Επακόλουθη μελέτη, η ENCoRE, έδειξε 
υπεροχή του natalizumab μεταξύ των ασθενών με 
υψηλά επίπεδα CRP σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, 
τόσο στην ανταπόκριση όσο και τη διατήρηση της 
ύφεσης, σε όλα τα χρονικά σημεία (33). 

Η μελέτη ENACT-� έδειξε ότι το natalizumab μπορεί 
να διατηρήσει αποτελεσματικά την ύφεση σε ασθενείς 
με NC (3�). Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ανταποκρι-
θέντες στο φάρμακο ασθενείς τυχαιοποιούνταν να 
λάβουν θεραπεία συντήρησης είτε με εικονικό φάρμακο 
ή με natalizumab, μια φορά το μήνα. Ασθενείς που έλα-
βαν το δραστικό φάρμακο, παρουσίασαν σημαντικά 
μεγαλύτερα ποσοστά ύφεσης στους 6 μήνες, σε σύ-
γκριση με την ομάδα ελέγχου (44% vs �6%). Επιπλέον, 
το natalizumab επήγαγε την ανταπόκριση στο 54% των 
ασθενών που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με 
αντι-TNF σε αντίθεση με το �5% όσων έλαβαν εικονικό 
φάρμακο. Επίσης, από τη ως άνω μελέτη φάνηκε ότι 
το natalizumab είναι αποτελεσματικό και στην επίτευξη 
ύφεσης ελεύθερης κορτικοστεροειδών (3�). 

Η υπεύθυνη φαρμακευτική εταιρεία απέσυρε οι-
κειοθελώς το natalizumab το Φεβρουάριο του �005, 
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λόγω 3 περιστατικών προοδευτικής πολυεστιακής 
λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) οφειλόμενης στον ιό JC 
[� περιστατικά σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση 
(34, 35) και � περιστατικό σε ασθενή με NC (36)]. 
Περαιτέρω μελέτη της ασφάλειας του φαρμάκου 
παγκοσμίως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συχνό-
τητα εμφάνισης PML είναι πολύ μικρή (0,�%) (37), και 
το natalizumab επανεντάχθηκε στην κλινική χρήση το 
�006, λαμβάνοντας περιορισμένη ένδειξη (restrictive 
labeling) σε Αμερική και Ευρώπη σε ασθενείς με πολ-
λαπλή σκλήρυνση. Νέα κρούσματα PML αναφέρθηκαν 
στην Ευρώπη τον Αύγουστο του �008 σε � ασθενείς 
με πολλαπλή σκλήρυνση που έλαβαν μονοθεραπεία 
με natalizumab για τουλάχιστον � χρόνο. Πρόσφατα 
(Ιανουάριος του �008), το natalizumab έλαβε περι-
ορισμένη έγκριση και στη NC, μόνο στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και για ειδικές περιπτώσεις ασθενών, όπως 
ασθενείς ανθεκτικοί ή που δεν ανέχονται τα ανοσο-
τροποποιητικά ή τους αντι-TNF παράγοντες, ή στους 
οποίους το χειρουργείο δεν αποτελεί αποδεκτή επιλο-
γή. Επιπλέον, λόγω του κινδύνου ανάπτυξης PML, το 
natalizumab δε θα πρέπει να χορηγείται μαζί με άλλα 
ανοσοτροποποιητικά φάρμακα πλην των κορτικοστε-
ροειδών καθώς και με άλλους ανοσοκατασταλτικούς 
βιολογικούς παράγοντες. 

άλλοι βιολογικοί τροποποιητές

Σήμερα, ανεπαρκή δεδομένα στηρίζουν τη χρήση 
των ακόλουθων παραγόντων στις ΙΦΝΕ: 

μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της IL-�� (ABT-
874, CNTo ��75)
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της ιντερφερόνης 
γ (fontolizumab)
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του υποδοχέα 
της IL-6 (tocilizumab)
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της ιντεγκρίνης 
α4β7 (MLN-0�)
αντισώματα έναντι των CD3 (visilizumab)
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του υποδοχέα 
της IL-� (basiliximab, daclizumab)
CTLA-4Ig, ένα ανθρώπειο ανασυνδυασμένο μείγμα 
πρωτεϊνών που παρεμβαίνει στην ενεργοποίηση 
των Τ-κυττάρων (abatacept)
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 
(sargramostim)

Αντενδείξεις στη θεραπεία με αντι-TNF

Γνωστή υπερευαισθησία στον βιολογικό παρά-
γοντα
Ενεργός λοίμωξη

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Λανθάνουσα φυματίωση χωρίς αγωγή
Προϋπάρχουσα απομυελινωτική νόσος
Μέτρια προς βαριά συμφορητική καρδιακή ανε-
πάρκεια
Πρόσφατη κακοήθεια χωρίς συμβουλή ογκολό-
γου
Η περαιτέρω θεραπεία με infliximab αντενδείκνυ-
ται όταν ο ασθενής παρουσιάζει μη ελεγχόμενες 
αντιδράσεις κατά την έγχυση
Οποιοσδήποτε αντι-TNF θα πρέπει να διακόπτεται 
όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση κατά την επαγωγή 
της θεραπείας ή όταν η μείωση της ανταπόκρισης 
οδηγεί σε τέτοια ελάττωση των διαστημάτων μετα-
ξύ των εγχύσεων, ώστε να αυξάνει δραματικά το 
κόστος θεραπείας (λιγότερο από � εβδομάδα για 
το adalimumab, � εβδομάδες για το certolizumab ή 
λιγότερο των 4 εβδομάδων για το infliximab) 

Ανεπιθύμητες ενέργειες βιολογικών 
τροποποιητών

Αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων από ενδοκυττά-
ρια παθογόνα, κυρίως από το μυκοβακτηρίδιο της 
φυματίωσης

άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις
Νευρολογικές διαταραχές
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Αυτοανοσία (ανάπτυξη ΑΝΑ και anti- DNA, χωρίς 

όμως ιδιαίτερη κλινική σημασία, αφού σπάνια περι-
γράφεται φαρμακευτικός λύκος)

Τοπικές και συστηματικές αντιδράσεις κατά την 
έγχυση

Ανοσογονικότητα: οι ασθενείς συχνά αναπτύσσουν 
αντισώματα έναντι των βιολογικών τροποποιητών. 
Η ανάπτυξη των αντισωμάτων, ενώ σχετίζεται με 
αυξημένη συχνότητα αλλεργικών αντιδράσεων κατά 
την έγχυση, δεν μπορεί να προβλέψει πάντοτε την 
εμφάνιση τέτοιου είδους αντιδράσεων σε ένα συγκε-
κριμένο ασθενή. Τα αντισώματα μειώνουν το βαθμό 
και τη διάρκεια ανταπόκρισης στη βιολογική θεραπεία, 
εντούτοις όμως δεν υπάρχει πλήρης συσχέτιση ανο-
σογονικότητας και μείωσης της ανταπόκρισης. Υψηλοί 
τίτλοι αντισωμάτων έναντι του infliximab παρεμβαίνουν 
στη φαρμακοκινητική του. Προοδευτική αύξηση της 
δόσης του φαρμάκου και μείωση των μεσοδιαστημάτων 
έγχυσης, μπορεί να διατηρήσουν την ανταπόκριση. 
Αντίστροφα, η προσπάθεια να μετριαστεί η ανάπτυξη 
αντισωμάτων με ταυτόχρονη χορήγηση ανοσοκατα-
σταλτικών (αζαθειοπρίνης ή μεθοτρεξάτης) δε σημαίνει 
απαραίτητα ότι προλαμβάνεται η ανάπτυξή τους ή ότι 
δεν θα χρειαστεί αύξηση της δόσης και /ή μείωση των 
μεσοδιαστημάτων έγχυσης. Σε μελέτες συντήρησης 
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με infliximab, τα ποσοστά ανάπτυξης αντισωμάτων 
κυμαίνονται μεταξύ 9% και �7% (�3, �5). Τα ποσοστά 
αυτά είναι μικρότερα για το Adalimumab [0,7% στην 
CLASSIC I (�4) και �,6% στην CLASSIC II (38)]. Στις 
μελέτες PRECiSE � και � (�9, 30), το 8% των ασθενών 
που ελάμβαναν δόση certolizumab 400 mg ανέπτυξαν 
αντισώματα τουλάχιστον σε μία μέτρηση. Η ανάπτυξη 
αντισωμάτων έναντι του infliximab μειώνεται όταν 
χορηγείται ταυτόχρονα ανοσοκαταστολή και όταν 
οι εγχύσεις γίνονται προγραμματισμένα σε τακτά 
διαστήματα, έναντι των περιστασιακών εγχύσεων. 
Παρόμοια δεδομένα από μελέτες στη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα για το Adalimumab δείχνουν υψηλότερες 
συγκεντρώσεις του φαρμάκου στον ορό σε ασθενείς 
που ταυτόχρονα λαμβάνουν μεθοτρεξάτη.

Όπως προαναφέρθηκε, η χορήγηση του natalizumab 
έχει ενοχοποιηθεί μέχρι σήμερα για την εμφάνιση 
πέντε περιστατικών PML. Ο κίνδυνος ανάπτυξης 
PML υπολογίστηκε σε � στους �000 ασθενείς που 
θεραπεύονται με natalizumab για ένα μέσο χρονικό 
διάστημα �7,9 μηνών (37).
Κακοήθειες 
Λεμφοϋπερπλαστικές καταστάσεις: Μέχρι σήμερα 
έχουν αναφερθεί �7 περιστατικά ηπατοσπληνικού 
Τ-λεμφώματος (μιας σπάνιας μορφής non-Hodgkin 
λεμφώματος) σχετιζόμενα με τη χορήγηση αντι-
TNF (39). Η πλειονότητα των ασθενών ήταν νεαροί 
άνδρες με NC που έλαβαν συνδυασμό αντι-TNF 
και θειοπουρινών (αζαθειοπρίνη ή μεθοτρεξάτη). 
Εκτός από έναν ασθενή που πήρε θεραπεία μόνο 
με adalimumab, οι περισσότεροι είχαν εκτεθεί στο 
infliximab, με δύο ασθενείς μάλιστα να έχουν λάβει 
συνδυασμό infliximab / adalimumab. 
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Η συστηματική χημειοθεραπεία αποτελεί την βασική 
θεραπεία των ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνωμα 
πνεύμονα (ΜΚΠ) και αυτό αποτελεί αναμφισβήτητη 
γνώση από το �969, όταν η Veterans Administration 
Lung Cancer Study Group απέδειξε ότι τρεις κύκλοι 
cyclophosphamide υπεριπλασίαζαν την επιβίωση 
ασθενών, με εκτεταμένη νόσο, σε σύγκριση με μόνον 
υποστηρικτική αγωγή, SCLC (�). Στην �0ετία του �970 
τεκμηριώθηκε με βασιμότητα η απόψη ότι το ΜΚΠ 
ανεξαρτήτως σταδίου συνιστά εξαρχής γενικευμένη 
νόσο και επανειλημμένες μελέτες ανέδειξαν την ση-
μαντικότητα της συστηματικής χημειοθεραπείας σε 
ασθενείς με περιορισμένη ή εκτεταμένη νόσο (�). 

Η εγχείρηση έχει γενικώς πολύ περιορισμένη θέση 
στην αντιμετώπιση του ΜΚΠ, αλλά φαίνεται πως έχει 
σημαντικό ενδιαφέρον για ασθενείς με περιορισμένη 
νόσο (3), σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ή/ και 
τοπικοπεριοχική ακτινοθεραπεία (�). 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρώτη καλά τεκμηριωμένη μελέτη, η οποία 
ήλεγξε τον θέση της χειρουργικής θεραπείας, στην 
αντιμετώπιση του ΜΚΠ έγινε το �960 με την Brit-
ish Medical research Council study. Σύμφωνα με 
την μελέτη, �44 ασθενείς με κλινικά χειρουργήσιμη 
νόσο, αντιμετωπίσθηκαν με τυχαία κατανομή είτε 
με «ριζική» εγχείρηση είτε με ακτινοθεραπεία. Τα 

αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά και στις δύο 
ομάδες: Η διάμεση επιβίωση ήταν 6.5 μήνες, ενώ τα 
ποσοστά των επιζώντων ένα και πέντε χρόνια ��% 
και �%, για όσους αντιμετωπίσθηκαν με εγχείρηση. Τα 
αντίστοιχα μεγέθη στο σκέλος της ακτινοθεραπείας 
ήταν �0 μήνες, ��% και 4% (4, 5). 

Τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα των δημοσι-
ευθέντων από το Memorial-Sloan Kettering Cancer 
Center (6). Μεταξύ των ασθενών με ΜΚΠ οι οποίοι 
νοσηλεύθηκαν από �93�-�97� (η ιστολογική διάγνωση 
για τους προ του �960 όγκους, ετέθη αναδρομικά), 
μόνον το 7% είχε χειρουργήσιμους όγκους και μόνον 
το �% επιζούσε στα 5 χρόνια. Παρόμοια ήταν και τα 
αποτελέσματα άλλης μελέτης: μόνον � από 368 ασθε-
νείς με ΜΚΠ και κλινικά χειρουργήσιμη νόσο έζησε 5 
χρόνια (3). Το �978 ο Mountain στην εξαιρετική state 
of the art μελέτη του, κατέληξε ότι η εγχείρηση ως 
πρώτη-βασική θεραπεία στην νόσο, δεν είχε καμμία 
απολύτως θέση (7). 

Τα δεδομένα φαίνεται ότι αλλάζουν τελευταία, 
κυρίως διότι με την εισαγωγή μεθόδων προληπτικής 
πολιτικής στο καρκίνωμα του πνεύμονα, ανιχνεύονται 
αρκετοί ασθενείς με ΜΚΠ, οι οποίοι διαγιγνώσκονται 
για πρώτη φορά με μονήρη πνευμονικό όζο, σταδί-
ων κατά TNM AJCC Ι και ΙΙ (8). Οι ασθενείς αυτοί σε 
αναδρομικές, αρχικά, σειρές φαίνεται ότι είχαν ευ-
νοϊκή έκβαση όταν αντιμετωπίζονταν με συνδυασμό 
«ριζικής» εγχειρήσεως και συνδυασμού συστηματικής 
πολυχημειοθεραπείας και τοπικοπεριοχικής ακτινο-
θεραπείας. Χαρακτηριστικά αποτελέσματα έδωσαν 
σειρές από την Mayo Clinic σε 77 ασθενείς (9) και το 

ΔΙΑΛΕΞΗ
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Johns Hopkins Hospital σε 8� ασθενείς (�0). Τα ποσο-
στά 5ετών επιβιώσεων στις ομάδες των ασθενών οι 
οποίες αντιμετωπίσθηκαν με «ριζική» εγχείρηση και 
χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, ήταν τουλάχι-
στον διπλάσια, σε σχέση με ασθενείς οι οποίοι είχαν 
κλινικά ανεγχείρητη, για τοπικούς λόγους, νόσο. 

Εξάλλου, φαίνεται ότι η ριζική χειρουργική αντι-
μετώπιση πιθανότατα έχει κριτική σημασία για την 
αναγνώριση της υποομάδας των ασθενών με «πολύ 
περιορισμένη νόσο», όπως ορίζεται από την μη ύπαρξη 
νόσου στο μεσοθωράκιο και η οποία έχει καλύτερη 
πρόγνωση (��,��). 

Ο ρόλος της εγχειρήσεως μετά πρωταρχική χη-
μειοθεραπεία αποτελεί πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο 
και μελέτες, κυρίως φάσεως ΙΙ, έχουν καταλήξει σε 
αποτελέσματα, επιτρέποντα αισιοδοξία (�3, �4).

Στο �6ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαι-
δεύσεως του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», τις 
σύγχρονες απόψεις για την θέση της χειρουργικής 
θεραπείας στην συνολική αντιμετώπιση του μικροκυτ-
ταρικού καρκινώματος του πνεύμονα, θα αναπτύξει 
ο Δ/ντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Ν/Μ 
μας, Dr. Ίων Μπελλένης. Η διαρκής επιστημονική του 
ενημέρωση, η οξύνοιά του και οι μεγάλες χειρουργι-
κές του αρετές είναι οι αιτίες για τις οποίες ο κ. Ι. 
Μπελλένης χαίρει της εκτιμήσεως του συνόλου του 
επιστημονικού κόσμου της χώρας, ιδίως του ασχολου-
μένου με τα νεοπλάσματα του πνεύμονα. Είναι πολύ 
ενδιαφέρον ότι ο κ. Ι. Μπελλένης, ο οποίος με τιμά με 
την φιλία του τα τελευταία �8 χρόνια, ήταν μεταξύ 
των πρωτοπόρων παγκοσμίως, της αναδείξεως της 
σύγχρονης θέσεως και του ρόλου των χειρουργικών 
επεμβάσεων στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα του 
πνεύμονα και για τον λόγο αυτόν, η διάλεξή του έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικότητα.
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Ο ρόλος της χειρουργικής 
στο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα

Ι Μπελλένης

Περίληψη

Το �0% των καρκίνων του πνεύμονα είναι μικρο-
κυτταρικοί καρκίνοι. Έχουν μικρό χρόνο διπλασιασμού 
και το 90% αυτών των όγκων έχουν ήδη δώσει μετα-
στατική διήθηση στους επιχώριους λεμφαδένες ή και 
απομεμακρυσμένες μεταστάσεις.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Παρόλο που ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 
(ΜΚΚΠ) θεωρείται ΜΗ χειρουργική νόσος, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η χειρουργική αντιμετώπιση είναι 
ενδεδειγμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χειρουργική 
αποτελεί ένα σκέλος στην αντιμετώπιση, στα πλαίσια 
εφαρμογής συνδυασμού θεραπείας.

Οι πιθανότητες είναι:
1ον) Να χειρουργηθεί ασθενής με βλάβη στον πνεύ-

μονα χωρίς να έχει υπάρχει υποψία ότι η βλάβη 
οφείλεται σε ΜΚΚΠ (χωρίς προεγχειρητική 
κυτταρολογική επιβεβαίωση).

2ον) Προγραμματισμένη επέμβαση σε ασθενείς με 
κλινικό στάδιο Ι ή ΙΙ, διότι �0-�5% των ασθενών 
αυτών έχουν μικτού τύπου κακοήθεια ΜΚΚΠ και 
Μη ΜΚΚΠ.

3ον) Ασθενείς με περιορισμένη νόσο που δεν αντα-
ποκρίνονται στη χημειοθεραπεία μπορούν να 
ωφεληθούν από την αφαίρεση του όγκου.

4ον) Η χειρουργική μπορεί να είναι αποτελεσματική 
σε ασθενείς που υποτροπίασαν μετά από αντα-
πόκριση σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

5ον) Και τέλος, ασθενείς με υπολειπόμενη βλάβη 
επιδεχόμενη χειρουργικής εξαίρεσης μετά αντα-
πόκριση σε χημειοθεραπεία.
Η χειρουργική εκτομή πνευμονικών βλαβών των 

οποίων δεν γνωρίζουμε την ιστολογική επιβεβαίωση 
είναι επιτρεπτή.

Η παθολογοανατομική εξέταση αυτών των βλα-
βών (ή οζιδίων) μπορεί να αλλάξει την τελική παθο-
λογία.

Οι Sheppard et al δημοσίευσαν τα αποτελέσματα 
σε 63 ασθενείς με ΜΚΚΠ που αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά.

Σωστή προεγχειρητική διάγνωση είχαν μόνο �8 
ασθενείς.

Σε �� ασθενείς η ιστολογία ήταν άγνωστη και τέλος 
σε �5 ασθενείς η διάγνωση ήταν ΜΜΚΚΠ ή μικτού 
τύπου βλάβη σε 5 ασθενείς.

Η 5ετής επιβίωση στους ασθενείς με Στάδιο I ΜΚΚΠ 
(εξαιρετικά σπάνια) είναι 50% που είναι σχεδόν ίση 
με ασθενείς με ΜΜΚΚΠ.

Τα περισσότερα κέντρα είναι υπέρ της χορήγη-
σης χημειοθεραπείας μετεγχειρητικά. Δεν υπάρχουν 
όμως προοπτικές πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες 
μελέτες (prospective randomized trials) που να το 
αποδεικνύουν.

Όταν χειρουργούνται ασθενείς για καρκίνο (μι-
κροκυτταρικό) σταδίου Ι και ΙΙ, η έκταση της νόσου 
πρέπει να έχει διερευνηθεί διεξοδικά προεγχει-
ρητικά.

Η συσχέτιση του προεγχειρητικού κλινικού στα-
δίου και του μετεγχειρητικού παθολογοανατομικού 
σταδίου διαφέρει σημαντικά, με �0-60% των ασθενών 
να έχουν μεγαλύτερο παθολογοανατομικό στάδιο 
μετεγχειρητικά.

Ακόμη και η Μεσοθωρακοσκόπηση έχει υψηλά 
ποσοστά ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων σε 
ασθενείς με ΜΚΚΠ.

Τελευταίες εργασίες με PET Scan δεν έχουν αποδείξει 
την αξία του PET στη διάγνωση διηθημένων λεμφα-
δένων λόγω υψηλού ποσοστού ψευδώς αρνητικών 
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λεμφαδένων (predictive negative) στο ΜΚΚΠ, σε 
αντίθεση με το ΜΜΚΚΠ. Γι’αυτό όλοι οι ασθενείς 
πρέπει να υποβληθούν σε επιθετική χειρουργική 
(μεσοθωρακοσκόπηση ή θωρακοσκόπηση) για προ-
εγχειρητική σταδιοποίηση.

Η χορήγηση χημειοθεραπείας προ- ή μετεγχει-
ρητικά δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθεί πλήρως.

Σημαντικό ερώτημα παραμένει εάν η χειρουργική για 
το Στάδιο Ι είναι καλύτερη από χημειο-ακτινοβολία.

Η χειρουργική αποτελεί επαρκή αντιμετώπιση για 
τον τοπικό έλεγχο, με 5ετή επιβίωση πάνω από 50%.

Παρόλα αυτά η σύγκριση μεταξύ χειρουργικής και 
χημειοθεραπείας έναντι μόνο χημειο-ακτινοθεραπείας 
δεν είναι εύκολη διότι οι ασθενείς που χειρουργούνται 
αποτελούν υποομάδα με νόσο χαμηλότερου σταδίου 
(less advanced).

Μια μόνο εργασία υπάρχει που συγκρίνει την 
«συμπληρωματική» χειρουργική μετά από εισαγωγική 
χημειοθεραπεία και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία 
με προφυλακτική ακτινοθεραπεία κρανίου σε όλους 
τους ασθενείς.

Η διπλή τυφλή μελέτη του Ivy Cancer Study Group 
δεν βρήκε διαφορά στη �ετή επιβίωση. Δεν υπήρχε 
διαφορά στον τοπικό έλεγχο της νόσου. Η μελέ-
τη αφορούσε �46 τυχαιοποιημένους ασθενείς (70 
χειρουργήθηκαν, 76 όχι) που ανταποκρίθηκαν στη 
χημειοθεραπεία.

Όταν η σχεδιασμένη αντιμετώπιση με χημειο-
θεραπεία αποτύχει είτε λόγω μη ανταποκρίσεως 
ακτινολογικά ή τοπικής υποτροπής μετά από αρχική 

ανταπόκριση, τότε και πάλι η χειρουργική ενδείκνυται 
ως χειρουργική διάσωσης (salvage).

Η ομάδα του Toronto δημοσίευσε τα αποτελέσμα-
τά της σε �8 ασθενείς των οποίων η εξαιρεσιμότητα 
έφτασε το 8�%, με 5ετή επιβίωση της τάξεως του 3�%. 
Το 36% των ασθενών αυτών ευρέθη να έχει είτε Μη 
ΜΚΚΠ ή όγκο με μικτή ιστολογική ταυτότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σαν συμπέρασμα.
Η κλασική αντιμετώπιση της περιορισμένης νόσου 

του ΜΚΚΠ είναι η συνδυασμένη χημειο-ακτινοθερα-
πεία του θώρακα και προφυλακτική ακτινοβολία του 
εγκεφάλου.

Σε περιστατικά με οζώδη αλλοίωση όπου η δι-
άγνωση δεν δύναται να τεθεί χωρίς χειρουργείο, η 
αφαίρεση του όγκου με ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό 
είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση. Συμπληρωματική 
χημειοθεραπεία πρέπει να χορηγηθεί.

Ο ρόλος της χειρουργικής στα Στάδια Τ�-Τ�Νο στο 
μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα είναι σημαντικός 
μετά από επιθετική προεγχειρητική σταδιοποίηση.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη χειρουργικής αντιμετώ-
πισης στα προχωρημένα στάδια, ακόμη και αν έχουν 
καλή ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία.

Σε περιπτώσεις πτωχής ανταπόκρισης και καθυ-
στερημένη τοπική υποτροπή, η χειρουργική μπορεί 
να παίξει καθοριστικό ρόλο (σωτηρίας, salvage) σε 
επιλεγμένα περιστατικά.
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Διαγνωστική προσέγγιση

Σ Πρίγκουρης

summary

PrIGOurIS S. Diagnostic evaluation of the polytrauma patient. Motor vehicle accidents remain 
one of the most important causes of death and long term incapacitation worldwide especially in the 
first decades of life. Fifty percent of the patients that are victims to motor vehicle accidents suffer from 
musculoskeletal injuries. The trauma team must be aware of such injuries especially regarding the 
polytrauma patient in whom they can coexist with injuries to other organs and systems. The aim of 
the primary survey regarding the musculoskeletal injuries is the early recognition and treatment of the 
life threatening injuries initially (cervical spine, pelvis and vertebral column injuries) while addressing 
the diagnosis and treatment of extremity injuries later. A high degree of suspicion, the knowledge of 
the mechanism of injury and the timeline of the accident contributes to the better understanding 
of the injuries, while optimizing treatment and minimizing complications and missed injuries due 
to bad initial judgment. The diagnostic evaluation of the polytrauma patient begins at the moment 
he enters the emergency room and includes the initial clinical evaluation, history and mechanism 
of the injury and the appropriate radiology evaluation such as X-rays, CT with 3D reconstruction, 
MRI, vascular Doppler ultrasound and digital subtraction angiography for the evaluation of vascular 
injuries. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 137-141, 2009.

key words: Musculoskeletal, injuries, polytrauma, diagnosis

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Τα τροχαία ατυχήματα εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου 
και μακροχρόνιας αναπηρίας παγκοσμίως ιδιαίτερα στις πρώτες δεκαετίες της ζωής. Περίπου 
ένας στους δύο ασθενείς θύματα τροχαίων ατυχημάτων παρουσιάζουν κάποιας μορφής 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τροχαία ατυχήματα καταγράφονται ως η πρώ-
τη αιτία θανάτου για τα άτομα ηλικίας έως 40 ετών 
(ακολουθούν τα καρδιοαγγειακά προβλήματα και ο 
καρκίνος) με το 80% νεκρών και τραυματιών να ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα των �6 με 44 ετών.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία έχουμε �.000 
θανάτους, 4.000 βαριά και 30.000 ελαφρά τραυ-
ματισμένους κατά μέσο όρο το χρόνο. Από τους 
νεκρούς και τους τραυματίες το �/3 είναι παιδιά. 
Το τραγικό αυτό γεγονός γίνεται ακόμα χειρότερο, 
αν υπολογίσει κανείς ότι εκτός από τους θανάτους, 
πολλοί από τους τραυματίες μένουν ανάπηροι σε 
πολύ μικρή ηλικία.

Γίνεται κατανοητό πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολυτραυμα-
τία τόσο σε επίπεδο προνοσοκομειακής όσο και σε 
επίπεδο ενδονοσοκομειακής φροντίδας.

Η ενδονοσοκομειακή φροντίδα στηρίζεται στην τα-
χεία αξιολόγηση των κακώσεων του ασθενούς και στην 
άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εκείνων θεραπευτικών 
μέτρων που στοχεύουν στη διατήρηση της ζωής.

Η αντιμετώπιση του ασθενούς με μυοσκελετικές 
κακώσεις θα πρέπει να ακολουθεί την αρχική προσέγ-
γιση και αντιμετώπιση όπως αυτή καθορίζεται διεθνώς 
μέσα από τα εγχειρίδια τραύματος και ATLS (Advanced 
Trauma Life Support) για όλους τους τραυματίες και 
συνίσταται στην αρχική πρωτοβάθμια εκτίμηση και 
αναζωογόνηση των ζωτικών λειτουργιών, στην πιο 
λεπτομερή δευτεροβάθμια εκτίμηση και τέλος στην 
οριστική θεραπεία

Η πρωτοβάθμια αξιολόγηση του τραυματία βασίζεται 

στην εκτίμηση των ζωτικών σημείων (αναπνοές, σφύξεις, 
αρτηριακή πίεση, νευρολογική σημειολογία), των κακώ-
σεων αλλά και του μηχανισμού των κακώσεων.

Η εκτίμηση των ζωτικών σημείων περιλαμβάνει 
την ακολουθία ABCDE

A Airway: Διατήρηση του αεραγωγού με παράλληλη 
προστασία της αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης 
(ΑΜΣΣ). Είναι σημαντικό να θεωρήσουμε ότι ένας 
τραυματίας ιδιαίτερα εάν δε διατηρεί τις αισθήσεις 
του έχει κάποιου βαθμού κάκωσης της ΑΜΣΣ

Β Breathing: έλεγχος αναπνοής και αερισμού των 
πνευμόνων

C Circulation: έλεγχος κυκλοφορίας και αιμορραγί-
ας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος 
των εξωτερικών αιμορραγιών, η τοποθέτηση φλεβο-
καθετήρων και η ταχεία χορήγηση θερμών διαλυμάτων 
καθώς επίσης και η εκτίμηση εσωτερικής αιμορραγίας 
με πιθανότερες περιοχές την υπεζωκοτική κοιλότητα, 
την κοιλιακή χώρα, τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, τα 
κατάγματα λεκάνης ιδιαίτερα εάν συνοδεύονται από 
διάσπαση του δακτυλίου και τα κατάγματα μακρών 
οστών. Στις ανωτέρω περιοχές η απώλεια αίματος 
μπορεί να είναι σημαντική. 

D Disability Έλεγχος νευρολογικής κατάστασης 
(κλίμακα Γλασκώβης, αδρή κινητικότητα – αισθητι-
κότητα)

Ε exposure Πλήρης αφαίρεση ενδυμάτων του 
τραυματία και πρόληψη υποθερμίας

Τα πρώτα 5 λεπτά αφιερώνονται στην εξασφάλιση 
του αεραγωγού, τον αερισμό του ασθενούς και στον 
έλεγχο της κυκλοφορίας. Ο αιμοδυναμικά ασταθής 
ασθενής πάσχει από αιμορραγική καταπληξία μέχρις 
αποδείξεως του εναντίου. Όπως προαναφέρθη-

κάκωση του μυοσκελετικού συστήματος. Η ομάδα αντιμετώπισης τραύματος θα πρέπει να είναι 
εξοικειωμένη με τις κακώσεις αυτές ιδιαίτερα στον πολυτραυματία ασθενή καθώς μπορεί να 
συνυπάρχουν με κακώσεις άλλων συστημάτων και οργάνων. Η πρωτοβάθμια εκτίμηση των 
μυοσκελετικών κακώσεων στοχεύει στην αναγνώριση και έγκαιρη αντιμετώπιση των απειλητικών 
για τη ζωή κακώσεων αρχικά (ΑΜΣΣ, πυελικές κακώσεις, κακώσεις ΣΣ) και στη διάγνωση και 
αντιμετώπιση των κακώσεων των άκρων στη συνέχεια. Ο υψηλός δείκτης υποψίας, η γνώση 
του μηχανισμού κάκωσης και του ιστορικού του συμβάντος συμβάλλει στην καλύτερη εκτίμηση 
του τραυματία και στη βέλτιστη αντιμετώπισή του από την ομάδα τραύματος ελαχιστοποιώντας 
με τον τρόπο αυτό επιπλοκές προερχόμενες από κακή εκτίμηση. Η διαγνωστική προσέγγιση του 
πολυτραυματία ξεκινά από τη στιγμή που θα εισέλθει στην αίθουσα του ΤΕΠ και περιλαμβάνει 
την κλινική εικόνα, το ιστορικό της κάκωσης, σειρά απεικονιστικών εξετάσεως όπως απλές 
ακτινογραφίες, CT με οστική τρισδιάστατη ανασύσταση, MRI, υπερηχογράφημα Doppler και 
αγγειογραφία για τη διερεύνηση αγγειακών κακώσεων.. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 
137-141, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Μυοσκελετικές, κακώσεις, πολυτραυματίας, διάγνωση
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κε είναι σημαντική η διερεύνηση του ασθενούς για 
κρυφές εστίες αιμορραγίας όπως η κοιλιακή χώρα, 
η υπεζωκοτική κοιλότητα, ο οπισθοπεριτοναϊκός 
χώρος και η πύελος. 

Τα κατάγματα της πυέλου λόγω μεγάλης αιμορ-
ραγίας και οι κακώσεις ΑΜΣΣ λόγω σοβαρών νευρο-
λογικών επιπλοκών χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 
Η αντιμετώπιση των κακώσεων των άκρων αφορά 
τη δευτεροβάθμια εκτίμηση του ασθενούς μετά την 
εξασφάλιση του αεραγωγού και της αιμοδυναμικής 
σταθερότητας. Σε μία ομαδική αντιμετώπιση του 
πολυτραυματία στο ΤΕΠ οι διαδικασίες αυτές γίνονται 
ταυτόχρονα. Η επανεκτίμηση και επανεξέταση του 
ασθενούς τόσο κατά τη διάρκεια της ανάνηψης όσο και 
κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο εξασφαλίζουν 
ότι καμία κάκωση δε θα μείνει αδιάγνωστη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης και αντιμε-
τώπισης του πολυτραυματία, η ομάδα αντιμετώπισής 
του θα πρέπει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο 
για την αποφυγή ιατρογενούς ή αυτοπροκαλούμενης 
κάκωσης του νωτιαίου μυελού. Έτσι η σπονδυλική στή-
λη (ΣΣ) θα πρέπει να παραμένει ακινητοποιημένη έως 
ότου επιβεβαιωθεί η ακεραιότητά της με την κλινική 
εξέταση ή/και τον απεικονιστικό έλεγχο. Η μετακίνηση 
του τραυματία με υποψία κάκωσης ΣΣ θα πρέπει να 
γίνεται με την τεχνική logroll με προσχεδιασμό και 
βοήθεια 4 ή περισσοτέρων ατόμων ανάλογα με το 
βάρος του ασθενούς. Εφόσον η ΣΣ του τραυματία 
είναι προστατευμένη, η εξέταση και ο αποκλεισμός 
κακώσεώς της δύναται να αναβληθεί με ασφάλεια 
σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική ανα-
πνευστική – αιμοδυναμική αστάθεια.

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Οι κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος παρότι 
έχουν δραματική εμφάνιση και παρατηρούνται σε 
85% των τραυματιών με αμβλείες κακώσεις, σπάνια 
απειλούν άμεσα τη ζωή ή το μέλος. Η αξιολόγηση όμως 
των τραυμάτων αυτών αποτελεί σημαντικό βήμα στη 
ορθή αντιμετώπιση έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η 
ζωή του τραυματία ή η βιωσιμότητα του μέλους.

Οι μείζονες μυοσκελετικές κακώσεις καταδεικνύουν 
μηχανισμό κάκωσης με υψηλή ενέργεια. Οι σημαντι-
κότερες επιπλοκές των μυοσκελετικών κακώσεων 
είναι η αιμορραγία, το σύνδρομο διαμερίσματος, η 
ραβδομυόλυση ως απόρροια συνθλιπτικών κακώσεων, 
και η λιπώδης εμβολή.

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Πέντε (5%) των τραυματιών με κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση (ΚΕΚ) έχουν και κάκωση στη σπονδυλική 
στήλη (ΣΣ), ενώ �5% των τραυματιών με κάκωση 
της ΣΣ έχουν μέτρια ΚΕΚ. Πενήντα πέντε (55%) των 
κακώσεων της ΣΣ συμβαίνει στην αυχενική μοίρα, 
�5% στη θωρακική, �5% στη θωρακοσφυϊκή και �5% 
στην οσφυοϊερή. Περίπου �0% των τραυματιών με 
κάταγμα ΑΜΣΣ έχουν ένα δεύτερο, μη συνεχόμενο 
κάταγμα στη ΣΣ

Σημαντικό ρόλο παίζει αρχικά η ακινητοποίηση 
του αυχένα με τη χρήση σκληρού κολλάρου τόσο 
κατά την εξασφάλιση του αεραγωγού όσο και κατά τη 
μετακίνηση του ασθενούς ιδιαίτερα του κωματώδους 
ασθενούς για την αποφυγή επιδείνωσης κακώσεων 
στη σπονδυλική στήλη.

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΜΣΣ

Οι κακώσεις ΑΜΣΣ οφείλονται στους παρακάτω 
μηχανισμούς �) αξονική πίεση (κατά τον επιμήκη 
άξονα), �) κάμψη, 3) έκταση, 4) στροφή, 5) πλάγια 
κλίση και 6) διάταση

Το 30% των ασθενών με κακώσεις της ανωτέρας 
ΑΜΣΣ καταλήγουν στον τόπο του ατυχήματος λόγω 
άπνοιας που προκαλείται από την απώλεια της κε-
ντρικής νεύρωσης των φρενικών νεύρων.

Οι κακώσεις της ΑΜΣΣ περιλαμβάνουν τα πα-
ρακάτω
 �. Κάταγμα άτλαντος Α� (5% των καταγμάτων ΑΜΣΣ, 

σε 40% συνδυάζεται με κάταγμα στον Α�
 �. Στροφικό υπεξάρθρημα Α�
 3. Κατάγματα Α�
  a. Κατάγματα οδοντοειδούς απόφυσης
  b. Κατάγματα οπισθίων στοιχείων Α�
  4. Κατάγματα – εξαρθρήματα Α3-Α7

Η διάγνωση των κακώσεων ΑΜΣΣ γίνεται με ακτινο-
λογικό έλεγχο και ενδείκνυται ιδιαίτερα σε ασθενείς που 
αναφέρουν άλγος στον αυχένα κατά τη μέση γραμμή, 
ευαισθησία στην ψηλάφηση, νευρολογικό έλλειμμα που 
σχετίζεται με κάκωση ΑΜΣΣ, μεταβαλλόμενο επίπεδο 
συνείδησης ή υποψία χρήσης τοξικών ουσιών.

Οι απαραίτητες ακτινογραφίες είναι η πλάγια, η 
προσθιοπόσθια και η διαστοματική οδόντος. Στην 
πλάγια ακτινογραφία πρέπει να εμφανίζονται η 
βάση του κρανίου, οι επτά αυχενικοί σπόνδυλοι και 
ο πρώτος θωρακικός για να χαρακτηριστεί επαρκής. 
Η διαστοματική ακτινογραφία οδόντος περιλαμβάνει 
ολόκληρη την οδοντοειδή απόφυση και της δεξιές και 
αριστερές αρθρώσεις του Α� και Α�

Δέκα (�0%) των τραυματιών με κάταγμα της 
ΑΜΣΣ έχουν δεύτερο κάταγμα σε μη συνεχόμενο 
σπόνδυλο.

Σε περιπτώσεις νευρολογικών ελλειμμάτων η μα-
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γνητική τομογραφία ενδείκνυται για την ανάδειξη 
πιεστικής βλάβης (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, 
σπονδυλικό επισκληρίδιο αιμάτωμα), θλάσεις ή ρήξεις 
νωτιαίου μυελού και κακώσεις των παρασπονδύλιων 
συνδέσμων και μαλακών μορίων.

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΜΣΣ ΚΑΙ ΟΜΣΣ

Τα κατάγματα της ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ διακρίνονται 
σε 4 κατηγορίες
 �. Συμπιεστικά με πρόσθια σφηνοειδή παραμόρφω-

ση
 �. Εκρηκτικά
 3. Κατάγματα τύπου Chance διαχωριστικά
 4. Κατάγματα εξαρθρήματα

Στα κατάγματα ΟΜΣΣ προσβάλλεται η ίππουρις 
και η πιθανότητα τέλειας
νευρολογικής βλάβης είναι μικρότερη.

Οι ενδείξεις για τη λήψη ακτινογραφιών ΘΜΣΣ και 
ΟΜΣΣ είναι ίδιες με αυτές της ΑΜΣΣ. Οι προσθιοπί-
σθιες και οι πλάγιες ακτινογραφίες σε συνδυασμό με 
αξονική τομογραφία τομών 3mm στις ύποπτες περι-
οχές αναδεικνύουν >99% των ασταθών κακώσεων.

Τα απλά συμπιεστικά κατάγματα αντιμετωπίζο-
νται με άκαμπτο κηδεμόνα ενώ τα υπόλοιπα επειδή 
είναι ιδιαίτερα ασταθή απαιτείται σχεδόν πάντοτε 
εσωτερική ακινητοποίηση. 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΥΕΛΟΥ – ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η εκτίμηση του τραυματία με κακώσεις του μυο-
σκελετικού συστήματος αρχίζει από την πρωτοβάθμια 
αξιολόγηση που περιλαμβάνει τα ABCDE που προανα-
φέρθηκαν με σημαντικότερο στόχο τον περιορισμό της 
αιμορραγίας. Παράλληλα ξεκινά η λήψη του ιστορικού 
του τραύματος (μηχανισμός κάκωσης, περιβάλλον, 
κατάσταση του τραυματία προ του τραυματισμού) 
και στοιχείων από τη σκηνή του συμβάντος.

Κατά την κλινική εξέταση θα πρέπει να αφαιρούνται 
όλα τα ενδύματα με σκοπό την αναγνώριση κάκωσης 
απειλητικής για τη ζωή, την αναγνώριση κάκωσης 
απειλητικής για τη βιωσιμότητα του άκρου και τη 
συστηματική επανεκτίμηση για να μη διαφύγουν άλλες 
κακώσεις των άκρων.

Στοιχεία που εξετάζονται είναι το δέρμα, η νευρο-
μυική λειτουργία, η κατάσταση της κυκλοφορίας και 
η ακεραιότητα οστών και συνδέσμων.

Παρατηρούμε στα άκρα το χρώμα και την αιμά-
τωσή τους, τα ανοικτά τραύματα, την παραμόρφωση 
του σκέλους (γωνίωση, βράχυνση), οίδημα και αλλαγή 
χρώματος και εκχυμώσεις.

Κατά την πρωτοβάθμια εκτίμηση θα πρέπει να 
αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι αιμορραγίες 
από τις μυοσκελετικές κακώσεις. Η πρώιμη ακινητο-
ποίηση των καταγμάτων συμβάλλει στον έλεγχο της 
αιμορραγίας, ελαττώνει τον πόνο και αποτρέπει την 

ΚΑΚΩΣΗ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Κατάγματα κλείδας, ωμοπλάτης – κάταγμα/εξάρθρημα 
ώμου

Μείζονες θωρακικές κακώσεις, πνευμονική θλάση, 
κατάγματα πλευρών, κακώσεις υποκλειδίων αγγείων

Παρεκτοπισμένο κάταγμα ΘΜΣΣ Ρήξη θωρακικής αορτής

Κάταγμα σπονδυλικής στήλης Ενδοκοιλιακή κάκωση

Κάταγμα/εξάρθρημα αγκώνα Κάκωση βραχιονίου αρτηρίας, μέσου, ωλένιου και 
κερκιδικού νεύρου

Μείζονα πυελική διάσπαση (επιβάτης αυτοκινήτου) Κάκωση κοιλίας, θώρακα, κεφαλής

Μείζονα πυελική διάσπαση (πεζός, μοτοσικλετιστής) Αιμορραγία πυελικών αγγείων

Κάταγμα μηριαίου Κάταγμα αυχένα μηριαίου
Οπίσθιο εξάρθρημα ισχύου

Οπίσθιο εξάρθρημα γόνατος Κάταγμα μηριαίου
Οπίσθιο εξάρθρημα ισχύου

Εξάρθρημα γόνατος ή παρεκτοπισμένο κάταγμα  
πλατώ κνήμης

Κάκωση ιγνυακής αρτηρίας και νεύρου

Κάταγμα πτέρνης Κάκωση ή κάταγμα ΣΣ
Κάταγμα – εξάρθρημα οπισθίου ποδιού
Κάταγμα πλατώ κνήμης

Ανοικτό κάταγμα 70% συχνότητα συνοδών μη σκελετικών κακώσεων
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περαιτέρω κάκωση των μαλακών μορίων. Σε περί-
πτωση ανοικτών καταγμάτων και αιμορραγίας θα 
πρέπει να γίνεται πιεστική επίδεση για τον έλεγχο της 
αιμορραγίας και όχι ανάταξη επειδή αυτά απαιτούν 
χειρουργικό καθαρισμό εντός 8 ωρών.

Η αξιολόγηση των μυοσκελετικών κακώσεων συ-
μπληρώνεται από τον απεικονιστικό έλεγχο κατά τη 
δευτεροβάθμια εκτίμηση. Εάν οι ακτινογραφίες πρόκειται 
να καθυστερήσουν τότε πρέπει να γίνεται άμεση ανά-
ταξη ή ευθυγράμμιση με σκοπό την αποκατάσταση της 
αρτηριακής παροχής. Η εκτίμηση της αιμάτωσης των 
άκρων συμπληρώνεται με το υπερηχογράφημα Doppler 
ή με την αρτηριογραφία. Η οξεία αρτηριακή απόφραξη 
τραυματικής αιτιολογίας θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
εγκαίρως και να αντιμετωπίζεται άμεσα καθώς οι μύες 
και τα νεύρα είναι ευαίσθητα στην ισχαιμία

Σοβαρά κατάγματα πυέλου μπορεί να αποτελούν 
αιτία σημαντικής αιμορραγίας και απαιτούν εκτίμηση 
της ακεραιότητας του πυελικού δακτυλίου και πρώιμη 
ανάταξη και σταθεροποίηση της πυέλου. Ενδείξεις 
κάκωσης της πυέλου αποτελούν οι εκχυμώσεις στην 
οσφύ και στους γλουτούς, η αιματουρία, η ψηλάφηση 
της ηβικής σύμφυσης, των ιερολαγονίων αρθρώσεων και 
η αστάθεια του πυελικού δακτυλίου κατά την συμπίεση 
των λαγονίων ακρολοφιών (χειρισμός συμπίεσης – από-
σπασης), η ανισοσκέλια ή η στροφική παραμόρφωση 
του σκέλους χωρίς εικόνα κατάγματος. Η κλινική εξέταση 
συμπληρώνεται από την δακτυλική εξέταση του ορθού 
και του κόλπου για ανεύρεση πιθανής αιμορραγίας, 
ρήξεων, αιματωμάτων και οστέινων θραυσμάτων. Ο 
απεικονιστικός έλεγχος των καταγμάτων της λεκάνης 
γίνεται αρχικά με ακτινογραφίες και επί ενδείξεων αξονική 
τομογραφία με 3-D ανασύσταση για το σχεδιασμό της 
θεραπευτικής προσέγγισης.

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Είναι δυνατόν ο μηχανισμός που προκάλεσε κά-
ποια μυοσκελετική κάκωση να αποτελεί αίτιο και για 
δεύτερη κάκωση που να μην είναι εμφανής άμεσα. 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι συχνότερες 
κακώσεις οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από άλλες 
αδιάγνωστες αρχικά, κακώσεις οι οποίες μπορεί να 
ξεφύγουν της προσοχής μας.

Για να αποφύγουμε κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο θα 
πρέπει να ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
 �. Επανεκτίμηση του ασθενούς με βάση το ιστορικό 

και το μηχανισμό κάκωσης
 �. Προσεκτική επανεκτίμηση ιδιαίτερα σε σημεία 

κλειδιά, πηχεοκαρπικές, αρθρώσεις πάνω ή κάτω 
από κατάγματα.

 3. Επισκόπηση του ασθενούς ιδιαίτερα της ράχης 
του, της ΣΣ και της πυέλου

 4. Επανεκτίμηση ακτινολογικού ελέγχου για την ανεύ-
ρεση λεπτών μη εμφανών κακώσεων που μπορεί 
να συνοδεύουν ένα εμφανές τραύμα.
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Αντιμετώπιση καταγμάτων  
της σπονδυλικής στήλης

Ι Ακριβός

Περίληψη

Όλοι οι πολυτραυματίες πρέπει να υποβάλλονται 
σε ενδελεχή έλεγχο για τον αποκλεισμό καταγμά-
των ή συνδεσμικών βλαβών της Σ.Σ. Δεν πρέπει να 
λησμονείται ότι οι κακώσεις σε πολλαπλά επίπεδα 
φθάνουν μέχρι και �9%, συνεπώς πρέπει να ελέγχεται 
ολόκληρη η Σ.Σ. Εμβιομηχανικώς κάθε σπονδυλική 
μονάδα* συνίσταται από την «πρόσθια κολώνα» που 
περιλαμβάνει τα πρόσθια στοιχεία (δηλαδή τα σώματα, 
μεσοσπονδύλιους δίσκους, τον πρόσθιο και οπίσθιο 
επιμήκη) και την «οπίσθια κολώνα» που περιλαμβάνει 
τα υπόλοιπα οπίσθια, λεγόμενα, στοιχεία.

Η πλέον έγκυρη και σύγχρονη ταξινόμηση των κα-
κώσεων αυτών είναι η κατά Magerl, και συν. (Πίνακας 
�). Σύμφωνα μ’αυτήν, η ταξινόμηση των σπονδυλικών 
κακώσεων είναι δυνατή, με βάση κοινά παθομορ-
φολογικά χαρακτηριστικά, σε 3 τύπους (Α, Β, C). 
Κάθε τύπος χαρακτηρίζεται από μια κοινή, για όλες 
τις ομάδες και υποομάδες του, δράση μιας δύναμης 
(κάμψη, έκταση και στροφή, για τους τύπους Α, Β 
και C, αντιστοίχως), ενώ σε επιμέρους ομάδες και 
υποομάδες συνυπάρχει δευτερευόντως η δράση και 
μιας άλλης δύναμης. Οι δυνάμεις προκαλούν αντί-
στοιχες αστάθειες (σε αξονική φόρτιση, διάταση και 
στροφική, για τους τύπους Α, Β και C, αντιστοίχως). 
Οι αστάθειες αυτές θεραπεύονται συντηρητικά ή 
χειρουργικά με την εφαρμογή αντιθέτων δυνάμεων 
από εκείνες που τις προκάλεσαν. Η αναγνώριση του 
τύπου της κάκωσης, στην οποία βοηθά ο αλγόριθμος 
του Πίνακα. 3, υποδεικνύει την προκαλούσα δύναμη, 
την εξ αυτής αστάθεια και τις εμβιομηχανικές αρχές 

* Σπονδυλική μονάδα: � σπόνδυλοι και ο μεταξύ των μ. 
δίσκος.

της θεραπείας.
Τύπος Α: Η αστάθεια σε αξονική φόρτιση κυμαίνε-

ται από πολύ μικρή έως πλήρη, ανάλογα με το βαθμό 
συμπίεσης του σώματος. Το ίδιο συμβαίνει με την 
τυχόν συνυπάρχουσα αστάθεια σε κάμψη. Αντίθετα, 
λόγω της εξ ορισμού ακεραιότητας του προσθίου 
και οπισθίου επιμήκους συνδέσμου, δεν υπάρχουν 
μετακινήσεις σωμάτων στο οριζόντιο επίπεδο και 
η σταθερότητα στην έκταση ποτέ δεν χάνεται πλή-
ρως. Η ανάταξη και συγκράτηση επιτυγχάνεται με 
την εφαρμογή διάτασης με ή χωρίς έκταση, χωρίς 
(πρακτικώς) κινδύνους υπερδιάτασης. Κατάγματα 
με ακέραιο οπίσθιο σπονδυλικό τοίχωμα αντιμετωπί-
ζονται ικανοποιητικά συντηρητικά με νάρθηκες, που 
συγκρατούν τη σπονδυλική στήλη σε έκταση.

Τύπος Β: Η ρήξη των οπισθίων συνδεσμικών στοι-
χείων εκ διατάσεως προκαλεί πλήρη αστάθεια σε 
διάταση ή απώλεια της σταθερότητας σε κάμψη. 
Στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει κάταγμα τύπου 
Α, συνυπάρχει και αλλού άλλου βαθμού αστάθεια σε 
αξονική φόρτιση. Η εφαρμογή διάτασης δυνατόν να 
οδηγήσει σε κύφωση ή πρόσθετη νευρολογική βλάβη 
από υπερδιάταση. Οι κακώσεις αυτές συγκρατούνται 
σε συμπίεση, η οποία εφαρμόζεται οπισθίως και αν 
συνυπάρχει κάταγμα Τύπου Α, αυτή θα πρέπει να 
ακολουθήσει την αποκατάσταση της συνοδού αστά-
θειας σε αξονική φόρτιση (π.χ. ενίσχυση του σπονδυ-
λικού σώματος με μοσχεύματα τα οποία εισάγονται 
εκ των όπισθεν μέσω των σπονδυλικών αυχένων). 
Στις περιπτώσεις οπισθίων ρήξεων διαμέσου των 
οστικών στοιχείων, η συντηρητική θεραπεία (εκτατικοί 
νάρθηκες) δυνατόν να είναι επαρκής.

Οι σπάνιες βλάβες εκ διατάσεων Β3.� και Β3.� από 
υπερέκταση, είναι ασταθείς σε έκταση, αλλά σταθερές: 
(α) σε αξονική φόρτιση (εξαιτίας της ακεραιότητας του 
σπονδυλικού σώματος), και (β) σε κάμψη (ακεραιότητα 
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οπισθίων συνδέσμων). Ακινητοποιούνται με πρόσθια 
σπονδυλοδεσία τύπου tension band σε ελαφρά κάμψη. 
Σε περιπτώσεις οπισθίων εξαρθρημάτων Β3.3 (πρό-
σθετη ρήξη οπισθίων συνδέσμων), ιδανική λύση είναι 
η συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια σταθεροποίηση 
ή η σπονδυλοδεσία με διαυχενικές βίδες σε πολλαπλά 
επίπεδα λόγω της μεγάλης αστάθειας.

Τύπος C: Οι ρήξεις του προσθίου και επιμήκους 
συνδέσμου, εξαιτίας της στροφής, προκαλούν την 
(κύρια) στροφική αστάθεια. Τα ακτινολογικά σημεία 
στροφής πρέπει να αναζητούνται στις περιπτώσεις 
όπου αυτές οι βλάβες ανατάχθηκαν αυτομάτως, επειδή 
οι κακώσεις τύπου C είναι οι περισσότερο ασταθείς 
και χρήζουν διαφορετικής θεραπείας.

Η στροφική αστάθεια συνυπάρχει με αστάθεια 
τύπου Α ή Β και η θεραπεία απαιτεί αντιμετώπιση 
των ασταθειών τύπου Α ή Β καθώς και της στρο-
φής (η οποία, τελευταία, απαιτεί ενσωμάτωση 
περισσοτέρων επιπέδων στη σπονδυλοδεσία). Η 
υπερδιάταση δυνατόν να οδηγήσει σε περαιτέρω 
νευρολογική βλάβη λόγω της ρήξης και των δύο 

επιμήκων συνδέσμων.
Η ρήξη του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου εμπο-

δίζει τη, μέσω συνδεσμοταξίας, ανάταξη οστικών τε-
μαχίων που υπάρχουν εντός του νωτιαίου σωλήνα.

Η συχνότητα και ο βαθμός βαρύτητας των νευρο-
λογικών βλαβών φαίνεται στον Πίνακα �.

Στόχοι της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι: (α) 
άμεση σταθεροποίηση της Σ.Σ., (β) αποσυμπίεση, (γ) 
αποκατάσταση της ανατομικής ακεραιότητας.

Απόλυτες ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώ-
πισης: (α) προϊούσα νευρολογική συνδρομή συνεπεία 
συμπιεστικής βλάβης, (β) σοβαρή συνδεσμική βλάβη, 
(γ) εξάρθρημα.

Σχετικές ενδείξεις: (α) ατελής νευρολογική βλάβη, 
(β) μη αποδεκτή παραμόρφωση, (γ) επιθυμία του 
ασθενούς να αποφύγει την κατάκλιση, (δ) ανυπό-
φορο άλγος.

Σε περιπτώσεις συνυπάρχουσας νευρολογικής 
βλάβης είναι δυνατόν αυτή να βελτιωθεί με την άρση 
του πιεστικού αιτίου αν και ο κατάλληλος χρόνος για 
την επέμβαση δεν έχει κλινικά διασαφηνισθεί.
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Φλεγμονώδης αντίδραση  
και επιπλοκές σε πολυτραυματίες:  

έλεγχος των “βαριών ορθοπαιδικών κακώσεων”

Κ Παπαγιαννάκος

summary

PAPAGIANNAkOS k. Systemic Inflammatory response And Complications In Multiple Injured 
Patients: DCO. The methodology for treating polytrauma patients has changed during the last decades. 
Multiple studies have shown that the timing and the type of initial surgery of long bone fractures are 
related to the incidence of systemic complications. Prolonged surgical procedures immediately after 
trauma (especially intramedullary nailing of long bones) may increase the risk of acute respiratory 
distress syndrome (ARDS). Reamed intramedullary nailing for femoral fractures is associated with an 
increased risk of pulmonary fat embolization that could compromise respiratory function if certain 
cofactors are also present. The inflammatory response to injury and subsequent surgical intervention 
is assessed measuring serum levels of some markers (eg., interleukins) The use of staged surgical ap-
proach in order to identify the borderline patients reduces the incidence of systemic complications. 
Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 145-152, 2009.

key words: Damage control, intramedullary nailing, inflammatory markers, external fixation.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Στην θεραπεία του πολυτραυματία (ΠΤΜ), πολλαπλές μελέτες έδειξαν πως ο χρόνος και το 
είδος του αρχικού χειρουργείου στην αντιμετώπιση καταγμάτων μακρών οστών, επηρεάζει 
την εμφάνιση συστηματικών επιπλοκών. Η ανάλυση των δεδομένων απέδειξε ότι μεγάλες σε 
διάρκεια επεμβάσεις αμέσως μετά τον τραυματισμό, έχουν μεγάλες πιθανότητες ανάπτυξης 
ARDS (ειδικά οι ενδομυελικές ηλώσεις μηριαίου). Επίσης μελέτες σε πειραματόζωα όπως και 
προοπτικές κλινικές μελέτες, υποστηρίζουν το γεγονός ότι ο τύπος σταθεροποίησης καταγμάτων 
διαφύσεως μηριαίου επηρεάζει την συστηματική απάντηση στον τραυματισμό. Ενδομυελικές 
ηλώσεις με γλυφανισμό συνδυάζονται με αυξημένο κίνδυνο πνευμονικής εμβολής. Η συνύπαρξη 
και άλλων συνεργικών παραγόντων είναι δυνατόν να επιβαρύνει την αναπνευστική λειτουργία. 
Γι αυτό τον λόγο έγινε τροποποίηση του σχήματος των γλυφάνων, ώστε να ελαττωθούν οι 
επιπλοκές αυτές. Ενδιάμεσες καταστάσεις που ενισχύουν τις αρνητικές επιπτώσεις είναι οι 
ανοσολογικές αλλαγές διαφόρων τύπων, αναλόγως της βαρύτητας της επέμβασης. Η απάντηση 
του οργανισμού στην φλεγμονή ελέγχεται με διάφορους δείκτες, όπως η παρακολούθηση των 
ιντερλευκινών στο αίμα. Ο στόχος είναι να καθοριστεί ο «οριακός ασθενής», όπου η αντιμετώπιση 
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Η θεραπεία των μεγάλων καταγμάτων στους ΠΤΜ, 
άλλαξε ριζικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Κατά 
την δεκαετία του ’80 ίσχυε ότι η οριστική θεραπεία 
– σταθεροποίηση των καταγμάτων πρέπει να γίνεται 
εντός των πρώτων �4 ωρών μετά την κάκωση. �,78 
“Early Total Care” (ETC). 

Μετά από τις προόδους όσον αφορά την εντατική 
θεραπεία, βρέθηκε ότι η πρώιμη οριστική σταθεροποί-
ηση όλων των καταγμάτων σε όλους τους ασθενείς 
δεν ήταν απαραίτητη και ήταν δυνητικά επικίνδυνη. 
Έτσι η επιλεκτική αντιμετώπιση των καταγμάτων ονο-
μάστηκε «Damage Control» στην ορθοπαιδική (DCo). 
Οι σημαντικές όψεις της έννοιας αυτής αναλύονται 
παρακάτω. 73,�5

�) Ο χρόνος και το είδος του αρχικού χειρουργείου 
καταγμάτων μακρών οστών μπορεί να επηρεάσει 
τη συχνότητα εμφάνισης συστηματικών επιπλοκών 
στον ΠΤΜ όπως ARDS και MoF (Multiple organ failure 
– πολυοργανική ανεπάρκεια).�8,6�,80

Οι υπερβολικά μεγάλες σε διάρκεια επεμβάσεις 
που γίνονται αμέσως μετά τον τραυματισμό μπορεί 
να αυξήσουν τον κίνδυνο ARDS. Ο γλυφανισμός και η 
ενδομυελική ήλωση καταγμάτων διαφύσεως μηριαίου 
συνδυάζεται με λιπώδη εμβολή στους πνεύμονες.�9,84 
Έτσι δημιουργήθηκαν τροποποιημένα γλύφανα για να 
ελαττώσουν την επιπλοκή αυτή.75,85,86

�) Η εκδήλωση ARDS/ MoF εξαρτάται από ανοσο-
λογικές αντιδράσεις μετά τον τραυματισμό. Παρόμοιες 
ανοσολογικές αλλαγές προκαλούνται από χειρουργικές 
επεμβάσεις και ποικίλλουν αναλόγως της βαρύτητας 
των επεμβάσεων.�0,�9,��,53 Η φλεγμονώδης αντίδραση 
που προκαλείται από τον τραυματισμό ή την χει-
ρουργική επέμβαση ελέγχεται με ειδικούς δείκτες εκ 
των οποίων η Ιντερλευκίνη -6 φαίνεται να είναι ο πιο 
αξιόπιστος δείκτης.7�,87,89 Η εμφάνιση ARDS σχετίζεται 
και με τη βαρύτητα τραυματισμού στο θώρακα.3�,90

Οι μη αναμενόμενες συστηματικές επιπλοκές (ARDS 
και MoF) μετά από την πρώιμη ολική αντιμετώπιση 
έγιναν εμφανείς μετά από την οριστική θεραπεία 
που πραγματοποιήθηκε στους ασθενείς αυτούς. 
Αυτοί είχαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών. Η 
παθοφυσιολογία του 

ARDS �0,50 είναι στενά συνδεδεμένη με ανοσολο-
γικές αλλαγές μετά τον τραυματισμό.6�,7� Ο στενός 
συσχετισμός μεταξύ ουδετερόφιλων και ενδοθηλιακών 
τοιχωματικών κυττάρων, οδηγεί σε έκκριση αυτολυ-

τικών ενζύμων.�0,��,5�,8,��5 Ιατροδικαστικές αναλύσεις 
επιβεβαίωσαν ότι η αύξηση οιδήματος σε διάφορα 
όργανα, συνδυάζεται με την συσσώρευση φλεγμο-
νωδών κυττάρων. 70,7�

Εκτός των φλεγμονωδών αντιδράσεων συνεπεία 
τραυματισμού, αποδείχτηκε ότι η χειρουργική θεραπεία 
έχει παρόμοια αποτελέσματα. Όταν τροποποιήθηκε 
η θεραπεία των ασθενών, ελαττώνοντας τον χρόνο 
αρχικών επεμβάσεων, παρατηρήθηκε μείωση των 
επιπλοκών (όπως ARDS) μετά τις αρχικές επεμβά-
σεις.�8,�9,�0,30,3�,35,�4,94

Τα μοντέλα βιολογικής απάντησης σε διάφορα 
ερεθίσματα (τραύμα και μείζονες επεμβάσεις) έγιναν 
έτσι η βάση της θεραπείας. Η αρχή του περιορισμέ-
νου χειρουργείου βασίστηκε στην έννοια ελάττωσης 
του βαθμού του �ου “κτυπήματος” (προσβολής) που 
είναι το ερέθισμα για την φλεγμονώδη αντίδραση. 
94,�00 Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο 
έλεγχος του “καταρράκτη” της πηκτικότητας και της 
φλεγμονής.43,��8 Ασθενείς με μεγάλες μετεγχειρητικές 
επιπλοκές εμφάνιζαν ελάττωση της Ιντερλευκίνης 
- �β και διφασική έκκριση των κυτοκινών των Τ-
κυττάρρων 4�. Αρχική σύγκριση μεταξύ διαφόρων 
μεσολαβητών φλεγμονής έδειξε ότι η Ιντερλευκίνη 
-6 είναι ο πλέον ειδικός δείκτης για τους τραυματίες. 
Αυξημένα επίπεδα Ιντερλευκίνης -6 παρέμεναν άνω 
των 5 ημερών σε ασθενείς με υψηλό ΙSS και η πρώιμη 
αύξηση Ιντερλευκίνης -6 εμφανίστηκε στους ασθενείς 
που αργότερα ανέπτυξαν οργανική ανεπάρκεια.89 
Έτσι τιμές έως και 800 pg/ml την στιγμή εισόδου στο 
Νοσοκομείο έδειχναν την επερχόμενη MoF8�. Ένα άλλο 
φαινόμενο που έχει μελετηθεί είναι η ενεργοποίηση 
των λευκοκυττάρων μετά από τραυματισμό. Κλινικές 
μελέτες απέδειξαν ότι η ενεργοποίηση αυτή συνδέεται 
με αύξηση της Ιντερλευκίνης -6.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Μία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη έγινε σε 
�0 διαφορετικά κέντρα και περιελάμβανε �65 πολυ-
τραυματίες σε σταθερή κατάστασηοι οποίοι αντιμε-
τωπίστηκαν με � τρόπους: πρώιμη οριστική σταθε-
ροποίηση με ενδομυελική ήλωση (ETC) ή προσωρινή 
σταθεροποίηση με εξωτερική οστεοσύνθεση (Damage 
Control, Group DCo). 

Στους ασθενείς της δεύτερης ομάδος η εξωτερική 

δεν είναι σαφής εξαρχής και έτσι με την σε δύο στάδια επέμβαση, ελαχιστοποιούνται οι πιθανές 
επιπλοκές. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 145-152, 2009.

Λέξεις κλειδιά: DCo, ενδομυελική ήλωση, δείκτες φλεγμονής, εξωτερική οστεοσύνθεση.

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κλινικές παράμετροι συνδυαζόμενες με δυσμενή πρόγνωση σε πολυτραυματία

● ISS≥40 χωρίς συνυπάρχον τραύμα θώρακος 
● ΠΤΜ + ISS >20 με συνυπάρχον τραύμα θώρακος (AIS >2)
● Πολλαπλές κακώσεις μακρών οστών και κορμού (AIS≥2)
● ΠΤΜ + Τραύμα κοιλίας ή πυέλου (Moore >3)+ αιμοραγικό shock (αρχική ΑΠ<90 mm Hg)
● Α\α θώρακος : θλάσεις πνευμόνων 
● Διάρκεια επέμβασης > 6 ώρες

Moore 3= Αιμορραγία κοιλιακής χώρας >3 lt

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κατάταξη με βάση την κλινική εικόνα και θεραπευτικός αλγόριθμος72

Παράμετροι ΣΤΑΘΕΡΟΣ
Ι

ΟΡΙΑΚΟΣ
ΙΙ

ΑΣΤΑΘΗΣ
ΙΙΙ

IN eXTreMIS
IV

SHoCK ΑΠ (mmHg) ≥�00 80-�00 60-90 >50-60

Μονάδες αίματος 
(� ώρες)

0-� �-8 5-�5 >�5

Γαλακτικό οξύ κ.φ ≈�,5 >�.5 Βαριά οξέωση

Έλλειμμα βάσεως κ.φ ? ? >6-8

Κατάταξη ATLS I II-III III-IV IV

Ðçêôéêüôçôá Αιμοπετάλια >��0000 90000-��0000 <70000-90000 <70000

Παράγων ΙΙ και 
V (%)

90-�00 70-80 50-70 <50

Ινωδογόνο (g/dl) >� ≈� <� Δ.Ε.Π

D-Dimer κ.φ Παθολογικό Παθολογικό Δ.Ε.Π

Èåñìïêñáóßá >34οC 33-35oC 30-3�oC ≤30oC

Êáêþóåéò ìáëáêþí 
ìïñßùí

Λειτουργία πνευ-
μόνων 
(Pao�/Fio�)

350-400 300-350 �00-300 <�00

Θώρακος AIS I-II ≥II ≥II ≥III

Θώρακος TTS 0 I-II II-III IV

Τραύμα κοιλίας 
(Moore)

≤� ≤3 3 ≥3

Τραύμα πυέλου 
(Ao)

A B/C C C (σύνθλιψη/
καταπλάκωση)

άκρα AIS I-II II-III III-IV Σύνθλιψη

Èåñáðåßá DCo/ETC ETC DCo(όχι σταθε-
ρός) ETC (σταθε-
ρός)

DCo DCo

ETC= early total care, DCO= damage control orthopedics,ΔΕΠ=Διάχ. Ενδαγγ. Πήξη



�48 Φλεγμονώδης αντίδραση και επιπλοκές σε πολυτραυματίες: Έλεγχος των “βαριών ορθοπαιδικών κακώσεων”

οστεοσύνθεση μετατράπηκε σε ενδομυελική ήλωση 
μετά τις πρώτες ημέρες. Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι 
η αρχική αντιμετώπιση με ενδομυελική ήλωση συν-
δυάστηκε με αναμενόμενη αύξηση της συστηματικής 
φλεγμονής. Όταν η μετατροπή σε ενδομυελική ήλωση 
έγινε σε δεύτερο χρόνο (�-4 ημέρες μετά τον τραυμα-
τισμό) η φλεγμονώδης αντίδραση ήταν μικρότερη.7�

Όταν ακολουθούνται οι αρχές του DCo η επόμενη 
ερώτηση που προκύπτει αφορά τον ιδανικό χρόνο 
πραγματοποίησης της δεύτερης επέμβασης.3�,45,95 
Έτσι φαίνεται ότι δεν είναι ιδανικός χρόνος πραγμα-
τοποίησης των επαναληπτικών επεμβάσεων οι �-4 
ημέρες μετά τον αρχικό τραυματισμό.��8

Στο διάστημα αυτό οι ανοσολογικές αντιδράσεις 
είναι πιο έντονες και υπάρχει γενικευμένο οίδημα 
ιστών.�08 Το θέμα του χρόνου μελετήθηκε σε ένα σύνολο 
43�4 ασθενών και βρέθηκε ότι διάρκεια των επανε-
πεμβάσεων μεγαλύτερη των 3 ωρών πιθανόν να σχε-
τίζεται με την ανάπτυξη οργανικής δυσλειτουργίας.77 
Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε αυτούς με παρουσία ή μη 
πολυοργανικής ανεπάρκειας. Ασθενείς που ανέπτυ-
ξαν MoF (ΠΟΑ) είχαν επανεπεμβάσεις μεταξύ �ης-4ης 
ημέρας, ενώ ασθενείς που χειρουργήθηκαν μεταξύ 6ης 
-8ης ημέρας, δεν ανέπτυξαν MoF (ΠΟΑ).89

Σήμερα είναι αποδεκτό ότι πρέπει να διαχωρίζο-
νται οι ασθενείς σε αυτούς που μπορεί να αντέξουν 
παρατεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις και σε αυτούς 
που δεν μπορούν.�04 Μερικές μελέτες έδειξαν ότι η 
πρώιμη ολική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει μόνο σε 
ασθενείς με χαμηλό ISS.�7,5�

Η κατάταξη ασθενών ανάλογα με την κρισιμότη-
τα της κατάστασής τους γίνεται από τους γενικούς 
χειρουργούς με βάση την «τριάδα του θανάτου»56 
δηλ. το βαθμό shock, υποθερμίας και διαταραχών 
πηκτικότητας.�09 Οι αρχές αυτές ισχύουν και για τυφλά 
τραύματα 48 αλλά επιπλέον προστέθηκε στα ισχύοντα 
και μια τέταρτη παράμετρος: οι κακώσεις των μαλα-
κών μορίων που αφορούν τα άκρα και τον κορμό.�,9� Ο 
προσδιορισμός του «οριακού» ασθενή επέτρεψε την 
συγκεκριμενοποίηση της θεραπείας ανάλογα με την 

κατάσταση του ασθενούς (ΠΙΝΑΚΑΣ �).78

Οι ασταθείς ασθενείς και αυτοί σε κρίσιμη κατά-
σταση δεν πρέπει να υφίστανται παρατεταμένες 
χειρουργικές επεμβάσεις και πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται με βάση τις αρχές του DCo.44,93

Αντίθετα οι σταθεροί ασθενείς και από τους ορι-
ακούς όσοι βελτιώνονται με την ανάνηψη, μπορούν 
με σιγουριά να έχουν οριστική θεραπεία. 

Η επίπτωση του τραυματισμού, που εκτιμάται 
έμμεσα με την αντίδραση του «καταρράκτη» ανοσο-
λογικής, φλεγμονώδους και αιμοστατικής φύσεως, 
έγινε κατανοητή πρόσφατα. 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ � δείχνει περαιτέρω κριτήρια ώστε να 
προσδιοριστεί ο «οριακός» ασθενής με βάση τέσσερα 
κλινικά δεδομένα και παραμέτρους. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η αποτελεσματικότητα της 
αρχικής προσωρινής σταθεροποίησης, για πρόληψη μη 
αναμενόμενων επιπλοκών, είναι η έννοια του DCo.

Τα πλεονεκτήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν πρό-
σφατα με μία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σε 
�65 ασθενείς με κατάγματα μηριαίου χωρίς βαριές 
κακώσεις κεφαλής και θώρακος. 80 Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι ασθενείς σε οριακή κατάσταση είχαν χει-
ρότερη πρόγνωση όταν αντιμετωπίστηκαν αρχικά με 
ενδομυελική ήλωση (ΠΙΝΑΚΑΣ 3).

Τα αποτελέσματα της προοπτικής τυχαιοποιημένης 
μελέτης έδειξαν ότι οι οριακοί ασθενείς εμφανίζουν 
μεγαλύτερη συχνότητα οξέων βλαβών στους πνεύ-
μονες, υπονοώντας συσχετισμό με τη χειρουργική 
θεραπεία.80

Εξ αυτών συμπεραίνεται ότι πρέπει να γίνει πολύ 
καλή προεγχειρητική εκτίμηση του ΠΤΜ. Έτσι συνι-
στάται σε σταθερούς ασθενείς η άμεση ενδομυελική 
ήλωση των μακρών οστών ενώ οι ασταθείς ασθενείς 
πρέπει να αντιμετωπίζονται αρχικά με εξωτερική 
οστεοσύνθεση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

DCo: με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι η θερα-
πεία εκλογής για τους βαριά τραυματισμένους ασθενείς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Πολυτραυματίες με κάταγμα μηριαίου σε Οριακή Κατάσταση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

Μέση ±SD Μέση ±SD

ΜΕΘ (ώρες) 476,95±�84,50 399,�4±404,�3

Αναπνευστήρας (ώρες) 360,48±�45,47 3�3,8�±359,77

Πνευμονία 38,90% 45%

Οξείες Πνευμονικές Βλάβες �6.7% 5�,40%
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και με μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης συστηματικών επι-
πλοκών. Πειραματικά και κλινικά δεδομένα κατέδειξαν 
ότι αυτή η προσέγγιση ελαττώνει τις επιπτώσεις του 
�ου κτυπήματος (προσβολής).��9 Κλινικές μελέτες για 
το είδος και τον χρόνο της χειρουργικής επέμβασης 
απέδειξαν ότι η βελτιωμένη κλινική εικόνα συμβαδίζει 
με την μικρότερη απάντηση στη φλεγμονή, εφόσον 
ακολουθούνται οι αρχές της DCo. Αυτή η διαδικασία 
εκλαμβάνεται ως μέρος της προσπάθειας για ανάνηψη 
του ασθενούς, διατηρώντας τον όγκο του αίματος και 
την οξυγόνωση των ιστών. 
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Η στρατηγική της σύγχρονης ορθοπαιδικής 
αντιμετώπισης: Πρώιμη οριστική αντιμετώπιση

Ν Τσουτσαίος

summary

TSOuTSAIOS N. The strategy of the modern Orthopaedic treatment: early total care. Even today 
the treatment of patients with multiple injuries is a challenge. Optimal management is essential espe-
cially in the early period after trauma, since many life threatening situations can occur. Any delay in 
diagnosis and treatment will contribute to long term complications such as fat embolism syndrome, 
respiratory dysfunction, sepsis and organ failure and will increase late mortality. The primary period 
of treatment starts when all vital functions have been stabilized by achieving adequate ventilation, 
haemodynamic stability and control of intracranial or internal hemorrhage. The principle of fracture 
treatment is to achieve stable osteosynthesis which will allow early mobilization of polytraumatised 
patients. Several studies appeared to demonstrate that early operative stabilization of a fracture of 
a femoral shaft can significantly lower the incidence of pulmonary failure and late septic complica-
tions. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 153-160, 2009.

key words: Multiple trauma, timing of fracture fixation, early total care.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία παραμένει και σήμερα μία πρόκληση. Η πλέον ορθή 
αντιμετώπιση είναι αυτή που γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά τον τραυματισμό, επειδή 
δυνατόν να εμφανισθούν αρκετές επιπλοκές που να απειλούν ακόμη και την ζωή του τραυματία. 
Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση συμβάλλουν στη δημιουργία νοσηρών καταστάσεων 
όπως λιπώδης εμβολή, αναπνευστική δυσχέρεια, φλεγμονές και πολυοργανική ανεπάρκεια. 
Η πρώτη περίοδος για την αντιμετώπιση του τραυματία αρχίζει όταν σταθεροποιηθούν όλες 
οι ζωτικές λειτουργίες, επιτυγχάνοντας επαρκή οξυγόνωση, αιμοδυναμική σταθερότητα και 
έλεγχο εγκεφαλικής ή εσωτερικής αιμορραγίας. Η αρχή της αντιμετωπίσεως των καταγμάτων 
είναι να επιτευχθεί σταθερή οστεοσύνθεση που να επιτρέπει την πρώιμη κινητοποίηση του 
τραυματία. Από πολλές μελέτες αποδεικνύεται ότι η πρώιμη και οριστική αντιμετώπιση των 
καταγμάτων του μηριαίου, ελαττώνει την συχνότητα πνευμονικών επιπλοκών και σηπτικών 
προβλημάτων. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 153-160, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Πολυκαταγματίας, χρόνος χειρουργικής αποκαταστάσεως.
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Εφόσον σταθεροποιηθεί ο τραυματίας μετά από 
αντιμετώπιση εσωτερικής αιμορραγίας, υποσκληρί-
διου αιματώματος ή κατάγματος κρανίου, αρχίζει ο 
προβληματισμός για την αντιμετώπιση των κακώσεων 
του σκελετού, με σειρά προτεραιότητας τη λεκάνη, 
το μηριαίο, την κνήμη, το βραχιόνιο και αντιβράχιο, 
έχοντας σαν κριτήριο την απώλεια αίματος που στο 
καθένα παρουσιάζεται. 

Η επιλογή της ορθότερης χρονικής περιόδου για τη 
σταθεροποίηση του κατάγματος στον πολυτραυματία 
και κυρίως των κλειστών καταγμάτων του μηριαίου 
που σαν οντότητα χρήζει αμέσου ακινητοποιήσεως, 
έχει συζητηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η άμεση και 
οριστική αποκατάσταση των καταγμάτων αποτελεί 
την ιδανική αντιμετώπιση για τον πολυτραυματία, θέση 
που υποστηρίζεται από την δεκαετία του �970.

Ο πολυτραυματίας συνήθως είναι στην καλύτερη 
γενική κατάσταση μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο 
μετά την κάκωση, έχει τη σωστή θερμιδική ισορροπία 
και δεν έχει αποικισθεί από ανθεκτικά νοσοκομειακά 
στελέχη μικροβίων. Οι περισσότεροι τραυματίες έχουν 
σταθερή κλινική εικόνα μετά την ανάνηψη και είναι 
δυνατόν να υποβληθούν σε πρώιμη και οριστική απο-
κατάσταση των καταγμάτων. Φρόνιμο όμως θα είναι 
τα ενδαρθρικά κατάγματα ή αυτά των μεταφύσεων, 
που απαιτούν περισσότερο χειρουργικό χρόνο να 
αποκαθίστανται σε δεύτερη φάση. 

Εάν ο σοβαρά τραυματισμένος ξεπεράσει την 
πρώτη δύσκολη περίοδο, η μακρά παραμονή στη ΜΕΘ 
για τα κατάγματα του που τυχόν καθυστερούν να 
αποκατασταθούν χειρουργικά, θα έχει σαν αποτέλε-
σμα την μυϊκή ατροφία, δυσκαμψία των αρθρώσεων, 
απώλεια μήκους των άκρων. 

Η επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας 
εξελίσσεται βαθμιαία και τα κατάγματα των μακρών 
οστών την επιδεινώνουν. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση 
τους επιφέρει καθυστέρηση πλέον στην αποκατά-
σταση τους λόγω της αναπνευστικής δυσχέρειας και 
μπορεί να επέλθει ο θάνατος πριν ακόμη χειρουργη-
θούν. Αυτό οδήγησε ορθοπαιδικούς να εφαρμόσουν 
την αρχή της πρώιμης οριστικής οστεοσύνθεσης μέσα 
στις πρώτες �4 ώρες, εξασφαλίζοντας βέβαια μια 
καλή αιμοδυναμική κατάσταση. 

Μετά τον πρώτο έλεγχο και την αιμοδυναμική στα-
θεροποίηση πρέπει να αντιμετωπίζονται οι κακώσεις 
δευτέρας προτεραιότητας, όπως οι εγκεφαλικές, οι 
οφθαλμικές, κακώσεις του προσωπικού κρανίου, επι-
δεινούμενες πιέσεις στον νωτιαίο μυελό. Ακολουθούν 
οι κακώσεις του μυοσκελετικού: ρήξεις του πυελικού 
δακτυλίου, κατάγματα με συνοδό βλάβη μεγάλων 
αγγείων και σοβαρό σύνδρομο διαμερίσματος, ανοι-
κτά κατάγματα διαφύσεως και ενδαρθρικά, κλειστά 

Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία που φέρει και 
μυοσκελετικές κακώσεις (κατάγματα μακρών οστών, 
λεκάνης, σπονδυλικής στήλης), έχει ως πρωταρχικό 
στόχο την επιβίωση του ασθενούς και ακολούθως 
τη σταθεροποίηση και την αποκατάσταση των κα-
ταγμάτων, την αποκατάσταση των αρθρώσεων και 
τη διάσωση του μέλους. Η αντιμετώπιση του πολυ-
τραυματία απαιτεί ομαδική εργασία, νοσοκομειακή 
μονάδα που να μπορεί να αντιμετωπίσει σε οποια-
δήποτε στιγμή τα εμφανιζόμενα προβλήματα, ώστε 
το ποσοστό επιβιώσεως των πολυτραυματιών να 
είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Η προσέγγιση του 
πρέπει να είναι ταχεία, πρακτική, και να ακολουθεί 
ορισμένα πρωτόκολλα. 

Η ομάδα που αποτελείται από γενικό χειρουργό, 
αγγειοχειρουργό, ορθοπαιδικό, χειρουργό θώρακος, 
ουρολόγο και νευροχειρουργό πάντα υπό τον συ-
ντονισμό γενικού χειρουργού ή αναισθησιολόγου, 
εξειδικευμένων στο τραύμα, αποφασίζει από κοινού 
για την αντιμετώπιση του τραυματία. (�)

Το 78% των πολυτραυματιών εμφανίζουν βλάβη 
από το μυοσκελετικό σύστημα και έχουν ανάγκη 
ορθοπαιδικής αντιμετώπισης, γι’ αυτό και ο ρόλος 
του ορθοπαιδικού είναι κυρίαρχος στη θεραπεία των 
ασθενών αυτών. 

Ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης του πολυτραυ-
ματία πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στον τύπο 
των κακώσεων και στη γενική του κατάσταση.

Τα στάδια αντιμετώπισης του πολυτραυματία 
διακρίνονται στο οξύ ή στάδιο διάσωσης (�-3 ώρες), 
κατά το οποίο διενεργούνται οι επείγουσες χειρουρ-
γικές επεμβάσεις αναγκαίες για τη διατήρηση στη 
ζωή, όπως ο έλεγχος ενδοκοιλιακών ή θωρακικών 
αιμορραγιών και η αποσυμπίεση του εγκεφάλου. 

Το πρώιμο ή στάδιο επειγουσών χειρουργικών 
επεμβάσεων (�-3 ημέρες), οι οποίες εξασφαλίζουν 
την σωματική ακεραιότητα του τραυματία και την 
καλή νοσηλεία στην ΜΕΘ. Για την ελαχιστοποίηση 
της φλεγμονώδους αντίδρασης που θα οδηγήσει σε 
ανεπάρκεια πολλών οργάνων, πρέπει να σταθερο-
ποιηθούν τα κατάγματα, και να απομακρυνθούν οι 
ισχαιμούντες ιστοί. 

Το δευτερογενές ή στάδιο ανάνηψης (3-8 ημέρες) 
και το τελικό στάδιο αποκατάστασης.

Η καλή γνώση και ρύθμιση του ισοζυγίου ηλεκτρο-
λυτών και υγρών συντελεί στην ταχεία αντιμετώπιση 
της σοβαρής κλινικής εικόνας του τραυματία. Στις 
κακώσεις που απειλούν τη ζωή συμπεριλαμβάνονται 
και οι ορθοπαιδικές, όπως τα ασταθή κατάγματα της 
πυέλου, που πρέπει να αντιμετωπίζονται πρώτα. 
Ακολουθούν αυτές των μακρών οστών και της σπον-
δυλικής στήλης.
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κατάγματα μακρών οστών, ασταθή κατάγματα της 
σπονδυλικής στήλης. 

Η πλέον ενδιαφέρουσα αρχή είναι οι σκελετικές 
έλξεις και οι νάρθηκες να αφαιρεθούν σε αυτή την 
περίοδο και η επίτευξη μιας σταθερής και οριστικής 
οστεοσύνθεσης σε πρώιμο στάδιο, ώστε να ακολουθή-
σει πρώιμη κινητοποίηση στην περίοδο της νοσηλείας 
στη ΜΕΘ. Η σταθεροποίηση των καταγμάτων των 
μακρών οστών με ενδομυελική ήλωση στο πρώτο 
εικοσιτετράωρο αποτελεί το “Gold standard” για τον 
τραυματία.

Tα οφέλη που αναμένονται από την άμεση και 
οριστική χειρουργική σταθεροποίηση είναι πολλα-
πλά. o ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η πρώιμη 
και οριστική αποκατάσταση των μακρών οστών 
ελαχιστοποιεί την εμφάνιση επιπλοκών οφείλεται σε 
πολλούς παράγοντες. (�,3)

Η σταθεροποίηση των καταγμάτων των άκρων 
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιπλέον τραυματισμού 
των μαλακών μορίων, ελαττώνει τον συνεχή εμβολισμό 
με θρόμβους και την πιθανότητα θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων και συνδρόμου πνευμονικής εμβολής και 
περιορίζει τον πόνο, την τραυματική καταπληξία και 
τις επιπλοκές που ακολουθούν όπως το σύνδρομο 
οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων (ARDS) 
και ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων μειώνοντας έτσι 
το ποσοστό θνησιμότητας. (4) Η αποφυγή της επί 
μακρόν κατακεκλιμένης στάσης επιτρέπει την καλή 
νοσηλεία, η μείωση του πόνου και κατά συνέπεια η 
περιορισμένη χρήση παυσίπονων που καταστέλλουν 
την αναπνευστική λειτουργία και η κινητοποίηση του 
θώρακα αποτρέπουν τη δημιουργία ατελεκτασίας και 
την πνευμονική συμφόρηση.

Παράλληλα η ελεγχόμενη αναπνευστική λειτουργία 
και η σωστή χορήγηση υγρών κατά την διεγχειρητική 
και άμεσα μετεγχειρητική περίοδο, ελαχιστοποιούν την 
εμφάνιση του συνδρόμου λιπώδους εμβολής. 

Μελετητές που ασχολήθηκαν με τον πολυτραυ-
ματία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πρώιμη και 
οριστική σταθεροποίηση καταγμάτων του μηριαίου 
μαζί με την αναπνευστική πνευμονική υποστήριξη, 
είναι παρέμβαση σωτηρίας ζωής και δεν πρέπει 
να καθυστερεί. Αυτοί οι ασθενείς έχουν μικρότερη 
θνησιμότητα από ARDS και ανεπάρκεια πολλαπλών 
οργάνων, ενώ εάν προκύψει ARDS επιμηκύνεται ο 
χρόνος παραμονής στη ΜΕΘ, αυξάνεται το ποσοστό 
φλεγμονών και η ανεπάρκεια των οργάνων. (5) 

Η αντιμετώπιση μεμονωμένων καταγμάτων των 
μακρών οστών είναι σχετικά απλή. Όμως είναι πο-
λυπλοκότερη η αντιμετώπιση του πολυτραυματία. 
Τα κατάγματα των μακρών οστών και της πυέλου 
προκαλούν σημαντικές συστηματικές επιπλοκές που 

επηρεάζουν την κατάσταση του τραυματία και πρέπει 
να αντιμετωπισθούν όχι σαν μεμονωμένες οντότητες 
αλλά ελέγχοντας την γενική κλινική και εργαστηριακή 
εικόνα του οργανισμού.

Ακόμη και σήμερα η αντιμετώπιση ασθενών με 
πολλαπλές κακώσεις είναι μία πρόκληση. Η ιδανική 
αντιμετώπιση είναι αυτή που γίνεται στην άμεση 
περίοδο μετά τον τραυματισμό, γιατί αργότερα εί-
ναι δυνατόν να παρουσιασθούν πολλές επικίνδυνες 
για την ζωή καταστάσεις. Κάθε καθυστέρηση στην 
σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση δυνατόν να επι-
φέρει επιπλοκές. Οι αρχές για την αντιμετώπιση του 
πολυτραυματία απαιτούν πλήρη κλινική εξέταση 
και διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο και εφαρμογή 
προτεραιοτήτων για χειρουργική παρέμβαση προς 
εξασφάλιση κατά πρώτο της ζωής. 

Τα κλειστά κατάγματα ανάλογα με την βαρύτητα 
τους αντιμετωπίζονται με σειρά προτεραιότητας 
αρχίζοντας από την πύελο, την κνήμη, το μηριαίο, 
την σπονδυλική στήλη και τα άνω άκρα. Για να αντι-
μετωπισθούν όλα τα κατάγματα απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι ο τραυματίας να είναι αιμοδυναμικά και 
αναπνευστικά σταθερός.

Στα κατάγματα της λεκάνης διακρίνουμε αυτά που 
αφορούν την κοτύλη, της οποίας η αρθρική επιφάνεια 
μπορεί να αποκατασταθεί σε δεύτερο χρόνο και τα 
κατάγματα του πυελικού δακτυλίου. Η αιμορραγία 
μπορεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα στις κακώσεις 
του πυελικού δακτυλίου και μπορεί να οφείλεται σε 
συνδυασμό οστικής, φλεβικής και αρτηριακής απώλει-
ας αίματος. Ο ακτινολογικός τύπος του κατάγματος 
και ο μηχανισμός κακώσεως καθοδηγούν για την 
αναμενόμενη αιμορραγία. Στις κακώσεις του οπισθίου 
πυελικού δακτυλίου απαιτείται διπλάσια ή τριπλάσια 
ποσότητα αίματος για μετάγγιση.

Εάν στον ακτινογραφικό έλεγχο σημειώνεται ρήξη 
των οπισθίων στοιχείων του πυελικού δακτυλίου 
(ιερολαγόνιος παρεκτόπιση ή κάταγμα – εξάρθρημα, 
κατάγματα του ιερού), πρέπει το συντομότερο δυνατόν 
να ολοκληρώνεται ο έλεγχος με αξονική τομογραφία. 
Μετά τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο γίνεται ταξινό-
μηση των κακώσεων. Ο πυελικός δακτύλιος ανάλογα με 
την υπάρχουσα βλάβη χαρακτηρίζεται σαν σταθερός, 
μερικώς ή πλήρως ασταθής. Η αστάθεια της λεκάνης 
κυρίως στους πολυτραυματίες απαιτεί επιθετική και 
καλώς σχεδιασμένη αντιμετώπιση. Ο μηχανισμός της 
κακώσεως, η κλινική αστάθεια και κατάσταση πρέπει 
να αξιολογούνται.

Τα ασταθή κατάγματα αφού ταξινομηθούν, πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με εξωτερική ή εσωτερική οστε-
οσύνθεση κατά την πρώτη χειρουργική περίοδο. 

Η πιο συχνή κάκωση είναι αυτή δίκην ανοικτού 



�56 Η στρατηγική της σύγχρονης ορθοπαιδικής αντιμετώπισης: Πρώιμη οριστική αντιμετώπιση

βιβλίου ή τύπου Β� που χαρακτηρίζεται από την δι-
άσταση της ηβικής συμφύσεως, που εάν είναι μεγάλη 
μπορεί να συνοδεύεται και από σημαντική οπισθο-
περιτοναϊκή αιμορραγία. Στα κατάγματα τύπου Β� 
«ανοικτό βιβλίο» και τύπου C (ασταθή) ενδείκνυται η 
πρώιμη σταθεροποίηση, εάν δε υπάρχουν ενδείξεις 
αιμορραγίας, είναι αναγκαία η αγγειογραφία, για πι-
θανό εμβολισμό αιμορραγούντος αγγείου. 

Η επείγουσα αντιμετώπιση των καταγμάτων 
της λεκάνης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σοβαρές 
με αιμοδυναμική αστάθεια, για αντιμετώπιση της 
αιμορραγικής καταπληξίας. Η χρήση της εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης με εφαρμογή στις πτέρυγες του λα-
γονίου, θα κλείσει τη διάσταση φέρνοντας τα άκρα 
των ηβοϊσχιακών κλάδων στην καλύτερη δυνατή 
θέση, είναι μία καλή λύση για την άμεση ανάταξη 
και σταθεροποίηση, ενώ η ανοικτή οστεοσύνθεση 
πρέπει να αποφεύγεται λόγω της διεγχειρητικής 
αιμορραγίας. (Εικόνα �) Διστακτικότης στη χειρουρ-
γική παρέμβαση, έχει σαν συνέπεια συνέχιση της 
αιμορραγίας, πολλές μεταγγίσεις αίματος, διαταρα-
χές στην πηκτικότητα του αίματος, πολυοργανική 
ανεπάρκεια. Τα σύνθετα κατάγματα της πυέλου 
συνοδεύονται από ενδοπυελικές ή εξωπυελικές 
κακώσεις των μαλακών μορίων. Το δέρμα, οι μύες, 
τα λαγόνια αγγεία, νεύρα, το ουροποιογεννητικό 
σύστημα, το ορθό και ο μηχανισμός του σφιγκτήρα 
δυνατόν να θιγούν και πρέπει να διορθωθούν μετά 
τον έλεγχο της αιμορραγίας και την ακινητοποίηση 
του κατάγματος. (6)

Την τελευταία πεντηκονταετία αναπτύχθηκαν 
διάφορες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των 
καταγμάτων των άκρων στον πολυτραυματία. 

To �940 το κάταγμα στον πολυτραυματία αντιμε-
τωπιζόταν με ναρθηκοποίηση και έλξη. Λόγω όμως 
του μακρόχρονου κλινοστατισμού, επήρχετο η ανα-
πνευστική δυσχέρεια και σηπτικές επιπλοκές. 

Το �950 o Kuntscher ανέπτυξε την πρακτική της 
ενδομυελικής ήλωσης στα μακρά οστά με την προϋπό-
θεση όμως ότι δεν θα γίνεται ήλωση εάν εκδηλώνεται 
λιπώδης εμβολή. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του �980 εφαρμόζετο 
η αρχή της πρώιμης χειρουργικής αποκατάστασης 
των καταγμάτων λόγω των πλεονεκτημάτων της, 
που σε πολλές μελέτες παρουσιάζοντο. Μείωση 
δηλαδή του ποσοστού των πνευμονικών επιπλοκών 
όπως ARDS, λοιμώξεων και του χρόνου νοσηλείας σε 
ΜΕΘ και παραμονής στο νοσοκομείο. Η ενδομυελική 
ήλωση ήταν η μέθοδος εκλογής για τα κατάγματα 
των μακρών οστών. 

Αρχικά η πρώιμη αντιμετώπιση των καταγμάτων 
δεν γινόταν σαν ρουτίνα. Το �980 δημιουργήθηκαν πρω-

τόκολλα επί των οποίων στηριζόταν η συστηματική 
αντιμετώπιση των καταγμάτων στον πολυτραυματία. 
Στις περισσότερες μελέτες ελέγχονται τα κατάγματα 
του μηριαίου, σε άλλες όμως αναφέρονται στον πολυ-
τραυματία το κάταγμα της κνήμης, του βραχιονίου, 
σπονδυλικής στήλης, της λεκάνης.

Η αρχή της αντιμετωπίσεως των καταγμάτων 
των μακρών οστών είναι η επίτευξη σταθεράς οστε-
οσύνθεσης που θα προσδώσει πρώιμη κινητοποίηση 
στον πολυτραυματία. Οι τραυματίες με πολλαπλά 
κατάγματα μακρών οστών αμέσως μετά τον έλεγχο και 
την ανάνηψη, βρίσκονται στις καλύτερες συνθήκες για 
άμεση χειρουργική αποκατάσταση ώστε να προληφθεί 
η έκπτωση ζωτικών λειτουργιών και να αποφευχθεί 
η λοίμωξη από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. 

Εικόνα 1. Πολυτραυματίας με κάταγμα ηβοισχιακών κλάδων, 
ρήξη οπισθίων στοιχείων που αντιμετωπίσθηκε άμεσα και 
οριστικά  με εξωτερική οστεοσύνθεση  
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Τα κατάγματα της διαφύσεως του μηριαίου απο-
τελούν ένα ειδικό πρόβλημα στην αντιμετώπιση του 
πολυτραυματία. (3,6,7) Συνοδεύονται από σημαντική 
νοσηρότητα λόγω της απώλειας αίματος και τις βλάβες 
των μαλακών μορίων.

Η ενδομυελική ήλωση είναι η μέθοδος εκλογής για 
την αντιμετώπιση του κατάγματος του μηριαίου καθώς 
με αυτήν είναι μικρότερες οι κακώσεις στα μαλακά 
μόρια, μικρότερη η απώλεια αίματος και προσφέρει 
μια πολύ καλή στήριξη. (Εικόνα �) Η με γλυφανισμό 
ενδομυελική ήλωση στα κατάγματα του μηριαίου 
είναι η μέθοδος εκλογής στους ενήλικες δίνοντας τα 
καλύτερα αποτελέσματα.(8) Tελευταία η ενδομυελική 
ήλωση με γλυφανισμό τέθηκε σε αμφισβήτηση επειδή 
παρατηρήθηκε σημαντικό ποσοστό αναπνευστικών 
επιπλοκών. Ο γλυφανισμός θεωρήθηκε το κύριο αίτιο 
πνευμονικής εμβολής επειδή αυξάνεται η ενδοαυλική 
πίεση στο μηριαίο και δια της μεταφοράς λίπους 
στους πνεύμονες, αλλά αυτό παρατηρείται κυρίως 
όταν αυτοί είναι ήδη τραυματισμένοι. Η πρώιμη εν-
δομυελική ήλωση παραμένει μέθοδος εκλογής για 
τη σταθεροποίηση κατάγματος του μηριαίου στον 
πολυτραυματία. Εάν υπάρχει πνευμονική βλάβη ο 
γλυφανισμός πρέπει να αποφεύγεται. (9) 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές μελέτες, 
κυρίως αναδρομικές, για την αντιμετώπιση των καταγ-
μάτων των μακρών οστών στον πολυτραυματία.

Η πρώιμη και οριστική σταθεροποίηση του κα-
τάγματος του μηριαίου είναι προτιμητέα για μερι-
κούς, δεδομένου ότι οι πνευμονικές επιπλοκές είναι 

περισσότερες σε αυτούς που αντιμετωπίσθηκαν 
καθυστερημένα.(�0)

Ο Roger και συν. προσπάθησαν να καθορίσουν 
πότε είναι η καλύτερη χρονική περίοδος για να οστε-
οσυνθέσουν με ενδομυελική ήλωση το κάταγμα του 
μηριαίου. Και βρήκαν λίγες διαφορές ανάμεσα στην 
άμεση οστεοσύνθεση μέσα στο πρώτο �4ωρο και την 
πρώιμη (�4-3� ώρες από το τραύμα), όσον αφορά την 
πνευμονική νοσηρότητα και τον χρόνο νοσηλείας. Αντ’ 
αυτού παρατήρησαν μια αύξηση των πνευμονικών 
επιπλοκών και λοιμώξεις σε αυτούς που χειρουργή-
θηκαν μετά 7�ώρες από τον τραυματισμό. (��)

Μελέτες που προγραμματίσθηκαν για να συγκρι-
θούν οι μέθοδοι ενδομυελικής ηλώσεως με γλυφανισμό 
ή όχι, προτείνουν την χρήση του γλυφανιζόμενου 
ήλου λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων και λιγότερων 
επιπλοκών.(��)

Από άλλους μελετήθηκε η μέθοδος αντιμετώπι-
σης του κατάγματος του μηριαίου. Συνέκριναν την 
πρώιμη ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό με την 
ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Δεν 
παρατηρήθηκε διαφορά ως προς την θνησιμότητα, 
ARDS, την πνευμονική εμβολή ή την πνευμονία. 

Μελετήθηκαν συγκριτικά αποτελέσματα εργασι-
ών που αναφέρονται σε αναδρομικές ή προοπτικές 
μελέτες. Οι πολυτραυματίες που υπόκεινται σε στα-
θεροποίηση μέσα σε 48 ώρες δεν έχουν περισσότερες 
πιθανότητες επιβίωσης από όσους αντιμετωπίσθηκαν 
αργότερα. Αναφέρεται όμως μείωση του χρόνου ΜΕΘ, 
εμφάνισης ARDS, πνευμονικών επιπλοκών, πνευμονίας 
ή γενικευμένων λοιμώξεων.(�0)

Η νοσηρότης μειώθηκε με την πρώιμη οστεοσύν-
θεση των μακρών οστών και κυρίως του μηριαίου. 
Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι η μέσα στο εικο-
σιτετράωρο οστεοσύνθεση έχει σαν αποτέλεσμα τον 
μικρότερο χρόνο αναγκαίας αναπνευστικής μηχανικής 
υποστήριξης και παραμονής σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας, ελαττωμένο ποσοστό ARDS, λιπώδους 
εμβολής, πνευμονίας, ανεπάρκειας πολλαπλών ορ-
γάνων, της σήψης που ακολουθεί και νοσοκομειακής 
φροντίδας. 

Από πολλές συναφείς μελέτες προκύπτει ότι όταν 
η πρώιμη σταθεροποίηση καταγμάτων μακρών οστών 
στον πολυτραυματία συνδυασθεί με διασωλήνωση, 
αναπνευστική υποστήριξη και ελεγχόμενη χορήγη-
ση υγρών, η αναπνευστική ανεπάρκεια θα μειωθεί 
δραστικά. 

Η συσχέτιση ανάμεσα στο κάταγμα των μακρών 
οστών και ειδικά του μηριαίου, και του συνδρόμου 
ARDS και της λιπώδους εμβολής έχει στοιχειοθετηθεί 
καλώς στην αντιμετώπιση του ορθοπαιδικού ασθενούς. 
Έχει παρατηρηθεί ότι η εμφάνιση λιπώδους εμβολής 

Εικόνα 2. Κάταγμα μηριαίου του ιδίου αντιμετωπισθέν 
πρώιμα και οριστικά με ενδομυελική ήλωση 
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σε μεμονωμένα κατάγματα μηριαίου είναι σε ποσοστό 
0,5 με �%, ενώ στον πολυτραυματία που μη χειρουρ-
γούμενος παραμένει κλινήρης για αρκετό διάστημα, 
είναι της τάξεως του � με 5%. Είναι αποδεδειγμένη η 
μείωση της συχνότητας της λιπώδους εμβολής πα-
ράλληλα με την αύξηση της πρώιμης και οριστικής 
αποκαταστάσεως των καταγμάτων. (�0,�4) 

Η κλινική σημασία αυτού του φαινομένου είναι 
πολύ μεγαλύτερη στους πολυτραυματίες όταν συ-
νυπάρχει ρήξη σπλάχνου και μεγάλη αιμορραγία. 
Έχει μελετηθεί και αποδειχθεί από τη δεκαετία του 
�980 σε τραυματίες με δείκτη ISS (<�8) ότι η εμφά-
νιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας και σηπτικών 
επιπλοκών, ήταν σε μικρότερο ποσοστό σε αυτούς 
που υπεβλήθησαν άμεσα σε εσωτερική οστεοσύνθεση 
και η μηχανική αναπνευστική υποστήριξη ήταν πολύ 
βραχύτερης διάρκειας. (�5)

Τα κατάγματα των μακρών οστών με βλάβη αγ-
γείου απαιτούν σίγουρα επείγουσα αντιμετώπιση. Τα 
ανοικτά κατάγματα και αυτά χρειάζονται χειρουργι-
κό καθαρισμό, με πιθανή διερεύνηση των αγγείων, 
ανάταξη και πρώιμη και οριστική σταθεροποίηση με 
ενδομυελική ήλωση με χαμηλό ποσοστό επικινδυνό-
τητας ακόμη και σε ανοικτά κατάγματα κατά Gustilo 
τύπου IIIb μέσα σε έξι ώρες.(4,�6)

Ο σημαντικότερος παράγων είναι η αντιμετώπιση 
των κακώσεων των μαλακών μορίων, ενώ δεν συνι-
στάται ή άμεση σύγκλειση των τραυμάτων κυρίως σε 
πολυτραυματίες. Η υπάρχουσα χαμηλή οξυγόνωση 
καθυστερεί την ίαση στα μαλακά μόρια και αυξάνει 
τον κίνδυνο φλεγμονής. Η σε δεύτερο χρόνο αποκα-
τάσταση είναι μέθοδος επιλογής. 

Τα ανοικτά ενδαρθρικά κατάγματα υποβάλλονται σε 
άμεσο χειρουργικό καθαρισμό και αποκατάσταση των 
αρθρικών επιφανειών με την ελάχιστη εσωτερική οστεο-
σύνθεση και συνοδό εξωτερική διαρθρική οστεοσύνθεση 
που μπορεί να είναι και η τελική αντιμετώπιση.

Τελευταία όμως τα πλεονεκτήματα της πρώιμης 
αντιμετωπίσεως των καταγμάτων σε μερικές περι-
πτώσεις δεν είναι τα αναμενόμενα και κυρίως όσον 
αφορά τη σταθεροποίηση των καταγμάτων μακρών 
οστών σε τραυματίες με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
ή του θώρακος. (�7) Στους τραυματίες που συνυ-
πάρχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση η αντιμετώπιση 
των καταγμάτων μακρών οστών χρειάζεται ιδιαίτε-
ρη προσοχή. Η χειρουργική παρέμβαση μαζί με την 
αυξημένη χορήγηση υγρών, που με την σειρά τους 
αυξάνουν το εγκεφαλικό οίδημα, μπορεί να προκαλέ-
σει δευτερογενή εγκεφαλική βλάβη λόγω υποτάσεως, 
χαμηλής οξυγονώσεως, αύξηση της ενδοκρανιακής 
πιέσεως που ενδεχομένως δεν ελέγχεται λόγω της 
πολυπλοκότητας της. 

Υπάρχουν βέβαια και μελέτες που συνηγορούν 
υπέρ της πρώιμης αποκαταστάσεως του οστού που 
διευκολύνει τη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς 
και αναφορές ότι η καθυστερημένη αποκατάσταση 
βοηθά την αύξηση του κινδύνου επιδεινώσεως του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. (�8) 

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η πρώιμη 
σταθεροποίηση των καταγμάτων μακρών οστών 
δε συνιστάται σε τραυματίες με πνευμονική θλάση, 
πολλαπλά κατάγματα πλευρών ή πνευμοθώρακα, 
επειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πνευμονικής 
βλάβης (λιπώδη εμβολή, πνευμονία, ARDS) κυρίως 
στην ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό. άλλοι βέβαια 
λένε ότι τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και στην σε 
δεύτερο χρόνο αποκατάσταση. 

Οι πολυτραυματίες με κάταγμα μηριαίου και σο-
βαρή κάκωση πνευμόνων απαιτούν ειδική θεώρηση 
όσον αφορά τον χρόνο αντιμετώπισης του κατάγμα-
τος. Ο Pape και συν. ήσαν από τους πρώτους που 
διερωτήθηκαν για την ασφαλή πρώιμη οστεοσύνθεση 
των καταγμάτων μηριαίου σε τραυματίες με θλάση 
πνευμόνων. Από την μελέτη τους απεφάνθησαν ότι 
σε αυτούς χωρίς σημαντική βλάβη στους πνεύμονες, 
η πρώιμη γλυφανιζόμενη ενδομυελική ήλωση αποτελεί 
τη μέθοδο εκλογής στα κατάγματα του μηριαίου, μια 
και συνδέεται με τη μικρότερη νοσηρότητα. Αντιθέτως 
προτείνουν άλλη μέθοδο, εξωτερική οστεοσύνθεση ή 
μη γλυφανιζόμενη ενδομυελική ήλωση, γι’αυτούς που 
το κάταγμα του μηριαίου συνοδεύεται από σημαντική 
κάκωση των πνευμόνων μια και υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος ARDS και θανάτου. (3) 

o Charash και συν. με ίδιο πρωτόκολλο με τον Pape, 
έφθασαν σε αντίθετο αποτέλεσμα. Κατέληξαν ότι η 
καθυστέρηση στην οστεοσύνθεση του κατάγματος 
μηριαίου σε τραυματίες με θωρακικές κακώσεις, δεν 
προλαμβάνει τη δυσλειτουργία του πνεύμονα και 
μάλλον αυξάνει τον κίνδυνο επιδείνωσης. (�9)

Σε γενικές γραμμές από τις μελέτες έχει φανεί πως η 
συμπεριφορά της πνευμονικής λειτουργίας στον πολυ-
τραυματία εξαρτάται από τη βλάβη του πνεύμονα.

Από ανασκοπήσεις φαίνεται ότι η συχνότης συνδρό-
μου ARDS σε πολυτραυματίες με θωρακικές κακώσεις 
που χειρουργήθηκαν άμεσα για κάταγμα μηριαίου 
είναι μικρότερη από 3% και δεν έχει σχέση με την 
μέθοδο της οστεοσυνθέσεως. (�0,��) Ο τραυματίας 
με κάκωση στον πνεύμονα και κατάγματα μακρών 
οστών πρέπει να είναι κάτω από συνεχή παρακο-
λούθηση ζωτικών σημείων και κατά την διάρκεια της 
οστεοσυνθέσεως.

Με την πάροδο των χρόνων όμως άρχισε να διαφαί-
νεται ότι δεν ήταν προς όφελος όλων των τραυματιών 
η πρώιμη και οριστική αντιμετώπιση των καταγμάτων 
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με χρονοβόρες και αιματηρές επεμβάσεις και η εξέ-
λιξη δεν ήταν καλή. Μερικοί συγγραφείς αναφέρουν 
ότι η πρώιμη σταθεροποίηση των καταγμάτων στον 
πολυτραυματία αυξάνει την απώλεια αίματος, την 
χορήγηση υγρών, το χειρουργικό stress την πνευμονι-
κή νοσηρότητα και τη θνητότητα. Ασθενείς με χρόνο 
χειρουργείου μεγαλύτερο των έξι ωρών, ανέπτυξαν 
μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών όπως ARDS και ανε-
πάρκεια πολλαπλών οργάνων. άλλοι παρουσιάζουν το 
ίδιο ποσοστό πνευμονικής νοσηρότητας στην άμεση 
και στην καθυστερημένη αντιμετώπιση. (��) 

Το ερώτημα είναι ποίοι ασθενείς είναι κατάλληλοι 
για άμεση και οριστική αποκατάσταση καταγμάτων 
χωρίς να προκύπτει από αυτήν τη διαδικασία ση-
μαντικός κίνδυνος να αναπτύξουν μετατραυματικές 
επιπλοκές. Ο Pape προτείνει η απόφαση για να καθο-
ρισθεί ποιός τραυματίας θα υποβληθεί σε πρώιμη και 
οριστική αντιμετώπιση των καταγμάτων να πληρεί 
ορισμένες προϋποθέσεις. Η μη ύπαρξη ενδοκοιλιακών 
κακώσεων σε πολυτραυματίες επιτρέπει την πρώιμη 
και οριστική αποκατάσταση των καταγμάτων του 
μηριαίου με ενδομυελική ήλωση. Παρά τον κίνδυνο 
εμβολής κατά τη διαδικασία του γλυφανισμού ή της 
τοποθετήσεως του ήλου η κλινική σημασία αυτών 
των εμβόλων δεν είναι σημαντική. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ορισμένους παράγοντες 
που έχουν δυσμενές αποτέλεσμα για τον πολυτραυ-
ματία. Ασταθής κλινική εικόνα ή δύσκολη ανάνηψη, 
διαταραχές πηκτικότητας (αιμοπετάλια<90.000), υπο-
θερμία(<3�◦ C), ολιγαιμική καταπληξία και μετάγγιση 
με >�5 μονάδες αίματος, θλάση πνευμόνων άμφω, 
κατάγματα πολλών μακρών οστών και κάκωση κορ-
μού με δείκτη AIS ≥ �. Ο πιθανός χειρουργικός χρόνος 

άνω των 6 ωρών, η αρτηριακή βλάβη, η αιμοδυναμική 
αστάθεια και ο υπερβολικά μεγάλος δείκτης φλεγμονής 
(L�-6>800pg/mL) δεν συνηγορούν υπέρ της πρώιμης 
χειρουργικής αποκατάστασης. (��)

Η απόφαση εξαρτάται από την κλινική κατάσταση 
του τραυματία η οποία θα πρέπει να ταξινομηθεί σε 
μια από τις τέσσερις κατηγορίες, σταθερός ασθενής, 
οριακός, ασταθής και ακραίος ασθενής. Στη σταθερή 
η αρτηριακή πίεση πρέπει να διατηρείται σε καλά 
επίπεδα χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων, να διορθώνο-
νται οι διαταραχές πηκτικότητας χωρίς τη χορήγηση 
παραγώγων αίματος, να υπάρχει καλή αποβολή ούρων 
με ισοζύγιο υγρών. Σημαντική είναι και η αξιολόγηση 
του ISS (Injury severity score). Τιμές < �8 είναι συνή-
θως ένα καλό κριτήριο για την πρώιμη και οριστική 
αποκατάσταση των καταγμάτων μια και σε αυτές τις 
τιμές υπάρχει η τάση για μικρότερο ποσοστό πνευμο-
νικών επιπλοκών. Από την άλλη πλευρά αναφέρεται 
στην βιβλιογραφία σημαντική αύξηση της εμφάνισης 
ΑRDS, που είναι συνυφασμένη με την καθυστέρηση 
στην αποκατάσταση των καταγμάτων και κυρίως σε 
ασθενείς που έχουν ΙSS >40. (�3)

Η έννοια του οριακού ασθενή δεν είναι εύκολο να 
καθορισθεί. Ο Pape έχει ορίσει αυτούς τους ασθενείς 
ως τους πολυτραυματίες με ΙSS >40 και απουσία 
θωρακικής κάκωσης ή ΙSS >�0 με συνοδό θωρακική 
κάκωση (AIS>�), τους πολυτραυματίες με κοιλιακό 
τραύμα, αυτούς με ακτινογραφία θώρακος με αμ-
φοτερόπλευρες θλάσεις. Εάν η κλινική κατάσταση 
ευρίσκεται στα όρια, ανάμεσα στη σταθερή και την 
ασταθή, πρέπει να γίνεται προσπάθεια ανάνηψης. 
Εάν αυτή αποδώσει και η κλινική εικόνα κριθεί σαν 
σταθερή, τότε προχωρά η πρώιμη και οριστική αποκα-

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Σχηματική παράσταση που βοηθάει στην λήψη αποφάσεως ως προς την αντιμετώπιση του πολυτραυ-
ματία
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τάσταση των καταγμάτων. Διαφορετικά στην αβέβαιη 
ή ασταθή κλινική εικόνα ακολουθεί η διαδικασία του 
ελέγχου βαρειών ορθοπαιδικών κακώσεων (ΕΒΟΚ) ή 
DCo (Damage control orthopaedic). 

Συμπερασματικά από τη βιβλιογραφία αναδει-
κνύονται τα οφέλη της πρώιμης και οριστικής απο-
κατάστασης των καταγμάτων στον πολυτραυματία. 
Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι αυτή μπορεί να 
επιφέρει επιδείνωση εάν είναι χρονοβόρος με σημαντική 
απώλεια αίματος, απαιτεί μακρύ χρόνο αναισθησίας 
με συνέπεια την υπόταση και υποθερμία. Η απόφαση 
για τον χρόνο της χειρουργικής αποκατάστασης βασί-
ζεται σε αρχές της φυσιολογίας και το μέσον για την 
αποκατάσταση και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων 
εξαρτώνται από τον κάθε τραυματία ξεχωριστά. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οσφυαλγία αποτελεί πολύ συχνή πάθηση, αφού 
έχει διαπιστωθεί ότι σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός 
παρουσιάζει τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του. Το 80% αυτών των περιπτώσεων 
υποχωρεί εντός δύο εβδομάδων και περισσότερο 
από το 90% μέσα σε μια περίοδο λίγων μηνών, ενώ 
μόνο το �% καταλήγει σε σύνδρομο χρόνιου πόνου. Η 
επίπτωση της ισχιαλγίας στο γενικό πληθυσμό είναι 
40%, εμφανιζόμενη κυρίως στην τέταρτη και πέμπτη 
δεκαετία. Το 90% των πασχόντων με ριζιτική συνδρομή 
θα παρουσιάσει ύφεση των συμπτωμάτων εντός έξι 
μηνών, ενώ λιγότεροι από το �0% θα αντιμετωπιστούν 
χειρουργικά(�).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΗ

Η θεραπευτική προσέγγιση ξεκινά με την ενημέρω-
ση του ασθενή για τη φύση της πάθησης και την καλή 
της πρόγνωση, καθώς και για τους παράγοντες που 
προδιαθέτουν σε υποτροπή, όπως το κάπνισμα, η 
έλλειψη φυσικής άσκησης, οι λανθασμένες στάσεις στο 
χώρο εργασίας και η άρση βαρέων αντικειμένων. 

Η μακρά ανάπαυση αντενδείκνυται επειδή προκαλεί 
μυϊκή ατροφία και επιβράδυνση στην αποκατάσταση, 
ενώ μελέτες έδειξαν ότι και ασθενείς οι οποίοι υποβλή-
θηκαν μεταγενέστερα σε χειρουργική αντιμετώπιση 
είχαν φτωχότερα αποτελέσματα αν είχε προηγηθεί 
πλήρης ακινητοποίηση. Πλέον συνιστάται ανάπαυση 
�-� ημερών ή καλύτερα ακόμη να συνεχίζονται οι 
καθημερινές δραστηριότητες έως του σημείου που 
δεν προκαλούν έξαρση και επιδείνωση των συμπτω-
μάτων(�). Η προσεκτική ερμηνεία της αιτίας των 
συμπτωμάτων βοηθάει συχνά την ικανότητα των 
ασθενών να τα αντιμετωπίσουν. Απαιτείται η εξοι-
κείωσή τους με την αποδοχή της ήπιας δυσχέρειας, 
αφού οι περισσότεροι παραμένουν συμπτωματικοί 
σε βάθος χρόνου. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η κύρια φαρμακευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει 
τα απλά αναλγητικά και τα ΜΣΑΦ (μη στερινοειδή 
αντιφλεγμονώδη). Τα θεραπευτικά οφέλη των ανω-
τέρω αξιολογούνται μάλλον ως μέτρια. Σε ηλικιωμένα 
άτομα συνιστάται η χορήγηση απλών αναλγητικών, 
ενώ πρέπει να αποφεύγονται τα ΜΣΑΦ ιδίως αυτά 
με μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής. Εφόσον κρίνεται 
απαραίτητη η χορήγησή τους να προτιμάται η ομάδα 
των κοξιμπών (ειδικοί CoX-� αναστολείς).

Σε περιπτώσεις μυϊκού σπασμού μπορεί να χο-

ρηγηθούν σκευάσματα με μυοχαλαρωτική δράση, 
όπως η θειοκολχικοσίδη, καρισοπροδόλη, απλά 
ηρεμιστικά(διαζεπάμη) και το τρικυκλικό αντικατα-
θλιπτικό φαινοξυβενζαπρίνη. Για την ανακούφιση της 
χρόνιας οσφυαλγίας έχουν χρησιμοποιηθεί επιλεκτικοί 
αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, όπως 
η σερτραλίνη και η φλουοξετίνη, καθώς και μικτοί 
αναστολείς επαναπρόσληψης νορεπινεφρίνης και 
σεροτονίνης, όπως η βενλαφαξίνη και η ντουλοξετίνη. 
Οι τελευταίοι φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. 
Μια άλλη κατηγορία φαρμάκων νευροπαθητικού πόνου 
που επίσης χρησιμοποιείται στη χρόνια οσφυαλγία 
είναι τα αντιεπιληπτικά, όπως η γκαμπαπεντίνη και 
η καρβαμαζεπίνη.(3) Σε αυστηρά επιλεγμένες περι-
πτώσεις, π.χ. σε άτομα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
έντονο πόνο, μπορεί να χορηγηθούν για σύντομο 
χρονικό διάστημα ναρκωτικά αναλγητικά, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί στο παρελθόν 
λήψη τέτοιων ουσιών.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα φυσικά μέσα δεν έχουν μελετηθεί αναλυτικά στην 
οσφυαλγία. Τα ψυχρά ή θερμά επιθέματα φαίνεται 
ότι βοηθούν σε αντίθεση με τις έλξεις και τη ζώνη 
οσφύος, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιώσει την απο-
τελεσματικότητά τους(4). Τα ψυχρά επιθέματα και η 
μάλαξη με πάγο έχουν αναλγητική δράση στην οξεία 
οσφυαλγία. Το κρύο μειώνει την τοπική μεταβολική 
δραστηριότητα, επιβραδύνει την αγωγιμότητα του 
νεύρου και ελαττώνει το μυικό σπασμό.(5) Τα θερμά 
επιθέματα αντενδείκνυνται σε πρόσφατη κάκωση και 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε οσφυαλγία που συνοδεύεται 
από δυσκαμψία.(6) 

Οι χειρομαλάξεις είναι ευεργετικές στην υποξεία 
και χρόνια οσφυαλγία, κυρίως όταν συνδυάζονται με 
ασκήσεις και εκπαίδευση.(7) 

Το TENS (transcutaneous electric nerve stimulation) 
αντενδείκνυται σε ασθενείς με οξεία οσφυαλγία, είναι 
ανώτερο της χειρομάλαξης και ισοδύναμο των κρύων 
επιθεμάτων. Πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον για 
τριάντα λεπτά.(8)

Η διαθερμία βελτιώνει άμεσα και σημαντικά την 
οσφυαλγία και έχει περίπου την ίδια αποτελεσματι-
κότητα με τη χειροπρακτική που ασκείται από μη 
ειδικούς. Και οι δύο αυτές μέθοδοι πιθανώς δρουν 
μέσω της placebo επίδρασης.(9)

Τα διαδυναμικά ρεύματα είναι αποτελεσματικά 
στην οξεία και χρόνια οσφυαλγία ως προς την αναλ-
γητική δράση και τη λειτουργική ικανότητα των ασθε-
νών.(�0),(��).
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Οι θεραπευτικοί υπέρηχοι έχουν ευεργετική επί-
δραση στη θεραπεία της οσφυαλγίας που οφείλεται σε 
κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Στη χρόνια οσφυαλγία 
μειώνουν την ένταση του πόνου, αλλά δε βελτιώνουν 
τη λειτουργική ικανότητα.(��),(�3)

Η χαμηλής έντασης laser ακτινοβολία προκαλεί 
μέτρια αναλγησία και βελτίωση της λειτουργικότητας 
σε υποξεία και χρόνια οσφυαλγία, η δε ευεργετική της 
επίδραση περιορίζεται και μειώνεται με την πάροδο 
του χρόνου.(�4). Στη χρόνια οσφυαλγία η θεραπεία με 
laser είναι περισσότερο αποδοτική όταν συνδυάζεται 
με πρόγραμμα ασκήσεων.(�5)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα της εκγύμνασης 
των ραχιαίων και κοιλιακών μυών για την αποκατά-
σταση της οσφυαλγίας και την αποτροπή ενδεχόμενων 
υποτροπών. Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
καμπτικές, εκτατικές, διατατικές, σταθεροποιητικές 
και αεροβικές ασκήσεις. Οι καμπτικές ασκήσεις της 
οσφύος (μέθοδος Williams) υποδεικνύονται για να 
μειώσουν το φορτίο στις οπίσθιες αποφυσιακές αρ-
θρώσεις και να διευρύνουν το μεσοσπονδύλιο τρήμα. 
Οι εκτατικές ασκήσεις οσφύος (μέθοδος Mc Kenzie) 
μειώνουν το φορτίο συμπίεσης του μεσοσπονδυλίου 
δίσκου και κατά συνέπεια είναι χρήσιμες για ασθενείς 
με ριζίτιδα που οφείλεται σε κήλη ή εκφύλιση δίσκου. 
Οι διατατικές ασκήσεις ενισχύουν τη λειτουργική 
ικανότητα των ασθενών με χρόνια οσφυαλγία.(�6) Οι 
σταθεροποιητικές ασκήσεις της σπονδυλικής στήλης 
διορθώνουν την κλίση της πυέλου και ενισχύουν την 
ορθή ενδυνάμωση του κοιλιακού τοιχώματος, καθότι 
η ανεπαρκής μυική σταθεροποίηση της σπονδυλικής 
στήλης σχετίζεται με οσφυαλγία.(�7) Οι ασθενείς μπο-
ρούν να ξεκινήσουν με ασφάλεια αεροβικές ασκήσεις 
χαμηλής καταπόνησης στις πρώτες δύο εβδομάδες 
από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Οι επισκληρίδιες εγχύσεις αποτελούν βασικό μέσο 
συντηρητικής θεραπείας και γίνονται με συνδυασμένη 
χορήγηση αναισθητικού και στεροειδούς στον επι-
σκληρίδιο χώρο. Υπάρχουν κάποια αντικρουόμενα 
αποτελέσματα, που ίσως οφείλονται μερικώς στο 
σχεδιασμό των μελετών. Τα συμπεράσματα που μπορεί 
να εξαχθούν είναι ότι οι επισκληρίδιες εγχύσεις έχουν 
θέση στην αντιμετώπιση των οξέων φαινομένων με 
υποχώρηση του πόνου και βελτίωση των αισθητικών 
διαταραχών σε σημαντικό ποσοστό ασθενών(�8),(�9) 
ενώ παρουσιάζουν πτωχά αποτελέσματα στο χρόνιο 

πόνο και σε βαριά προσβολή κινητικής μοίρας(�0). Το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα διαρκεί συνήθως από μερικές 
εβδομάδες έως 3 μήνες(��). Στον πρώτο χρόνο από 
την έγχυση ο αριθμός των αρρώστων που διατηρεί ένα 
καλό λειτουργικό αποτέλεσμα μειώνεται σημαντικά, 
ενώ για ορισμένους δεν εκλείπει η μελλοντική ανάγκη 
για χειρουργική αντιμετώπιση(�8). Τελευταίες μελέτες 
έδειξαν ότι η προσθήκη ισοτονικού διαλύματος NaCl 
μαζί με το κορτικοειδές βελτιώνει σημαντικά την απο-
τελεσματικότητα της επισκληρίδιας έγχυσης(��).

Σε μια μεγάλη ανασκόπηση χώρισαν σε τρεις ομάδες 
τους τύπους των επισκληριδίων εγχύσεων στις: διαπε-
ταλικές, διατρηματικές και ουραίες και μελέτησαν τα 
αποτελέσματα της κάθε ομάδας στον οσφυικό ριζιτικό 
πόνο. Οι διαπεταλικές εγχύσεις προκαλούσαν μεγάλη 
ανακούφιση στον πόνο βραχυπρόθεσμα (<6 εβδομά-
δες), ενώ μικρή μακροπρόθεσμα (>6 εβδομάδες). Οι 
διατρηματικές προκαλούσαν σημαντική ανακούφιση 
βραχυπρόθεσμα και μέτρια μακροπρόθεσμα. Τέλος, 
οι ουραίες επέφεραν μεγάλη αναλγησία βραχυπρό-
θεσμα και μέτρια μακροπρόθεσμα στην οσφυική 
ριζοπάθεια και στο σύνδρομο μετά από οσφυική 
πεταλοκτομή.(�3)  

Οι περιριζιτικές διηθήσεις αποδείχθηκαν αποτε-
λεσματικές στην αντιμετώπιση του χρόνιου ριζιτικού 
πόνου. Το υλικό της έγχυσης μπορεί να περιλαμβάνει 
συγχορήγηση κορτικοειδούς με αναισθητικό ή μόνο 
αναισθητικό. Τα αποτελέσματα των μελετών ανέδειξαν 
παρόμοια αποτελεσματικότητα.(�4) Κατά τη διάρκεια 
παρακολούθησης δύο ομάδων ασθενών για ένα χρόνο, 
οι οποίες είχαν λάβει κορτικοειδές με αναισθητικό και 
ισοτονικό διάλυμα NaCl αντίστοιχα. Και οι δύο ομάδες 
είχαν καλή ανταπόκριση βραχυπρόθεσμα. Στην ομάδα 
που είχε λάβει κορτικοειδές υπήρξε μεγαλύτερη τάση 
υποτροπής στους τρεις και έξι μήνες.(�5)

Η ενδοσκόπηση του επισκληρίδιου χώρου (Epiduros-
copy) συνίσταται στην τοποθέτηση ενός ενδοσκοπίου 
στον επισκληρίδιο χώρο και μπορεί να προωθηθεί 
σε επιλεγμένα νωτιαία νεύρα. Ενδείξεις αποτελούν η 
παρουσία κοκκιώδους υλικού, η αποτυχία προηγηθεί-
σας επέμβασης και η χρόνια ισχιαλγία. Έχει μεγάλη 
διαγνωστική αξία στη ριζιτική προσβολή, καθώς έχει 
δυνατότητα αναπαραγωγής της συμπτωματολογίας, 
ενώ αναδεικνύει αλλοιώσεις μη εντοπιζόμενες με μαγνη-
τική τομογραφία. Η στοχευμένη χορήγηση συνδυασμού 
κορτικοειδούς, υαλουρονιδάσης και κλονιδίνης μέσω 
ενδοσκοπίου, οδηγεί σε σημαντική και παρατεταμένη 
ύφεση των συμπτωμάτων(�6). Σε επίμονη ισχιαλγία, 
όπου οι οσφυικές επισκληρίδιες ενέσεις δεν απέδω-
σαν, η λύση των συμφύσεων δια του ενδοσκοπίου σε 
συνδυασμό με έγχυση κορτικοειδούς και αναισθητικού, 
πέραν της αναλγητικής δράσης, βελτιώνει τη λειτουρ-
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γική ικανότητα και μειώνει τη δυσλειτουργία των Αβ 
και Αδ ινών των αισθητικών νεύρων.(�7) 

Όμως σε μια προοπτική συγκριτική, διπλή, τυφλή, 
τυχαιοποιημένη μελέτη ανάμεσα σε στοχευμένη επι-
σκληρίδια έγχυση μέσω ενδοσκοπίου και την ουραία 
επισκληρίδια έγχυση, δεν διαπιστώθηκε σημαντική 
διαφορά στη μείωση της έντασης του πόνου, του 
άγχους και της κατάθλιψης στους ασθενείς.(�8)

ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (SPINAL COrD STIMu-
LATION)

Ο ηλεκτρικός ερεθισμός της σπονδυλικής στήλης 
είναι μια μορφή ηλεκτροθεραπείας εγκεκριμένη από 
το FDA για την αντιμετώπιση περιπτώσεων χρόνιου 
πόνου και συνίσταται στη χορήγηση μικρών δόσεων 
ρεύματος κοντά στη ραχιαία επιφάνεια της σπονδυλι-
κής στήλης, προκαλώντας μια νευρολογική απάντηση 
η οποία επηρεάζει τη μετάδοση επώδυνων ερεθισμά-
των στον εγκέφαλο. Ο ερεθιστής τοποθετείται στον 
επισκληρίδιο χώρο, είτε με διαδερμική προσέγγιση, 
πεταλεκτομή ή πεταλοτομή, και ο ασθενής με τη χρήση 
τηλεχειριστηρίου έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη 
λειτουργία του. Μια παραλλαγή της μεθόδου αποτελεί 
η χορήγηση ηλεκτρικών ερεθισμάτων που μπλοκάρουν 
τοπικά την αγωγιμότητα των νεύρων. Η διάρκεια 
αποτελεσματικότητας είναι 6 - �� μήνες, στην οποία 
ανταποκρίνεται το 70-80% των ασθενών.(�9)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Εναλλακτικές μορφές θεραπείας, όπως ο βελονισμός 
και οι χειρισμοί (manipulations) της σπονδυλικής στήλης, 
για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, στα 
χέρια έμπειρων θεραπευτών, μπορεί να αποδειχθούν 
αρκετά αποτελεσματικές. Ο βελονισμός φαίνεται ότι 
είναι αποτελεσματικότερος από την καθόλου θερα-
πεία ή την placebo επίδραση στη χρόνια οσφυαλγία, 
βραχυπρόθεσμα. Δεν είναι αποτελεσματικότερος από 
τις συμβατικές ή άλλες εναλλακτικές θεραπείες. Προ-
τείνεται ο συνδυασμός του με άλλες μεθόδους.(30) 

Οι χειρισμοί στη σπονδυλική στήλη βοηθούν την 
οξεία οσφυαλγία χωρίς νευρολογική συνδρομή. Οι 
επιπλοκές των χειρισμών είναι άγνωστες και πιθανώς 
σπάνιες. Έχει αναφερθεί ωστόσο παραπληγία και 
θάνατος.(3�) Σε μια συστηματική ανασκόπηση τυ-
χαιοποιημένων μελετών κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι οι χειρισμοί μπορεί να είναι αποτελεσματικοί σε 
κάποιες ομάδες ασθενών με οσφυαλγία (π.χ. σύνδρομο 
αποφυσιακών αρθρώσεων). Δεν μπορεί να εξαχθεί 
σαφές συμπέρασμα για την επάρκειά τους ούτε στην 
οξεία ούτε στη χρόνια οσφυαλγία. Αυτό αποδίδεται 

σε προβλήματα μεθοδολογίας και στο γεγονός ότι 
την εφαρμόζουν διαφορετικοί επαγγελματίες υγείας, 
δηλαδή οστεοπαθολόγοι, χειροπράκτες και φυσικο-
θεραπευτές.(3�) Ο αριθμός επισκέψεων για κάθε 
επεισόδιο οσφυαλγίας και το κόστος θεραπείας για 
χειρισμούς από τον ειδικό είναι σχετικά αποτρεπτι-
κό.(33)  

ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Ένα σημαντικό μέρος της αντιμετώπισης της 
χρόνιας οσφυαλγίας – ισχιαλγίας είναι η γνωσιακή 
αμφισβήτηση των στρεβλωμένων πεποιθήσεων του 
ασθενή σε ό,τι αφορά τον πόνο του. Ο τελευταίος 
αντιλαμβάνεται είτε ότι ο κίνδυνος που προέρχεται 
από τον πόνο του ξεπερνάει την ικανότητά του να 
τον αντιμετωπίσει (απειλή) είτε ο πόνος τού προξέ-
νησε μόνιμη βλάβη (απώλεια). Οι παραπάνω δυσλει-
τουργικές πεποιθήσεις πρέπει να αντικατασταθούν 
με περισσότερο λειτουργικές πεποιθήσεις, δηλαδή 
η δυνατότητα αντιμετώπισης του πόνου εκ μέρους 
του ασθενή υπερσκελίζει τον ενδεχόμενο κίνδυνο 
και τη βλάβη. Οι λαθεμένες αντιλήψεις ότι «ο πόνος 
είναι απευθείας αποτέλεσμα κάκωσης», «η κίνηση 
επιδεινώνει την κατάσταση», ενώ «η ανάπαυση και τα 
φάρμακα είναι οι καλύτερες θεραπευτικές επιλογές», 
επηρεάζουν τους ασθενείς ως προς τη μέθοδο θερα-
πείας που επιλέγουν. Η συμμόρφωσή τους συμβαδίζει 
με τις πεποιθήσεις που έχουν για τη θεραπευτική 
μέθοδο.(34) 

Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό μέρος της αντιμε-
τώπισης της χρόνιας οσφυαλγίας – ισχιαλγίας είναι 
η ανάλυση της συμπεριφοράς πόνου. Με τον όρο 
συμπεριφορά πόνου εννοούμε τις ενέργειες με τις 
οποίες δείχνουμε στους υπόλοιπους ανθρώπους ότι 
βιώνουμε πόνο. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να 
είναι η παραμονή στο κρεβάτι, χωλότητα, δυσκινησία, 
αναρρωτικές άδειες, μορφασμοί, κραυγές, βογκητά, 
και τα λεκτικά παράπονα για τον πόνο. Τα ερεθίσμα-
τα που προηγήθηκαν από τη συμπεριφορά πόνου 
σύμφωνα με την κλασσική Οροεξαρτημένη μάθηση 
(Pavlov) συνέβαλαν στην απόκτηση και διατήρηση 
συμπεριφορών πόνου. Όμως και τα ερεθίσματα που 
ακολούθησαν τη συμπεριφορά πόνου διατήρησαν τις 
απροσάρμοστες συμπεριφορές (Συντελεστική μάθηση 
– Skinner). Η θετική κοινωνική ενίσχυση μπορεί να είναι 
ένας από τους κύριους παράγοντες διατήρησης μη 
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λειτουργικών συμπεριφορών πόνου. Το ανθρώπινο 
περιβάλλον, γονείς και φίλοι, μπορεί να αντιδρούν 
σε μια τέτοια συμπεριφορά με αυξημένη προσοχή 
και βοήθεια. Αυτές οι θετικές ενισχυτικές συνέπειες 
μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να διατηρούν τη 
συμπεριφορά πόνου. Η συμπεριφοριστική ανάλυση 
και θεραπεία καταγράφουν και τροποποιούν τα πριν 
και μετά ερεθίσματα.(35) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Αμερικανική Εταιρεία Πόνου σε συνεργασία με το 
Αμερικανικό Κολλέγιο Παθολόγων έκαναν μια μεγάλη 
ανασκόπηση μη φαρμακολογικών θεραπειών για 
την οξεία και χρόνια οσφυαλγία και κατήρτισαν έναν 
οδηγό κλινικής πρακτικής. Σύμφωνα με αυτόν, στην 
υποξεία και χρόνια οσφυαλγία (με ή χωρίς ισχιαλγία) 
καλή αποτελεσματικότητα έχουν η γνωσιακή- συμπε-
ριφοριστική θεραπεία, οι ασκήσεις, οι χειρισμοί στη 
σπονδυλική στήλη και η δομημένη αποκατάσταση, 
ενώ στην οξεία οσφυαλγία η μόνη θεραπεία που έχει 
αποδεδειγμένα θετική επίδραση είναι η εφαρμογή 
επιφανειακής θερμότητας.(36)  

Όταν λοιπόν εφαρμοστούν όλες οι ανωτέρω μέ-
θοδοι θεραπείας εξορθολογισμένα, σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενή και δεν απο-
δώσουν, τότε χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση. 
Οι ενδείξεις για χειρουργείο ποικίλλουν και είναι η 
σφιγκτηριακή και στυτική δυσλειτουργία που οφείλε-
ται σε πίεση του μυελικού κώνου ή της ιππουρίδας, 
σοβαρά ριζιτικά συμπτώματα, ιδιαίτερα αν υπάρχει 
επιδεινούμενο παρετικό στοιχείο (κινητικό έλλειμμα) 
και γενικά ριζιτικά συμπτώματα που δεν ανταποκρί-
θηκαν στη συντηρητική αγωγή.(3) 

Η προσέγγιση του ασθενή με οσφυαλγία είναι εξα-
τομικευμένη. Πριν από κάθε χειρουργική αντιμετώπιση 
πρέπει να γίνεται εμπεριστατωμένη μελέτη, ούτως 
ώστε να αποδεικνύεται ότι η πίεση των νωτιαίων 
ριζών, η οποία διαπιστώνεται στον εργαστηριακό 
έλεγχο, αντιστοιχεί στην κλινική σημειολογία και 
συμπτωματολογία του ασθενή. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι σε μελέτη, τα άτομα τα οποία χειρουργήθηκαν 
για ισχιαλγία από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και 
αυτά τα οποία δεν χειρουργήθηκαν στην παρέλευ-
ση της δεκαετίας είχαν την ίδια έκβαση ως προς τα 
προεξέχοντα συμπτώματα, εργασία και αναπηρία 
τους.(37) Επίσης, τα άτομα με στένωση σπονδυ-
λικού σωλήνα που χειρουργήθηκαν και αυτά που 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά, στην οχταετία με 
δεκαετία είχαν τα ίδια αποτελέσματα ως προς την 
οσφυαλγία, τα προεξέχοντα συμπτώματα και το 
βαθμό ικανοποίησης.(38)
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Οσφυαλγία-Ισχιαλγία. Συντηρητική  
ή χειρουργική αντιμετώπιση

Λ Σταυρινού, Γ Στράντζαλης

summary

STAVrINOu L, STrANjALIS G. low back pain and sciatica. conservative v surgical management. 
Lumbosciatic pain is one of the most common reasons for which people seek medical advice and 
take sick-leave from work. In the majority of patients, no specific underlying cause can be found, 
at least for those cases where symptoms (lumbar and/or sciatic pain) resolve within the first weeks. 
At this point it is reminded that this area of the body involves structural elements from various 
tissues such as a) musculoskeletal=muscles, ligaments, joints, intervertebral discs, bones and b) 
neural=meninges, nerve roots, nerve plexuses, spinal nerves; therefore, it may be difficult to pinpoint 
the exact anatomical structure that is the cause of the pain. Persistent lumbosciatic pain, with or 
without relevant clinical signs, should be approached with an extensive work-up which includes CT 
and MRI scans, EMG recordings and a careful correlation of the above to the clinical presentation. 
Treatment is usually conservative and includes restriction of physical activity, bed rest, analgesics and 
anti-inflammatory drugs. When surgical treatment is considered, one should take into account a) 
the time course of the disease, b) the underlying anatomical substrate causing the condition, c) the 
patient’s age, physical and mental status as well as personality profile, d) the response to conserva-
tive treatment and e) the appropriate surgical technique according to the patient’s needs and the 
surgeon’s experience. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 167-170, 2009.

key words: Low Back Pain, Sciatica, Lumbosciatica, Disc Herniation, Surgical Manage-
ment

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η οσφυo-ισχιαλγία (ΟΙ) είναι μία από τις συχνότερες αιτίες αναζήτησης ιατρο-φαρμακευτικής 
περίθαλψης καθώς και απουσίας από τη δραστηριότητα. Στην πλειοψηφία των πασχόντων 
δεν ανευρίσκεται σαφής αιτία τουλάχιστον στις περιπτώσεις που τα ενοχλήματα (οσφυαλγία-
ισχιαλγία) αποκαθίστανται εντός των πρώτων εβδομάδων. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται 
ότι η περιοχή αυτή του σώματος συμπεριλαμβάνει δομικά στοιχεία από διάφορους ιστούς [ 
(α) μυοσκελετικό = μύς, σύνδεσμοι, αρθρώσεις, μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, οστά και (β) νευρικό = 
μήνιγγα, νευρικές ρίζες, νευρικά πλέγματα, νωτιαία νεύρα] και κατά συνέπεια, πολλάκις, είναι 
αδύνατο να εντοπιστεί με ακρίβεια η πάσχουσα ανατομική δομή. Στην επίμονη-παρατεταμένη 
ΟΙ, με ή χωρίς κλινικά ευρήματα, θα πρέπει να ακολουθεί εμπεριστατωμένος παρακλινικός 
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ΓΕΝΙΚΑ

Η οσφυo-ισχιαλγία (ΟΙ) είναι η δεύτερη συχνό-
τερη αιτία για την οποία οι ασθενείς καταφεύγουν 
στον γιατρό, ενώ ευθύνεται για το �5% περίπου 
των αναρρωτικών αδειών ετησίως (�). Ομως, παρά 
τη συχνότητα της, στο 85% των περιπτώσεων δεν 
ανευρίσκεται σαφές υποκείμενο αίτιο (�). Στο σημείο 
αυτό υπενθυμίζεται ότι η περιοχή αυτή του σώματος 
συμπεριλαμβάνει δομικά στοιχεία από διάφορους 
ιστούς [ (α) μυοσκελετικό = μύς, σύνδεσμοι, αρθρώ-
σεις, μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, οστά και (β) νευρικό = 
μήνιγγα, νευρικές ρίζες, νευρικά πλέγματα, νωτιαία 
νεύρα] και κατά συνέπεια, πολλάκις, είναι αδύνατο να 
εντοπιστεί με ακρίβεια η πάσχουσα ανατομική δομή. 
Έχοντας αυτό υπ’ όψη, η κλινική εξέταση θα πρέπει 
να κατευθύνεται προς την αναζήτηση συμπτωμάτων 
και σημείων που θα μπορούσαν να υποκρύπτουν 
σοβαρή υποκείμενη πάθηση, παρά στην ανεύρεση 
του ακριβούς αιτίου.

Η θεραπεία της ΟΙ (οξείας ή χρόνιας) παραδο-
σιακά διακρίνεται σε συντηρητική και χειρουργική. 
Κατά κανόνα η συντριπτική πλειοψηφία (95%) των 
πασχόντων θα βελτιωθούν μέσα σε ένα μήνα, με ή 
χωρίς συντηρητική θεραπεία (3). Είναι εύλογο λοι-
πόν ότι η θεραπεία είναι κατ΄αρχήν συντηρητική, 
πλην των περιπτώσεων με σαφή ανατομική βλάβη 
που αποδεικνύεται μετά από τον εμπεριστατωμένο 
απεικονιστικό έλεγχο (πλήρης κλινικο-απεικονιστική 
συσχέτιση). Π.χ. προιούσα νευρολογική βλάβη (κυρίως 
με τη μορφή της κινητικής διαταραχής) από συμπίεση 
νευρικού ιστού εξαιτίας εκτεταμένης κήλης δίσκου, 
οπότε συστήνεται χειρουργική αντιμετώπιση. Μια 
σχετική ένδειξη για επέμβαση είναι ο επίμονος-πα-
ρατεταμένος πόνος (κατά κανόνα αμιγής ισχιαλγία 
εξαιτίας πλάγιας κήλης δίσκου), ο οποίος δεν ελέγχεται 
επιτυχώς με συντηρητική αγωγή. 

Συμπερασματικά λοιπόν, μετά από τη λήψη ενός 

επαρκούς ιστορικού και τη λεπτομερή κλινική εξέταση 
ο γιατρός θέτει τη διάγνωση, με ή χωρίς απεικονιστικό 
έλεγχο, και στη συντριπτική πλειοψηφία συστήνει συ-
ντηρητική αγωγή. Τονίζεται ότι στις σχετικά σπάνιες 
περιπτώσεις που η ΟΙ δεν υποχωρεί στα συντηρητικά 
μέτρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα πρέπει 
οπωσδήποτε να παραγγέλλεται ειδικός απεικονιστικός 
έλεγχος (Μαγνητική Τομογραφία). 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Κλινοστατισμός: Παρ’όλο που στην πλειοψηφία 
των ασθενών με ΟΙ δεν απαιτείται καθήλωση στο κρε-
βάτι, ορισμένοι ασθενείς με έντονη ΟΙ (ριζιτικά συμπτώ-
ματα, δηλ. άλγος κατά μήκος του άκρου=ισχιαλγία 
με/χωρίς αιμωδίες-μούδιασμα-μυρμηγκίες ή/και δυσαι-
σθησίες-καυσαλγίες-ηλεκτρικές εκκενώσεις) μπορεί 
να επωφεληθούν από κλινοστατισμό 5-7 ημερών. Το 
όφελος είναι πως στην κατακεκλιμένη θέση αποκλείο-
νται: (α) ο παράγοντας της βαρύτητας με αποτέλεσμα 
τη μείωση της συμπίεσης των ανατομικών δομών της 
σπονδυλικής στήλης και (β) περιορίζονται οι επώδυνες 
κινήσεις. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό πως ο κλινι-
στατισμός δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ημέρες, 
οπότε και θα πρέπει να αρχίσει η σταδιακή επάνοδος 
στη συνήθη φυσική δραστηριότητα (4). Σε μια τυχαι-
οποιημένη κλινική μελέτη, ο κλινοστατισμός πέραν 
των τεσσάρων ημερών συνοδευόταν από μεγαλύτερη 
περίοδο αποθεραπείας, αυξημένη μυϊκή αδυναμία και 
αυξημένη συχνότητα επιπλοκών, κυρίως με τη μορφή 
της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (4). 

Περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας: Στόχος 
εδώ είναι η διατήρηση των καθημερινών δραστηριοτή-
των του ασθενούς, με την ελάχιστη δυνατή δυσφορία 
από την πάθησή του. Συνιστάται ο περιορισμός της 
άρσης βαρών, της παρατεταμένης καθιστικής εργασίας 
και της ορθοστασίας ενώ δίνονται συστάσεις για την 
καλή στάση του σώματος στις καθημερινές ασχολίες 

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

έλεγχος (αξονική-μαγνητική τομογραφία, ηλεκτρομυογραφημα) και κλινικο-απεικονιστική 
συσχέτιση των ευρημάτων. Κατά κανόνα, η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι συντηρητική 
(αποχή από δραστηριότητα, κλινοστατισμός, αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη), ενώ η απόφαση 
για χειρουργική θεραπεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής: (α) χρονική διάρκεια της 
ΟΙ, (β) υποκείμενη φύση της ανατομικής βλάβης που προκαλεί την ΟΙ, (γ) ηλικία, γενική υγεία 
και ψυχολογική κατάσταση, προσωπικότητα, (δ) μη ανταπόκριση στη συντηρητική αγωγή, (ε) 
επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας - εμπειρία του χειρουργού. Νοσοκ. Χρονικά, 
71, Συμπλήρωμα, 167-170, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, Συντηρητική Θεραπεία, Χειρουργική Θεραπεία, 
Δισκοπάθεια, Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου
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και στον ύπνο. Η πλειοψηφία των ασθενών με χρόνια 
ΟΙ, ανεξαρτήτου αιτιολογίας, θα βελτιωθεί σε κάποιο 
βαθμό από τη συμμόρφωση σε ένα καθημερινό πρό-
γραμμα φροντίδας της σπονδυλικής στήλης.

Ασκηση: Η άσκηση, ενδεχομένως στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος φυσιοθεραπείας, 
μπορεί να βοηθήσει όχι μόνον στην ύφεση των συ-
μπτωμάτων, αλλά και στην αποφυγή της υποτροπής 
του άλγους. Συστήνεται ήπια αεροβική άσκηση που 
δεν καταπονεί τη σπονδυλική στήλη (π.χ. η κολύμβη-
ση). Μετά τις � εβδομάδες, ο/η πάσχων/ουσα μπορεί 
να αρχίσει ασκήσεις ενδυνάμωσης των ραχιαίων και 
κοιλιακών μυϊκών ομάδων, με σταδιακά αυξανόμενη 
ένταση. Οι διεθνείς μελέτες συστήνουν ελεγχόμενη 
άσκηση με σταδιακά αυξανόμενη ένταση- ήδη από 
τις πρώτες ημέρες μιας κρίσης ΟΙ- που επιτρέπει την 
επάνοδο στη φυσιολογική δραστηριότητα νωρίτερα 
από ότι ο παραδοσιακός περιορισμός κάθε φυσικής 
δραστηριότητας (4).

Αναλγητικά: Η χρήση των αναλγητικών σκευα-
σμάτων (παρακεταμόλη ή Μ.Σ.Α.Φ) μπορεί να βοη-
θήσει στον έλεγχο του πόνου κατά τις πρώτες μέρες. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως έντονης ριζαλγίας 
απαιτείται η χρήση οπιοειδών. Σε κάθε περίπτωση, 
η χρήση αναλγητικών δεν συνοδεύεται από μείωση 
του συνολικού χρόνου αποθεραπείας των πασχόντων 
από μη-ειδική ΟΙ (�).

Μυοχαλαρωτικά: Παρά την κοινή πεποίθηση, 
ο μυϊκός σπασμός ελάχιστα συμμετέχει στην ΟΙ. 
Παρ’όλα αυτά, φαίνεται πως η χορήγηση μυοχα-
λαρωτικών ανακουφίζει από το άλγος περισσότερο 
από τη χορήγηση εικονικού (placebo) σκευάσματος 
(5, 6). Η περίοδος χορήγησης δεν θα πρέπει να είναι 
μακρύτερη των 3 εβδομάδων (7).

Ενημέρωση-Εκπαίδευση: Η ενημέρωση-εκπαίδευ-
ση δύναται να αποτελεί τμήμα του συνολικότερου 
προγράμματος αποκατάστασης και συνίσταται στην 
πληροφόρηση σε ζητήματα σχετικά με την πάθηση, 
τη θεραπεία καθώς και στην πρόγνωση (8). Ο/Η πά-
σχων/ουσα πρέπει να εκπαιδευτεί ως προς τη σωστή 
στάση σώματος κατά τη φυσική δραστηριότητα και 
τον ύπνο, τη σωστή τεχνική άρσης βαρών, τις άλλες 
καθημερινές δραστηριότητες κλπ.

Τοπική Ενεσοθεραπεία: Η επισκληρίδια έγχυση κορ-
τικοστεροειδούς-τοπικού αναισθητικού δεν συστήνεται 
για την ανακούφιση από την ΟΙ, τόσο στην οξεία όσο και 
στη χρόνια φάση (9). Οι επισκληρίδιες ενέσεις ίσως έχουν 
κάποιο όφελος στην ανακούφιση της οξείας ισχιαλγίας 
(ριζαλγίας) σε περιπτώσεις που τα άλλα συντηρητικά 
μέτρα έχουν αποτύχει ή είναι ακατάλληλες για χειρουρ-
γική αντιμετώπιση (�0). Σε οσφυαλγία χωρίς ισχιαλγία 
(ριζαλγία) δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η επισκληρίδια 

έγχυση κορτικοστεροειδούς-τοπικού αναιθητικού ή και 
οπιοειδών είναι αποτελεσματική.

Εναλλακτικές θεραπείες: Στην αντιμετώπιση 
της ΟΙ εμπλέκονται και άλλα είδη φυσιοθεραπεί-
ας, όπως η διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση 
(TENS), η υπερηχοθεραπεία, η διαθερμία, τα LASER, ο 
βελονισμός και η υπνοθεραπεία, πλην όμως η χρήση 
τους είναι εμπειρική και η αποτελεσματικότητα τους 
περιορισμένη.

Δεν συστήνονται: Τα στεροειδή δεν έχουν όφελος 
στην αντιμετώπιση της μη-ειδικής ΟΙ. Διεθνής μελέτη 
έδειξε ότι η από του στόματος χορήγηση δεξαμεθα-
ζόνης δεν είχε θετικό αποτέλεσμα στην ανακούφιση 
του άλγους (��). Το ίδιο έδειξε αντίστοιχη μελέτη για 
την αντικαταθλιπτική αγωγή (��).

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η οξεία μη-ειδική 
ΟΙ είναι μια καλοήθης νόσος, η οποία έχει μεγάλες 
πιθανότητες ίασης ακόμα και με ελάχιστη ιατρική 
παρέμβαση. 

Η χειρουργική ένδειξη τίθεται μόνον σε περιπτώ-
σεις όπου υπάρχει επίμονη ΟΙ με/χωρίς νευρολογική 
σημειολογία και απεικονιστική συσχέτιση-επιβεβαίωση 
(Μαγνητική Τομογραφία) υποκείμενης δομικής βλάβης, 
π.χ. κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, αρθρική κύστη, 
σύνδρομο αρθρικής επιφάνειας, όγκος, αιμάτωμα, 
λοίμωξη, οστεοπορωτικό κάταγμα. 

Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου (ΚΜΔ): (α) Το 75% 
των ασθενών με οξεία ΟΙ εξαιτίας ΚΜΔ θα βελτιωθούν 
με συντηρητικά μέσα (�3). Παρά ταύτα, η παρουσία 
ισχιαλγίας (ριζαλγίας) με ακτινολογικά επιβεβαιωμένη 
ΚΜΔ μπορεί να θέσει την ένδειξη χειρουργείου όταν 
αυτή είναι έντονη, επίμονη (δεν υποχωρεί μετά από 
4-8 εβδομάδες αναλγητικής αγωγής) και ο/η πάσχων/
ουσα επιθυμεί άμεση ανακούφιση. (β) Η παρουσία 
εξελισσόμενης νευρολογικής διαταραχής (κυρίως κι-
νητικής, π.χ. πτώση άκρου ποδός) αποτελεί επίσης 
ένδειξη για επέμβαση. Πάρεση που παρατείνεται για 
περισσότερες από 5-8 εβδομάδες αποτελεί σχετική 
ένδειξη, δεδομένου ότι το όφελος από την επέμβαση 
σε ότι αφορά στην κινητική αποκατάσταση είναι 
αμφίβολο (�4-�6). (γ) Η παρουσία ιππουριδικής συν-
δρομής (ορθοκυστικές διαταραχές, μυϊκή αδυναμία και 
στα δύο άκρα, αναισθησία πολυ-ριζιτικής κατανομής) 
αποτελεί ένδειξη επείγουσας χειρουργικής αντιμετώ-
πισης (εντός �4 ωρών) (�7, �8).

Αρθρική κύστη (Synovial cyst): Οι αρθρικές κύστεις 
αποτελούν μια σπάνια καλοήθη οντότητα η οποία 
μπορεί να αποτελεί αιτία έντονης ΟΙ. Παρά το ότι τα 
συντηρητικά μέτρα (διαρθρική έγχυση κορτικοειδών) 
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μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά, η χειρουργική 
εξαίρεση συνδυάζεται με πολύ καλά αποτελέσματα σε 
ποσοστό πάνω από 80% των περιπτώσεων (�9).

Σύνδρομο αρθρικής επιφάνειας (Facet syndrome): 
Στο σύνδρομο αυτό ο πόνος οφείλεται σε εκφύλιση σε 
μια ή περισσότερες αρθρώσεις μεταξύ των σπονδύλων. 
Το άλγος διατηρείται σταθερά σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή της οσφύος και μπορεί να αντανακλά στους 
γλουτούς και την οπίσθια επιφάνεια των μηρών, 
ενώ σπάνια ξεπερνά το ύψος του γόνατος. Ο πόνος 
επιδεινώνεται κατά την έκταση του σώματος και 
τη βάδιση. Στις περιπτώσεις αυτές όταν υπάρχει 
ακτινολογικά επιβεβαιωμένη συμπίεση της ρίζας από 
στοιχεία της σύστοιχης άρθρωσης και το άλγος είναι 
επίμονο-παρατεταμένο συστήνεται είτε διαδερμική 
θεραπέια (έγχυση κορικοειδούς ή διαθερμοπηξία) είτε 
χειρουργική αντιμετώπιση.

Αλλες αιτίες: Σπάνιες αιτίες ΟΙ που όμως χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης και πιθανώτατα χειρουργικής 
αντιμετώπισης αποτελούν (α) οι όγκοι της σπονδυλικής 
στήλης ή του νωτιαίου μυελού (μεταστατικοί όγκοι ή 
όγκοι του αιμοποιητικού, μηνιγγιώματα, νευρινώμα-
τα), (β) το επισκληρίδιο αιμάτωμα (μετατραυματικό ή 
αυτόματο σε ασθενείς με διαταραχές της πήξης), (γ) η 
λοίμωξη οστών ή νευρικού ιστού (φυματίωση, οστεο-
μυελίτιδα, σπονδυλοδισκίτιδα, επισκληρίδιο απόστημα, 
υποσκληρίδιο εμπύημα) και (δ) το σιωπηρό-έλασσον 
τραύμα (οστεοπορωτικό κάταγμα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η απόφαση για συντηρητική ή χειρουργική αντι-
μετώπιση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής πα-
ραμέτρους: 
(α) χρονική διάρκεια της ΟΙ
(β) υποκείμενη φύση της ανατομικής βλάβης που 

προκαλεί την ΟΙ
(γ) ηλικία, γενική υγεία και ψυχολογική κατάσταση, 

προσωπικότητα 
(δ) μη ανταπόκριση στη συντηρητική αγωγή
(ε)  επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας 

- εμπειρία του χειρουργού
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ΑIΤΙΑ, ΔΙAΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕIΑ  
ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚHΣ ΓΟΠΝ

Πρόεδρος:Ι Κουτσουβέλης*

Ν Βιάζης

summary

VIAzIS N. refractory Gerd. Patients with refractory gastroesophageal reflux disease (GERD) are those 
who have persistent symptoms while being treated with proton pump inhibitors (PPIs). One third of 
GERD patients requiring a daily PPI are estimated to eventually experience treatment failure. These 
patients are usually referred for further investigation to confirm the presence of GERD or to identify 
other entities as the cause of symptoms. Tools that can be used in this diagnostic process include upper 
gastrointestinal endoscopy with analysis of esophageal biopsies, esophageal pH monitoring, impedance-
pH monitoring, and esophageal bilirubin monitoring. The conventional diagnostic approach includes 
upper gastrointestinal endoscopy and ambulatory pH monitoring while receiving PPI therapy. New 
diagnostic techniques that may be useful with refractory GERD include impedance-pH monitoring, 
which is very sensitive in detecting persistent weakly acidic reflux, and bilirubin monitoring, which 
detects increased esophageal exposure to bile. Gastric pH monitoring should be reserved for patients 
in whom PPI resistance is suspected. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 171-173, 2009.

key words: Refractory GERD, Proton Pump Inhibitors, pH study.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Ως ανθεκτική ΓΟΠΝ ορίζεται η εμμονή των συμπτωμάτων παλινδρόμησης ή η μη επούλωση της 
οισοφαγίτιδας, μετά τη χορήγηση, για 4-8 εβδομάδες, φαρμακευτικής αγωγής με αναστολείς αντλίας 
πρωτονίων. Τα κύρια αίτια ανθεκτικής ΓΟΠΝ είναι η πλημμελής συμμόρφωση των ασθενών στη 
θεραπεία, η αντίσταση στους αναστολείς αντλίας πρωτονίων, η νυκτερινή διαφυγή οξέος, η λοίμωξη 
με H. Pylori, η μη όξινη παλινδρόμηση και η καθυστερημένη γαστρική κένωση. Η pHμετρία αποτελεί 
την εξέταση εκλογής για τον έλεγχο αυτών των ασθενών, δεδομένου ότι μας δίνει πληροφορίες 
για την ανταπόκριση ή μη στη θεραπεία. Ο θεραπευτικός χειρισμός των ασθενών με ανθεκτική 
ΓΟΠΝ είναι δυσχερής και εξαρτάται άμεσα από το αποτέλεσμα της pHμετρίας. Νοσοκ. Χρονικά, 
71, Συμπλήρωμα, 171-173, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Ανθεκτική ΓΟΠΝ, αναστολείς αντλίας πρωτονίων, pHμετρία.
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Ως Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) 
ορίζεται η παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου 
στον οισοφάγο, η οποία οδηγεί στην εμφάνιση συ-
μπτωμάτων παλινδρόμησης και/ή στην εμφάνιση οι-
σοφαγίτιδας. Παρότι η χορήγηση αναστολέων αντλίας 
πρωτονίων επιφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα 
στο 83% των ασθενών και επούλωση της οισοφαγίτιδας 
στο 78% των περιπτώσεων, ένα σημαντικό ποσοστό 
ασθενών δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία αυτή. Ως 
ανθεκτική ΓΟΠΝ ορίζεται η εμμονή των συμπτωμάτων 
παλινδρόμησης ή η μη επούλωση της οισοφαγίτιδας, 
μετά τη χορήγηση, για 4-8 εβδομάδες, κατάλληλης 
φαρμακευτικής αγωγής. Στις περισσότερες μελέτες ως 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ορίστηκε η χορήγηση 
αναστολέων αντλίας πρωτονίων μία φορά την ημέρα 
αν και απ’ ότι φαίνεται ακόμα και η αύξηση της δόσης 
σε δύο φορές την ημέρα δεν επιφέρει ουσιαστικές 
μεταβολές στα ποσοστά ανταπόκρισης.

Γιατί όμως μια τόσο ισχυρή 
αντιεκκριτκή αγωγή αποτυγχάνει  
σε ένα ποσοστό ασθενών με ΓΟΠΝ;

1. Συμμόρφωση των ασθενών. 
Η μη καλή συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία 

είναι ο κυριότερος παράγοντας μη ανταπόκρισης στη 
χορηγούμενη αγωγή, δεδομένου ότι πολλοί ασθενείς 
παραλείπουν τη δόση τους ή λαμβάνουν το φάρμακο 
τους μετά τα γεύματα.

2. Αντίσταση στους αναστολείς αντλίας πρωτονίων 
– ταχύς μεταβολισμός του φαρμάκου. 
Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία περιστατικό 

ασθενούς με μετάλλαξη στην αντλία πρωτονίων, η 
οποία και τον καθιστά ανθεκτικό στη συγκεκριμένη 
φαρμακευτική αγωγή, ενώ γενετική ποικιλομορφία 
στο κυτόχρωμα P450, το οποίο και μεταβολίζει τους 
αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, θα μπορούσε 
να ευθύνεται για ταχύ μεταβολισμό και άρα κακή 
ανταπόκριση.

3. Νυκτερινή διαφυγή οξέος.
Ως νυκτερινή διαφυγή οξέος ορίζεται η παρουσία 

γαστρικού pH<4 για χρονικό διάστημα >60min, κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, παρά τη χορήγηση διπλής 
δόσης αναστολέων αντλίας πρωτονίων. Το φαινόμε-
νο αυτό παρατηρείται σε υψηλό ποσοστό ασθενών, 
η σχέση του όμως με την εμφάνιση συμπτωμάτων 
παλινδρόμησης δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί.

4. Λοίμωξη με H. Pylori.
Μελέτες έχουν αναδείξει υψηλότερα ποσοστά 

ανακούφισης από τα συμπτώματα παλινδρόμησης, 
αλλά και επούλωσης της οισοφαγίτιδας σε ασθενείς 
που είναι H. Pylori θετικοί. Θεωρητικά η λοίμωξη με 
το ελικοβακτηρίδιο αυξάνει την καταστολή της όξινης 
γαστρικής έκκρισης που επιφέρουν οι αναστολείς 
αντλίας πρωτονίων.

5. Μη όξινη παλινδρόμηση.
Ως μη όξινη παλινδρόμηση ορίζεται η παλινδρόμηση 

στον οισοφάγο γαστρικού περιεχομένου με pH>4. 
Μελέτες έχουν αναδείξει υψηλά ποσοστά παλινδρό-
μησης χολής σε ασθενείς με συμπτωματολογία ΓΟΠΝ, 
μένει όμως να διευκρινισθεί η αιτιολογική σχέση των 
συμπτωμάτων με τη μη όξινη παλινδρόμηση.

6. Καθυστερημένη γαστρική κένωση.
Η καθυστερημένη γαστρική κένωση επιτείνει τα 

συμπώματα παλινδρόμησης και θα μπορούσε να ευ-
θύνεται για την αποτυχία των αναστολέων αντλίας 
πρωτονίων σε ένα ποσοστό ασθενών.

Ποιές διαγνωστικές εξετάσεις 
απαιτούνται στους ασθενείς αυτούς;

1. Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού. 
Θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους 

ασθενείς στους οποίους αποτυγχάνει η φαρμακευτική 
αγωγή, αν δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί και μπορεί 
να αναδείξει βαριά οισοφαγίτιδα ή άλλη αιτία που να 
δικαιολογεί τη συμπτωματολογία του ασθενούς.

2. 24ωρη pHμετρία – μανομετρία οισοφάγου. 
Σύμφωνα και με τις οδηγίες της Αμερικανικής 

Γαστρεντερολογικής Εταιρείας η �4ωρη pHμετρία 
θεωρείται η εξέταση εκλογής και πραγματοποιείται με 
τον ασθενή υπό θεραπεία. Η μανομετρία οισοφάγου 
πραγματοποιείται προκειμένου να αποκλεισθούν 
κινητικές διαταραχές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
ευθύνονται για τα συμπτώματα του ασθενούς. 

3. pHμετρία με τη μέθοδο Bravo.
Η κάψουλα Bravo τοποθετείται με ενδοσκόπηση 

στον κατώτερο οισοφάγο και καταγράφει την όξινη 
παλινδρόμηση για χρονικό διάστημα 48 ωρών.

4. Bilitec 2000.
Πρόκειται για μέθοδο καταγραφής της παλινδρόμη-

σης ��δακτυλικού περιεχομένου (χολή – παγκρεατικά 
υγρά και ένζυμα).

5. Αντιστασιομετρία (Impedance).
Πρόκειται για νέα μέθοδο που επιτρέπει την κα-

ταγραφή του περιεχομένου που παλινδρομεί στον 
οισοφάγο και το διαχωρισμό του σε όξινο και μη.
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Πώς πρέπει τελικά να αντιμετωπίζουμε 
τους ασθενείς με ανθεκτική ΓΟΠΝ;

Σε έναν ασθενή με ανθεκτική ΓΟΠΝ, ο οποίος 
λαμβάνει αναστολείς αντλίας πρωτονίων μία φορά 
την ημέρα, η πρώτη λογική προσέγγιση είναι ο δι-
πλασιασμός της δόσης. Παράλληλη απαιτείται η 
διενέργεια γαστροσκόπησης, αν αυτή δεν έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια και εφόσον ο ασθενής 
εξακολουθεί να εμφανίζει συμπτώματα απαιτείται η 
διενέργεια �4ωρης pHμετρίας υπό θεραπεία. Εφόσον 
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη όξινης παλινδρόμησης θα 
μπορούσαμε να προσθέσουμε έναν Η� ανταγωνι-
στή (στην περίπτωση νυκτερινής διαφυγής) ή έναν 
προκινητκό παράγοντα (θα βοηθήσει ασθενείς με 
καθυστερημένη γαστρική κένωση). Σε περίπτωση 
που έχουμε μη όξινη παλινδρόμηση, νεότερες μελέτες 
αναφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα με την προσθήκη 
φαρμάκων που προκαλούν χάλαση του κατώτερου 
οισοφαγικού σφιγκτήρα, όπως ο αγωνιστής των 
υποδοχέων του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (baclofen). 
Κάποιοι ασθενείς αναφέρεουν όφελος με τη λήψη 
αντικαταθλιπτικών. Η χειρουργική ή η ενδοσκοπική 

αντιμετώπιση των ασθενών με ανθεκτική ΓΟΠΝ δεν 
φαίνεται να ευνοείται από τα μέχρι σήμερα βιβλιο-
γραφικά δεδομένα.
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Το κρυπτογενές εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί 
διάγνωση που προκύπτει εξ΄αποκλεισμού. Ως κρυπτο-
γενή εγκεφαλικά επεισόδια φέρονται εκείνα τα οποία 
συμβαίνουν επί απουσίας σημαντικού παράγοντα 
κινδύνου ή δεν έχουν ξεκάθαρη αιτία. Το 30-40% των 
ισχαιμικών ΕΕ σε ασθενείς κάτω των 55 ετών δεν έχουν 
αναγνωρίσιμη αιτία (�).

Η αλληλουχία διάπλαση, συγχώνευση και υποστρο-
φή του πρωτογενούς και δευτερογενούς διαφράγμα-
τος δημιουργεί μία διακολπική σήραγγα, το ωοειδές 

τρήμα (�). Το ανοικτό ωοειδές τρήμα (ΑΩΤ) είναι 
συγγενές έλλειμα  του μεσοκολπικού διαφράγματος 
με αποτέλεσμα  την επικοινωνία των δύο κόλπων. Το 
πρωτογενές διάφραγμα λειτουργεί ως βαλβίδα μιάς 
κατεύθυνσης και επιτρέπει αιματική ροή από δεξιά 
προς αριστερά παρακάμπτοντας τους πνεύμονες (3). 
Το ΩΤ είναι ζωτικής σημασίας κατά την εμβρυική ζωή 
καθώς εξυπηρετεί τη δίοδο οξυγονομένου αίματος από 
την κάτω κοίλη φλέβα στη συστηματική κυκλοφορία 
παρακάμπτοντας τους πνεύμονες. Η ελάττωση των 
πνευμονικών αντιστάσεων, που επέρχεται με τη γέν-
νηση, σε συνδυασμό με την αύξηση της πίεσης στον 
αριστερό κόλπο οδηγεί  σε λειτουργική σύγκλειση του 
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summary

SIDerIS AM. Transcatheter closure of patent foramen ovale and cryptogenic stroke. The 
presence of a patent foramen ovale with or without an atrial septal aneurysm has been associated 
with cryptogenic stroke, especially in young adults. Although it is plausible that percutaneous PFO 
closure will reduce the rate of recurrent stroke in these patients, randomized trials examining the 
efficacy of devices in this setting have not been completed. Nosokomiaka Chronika, 71, Supple-
ment, 174-176, 2009.

key words: Percutaneous patent foramen ovale closure, cryptogenic stroke.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η παρουσία ανοικτού ωοειδούς τρήματος έχει συνδεθεί με κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισόδια, 
ειδικά σε νέους ενηλίκους. Είναι πιθανόν ότι η μέσω καθετήρα σύγκλειση του τρήματος θα 
ελαττώσει το ποσοστό υποτροπής των επεισοδίων, ωστόσο δεν υπάρχουν, πρός το παρόν, 
τυχαιοποιημένες μελέτες πρός αυτή την κατεύθυνση. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 
174-176, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Διαδερμική σύγκλειση ανοικτού ωοειδούς τρήματος, κρυπτογενή εγκεφαλικά 
επεισόδια.
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τρήματος. Στη πλειονότητα των ανθρώπων επέρχεται 
και ανατομική σύγκλειση τα πρώτα δύο έτη της ζωής. 
Γιά άγνωστους λόγους, το ΩΤ παραμένει βατό σε 
ποσοστό ως 35% των παιδιών. Σε νεκροτομική μελέτη 
965 φυσιολογικών καρδιών, ο επιπολασμός του ΑΩΤ 
ήταν �7% συνολικά και το ποσοστό αυτό είχε τάση 
να ελαττώνεται με την ηλικία. Συγκεκριμένα, ήταν 
34% σε άτομα ηλικίας 30-35 ετών και �0% σε άτομα 
ηλικίας >80 ετών (4).

Παρά το γεγονός ότι ο ακριβής μηχανισμός των 
κρυπτογενών ισχαιμικών επεισοδίων είναι άγνωστος, 
έχει αναπτυχθεί η θεωρία της παράδοξης εμβολής 
μέσω του ΑΩΤ, Η συνάφεια ΑΩΤ και κρυπτογενών 
ισχαιμικών επεισοδίων είναι ισχυρότερη στις νεαρές 
ηλικιακές ομάδες σε σχέση με αυτή ωριμότερων ασθε-
νών (5). Ο αυξημένος κίνδυνος ισχαιμικού επεισοδίου 
έχει καταδειχθεί κυρίως σε μελέτες ασθενών μαρτύρων 
(case-control) και έχει οδηγήσει στην εφαρμογή δια-
φορετικών στρατηγικών πρόληψης των υποτροπών. 
Αντίθετα, πρόσφατες, προοπτικές μελέτες (cohort) 
έδειξαν ότι το ΑΩΤ, ακόμη και επί συνύπαρξης  ανευρύ-
σματος του μεσοκολπικού διαφράγματος, δεν αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου εγκεφαλικών επεισοδίων (6,7).

Η φαρμακευτική θεραπεία, με αντιαιμοπεταλιακούς 
παράγοντες ή αντιπηκτικά (8-�0) η χειρουργική θερα-
πεία (��-�3), και η μέσω καθετήρα σύγκλειση του ΑΩΤ 
(�4-�9) έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές θεραπείες 
ελάττωσης του κινδύνου υποτροπών σε ασθενείς με 
εγκεφαλικό επεισόδιο και ΑΩΤ. Παρά τη φαρμακευτική 
θεραπεία  ποσοστό ως �5% των ασθενών με κρυπτο-
γενές ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, παρουσιάζουν 
υποτροπή, στα 4 έτη (�0-�3). Το γεγονός αυτό έχει 
οδηγήσει στην άποψη ότι η μηχανική σύγκλειση του 
ΑΩΤ πρέπει να είναι η το κύριο μέσο θεραπείας μετά 
από κρυπτογενές ισχαιμικό επεισόδιο. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες σύγκρισης της 
φαρμακευτικής θεραπείας με αυτή της σύγκλεισης 
του ΑΩΤ. Μία συστηματική ανασκόπηση �0 μη τυχαι-
οποιημένων, μη τυφλών μελετών αναφέρει ότι η τα 
ποσοστά υποτροπιαζοντων νευρολογικών εμβολών, 
στη διάρκεια ενός έτους, κυμάνθηκε από 0% ως 4,9% 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σύγκλειση ΑΩΤ 
με καθετήρα, και από 3,8% ως ��% στούς ασθενείς 
υπό φαρμακευτική αγωγή (�4). Οι εταιρείες υγείας 
των ΗΠΑ συνιστούν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, μετά 
κρυπτογενές εγκεφαλικό επεισόδιο, στη πλειονότητα 
των ασθενών, ενώ η χορήγηση κουμαρινικών αντι-
πηκτικών συνιστάται σε περιπτώσεις εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης ή επί τεκμηριωμένης υπερπη-
κτικότητας (�5,�6).

Η θέση των εταιρειών υγείας των ΗΠΑ γύρω από 
τη χρήση συσκευών σύγκλεισης του ΑΩΤ (American 

Academy of Neurology, American Stroke Association, 
ΑΗΑ) είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που 
να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της χει-
ρουργικής ή ενδαγγειακής σύγκλεισης. Η μόνη οδηγία 
που υπάρχει προέρχεται από την American Stroke 
Association η οποία θεωρεί ότι σκέψη για  σύγκλειση 
του ΑΩΤ πρέπει να γίνεται, μόνο για ασθενείς με 
υποτροπιάζοντα κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισόδια, 
παρά τη φαρμακευτική θεραπεία (Class IIb, Level of 
Evidence C) (�6). Θέση των εταιρειών υγείας είναι η 
εκπόνηση τυχαιοποιημένων μελετών (�7).
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Κρυπτογενή Εγκεφαλικά Επεισόδια  
& Ανοικτό Ωοειδές Τρήμα  
(Patent Foramen ovale-PFo)

Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές 
πρόοδοι στη διαδερμική αντιμετώπιση των συγγενών 
ενδοκαρδιακών ελλειμμάτων, αποφεύγοντας έτσι τις 
εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς. Μεταξύ αυτών μεγάλη 
αύξηση έχει σημειωθεί στη διαδερμική σύγκλειση της 
μεσοκολπικής επικοινωνίας δευτερογενούς τύπου 
και του ανοικτού ωοειδούς τρήματος (patent foramen 
ovale-PFo), ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς με κρυπτογενή 
εγκεφαλικά επεισόδια ή και ημικρανίες. 

Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι η τρίτη αιτία θανά-
των μετά τα καρδιαγγειακά και τον καρκίνο. Υπολο-
γίζεται ότι επέρχονται περί τις 750 000 εγκεφαλικά 
ετησίως στις ΗΠΑ με θνητότητα περί το �7%. Απο 
αυτά τα 600 000 θεωρούνται ισχαιμικά και εξ αυτών 
�0-40% είναι κρυπτογενή, αγνώστου αιτιολογίας. 
Στους ασθενείς αυτούς η επίπτωση του ανοικτού 
ωοειδούς τρήματος απο ~�5-30% του γενικού πληθυ-
σμού ανέρχεται στο 50%, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι 30 000-��0 000 εγκεφαλικά μπορούν δυνητικά να 
αποδοθούν στο PFo, δηλαδή σε πιθανή παράδοξη 
εμβολή. Υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος για εμβολικό 
εγκεφαλικό είναι 9 φορές μεγαλύτερος επι παρουσίας 
PFo, απ’ότι αποδίδεται στην υπέρταση, τον διαβήτη 
ή την υπερχοληστερολαιμία. Μάλιστα, επι παρουσίας 
ανευρύσματος του μεσοκολπικού διαφράγματος, αυτός 
ο κίνδυνος ανέρχεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα 
έως 30 φορές. Ως απεικονιστική μέθοδος κατάλληλη 
για την ανάδειξη των ελλειμμάτων στον εγκέφαλο 
θεωρείται η μαγνητική (και όχι η αξονική) τομογραφία. 
Σε μερικές περιπτώσεις ο θρόμβος έχει «συλληφθεί 
επ’αυτοφώρω» σε υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση 
να εφιππεύει το ανοικτό ωοειδές τρήμα κατά τη διά-

βασή του απο δεξιά προς τα αριστερά, απαιτώντας 
χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του. 

Η διάγνωση του PFo απαιτεί διοισοφάγειο υπε-
ρηχοκαρδιογράφημα κατά το οποίο διενεργείται η 
μελέτη των φυσσαλίδων (“bubble study”) με την τα-
χεία ένεση αναδευμένου φυσιολογικού ορού μέσω της 
μεσοβασιλικής φλέβας και παρατηρείται η δίοδός των 
απο δεξιά-προς-αριστερά άμεσα ή με τη διευκόλυνση 
χειρισμού Valsalva. άλλη μέθοδος είναι ο διακρανιακός 
υπέρηχος με Doppler όπου πάλι με την ένεση του 
ορού βλέπει κανείς τη διατάραξη της ροής στη μέση 
εγκεφαλική αρτηρία απο την δεξιο-αριστερή διαφυγή 
των φυσσαλίδων, βέβαια η μέθοδος αυτή αποκαλύπτει 
την ενδοκαρδιακή επικοινωνία αλλά δεν απεικονίζει 
το ανατομικό επίπεδο της διαφυγής (μεσοκολπική ή 
μεσοκοιλιακή ή άλλη επικοινωνία). 

Η αντιμετώπιση των ασθενών με κρυπτογενές 
εγκεφαλικό (παροδικό ή μόνιμο) και PFo βασίζεται 
στην αντιθρομβωτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, 
ωστόσο το ποσοστό υποτροπής εξακολουθεί να 
είναι υψηλό (4-�5%), γεγονός που έχει οδηγήσει στη 
σύσταση για διαδερμική σύγκλειση του PFo, η οποία 
τώρα επιτυγχάνεται με σχετικά απλή τεχνική και φαί-
νεται να μειώνει το ποσσοστό υποτροπής στο 0-5%. 
Ωστόσο, οι μελέτες που συγκρίνουν τις δύο θεραπείες 
είναι μόνον αναδρομικές, ενώ καθυστερούν χρονικά 
οι προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτης σύγκρισης 
για την τελική διευθέτηση του ζητήματος. Παρ’όλα 
αυτά, έχει γεωμετρικά αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 
ο αριθμός των διαδερμικών επεμβάσεων κατά 5-30 
φορές την τελευταία �0ετία, ιδίως τα τελευταία 4-5 
χρόνια. Στο Τμήμα μας το πρόγραμμα διαδερμικών 
συγκλείσεων ξεκίνησε πριν 4 χρόνια και αριθμεί περί 
τις 50 επεμβάσεις, όλες επιτυχείς, ενώ διαφαίνεται 
ακόμη η διστακτικότητα των παραπομπών των ασθε-
νών αυτών κυρίως απο τους νευρολόγους οι οποίοι 
νοσηλεύουν αυτούς τους ασθενείς, σε μεγάλο βαθμό 
δικαιολογημένη λόγω της έλλειψης τεκμηρίωσης της 
υπεροχής της μεθόδου έναντι της αντιθρομβωτικής 
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αγωγής απο προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες. 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες (American 

College of Chest Physicians-ACCP, American Heart As-
sociation-AHA/American Stroke Association, American 
Academy of Neurology - AAN), η μαρτυρία για τη δι-
αδερμική σύγκλειση του PFo είναι ακόμη ανεπαρκής 
και προτείνουν αντιαιμοπεταλιακή κυρίως αγωγή ή 
αντιπηκτική (ιδίως επί γνωστής εν τω βάθει φλεβο-
θρόμβωσης ή θρομβοφιλίας), ενθαρρύνεται η συμμετοχή 
των ασθενών σε πρωτόκολλα προοπτικών τυχαιοποι-
ημένων μελετών, ενώ κάνουν λόγο (American Heart 
Association/American Stroke Association) για θεώρηση 
για διαδερμική σύκλειση για τις περιπτώσεις όπου 
εμφανίζονται υποτροπές σε ασθενείς υπο φαρμακευ-
τική αγωγή. Ωστόσο, όταν τίθενται αυτές οι επιλογές 
ενώπιον των ασθενών, οι περισσότεροι επιλέγουν τη 
διαδερμική σύγκλειση απο την εφ’ορου ζωής φαρμα-
κοθεραπεία μετά το πρώτο εγκεφαλικό, καθώς λίγοι 
αποδέχονται τον παραμένοντα υψηλό κίνδυνο υποτρο-
πής. Οι υπάρχουσες μη-τυχαιοποιημένες συγκριτικές 
μελέτες έχουν δείξει στατιστικά σημαντική διαφορά 
στις υποτροπές των εγκεφαλικών με πολύ μικρότερο 
ποσοστό (0-4.9%) μετά απο διαδερμική σύγκλειση απο 
εκείνο της φαρμακοθεραπείας (3.8-��%). 

Βέβαια πρέπει να τονισθεί ότι το PFo αποτελεί 
απλά τη δίοδο του θρόμβου προς τη αριστερή κυ-
κλοφορία που προκαλεί το εμβολικό εγκεφαλικό ή 
ακόμη και άλλη συστηματική (παράδοξη) εμβολή, 
οπότε γίνεται αντιληπτό ότι η διερεύνηση θα πρέπει 
να περιλάβει και αναζήτηση της εστίας ή και της 
αιτίας της θρομβο-εμβολής, όπως της εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωσης (π.χ. με Doppler κάτω άκρων και 
πυέλου) ή θρομβοφιλικής νόσου (π.χ. ανεπάρκεια πρω-
τείνης S/C, παράγοντας V Leiden, αντιφωσφολιπιδικό 
αντίσωμα, κλπ). Εαν πράγματι υπάρχει θρομβοφιλία 
ή θρομβο-εμβολική εστία, η σύγκλειση δεν θεραπεύει 
το πρόβλημα διότι παράδοξη εμβολή μπορεί μεν να 
αποτραπεί αλλά θα εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος 
σοβαρής πνευμονικής εμβολής και ανάγκη συνέχισης 
της αντιπηκτικής αγωγής. 

PFo & Ημικρανίες

Πλην των κρυπτογενών εγκεφαλικών, υπάρχουν 
βέβαια και άλλοι λόγοι σύγκλεισης του PFo, όπως η 
γνωστή νόσος των δυτών, το σύνδρομο ταχύπνοιας 
& αποκορεσμού σε όρθια θέση (tachypnea-orthode-
oxia), η αποφρακτική υπνική άπνοια, κλπ. Μάλιστα, 
κατά τυχαία παρατήρηση μείωσης ή και εξάλειψης 
των ημικρανιών μετά απο διαδερμική σύγκλειση του 
PFo, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στη βιβλιογραφία για 
τη συσχέτιση των ημικρανιών με το PFo. Η υποψία 

είναι ότι ουσίες όπως η σεροτονίνη, ή μικροθρόμβοι 
διέρχονται το PFo παρακάμπτοντας την πνευμονική 
κυκλοφορία ως τόπο αδρανοποίησής των και οι ουσίες 
αυτές ή όσες τοπικά ελευθερώνονται απο τα αιμοπε-
τάλια δημιουργούν αγγειοκινητικές διαταραχές στην 
εγκεφαλική κυκλοφορία με επακόλουθη την ημικρανία. 
Μάλιστα είναι γνωστό στους νευρολόγους ότι σε ένα 
ικανό αριθμό ασθενών με ημικρανία, ανευρίσκονται σε 
μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου «σιωπηρά» εγκε-
φαλικά έμφρακτα, που ενδεχομένως να σχετίζονται 
με το PFo. Γεγονός είναι ότι σημαντικός αριθμός δημο-
σιεύσεων αναφέρει τη σημαντική μείωση ή εξάλειψη 
των ημικρανιών μετά απο διαδερμική σύγκλειση του 
PFo σε ασθενείς με κρυπτογενή εγκεφαλικά επεισό-
δια, μάλιστα στα εντυπωσιακά ποσοστά 30-80%. 
Φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση της ημικρανίας με 
το PFo, καθ’όσον η επίπτωσή της απο ~��% στο γε-
νικό πληθυσμό αυξάνει στο �7-5�% στους ασθενείς 
με κρυπτογενή εγκεφαλικά και PFo. Στον πληθυσμό 
των ασθενών που υποφέρουν απο ημικρανία, ιδίως 
τυπική ημικρανία με αύρα, η ανεύρεση PFo αυξάνει 
απο �7% στο γενικό πληθυσμό στο 50% σε όσους έχουν 
ημικρανία. Βέβαια και πάλι λείπουν οι τυχαιοποιημένες 
προοπτικές μελέτες τόσο συσχέτισης με το PFo όσο 
και υπεροχής της σύγκλεισης του PFo έναντι άλλων 
θεραπειών για την ημικρανία. Μάλιστα η πρώτη τυ-
χαιοποιημένη μελέτη (MIST) σύγκρισης της διαδερμικής 
σύγκλεισης ή όχι του PFo σε ασθενείς με ημικρανία 
που περιέλαβε �47 ασθενείς, οι μισοί περίπου εκ 
των οποίων υποβλήθηκαν σε σύγκλειση με ορισμένη 
συσκευή (όχι την πλέον διαδεδομένη), απέτυχε να 
αναδείξει την υπεροχή της παρέμβασης τουλάχιστον 
όσον αφορά στην εξάλειψη της ημικρανίας. Ωστόσο 
βελτίωση σημειώθηκε όντως σε μεγαλύτερο ποσοστό 
ασθενών που έλαβαν τη συσκευή (4�% vs �3%). 

Δευτερογενές Μεσοκολπικό Έλλειμμα 
(Atrial Secundum Defect-ASD)

Η άλλη μεγάλη ομάδα διαδερμικής σύγκλεισης 
μεσοκολπικής επικοινωνίας είναι οι ασθενείς με δευ-
τερογές έλλειμμα του μεσοκολπικού διαφράγματος 
(ASD), οι περισσότεροι εκ των οποίων μπορούν τώρα 
να αποφύγουν την εγχείρηση, τουλάχιστον όσοι έχουν 
ελλείμματα έως 35-38 mm με ικανοποιητική απομέ-
νουσα περίμετρο (rim), υποβαλλόμενοι επιτυχώς σε 
διαδερμική επέμβαση. Βέβαια, και αυτοί οι ασθενείς 
μπορεί να υποφέρουν απο κρυπτογενή εγκεφαλικά 
και ημικρανίες, ωστόσο στην πλειονότητα οι ασθενείς 
αυτοί χρήζουν παρέμβασης για αιμοδυναμικούς λόγους 
λόγω της σταθερής αριστερο-δεξιάς διαφυγής του 
αίματος (shunt), ίδίως όταν ο λόγος των δύο ροών 
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(πνευμονική/συστηματική-Qp/Qs) είναι μεγαλύτερος 
του �,5:� και πριν βέβαια αυξηθούν υπέρμετρα η πίεση 
στην πνευμονική αρτηρία (>70% της συστηματικής) 
και οι πνευμονικές αντιστάσεις (> 5 μονάδες Wood 
/m�) και οδηγήσουν σε αναστροφή της ροής (σύν-
δρομο Eisenmenger). Συμπτώματα που αποδίδονται 
στο ASD περιλαμβάνουν την εύκολη κόπωση, γενική 
αδυναμία, δύσπνοια προσπάθειας ή και ηρεμίας, 
συγκοπή ή ταχυπαλμίες. Το πρωτογενές έλλειμμα 
του μεσοκολπικού διαφράγματος και το έλλειμμα 
φλεβώδους τύπου στο ύψος της άνω κοίλης φλέβας 
παραμένουν χειρουργικές νόσοι. 

Διαδερμική Σύγκλειση

Η επέμβαση σύγκλεισης είναι τελικά μια σχετικά 
απλή & γρήγορη διαδικασία δεξιού καθετηριασμού 
της καρδιάς απο τη δεξιά μηριαία φλέβα, ειδικά με 
τη μέθοδο που έχουμε υιοθετήσει στο εργαστήριό 
μας, που είναι παρόμοια με εκείνη στο εργαστήριο 
του Bernard Meier στη Βέρνη της Ελβετίας. Αυτή η 
τεχνική είναι πολύ διαφορετική απο εκείνη των παι-
δοκαρδιολόγων που χρησιμοποιούν γενική αναισθησία 
και καθοδήγηση με διοισοφάγειο υπέρηχο καθ’όλη 
τη διάρκεια τηε επέμβασης. Αντίθετα η επέμβαση 
στο εργαστήριό μας γίνεται με χρήση μόνον τοπικής 
αναισθησίας και η καθοδήγησή της γίνεται απλά με 
ακτινοσκόπηση και έγχυση σκιαγραφικού υλικού, ενίοτε 
με χρήση ενδοκαρδιακού υπερήχου. Εξασφαλίζεται 
κατ’αρχήν η πρόσβαση μέσω του PFo ή του ASD στον 
αριστερό κόλπο με τη διέλευση ενός οδηγού σύρματος. 
Η μεγαλύτερη πιθανή καθυστέρηση παρατηρείται 
ενίοτε στο στάδιο αυτό ιδίως σε περιπτώσεις PFo 
με ιδιαίτερη ανατομία και μορφολογία, οπότε κατα-
φεύγει κανείς σε χρήση ειδικών προσχηματισμένων 
ή πηδαλιοχούμενων καθετήρων. Μετά τη διέλευση 
του σύρματος προωθείται οδηγός καθετήρας στον 
αριστερό κόλπο και μέσα απο αυτόν τον καθετήρα 
η συσκευή σύγκλεισης. Η συσκευή έχει δύο δίσκους 
που ενώνονται με κεντρικό άξονα (Εικόνα �). Ο ένας 
δίσκος εκπτύσσεται εντός του αριστερού κόλπου, 
όλο το σύστημα εισαγωγής έλκεται προς το τρήμα 
ή το έλλειμμα και στη θέση αυτή εκπτύσσεται εντός 
του δεξιού κόλπου ο δεύτερος δίσκος. Στη συνέχεια 
ελέγχεται οπτικά και με την έγχυση σκιαγραφικού 
υλικού η θέση και όταν διαπιστωθεί η απουσία δεξιο-
αριστερής διαφυγής, αποδεσμεύεται η συσκευή και 
επανελέγχεται η θέση της. Η διάρκεια είναι περίπου 
�0-�5 λεπτά για τη σύγκλειση του PFo. Ωστόσο για τη 
σύγκλειση του ASD, χρειάζεται περισσότερος χρόνος 
για την επακριβή μέτρηση του ελλείμματος με ειδικό 
μπαλόνι ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο μέγεθος της 

συσκευής για την πλήρη και σωστή κάλυψη του ελ-
λείμματος (Εικόνα �). 

Η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο είναι 
μόνον �-� ημέρες. Προετοιμάζεται ο ασθενής με τη 
λήψη ασπιρίνης �00-3�5 mg και κλοπιδογκρέλης 75 
mg επι 3ήμερο προ της εισαγωγής του, αγωγή την 
οποία λαμβάνει επι 3-6 μήνες μετά την επέμβαση, 
δηλαδή μέχρι την πλήρη ενδοθηλιοποίηση της συ-
σκευής και εξάλειψη του θρομβοεμβολικού κινδύνου. 
Δίδονται μια εφάπαξ δόση ηπαρίνης (50-�00 u/kg) και 
�-3 δόσεις προληπτικής αντιβίωσης περιεπεμβατικά. 
Διενεργείται νέο διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα 
την επομένη της επέμβασης προς επιβεβαίωση της 
σωστής θέσης της συσκευής. Είναι ενδεχόμενο να 
παρατηρείται κάποια διαφυγή σε αυτή την εξέταση 
λόγω του ότι η συσκευή είναι διάτρητο πλέγμα, ενώ 
η πλήρης στεγανότητα ελέγχεται με το επαναληπτι-
κό διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα συνήθως 
στους 6 μήνες. Στο διάστημα αυτό συστήνεται η 
λήψη προληπτικής αντιβίωσης επι οδοντιατρικής ή 
άλλης επέμβασης. 

Οι επιπλοκές που συνοδεύουν αυτές τις επεμβά-
σεις περιορίζονται στο <�-3% και περιλαμβάνουν 
κυρίως τοπικά αναστρέψιμα προβλήματα πρόσβα-
σης στο βουβώνα (αιμορραγία/αιμάτωμα), αλλά και 
σοβαρότερα όπως μετακίνηση/εμβολή της συσκευής, 
καρδιακό επιπωματισμό, εμβολή αέρος, & κολπικές 
αρρυθμίες. 

Νέες Τεχνικές

Νέα συστήματα διαδερμικής σύγκλεισης υπόσχο-
νται μικρότερο όγκο της συσκευής στον αριστερό 
κόλπο, ευκολότερο χειρισμό και πλήρη σύγκλειση 
του ελλείμματος με ασφαλέστερο τρόπο και μηδενική 
θρομβογένεια. Ήδη βέβαια τα υπάρχοντα συστήμα-
τα έχουν σχεδόν μηδενική θρομβογένεια, ιδίως αν η 
εμφύτευση γίνει lege artis με αποφυγή δημιουργίας 
ενδοκαρδιακών θρόμβων κατά τη χρήση των οδηγών 
συρμάτων και καθετήρων. Νέες συσκευές με βιοαπορ-
ροφήσιμο υλικό ευρίσκονται ήδη υπο δοκιμή, ενώ νέες 
μέθοδοι σύντηξης των δύο πετάλων του μεσοκολπικού 
διαφράγματος με χρήση υψίσυχνου ρεύματος (ρα-
διοσυχνότητος) έχουν ήδη δοκιμασθεί με μέτρια ως 
τώρα επιτυχία πλήρους σύγκλεισης, αλλά πιθανόν 
να τελειοποιηθούν στο μέλλον και να εξαλείψουν την 
ανάγκη εμφύτευσης ξένου σώματος. 

Συμπέρασμα

Λόγω του ότι έως �5% των ασθενών με κρυπτογενές 
εγκεφαλικό εμφανίζουν υποτροπή εντός 4 ετών απο το 
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πρώτο επεισόδιο παρά τη φαρμακοθεραπεία και λόγω 
του ότι το ανοικτό ωοειδές τρήμα (PFo) αντιπροσωπεύει 
μια συγγενή βλάβη που σχετικά εύκολα επιδιορθώνεται, 
αρκετοί ειδικοί πιστεύουν ότι η μηχανική σύγκλειση θα 
πρέπει να είναι η προσέγγιση επιλογής σε ασθενείς με 
PFo μετά απο κρυπτογενές εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα 
τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλη τεχνολογική πρόοδος 
στις διαδερμικές συσκευές & τεχνικές σύγκλεισης του 
PFo. Ωστόσο, δεν πρέπει κανείς να υιοθετεί άκριτα νέες 
μεθόδους πριν την τεκμηρίωση μέσα απο προοπτικές 
τυχαιοποιημένες μελέτες. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι 
προσπάθειες για την ανάπτυξη ασφαλέστερων και πιο 
αποτελεσματικών συσκευών σύγκλεισης με λιγότερα 
(ή καθόλου) μεταλλικά στοιχεία ή με βιοαπορροφήσιμα 
υλικά. Ιδανικά βέβαια θα έπρεπε να μπορούμε να διακρί-
νουμε τους ασθενείς υψηλού κινδύνου πριν να υποστούν 
το πρώτο εγκεφαλικό και να το προλάβουμε κλείνοντας 
το PFo με συσκευή που οδηγεί σε πλήρη σύγκλειση, 
κατασκευασμένη απο υλικά που προσαρμόζονται σε 
αμφότερες τις πλευρές του μεσοκολπικού διαφράγματος 
και δεν έχουν κίνδυνο θρόμβωσης, διάβρωσης, λοίμωξης, 
ή αρρυθμίας. Προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
σύγκρισης της φαρμακοθεραπείας και της διαδερμικής 
σύγκλεισης είναι καθ’οδόν, αλλά η ολοκλήρωσή των 
καθυστερεί και η στρατολόγηση ασθενών σε αυτές τις 
μελέτες είναι δύσκολη καθώς η συχνότητα εμφάνισης 
συμβαμάτων είναι χαμηλή στους νεότερους ασθενείς. 

Εν τω μεταξύ βέβαια, καθώς η συχνότητα επιπλοκών 
των συσκευών μειώνεται και πιο απλές, ασφαλείς και 
αξιόπιστες συσκευές αναπτύσσονται, ο ουδός για τη 
διαδερμική σύγκλειση μάλλον χαμηλώνει, γεγονός που 
φαίνεται τα τελευταία χρόνια απο τον γεωμετρικά αυ-
ξανόμενο αριθμό διαδερμικών επεμβάσεων σύγκλεισης 
του PFo ανα τον κόσμο. 
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Εικόνα 1. Ακτινοσκοπική εμφάνιση (αριστερή πλάγια προ-
βολή-LAO) μιας συσκευής σύγκλεισης ανοικτού ωοειδούς 
τρήματος (Patent Foramen Ovale-PFO) με τους δύο δίσκους που 
συγκρατούνται μεταξύ τους με λεπτό άξονα, εκπτυγμένους, 
ο μικρότερος στον αριστερό κόλπο και ο μεγαλύτερος στο 
δεξιό κόλπο, φέροντας και συγκρατώντας έτσι σε επαφή 
τα δύο πέταλα του μεσοκολπικού διαφράγματος. Η στεγα-
νοποίηση ολοκληρώνεται σε διάστημα 3-6 μηνών. 

Εικόνα 2. Ακτινοσκοπική εμφάνιση (αριστερή πλάγια προβο-
λή-LAO) συσκευής σύγκλεισης δευτερογενούς μεσοκολπικού 
ελλείμματος (ASD) με δύο δίσκους αλλά παχύτερο κεντρικό 
κορμό/άξονα σύνδεσης που καλύπτει πλήρως το υπάρχον 
μεσοκολπικό έλλειμμα. Έγχυση σκιαγραφικού υλικού στο δεξιό 
κόλπο αναδεικνύει την απουσία διέλευσής του προς αριστερά 
και επομένως την πλήρη κάλυψη του ελλείμματος.
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H ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Συντονίστρια: ΓΚ Υφαντή

Εισαγωγή

summary

IfantI Gk. How to deal with cardiovascular disease risk in primary care. Cardiovascular disease 
is the major cause of premature mortality in European populations and an important cause of dis-
ability, absorbing a great deal of public health financial resources. Evidence-based guidelines have 
been developed for primary, secondary, and community-based prevention. Recent epidemiological 
studies demonstrate suboptimal control and under-treatment of subjects with cardiovascular risk 
factors in the primary care. Thus, it is mandatory to increase awareness and enhance continuous 
medical training for the implementation of current guidelines in clinical practice. Nosokomiaka 
Chronika, 71, Supplement, 183-185, 2009.

key words: Primary care, prevention, cardiovascular disease, guidelines.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία πρώιμης θνησιμότητας στους περισσότερους 
ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και αποτελεί μία σημαντική πηγή αναπηρίας, που απορροφά μεγάλο 
μέρος από τους πόρους της περίθαλψης. Βασισμένες σε ενδείξεις κατευθυντήριες οδηγίες 
έχουν αναπτυχθεί για την πρωτογενή, δευτερογενή και πρωταρχική πρόληψή της. Τα δεδομένα 
πρόσφατων μελετών έδειξαν πλημμελή έλεγχο και υποθεραπεία των ατόμων με παράγοντες 
καρδιαγγειακού κινδύνου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, υποδηλώνοντας την ανάγκη περαιτέρω 
ευαισθητοποίησης και συνεχούς εκπαίδευσης για την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών 
στην κλινική πράξη. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 183-185, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρόληψη, καρδιαγγειακή νόσος, κατευθυντήριες 
οδηγίες.

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία πρώιμης 
θνησιμότητας στους περισσότερους ευρωπαϊκούς 
πληθυσμούς και αποτελεί μία σημαντική πηγή αναπη-

ρίας, που απορροφά μεγάλο μέρος από τους πόρους 
της περίθαλψης (�). 

Η ευρεία διακύμανση της επίπτωσης και θνητό-
τητας της ΚΑΝ στις διάφορες χώρες, η εξαιρετικά 
χαμηλή επίπτωσή της σε άτομα χωρίς τους κλασικούς 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
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παράγοντες κινδύνου ή εκείνους που απορρέουν από 
τις συνήθειες ζωής υποστηρίζουν την δυνατότητα 
πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου (�). 

Για την πρωτογενή, δευτερογενή και σε κοινοτικό 
επίπεδο πρόληψη της νόσου έχουν αναπτυχθεί βα-
σισμένες σε ενδείξεις οδηγίες. Η πρωτογενής πρό-
ληψη αποβλέπει στην αξιολόγηση του κινδύνου σε 
ασυμπτωματικά άτομα για την επίτευξη οικονομικώς 
αποδοτικών οφελών με την ορθολογιστική αντιμε-
τώπιση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. 
Η δευτερογενής πρόληψη στοχεύει στην πρόληψη 
υποτροπών της νόσου ή του θανάτου στους ασθενείς 
με εγκατεστημένη ΚΑΝ και απαιτείται οργάνωση και 
εντατικοποιημένη παρέμβαση. Η πρωταρχική πρόλη-
ψη περιλαμβάνει πολύπλευρη προσέγγιση, κυρίως των 
συνηθειών ζωής, για τη μείωση της ανάπτυξης των 
γνωστών παραγόντων καρδιαγγειακών κινδύνου και 
προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να ελαχιστοποιηθεί 
το οικονομικό και κοινωνικό βάρος της ΚΑΝ. 

Επίσης, σήμερα η χρησιμότητα της διάκρισης μεταξύ 
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης τίθεται υπό 
αμφισβήτηση. Η ανάπτυξη μη αιματηρών διαγνωστικών 
μεθόδων παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης εμφανούς 
εγκατεστημένης αγγειακής νόσου σε ασυμπτωματικά 
άτομα. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μετά κόπωση, η 
στεφανιαία ασβέστωση στην αξονική τομογραφία και 
ο προσδιορισμός του σφυροβραχιόνιου δείκτη παρέ-
χουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διάγνωση της 
ασυμπτωματικής παρουσίας της αθηροθρομβωτικής 
νόσου. Εντούτοις, η πρώιμη διάγνωση, που θα οδηγήσει 
στην πρόληψη της εμφάνισης συμπτωματικής νόσου 
δεν έχει πλήρως μελετηθεί, ώστε να δοθεί προτεραιό-
τητα στη χρήση αυτών των νέων μεθόδων (3). 

Τα μέχρι σήμερα δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα 
μέτρα πρόληψης έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 
θνητότητας, αλλά όχι και της νοσηρότητας της ΚΑΝ. Η 
μείωση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα 
προβάλλεται ως μια από τις σημαντικότερες επιτεύξεις 
του εικοστού αιώνα στον τομέα υγείας και αποδίδεται 
στη βελτίωση της αντιμετώπισης των οξέων καρδιακών 
συμβαμάτων και τη δευτερογενή πρόληψη (4). Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του επιπολασμού της 
ΚΑΝ καθόσον ασθενείς που πρώτα κατέληγαν από τη 
νόσο επιβιώνουν του οξέος επεισοδίου, επιστρέφουν 
στην κοινότητα και υπολογίζονται σαν περιπτώσεις 
ΚΑΝ. Το �000 το American College of Cardiology (ACC) 
υπολόγισε ότι υπάρχουν ��,5 εκατομμύρια αμερικανοί με 
τη διάγνωση της καρδιακής νόσου και θα διπλασιαστούν 
το �050 με βάση και τη γήρανση του πληθυσμού (5). Η 
συνεχιζόμενη μείωση των θανατηφόρων περιστατικών 
θα επιταχύνει περαιτέρω την αύξηση του επιπολασμού 
με τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομικές δαπάνες και 

τη δημόσια υγεία, λόγω της μακροχρόνιας ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης, των πολλαπλών νοσηλειών 
και των δαπανηρών παρεμβάσεων που απαιτούνται 
για τους ασθενείς αυτούς. Είναι επομένως προφανές 
ότι η εντατικοποιημένη πρωτογενής πρόληψη πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου.

Παράγοντες κινδύνου  
καρδιαγγειακής νόσου

Οι παράγοντες κινδύνου της ΚΑΝ έχουν τεκμηριωθεί 
από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες και ο ρόλος τους 
στην αιτιολογία της νόσου έχει μελετηθεί εκτενώς σε 
μοριακό και κυτταρικό επίπεδο. Οι παράγοντες ταξι-
νομούνται σε τρεις κατηγορίες (α) μη τροποποιήσιμοι, 
(β) παράγοντες συμπεριφοράς και (γ) φυσιολογικοί 
και βιοχημικοί παράγοντες. Οι μη τροποποιήσιμοι πα-
ράγοντες, όπως η ηλικία το φύλο και το οικογενειακό 
ιστορικό χρησιμεύουν στην εκτίμηση του κινδύνου. 
Οι παράγοντες συμπεριφοράς, όπως οι διαιτητικές 
συνήθειες, η παχυσαρκία, η κατάχρηση αλκοόλ και το 
κάπνισμα δεν αποτελούν μόνο άμεσες αιτίες ΚΑΝ, αλλά 
επίσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη των φυσιολογικών 
και μεταβολικών παραγόντων κινδύνου. Η αντιμετώπιση 
των παραγόντων αυτών δεν πρέπει να περιορίζεται 
στην κλινική πράξη με εξατομικευμένη παρέμβαση, 
αλλά να στοχεύει σε πληθυσμιακό επίπεδο μέσω της 
δημόσιας υγείας και κοινωνικών πρωτοβουλιών. Τέλος, 
στους φυσιολογικούς και βιοχημικούς παράγοντες περι-
λαμβάνονται εκείνοι που μετρώνται στην κλινική πράξη. 
Η τροποποίηση των συνηθειών ζωής συμβάλλει στην 
αντιμετώπισή τους, όμως στις περισσότερες περιπτώ-
σεις απαιτείται φαρμακευτική παρέμβαση. 

Η συνδυασμένη αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής 
νόσου σε τρία επίπεδα είναι αναγκαία για τη μείωση της 
νοσηρότητας και θνητότητας της νόσου: (α) τη θεραπεία 
των συμπτωματικών ασθενών, (β) τη θεραπεία των 
παραγόντων κινδύνου και (γ) την τροποποίηση των 
επιβλαβών συνηθειών ζωής σε πληθυσμιακό επίπεδο 
για την πρόληψη εμφάνισης των κλασικών παραγόντων 
κινδύνου ΚΑΝ. Φαίνεται ότι η αντιμετώπιση των παρα-
γόντων κινδύνων αποτελεί την πλέον αποτελεσματική 
και οικονομικά αποδοτική μακροχρόνια αντιμετώπιση 
της ΚΑΝ. Ανάλυση των παραγόντων μείωσης της 
στεφανιαίας θνητότητας στις ΗΠΑ μεταξύ �968 και 
�978, έδειξε ότι οφείλετο κατά 54% στις μεταβολές των 
επιπέδων χοληστερόλης από διαιτητικές παρεμβάσεις 
και στη μείωση του καπνίσματος και κατά 39.5% στη 
βελτίωση της περίθαλψης, όπως η αντιμετώπιση της 
αρτηριακής υπέρτασης, των οξέων καρδιακών συμβα-
μάτων και η επαναγγείωση (6). 
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Αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου

Σε πρόσφατη μελέτη υπολογίστηκε ότι το 78% 
των ατόμων ηλικίας από �0-80 ετών στις ΗΠΑ είναι 
υποψήφιοι για μία τουλάχιστον παρέμβαση στους 
παράγοντες κινδύνου και ότι η συνολική αντιμετώπιση 
του καθενός από αυτά θα είχε σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου κατά 63% 
και του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 3�% 
(7). Οι κλινικοί ιατροί έχουν στη διάθεσή τους από 
ετών κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των 
ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης κλινικά έκδη-
λου καρδιαγγειακού νοσήματος και των ασθενών με 
εγκατεστημένη ΚΑΝ (8,9). Η εκτίμηση του συνολικού 
κινδύνου αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στη 
διαχείριση των ατόμων αυτών, δεδομένου ότι στην 
πράξη δεν αντιμετωπίζουμε τον κάθε παράγοντα 
ξεχωριστά, αλλά το συγκεκριμένο άτομο, του οποίου 
ο καρδιαγγειακός κίνδυνος συνήθως αντιπροσωπεύει 
τη συνδυασμένη δράση των διαφόρων παραγόντων, 
που συνήθως αλληλεπιδρούν συνεργικά. Οι καλούμενοι 
πίνακες κινδύνου που παρέχονται σε αυτές επιτρέ-
πουν την εύκολη εκτίμηση του ατομικού απόλυτου 
5ετούς ή �0ετούς κινδύνου για το πρώτο θανατηφόρο 
καρδιαγγειακό επεισόδιο, δομούν τις οδηγίες για την 
πρωτογενή πρόληψη της ΚΑΝ και προτείνουν επιλογές 
για τη διαγνωστική και θεραπευτική διαχείριση (�0). 
Εντούτοις, η εφαρμογή των οδηγιών αυτών στην καθ’ 
ημέρα πράξη δεν είναι εύκολη και δεν έχει αποδώσει 
μέχρι σήμερα τα αναμενόμενα. Οι ιατροί στην πρωτο-
βάθμια περίθαλψη πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο 
θα διαχειριστούν την εγκατεστημένη ΚΑΝ, αλλά να 
αντιμετωπίζουν ολιστικά τους παράγοντες κινδύνου, 
επιδιώκοντας την επίτευξη των προτεινόμενων θερα-
πευτικών στόχων, όχι μόνο φαρμακευτικά αλλά και 
με εντατικοποιημένη παρέμβαση στον τρόπο ζωής. 
Σε πρόσφατη μελέτη στην Κύπρο διαπιστώθηκε 
υποθεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με πα-
ράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στην πρωτοβάθμια 
περίθαλψη, τόσο στη χορήγηση υπολιπιδαιμικής, 
αντιυπερτασικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής 
όσο και στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων. 
Από τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο, σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου � και τα άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό 
κίνδυνο τα επίπεδα στόχο της LDL χοληστερόλης είχαν 
επιτύχει μόνο το �8.6%, �9.5% και �0.9% αντίστοιχα 
και της αρτηριακής πίεσης το 55.4%, 5.6% και 4�.9% 
αντίστοιχα για κάθε ομάδα (��). 

Τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν την εντατικοποιημέ-

νη και συνεχή ενημέρωση των ιατρών της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης για τη διερεύνηση των παραγόντων 
κινδύνου στην καθ’ ημέρα πράξη και την εφαρμογή 
των πρακτικών οδηγιών στην αντιμετώπισή τους με 
σκοπό την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου. 
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Γ Ανδρικόπουλος

Δεν παραδόθηκε κείμενο.
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Η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας  
στην αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα ειδικά ιατρεία στην πρόληψη  
της νόσου - Αντιυπερτασικό Ιατρείο

ΕΑ Ανδρεάδης

summary

ANDreADIS eA. The contribution of Blood Pressure Clinics in the prevention of cardiovascular 
disease. The main goal of Blood Pressure Clinics is the early diagnosis of arterial hypertension and 
the reduction of blood pressure in order to minimize the overall risk of cardiovascular disease. When 
choosing a specific drug or drug combination, Clinics should consider which antihypertensive agent 
is optimal for the patient regarding the initiation and maintenance of treatment, alone or in com-
bination. Attention should be paid to the side-effects of drugs as this is the most common cause 
of non-compliance. As high blood pressure is a major health issue, Clinics should inform patients 
and relatives of the danger resulting from hypertension and should also emphasize the benefits to 
be gained from early therapeutic interventions. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 187-
194, 2009.
  
key words: Arterial hypertension, diagnosis of hypertension, first line antihypertensive agents, 
combined treatment.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η έγκαιρη διάγνωση της υπέρτασης και η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής και των 
επιπλοκών της αποτελούν τον κύριο στόχο των ειδικών ιατρείων υπέρτασης. Για την επίτευξη 
του στόχου θα πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα κατά περίπτωση φάρμακα ή συνδυασμοί, 
να απλουστεύεται η θεραπεία με τη μείωση του αριθμού των δόσεων και να διαπιστώνονται 
έγκαιρα οι ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας για την αποφυγή διακοπής της αγωγής. 
Ένας ακόμη στόχος των ιατρείων αυτών θα πρέπει να είναι η εκτεταμένη ενημέρωση τόσο 
των ασθενών και των συγγενών τους, όσο και του κοινού για τους κινδύνους που εγκυμονεί 
η υπέρταση και τα οφέλη που προκύπτουν από την αντιμετώπισή της. Νοσοκ. Χρονικά, 71, 
Συμπλήρωμα, 187-194, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Αρτηριακή υπέρταση, διάγνωση υπέρτασης, φάρμακα πρώτης γραμμής, 
συνδυασμένη φαρμακευτική αγωγή.
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Τα ειδικά ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας στο-
χεύουν στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της 
καρδιαγγειακής νόσου, καθώς και στην αντιμετώπιση 
των παραγόντων κινδύνου εφαρμόζοντας τις προ-
τεινόμενες από τις διεθνείς εταιρείες κατευθυντήριες 
οδηγίες. Η εφαρμογή των οδηγιών αυτών θα μειώσει 
σημαντικά την επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου, 
θα περιορίσει αισθητά το κόστος της θεραπείας και 
θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του πληθυσμού. 

Τα ειδικά ιατρεία υπέρτασης αποσκοπούν στην 
έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή της με συνέπεια 
τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η αρτηρια-
κή υπέρταση αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό και 
ιατρικό πρόβλημα που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες 
διαστάσεις στη σύγχρονη εποχή. Αποτελεί τον συ-
χνότερο παράγοντα καρδιαγγειακής νοσηρότητας 
και θνησιμότητας παγκοσμίως και αφορά το �5-30% 
του πληθυσμού των ενηλίκων. Ο επιπολασμός της 
υπολογίζεται να αυξηθεί τα επόμενα είκοσι πέντε 
χρόνια και η αύξηση αυτή δεν θα περιοριστεί στις 
αναπτυγμένες χώρες αλλά θα έχει και ανάλογες δια-
στάσεις στις πρώην σοσιαλιστικές και στις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής και Ασίας(�). o κίνδυνος επιπλοκών 
από την υπέρταση σχετίζεται όχι μόνο με τις υψηλές 
τιμές αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) αλλά και τις χαμηλότε-
ρες. Συγκεκριμένα, για κάθε αύξηση κατά �0 mmHg 
της συστολικής ή κατά �0 mmHg της διαστολικής, 
πάνω από τα ��5/75 mmHg διπλασιάζεται ο κίνδυνος 
θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου. Παρά τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η υπέρταση, μικρό σχετικά 
ποσοστό γνωρίζει ότι έχει υψηλή ΑΠ και ακόμη μικρό-
τερο, συνήθως κάτω του 30% παγκοσμίως, ρυθμίζει 
την πίεσή του(�). Η υπέρταση είναι εξίσου συχνή και 
στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης της Υπέρτασης, αρτηριακή υπέρ-
ταση έχει το �5% των ενηλίκων ηλικίας �8-70 ετών και 
το 50% του πληθυσμού άνω των 65 ετών. Ρύθμιση 
της πίεσης επιτυγχάνεται στο ��% των υπό θεραπεία 
ατόμων και μόνο στο 9% των διαβητικών(3). 

Μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες έδειξαν ότι η μα-
κροχρόνια αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης 
μειώνει τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 
κατά 40%, στεφανιαίας νόσου κατά �5% και καρδια-
κής ανεπάρκειας κατά 50%. Όσο μεγαλύτερος είναι 
ο καρδιαγγειακός κίνδυνος τόσο μεγαλύτερο είναι και 
το όφελος που προκύπτει από την αντιμετώπιση 
της υπέρτασης. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της 
θεραπείας οφείλονται κυρίως στη μείωση της ΑΠ και 
δευτερευόντως στην ιδιαίτερη πέραν της υποτασικής 
δράση του συγκεκριμένου φαρμάκου. 

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Η μέτρηση της ΑΠ στο ιατρείο γίνεται με στηθο-
σκοπική τεχνική και υδραργυρικό πιεσόμετρο, η λει-
τουργία του οποίου πρέπει να ελέγχεται ανά 6μηνο. 
Οι διαστάσεις του αεροθαλάμου της περιχειρίδας του 
πιεσόμετρου πρέπει να είναι ανάλογες της περιμέτρου 
του βραχίονα του εξεταζόμενου, δηλαδή το μήκος του 
αεροθαλάμου θα πρέπει να καλύπτει το 80-�00% της 
περιμέτρου του βραχίονα. Πριν από τη μέτρηση της 
πίεσης πρέπει να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία 
από την πλευρά του εξεταζόμενου, δηλαδή αποφυγή 
λήψης καφέ για τουλάχιστον μια ώρα, καπνίσματος �5-
30 min και συμπαθητικομιμητικών και αποσυμφορητικών 
του ρινικού βλεννογόνου για �4 ώρες. Επίσης, θα πρέπει 
ο εξεταζόμενος να κάθεται αναπαυτικά και σιωπηλός 
για τουλάχιστον 5 min πριν και κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης σε ήσυχο δωμάτιο με το βραχίονα υποστη-
ριζόμενο και την περιχειρίδα στο ύψος της καρδιάς. 
Συνήθως απαιτούνται �-3 μετρήσεις με μεσοδιαστήματα 
ενός λεπτού. Η αποσυμπίεση της περιχειρίδας γίνεται 
με ρυθμό � mmHg ανά δευτερόλεπτο. Ακρόαση του �ου 
ρυθμικού ήχου αντιστοιχεί στη συστολική πίεση (ήχος I) 
και του τελευταίου στη διαστολική (ήχος V). Μέτρηση 
της ΑΠ γίνεται και σε όρθια στάση, άμεσα και μετά � 
min, κυρίως στους διαβητικούς και στους ηλικιωμένους 
για το ενδεχόμενο ορθοστατικής υπότασης. 

Για τη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης χρη-
σιμοποιούνται και οι μετρήσεις στο σπίτι. Αυτές 
γίνονται κυρίως για τη διαπίστωση της υπέρτασης της 
λευκής μπλούζας και τη διάγνωση της συγκαλυμμένης 
υπέρτασης. Ως υπέρταση λευκής μπλούζας ορίζεται 
η αυξημένη πίεση στο ιατρείο σε τουλάχιστον τρεις 
επισκέψεις, ενώ εκτός ιατρείου η πίεση είναι φυσιο-
λογική. Αντίθετα, η συγκαλυμμένη υπέρταση χαρα-
κτηρίζεται από φυσιολογική πίεση στο ιατρείο αλλά 
αυξημένη εκτός ιατρείου. Αξιόπιστες μετρήσεις στο 
σπίτι μπορεί να γίνουν με υδραργυρικό ή μεταλλικό 
πιεσόμετρο και την κλασική στηθοσκοπική τεχνική, 
μετά από σχολαστική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα αξιόπιστα 
θεωρούνται τα αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα με 
μνήμη που μετρούν την πίεση στο βραχίονα, για τη 
σωστή χρήση των οποίων απαιτείται και λιγότερη 
εκπαίδευση. Για τη μακροχρόνια παρακολούθηση της 
ΑΠ στο σπίτι σε άτομα υπό θεραπεία �-� μετρήσεις 
την εβδομάδα είναι συνήθως αρκετές. Πριν από κάθε 
επίσκεψη στο ιατρείο συνιστάται να μετράται η πίεση 
επί επτά εργάσιμες ημέρες (διπλές μετρήσεις μετά 
από 5 λεπτά ανάπαυσης σε καθιστή θέση, το πρωί 
πριν από τη λήψη του φαρμάκου και το απόγευ-
μα). Οι μετρήσεις της πρώτης ημέρας είναι συνήθως 
υψηλότερες και ασταθείς και δε χρησιμοποιούνται 
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στον υπολογισμό του μέσου όρου. Μέσος όρος ΑΠ 
≥ �35/85 mmHg υποδηλώνει υπέρταση, ενώ τιμές 
<�30/85 mmHg φυσιολογική πίεση. Ενδιάμεσες τιμές 
θεωρούνται οριακές. Καθημερινή μέτρηση της ΑΠ και 
αλλαγές στη θεραπεία ως αποτέλεσμα μεμονωμένων 
μετρήσεων πρέπει να αποφεύγονται. Με τις μετρήσεις 
στο σπίτι βελτιώνεται η συνεργασία ανάμεσα στον 
ασθενή και στον ιατρό. 

Για την ακριβή εκτίμηση των διακυμάνσεων της 
πίεσης και για την παροχή πληροφοριών σε πε-
ριπτώσεις μεμονωμένης υπέρτασης στο ιατρείο 
(υπέρταση της λευκής μπλούζας) χρησιμοποιείται 
η 24ωρη καταγραφή της ΑΠ. Αυτή είναι χρήσιμη 
και για την παρακολούθηση της πίεσης σε άτομα με 
οριακές τιμές και μικρό καρδιαγγειακό κίνδυνο και 
σε αυτά που έχουν μεγάλη μεταβλητότητα της ΑΠ 
υπό αγωγή. Στην �4ωρη καταγραφή η παράμετρος 
που λαμβάνεται περισσότερο υπόψη είναι η μέση 
τιμή της πίεσης στο �4ωρο. Ενδεικτικά φυσιολογικές 
μέσες τιμές ΑΠ �4ώρου είναι <��5/80 mmHg (ημέρα 
<�30/85 mmHg και νύχτα <��0/70 mmHg). Οριακή 
ΑΠ, δηλαδή τιμές ��5-�30/80-85 mmHg, δεν πρέπει να 
κατατάσσει το άτομο στην ομάδα των υπερτασικών. 
Το φορτίο της πίεσης που προκύπτει από την �4ωρη 
καταγραφή, δηλαδή το ποσοστό των μετρήσεων με 
τιμές >�30/85 mmHg την ημέρα και >��0/70 mmHg 
τη νύχτα, υπολογίζεται αυτόματα από τη χρησιμο-
ποιούμενη συσκευή αλλά συνήθως δεν λαμβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη στην κλινική πράξη. Τιμές φορτίου 
<�5% θεωρούνται μάλλον φυσιολογικές, >30% μάλλον 
παθολογικές και ενδιάμεσες οριακές. Ικανοποιητική και 
ομογενής ρύθμιση της πίεσης κατά τη διάρκεια του 
�4ωρου είναι ιδιαίτερα δύσκολη στους ηλικιωμένους, 
στους οποίους η ΑΠ παρουσιάζει συνήθως μεγάλες 
διακυμάνσεις. 

Διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης

Σε κάθε άτομο που επισκέπτεται το ιατρείο υπέρ-
τασης αναφέροντας υψηλές τιμές ΑΠ απαιτείται 
ιδιαίτερη προσέγγιση για τη διάγνωσή της. Στην πρώ-
τη επίσκεψη στο ιατρείο γίνονται επανειλημμένες 
μετρήσεις της ΑΠ, λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό, 
ατομικό και οικογενειακό, σχετικά με τον καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο, γίνεται προσεκτική κλινική εξέταση και 
προγραμματίζεται ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος. 
Αν στην επίσκεψη αυτή προκύψουν ευρήματα επεί-
γουσας υπέρτασης (emergency/urgent) τίθεται άμεσα 
η διάγνωση και γίνεται έναρξη αγωγής. Αν δεν υπάρ-
χουν τέτοια ευρήματα, προγραμματίζεται η επόμενη 
επίσκεψη, μετά ένα μήνα, στην οποία ελέγχονται οι 
βλάβες στα όργανα στόχους και η ύπαρξη σακχαρώδη 

διαβήτη. Αν η ΑΠ στη δεύτερη επίσκεψη παραμένει 
υψηλή (≥�80/��0 mmHg) και υπάρχει τουλάχιστον 
ένας ακόμα παράγοντας κινδύνου τίθεται η διάγνωση 
της υπέρτασης. Αν η πίεση βρίσκεται σε χαμηλότερα 
από τα προαναφερθέντα επίπεδα (�40-�79/90-�09 
mmHg), ανεξάρτητα από την παρουσία άλλου παρά-
γοντα κινδύνου, προγραμματίζεται νέα επίσκεψη μετά 
μήνα και παράλληλα γίνεται σύσταση στον ασθενή 
να μετρά την ΑΠ στο σπίτι ή τοποθετείται μηχάνημα 
�4ωρης καταγραφής. Στην τρίτη επίσκεψη, εφόσον η 
πίεση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (≥�60/�00 mmHg), 
τίθεται η διάγνωση της υπέρτασης. Αν η ΑΠ είναι 
μεν υψηλή, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα (<�60/�00 
mmHg), συνεκτιμώνται οι μετρήσεις στο σπίτι ή στην 
�4ωρη καταγραφή. Αν οι μέσες τιμές σε αυτές είναι 
φυσιολογικές προγραμματίζεται η επόμενη επίσκεψη 
μετά έναν ακόμη μήνα. Στην επίσκεψη αυτή, εφόσον 
η ΑΠ είναι ≥�40/90 mmHg, τίθεται η διάγνωση της 
υπέρτασης. Αν οι τιμές της πίεσης παραμένουν χαμη-
λότερες συνιστάται συνέχιση της παρακολούθησης. 
Η ταξινόμηση της ΑΠ βασίζεται σε καταγραφές της 
πίεσης σε τουλάχιστον δύο επισκέψεις με δύο το 
λιγότερο μετρήσεις σε κάθε επίσκεψη και μετά από 
ολιγόλεπτη ανάπαυση σε καθιστή στάση.

Η συσχέτιση των επιπέδων της ΑΠ με τον συνολικό 
καρδιαγγειακό κίνδυνο έχει οδηγήσει σε ποικιλία ορι-
σμών. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης-Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία Καρδιολογίας(4) υιοθέτησαν στις αρχές τους 
τον ορισμό και την ταξινόμηση της υπέρτασης που 
είχε προταθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
το �003 (Πίνακας �). Αντιθέτως, οι Εθνικές Αμερικα-
νικές Οδηγίες για την Υπέρταση(5) ορίζουν μια νέα 
κατηγορία την «προϋπέρταση», με ΑΠ ��0-�39/80-89 
mmHg. Η κατηγορία αυτή συνδέεται με μεγαλύτερη 
πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης και υψηλότε-
ρο καρδιαγγειακό κίνδυνο (Πίνακας �). Η ανεύρεση 
ατόμων με προϋπέρταση αφορά μεγάλο μέρος του 
γενικού πληθυσμού και έχει στόχο την εφαρμογή μη 
φαρμακευτικών μέσων σε ευρύτερες πληθυσμιακές 
ομάδες για την καθυστέρηση εμφάνισης υπέρτασης 
και τη στενότερη παρακολούθησή τους για έγκαιρη 
έναρξη φαρμακευτικής αγωγής. 

Εργαστηριακή προσέγγιση

Απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις που πρέ-
πει να γίνονται από τα ειδικά ιατρεία υπέρτασης σε 
όλους τους υπερτασικούς είναι οι παρακάτω: γενική 
εξέταση αίματος και ούρων, σάκχαρο νηστείας, ουρία, 
κρεατινίνη, ουρικό οξύ, νάτριο, κάλιο, ολική χοληστε-
ρόλη, HDL-C, LDL-C, τριγλυκερίδια, και ηλεκτροκαρ-
διογράφημα (ΗΚΓ). Για την αποκάλυψη βλαβών στα 
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όργανα στόχους απαιτείται, πλην του ΗΚΓματος, 
υπερηχογράφημα καρδιάς και καρωτίδων, μέτρηση 
της λευκωματίνης ούρων �4ωρου και εξέταση του 
βυθού του οφθαλμού. Όταν από το ιστορικό, την 
αντικειμενική εξέταση ή το βασικό εργαστηριακό έλεγχο 
υπάρχουν ευρήματα συνηγορητικά δευτεροπαθούς 
υπέρτασης ο ασθενής υποβάλλεται σε ειδικότερο 
εργαστηριακό έλεγχο. 

Δευτεροπαθής υπέρταση 

Ο έλεγχος για δευτεροπαθή υπέρταση γίνεται 
μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις γιατί είναι πολύ-
πλοκος, δαπανηρός και συνεπάγεται ταλαιπωρία 
για τον ασθενή. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται 
μόνο όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και από εξει-
δικευμένα κέντρα. 

Η συχνότερη αιτία δευτεροπαθούς υπέρτασης 
είναι η νεφροπαρεγχυματική, η οποία μπορεί να 
προκαλείται από τον σακχαρώδη διαβήτη, οξεία 
σπειραματονεφρίτιδα άλλης αιτιολογίας, πολυκυ-
στική νόσο, σύνδρομο Little’s κ.ά. Εξίσου συχνή είναι 
η υπέρταση νεφραγγειακής προέλευσης, η κλινική 
υποψία της οποίας τίθεται όταν σε ηλικιωμένο ή άτομο 
κάτω των 30 ετών εμφανιστεί αιφνίδια άνοδος της 
πίεσης η οποία κατακρημνίζεται μετά από χορήγηση 
αποκλειστών του μετατρεπτικού ενζύμου (α-ΜΕΑ) 

ενώ παράλληλα συνυπάρχει επιδείνωση της νεφρικής 
λειτουργίας. Επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με 
απεικονιστικές τεχνικές, όπως υπερηχογράφημα 
των νεφρικών αρτηριών και μαγνητική ή ψηφιακή 
αφαιρετική νεφραγγειογραφία. άλλη αιτία δευτερο-
παθούς υπέρτασης είναι ο πρωτοπαθής υπεραλδο-
στερονισμός. Υποψία τίθεται όταν ο υπερτασικός 
παραπονείται για κόπωση, αδυναμία και νυκτερινή 
πολυουρία. Στον βασικό εργαστηριακό έλεγχο δια-
πιστώνεται έκδηλη υποκαλιαιμία που δεν οφείλεται 
στη λήψη διουρητικών. Επιβεβαίωση της διάγνωσης 
τίθεται από τον υψηλό λόγο αλδοστερόνης/ρενίνης, 
οπότε και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τη 
διάκρισή του σε διάχυτη υπερπλασία ή μονήρες αδέ-
νωμα του φλοιού των επινεφριδίων. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων η χορήγηση σπιρονολακτόνης 
ρυθμίζει την ΑΠ και αποκαθιστά τα επίπεδα καλίου 
του αίματος στα φυσιολογικά όρια. 

Η παρουσία υψηλής ΑΠ, συνήθως κατά παρο-
ξυσμούς, που συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική 
τριάδα επεισοδίων κεφαλαλγίας, ταχυκαρδίας και 
εφίδρωσης, σε συνδυασμό με ωχρότητα δέρματος, 
κοιλιακά άλγη, ναυτία ή εμέτους προσανατολίζουν 
προς τη διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος. Επι-
βεβαίωση της νόσου επιτυγχάνεται με την ανεύρεση 
υψηλών τιμών κατεχολαμινών και των παραγώγων 
τους στα ούρα �4ωρου, τη μαγνητική ή αξονική το-

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Ταξινόμηση της Αρτηριακής Πίεσης και της Υπέρτασης (mmHg) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Υπέρτασης-Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας

Κατηγορία Συστολική Διαστολική

άριστη αρτηριακή πίεση <��0 και < 80

Φυσιολογική αρτηριακή πίεση ��0-��9 ή / και 80-84

Οριακή αρτηριακή πίεση �30-�39 ή / και 85-89

Υπέρταση ≥ �40 ή / και ≥90

    - Στάδιο � �40-�59 ή / και 90-99

    - Στάδιο � �60-�79 ή / και �00-�09

    - Στάδιο 3 ≥ �80 ή / και ≥ ��0

    - Μεμονωμένη συστολική ≥ �40 ή / και < 90

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Ταξινόμηση της Αρτηριακής Πίεσης και της Υπέρτασης (mmHg) κατά JNC 7
Κατηγορία Συστολική Διαστολική
Φυσιολογική < ��0 και < 80
Προυπέρταση ��0-�39 ή / και 80-89
Υπέρταση ≥ �40 ή / και ≥ 90
   - Στάδιο � �40-�59 ή / και 90-99
   - Στάδιο � ≥ �60 ή / και ≥ �00
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μογραφία επινεφριδίων και το σπινθηρογράφημα με 
MIBG, με το οποίο εντοπίζονται όγκοι μικρού μεγέθους, 
έκτοπο φαιοχρωμοκύττωμα και εξω-επινεφριδιακές 
μεταστάσεις. 

Υπέρταση με ιδιάζουσα κατανομή του λίπους στο 
πρόσωπο (πανσεληνοειδές προσωπείο), τον αυχένα 
και την κοιλιά καθώς και λεπτό δέρμα με κυανέρυθρες 
ραβδώσεις στον κορμό και στους μηρούς κατευθύνουν 
προς τη διάγνωση του συνδρόμου Cushing. Επιβε-
βαίωση της νόσου γίνεται με τον προσδιορισμό των 
επιπέδων κορτιζόλης πλάσματος πρωί και βράδυ 
(ημερήσια διακύμανση) και τη δοκιμασία αναστολής 
με � mg δεξαμεθαζόνης. 

άλλο σπανιότερο αίτιο δευτεροπαθούς υπέρτασης 
αποτελεί η στένωση του ισθμού της αορτής. Στην 
αντικειμενική εξέταση υπάρχει συστολικό φύσημα 
στην ακρόαση της μεσοπλάτιας χώρας και ελάττω-
ση ή απουσία των σφύξεων στις μηριαίες αρτηρίες, 
ακτινογραφικά δε οδόντωση στο κάτω χείλος των 
πλευρών.

Το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο εκδηλώνεται σε 
παχύσαρκα συνήθως άτομα με καταβολή δυνάμεων, 
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και υψηλή ΑΠ. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του συνδρόμου είναι το 
ροχαλητό που διακόπτεται από διαστήματα άπνοιας, 
πληροφορίες που συλλέγονται από το άμεσο οικογε-
νειακό του περιβάλλον. 

Υπολογισμός του συνολικού 
καρδιαγγειακού κινδύνου 

Η λογική της λήψης θεραπευτικών αποφάσεων με 
βάση τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο διατυπώθηκε 
αρχικά προ δεκαετίας και συνέβαλε ουσιαστικά στην 
αλλαγή της αντίληψης των ιατρών και στη σφαιρική 
αντιμετώπιση των υπερτασικών. Ο κίνδυνος για καρδι-
αγγειακό νόσημα δεν εξαρτάται μόνο από το επίπεδο 
της ΑΠ, αλλά και από την παρουσία άλλων παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου, βλάβης στα όργανα-στόχους 

ή εγκατεστημένης καρδιαγγειακής νόσου. Ασθενείς 
μεγάλου καρδιαγγειακού κινδύνου θεωρούνται: άτομα 
με υπέρταση σταδίου ΙΙΙ ή με ασυμπτωματική βλάβη 
οργάνων στόχων, όπως υπερτροφία της αριστεράς 
κοιλίας, μικρολευκωματουρία, αθηρωματική στένωση 
των καρωτίδων κλπ., σακχαρώδη διαβήτη, τουλάχιστον 
τρεις επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου ή μετα-
βολικό σύνδρομο καθώς και εγκατεστημένη νόσο. Οι 
κατευθυντήριες οδηγίες, ευρωπαϊκές και αμερικανικές, 
προσδιορίζουν τον χρόνο έναρξης της φαρμακευτικής 
αγωγής ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού καρδι-
αγγειακού κινδύνου (Πίνακας 3). 

Αντιμετώπιση της αρτηριακής 
υπέρτασης

Μη φαρμακευτικά μέσα - αλλαγή  
του τρόπου ζωής

Τα μη φαρμακευτικά μέσα είναι χρήσιμα σε όλα 
τα υπερτασικά άτομα, ανεξάρτητα από το αν λαμ-
βάνουν φαρμακευτική αγωγή. Η αποτελεσματική 
εφαρμογή τους μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της 
δοσολογίας ή στην καθυστέρηση ή και αποφυγή έναρ-
ξης φαρμακευτικής αγωγής. Τα μέσα αυτά επιδρούν 
ευεργετικά όχι μόνο στη μείωση της πίεσης, αλλά και 
στην αντιμετώπιση των άλλων παραγόντων κινδύνου 
(διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία). Ωστόσο, 
υπάρχει δυσκολία στη μακροχρόνια εφαρμογή τους, 
γιατί οι υπερτασικοί μειώνουν την προσπάθειά τους 
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Υπενθύμιση της 
σημασίας των μη φαρμακευτικών μέσων πρέπει να 
γίνεται σε κάθε επίσκεψη με ιεράρχηση της έμφασης 
σε καθένα απ’ αυτά, ανάλογα με την περίπτωση. 

Η υγιεινή διατροφή, δηλαδή δίαιτες με υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά 
προϊόντα και μείωση των κεκορεσμένων λιπών καθώς 
και απώλεια σωματικού βάρους σε άτομα με δείκτη 
μάζα σώματος (ΒΜΙ) >�5 Kg/m� ευνοούν τη μείωση της 
πίεσης. Οι κυρίως προτεινόμενες δίαιτες είναι η DASH 

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Υπολογισμός του Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ανάλογα με το Στάδιο της Υπέρτασης και τη Συνύπαρξη 
Άλλων Παραγόντων Κινδύνου

Οριακή Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3

Άλλοι ΠΚ ΣΑΠ 130-139 ή ΔΑΠ 
85-89

ΣΑΠ 140-159 ή ΔΑΠ 
90-99

ΣΑΠ 160-179 ή ΔΑΠ 
100-109

ΣΑΠ ≥180 ή ΔΑΠ 
≥ 110

Χωρίς άλλους ΠΚ ΜΙΚΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

�-� ΠΚ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

≥3 ΠΚ ή ΒΟΣ, ΣΔ, ΜΕΤΣ, 
νεφρική βλάβη, ΚΑΑΝ  

ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

ΠΚ: Παράγοντες κινδύνου, ΒΟΣ: Βλάβες Οργάνων Στόχων, ΜΕΤΣ: Μεταβολικό Σύνδρομο, ΚΑΑΝ Καρδιαγγειακή Νόσος
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και η μεσογειακή. Επίσης, ο περιορισμός του άλατος 
της τροφής σε �.4 gr ημερησίως με παράλληλη αύξηση 
του προσλαμβανόμενου καλίου σε 4.7 gr ημερησίως και 
η μείωση των αλκοολούχων ποτών σε δύο ημερησίως 
καθώς και η τακτική σωματική άσκηση, περί τα 45-60 
λεπτά μέτριας καρδιοαναπνευστικής γυμναστικής 4-5 
φορές την εβδομάδα, έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα 
στην ελάττωση της ΑΠ. Δεν πρέπει να λησμονείται η 
διακοπή του καπνίσματος και η αποφυγή των χώρων 
συγχρωτισμού των καπνιστών. Ο καπνιστής χρειά-
ζεται συζήτηση, ενημέρωση, φαρμακευτική αγωγή, 
όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη, συμπαράσταση και 
παρακολούθηση της προσπάθειάς του για την επί-
τευξη του στόχου. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι 
απόλυτα ικανοποιητικό, απαιτείται όμως ενθάρρυνση 
και αναγνώριση της προσπάθειας. Η κατ’ επανάληψη 
επισήμανση του οφέλους από τη διακοπή του καπνί-
σματος αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο στα κίνητρα που 
οδηγούν τον καπνιστή στην απόφαση διακοπής του. 
Συνολικά, με μη φαρμακευτικά μέσα επιτυγχάνεται 
μείωση της συστολικής ΑΠ από 5.8 έως ��.4 mmHg 
και της διαστολικής από �.5 έως 5.5 mmHg (6). 

Επίσης οι υπερτασικοί πρέπει να είναι προσεκτικοί 
στη λήψη φαρμάκων που μπορεί να αυξήσουν την 
πίεση. Τέτοια φάρμακα είναι τα μη στερινοειδή αντι-
φλεγμονώδη, τα συμπαθητικομιμητικά, τα κορτικοειδή, 
τα αποσυμφορητικά του ρινικού βλεννογόνου, τα 
αντισυλληπτικά, η ερυθροποιητίνη και η κυκλοσπορίνη, 
καθώς και οι απαγορευμένες ουσίες, όπως η κοκαΐνη 
και οι αμφεταμίνες. Για τη λήψη των απαραίτητων 
πληροφοριών απαιτείται λεπτομερής καταγραφή του 
ιστορικού και διαβεβαίωση του ασθενούς ότι η όλη 
συζήτηση είναι αυστηρά εμπιστευτική. 

Έναρξη φαρμακευτικής αγωγής
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες έναρξη 

φαρμακευτικής αγωγής πρέπει να γίνεται όταν η 
ΑΠ είναι ≥�40/90 mmHg. Όσο υψηλότερη είναι η ΑΠ 
τόσο μικρότερο πρέπει να είναι το χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης πριν από την έναρξη της αγωγής. Σε 
υπερτασικούς με μικρό ή μέσο καρδιαγγειακό κίνδυνο 
ο στόχος είναι η μείωση της ΑΠ < �40/90 mmHg ή και 
χαμηλότερα όταν η θεραπεία είναι καλά ανεκτή από 
τον ασθενή. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται αρχι-
κά τροποποίηση των συνηθειών ζωής για 3-�� μήνες, 
ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου, και στη συνέχεια, 
αν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος, έναρξη φαρμακευτικής 
αγωγής. Σε ασθενείς με μεγάλο καρδιαγγειακό κίνδυνο 
η έναρξη της θεραπείας πρέπει να γίνεται μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες από τη διάγνωση της υπέρτα-
σης και η πίεση-στόχος είναι <�30/80 mmHg. Στόχος 
των ειδικών ιατρείων υπέρτασης είναι η μακροχρόνια 

ρύθμιση της ΑΠ, αφού, όπως υποστηρίζεται από 
μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, τότε επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη καρδιαγγειακή προστασία. 

Αντιυπερτασικά φάρμακα  
πρώτης γραμμής

Στις περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες, αμε-
ρικανικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς και βρετανικές, ως 
θεραπεία πρώτης επιλογής προτείνονται τέσσερις 
κατηγορίες φαρμάκων: τα διουρητικά, οι αναστολείς 
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (α-
ΜΕΑ), οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγει-
οτασίνης και οι ανταγωνιστές ασβεστίου. Η ισότιμη 
τοποθέτηση των κατηγοριών αυτών στην πρώτη 
γραμμή της αντιυπερτασικής θεραπείας οφείλεται 
σε δύο λόγους: πρώτον, στα αποτελέσματα συγκρι-
τικών μελετών και μετα-αναλύσεων που έδειξαν ότι 
το κύριο όφελος της θεραπείας προέρχεται από 
αυτή καθ’ αυτή τη μείωση της ΑΠ και δεύτερον στη 
διαπίστωση ότι για τη ρύθμιση της πίεσης συνήθως 
χρειάζεται συνδυασμός φαρμάκων, οπότε η επιλογή 
του αρχικού φαρμάκου αποκτά δευτερεύοντα ρόλο. 
Οι β-αποκλειστές δε θεωρούνται στις περισσότερες 
οδηγίες φάρμακα πρώτης γραμμής, εκτός αν υπάρ-
χει ειδική ένδειξη, όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
στηθάγχη προσπαθείας ή καρδιακή ανεπάρκεια. 
Στις ευρωπαϊκές οδηγίες διατυπώθηκε μια πιο συ-
ντηρητική τοποθέτηση για τους β-αποκλειστές 
δίνοντας όμως έμφαση στις δυσμενείς μεταβολικές 
τους επιδράσεις. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές δεν 
αποκλείονται σαν φάρμακα πρώτης γραμμής αλλά 
δε θα πρέπει να χορηγούνται σε συνδυασμό με 
θειαζιδικά διουρητικά και σε υπερτασικά άτομα με 
μεταβολικό σύνδρομο ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
διαβήτη, εκτός αν υπάρχει απόλυτη ένδειξη για τη 
χορήγησή τους. 

Συνδυασμένη φαρμακευτική αγωγή 

Ρύθμιση της ΑΠ με ένα μόνο φάρμακο επιτυγ-
χάνεται σε λιγότερο από το ήμισυ των υπερτασι-
κών. Συνήθως απαιτείται συνδυασμένη αγωγή με 
δύο ή περισσότερα φάρμακα. Στις κατευθυντήριες 
οδηγίες, όπως προαναφέρθηκε, δίνεται έμφαση 
στον στρατηγικό ρόλο της συνδυασμένης φαρμα-
κευτικής αγωγής. Αυτή έχει ως προφανή στόχο 
τη μεγαλύτερη μείωση της ΑΠ. Έναρξη θεραπείας 
με δύο φάρμακα μπορεί να γίνει σε υπερτασικούς 
με ΑΠ > �60/�00 mmHg ή σε ασθενείς με μεγάλο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο και ΑΠ >�50/90 mmHg. Στην 
τελευταία περίπτωση μάλιστα η πίεση-στόχος είναι 
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<�30/80 mmHg. Ορισμένοι συνδυασμοί παρέχουν 
ισχυρότερο αθροιστικό αποτέλεσμα έναντι άλλων. 
Φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, όπως 
αποκλειστές του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδο-
στερόνης με διουρητικό ή με ανταγωνιστή ασβεστίου, 
έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Αντίθετα, συνδυασμοί 
με παρόμοιο μηχανισμό δράσης, όπως α-ΜΕΑ με 
ανταγωνιστή των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ή 
β-αποκλειστή έχουν ασθενέστερο αποτέλεσμα. Δεν 
θα πρέπει να λησμονείται ότι το κύριο κριτήριο για 
την επιλογή των συνδυασμών είναι η τεκμηριωμένη 
από μεγάλες μελέτες επιβίωσης μείωση των καρδι-
αγγειακών επιπλοκών. Ένα επιπρόσθετο όφελος 
της συνδυασμένης αγωγής είναι η ελάττωση του 
κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών. Συγκεκριμένα, η 
συγχορήγηση α-ΜΕΑ ή ανταγωνιστών των υποδοχέων 
της αγγειοτασίνης μειώνουν την υποκαλιαιμία που 
προκαλούν τα θειαζιδικά διουρητικά και το οίδημα 
των ανταγωνιστών ασβεστίου, οι β-αποκλειστές την 
ταχυκαρδία των διυδροπυριδινών και τα διουρητικά 
την αντισταθμιστική κατακράτηση νατρίου από τη 
χρήση των αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων. 

Σε υπερτασικά άτομα με μεγάλο καρδιαγγειακό κίν-
δυνο η θεραπευτική παρέμβαση απαιτεί τη χορήγηση 
αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, παράλληλα με την 
επιθετική αντιμετώπιση και των άλλων παραγόντων 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, όπως είναι ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα. 

Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης  
και παρακολούθηση

Παρά την πρόοδο στη διάγνωση και θεραπεία της 
υπέρτασης, το ποσοστό των υπερτασικών που ρυθμί-
ζει την πίεσή του δεν είναι ικανοποιητικό και ποικίλλει 
μεταξύ των χωρών εξαρτώμενο από την κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση του πληθυσμού.

Η ρύθμιση της ΑΠ σε �4ωρη βάση είναι ακόμη δυ-
σκολότερη από τη ρύθμιση στο ιατρείο. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στις διακυμάνσεις της πίεσης λόγω διαφορετι-
κών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του �4ωρου και 
κυρίως στις μεγάλες διακυμάνσεις που παρατηρούνται 
κυρίως το πρωί κατά την αφύπνιση και τις νυκτερινές 
ώρες κατά τη διάρκεια του ύπνου. 

Η παρακολούθηση των υπερτασικών στο ιατρείο 
με ρυθμισμένη ΑΠ γίνεται συνήθως κάθε 3-6 μήνες. 
Όταν ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι μεγάλος, συ-
νιστάται συχνότερη, ανά �μηνο, παρακολούθηση. 
Η αντιυπερτασική αγωγή συνήθως χορηγείται διά 
βίου. Η διακοπή της συνοδεύεται, συνήθως, από 
επανεμφάνιση υψηλής ΑΠ. Μείωση του αριθμού ή 
της δοσολογίας των φαρμάκων μπορεί να επιχειρηθεί 

σε μερικές μόνο περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει 
πολύ καλή ρύθμιση της ΑΠ, τουλάχιστον �0 mmHg 
κάτω από την πίεση-στόχο, σε �-3 επισκέψεις και για 
χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Αίτια αποτυχίας της θεραπείας  
και μέτρα αντιμετώπισης

Τα αίτια της αποτυχημένης θεραπευτικής παρέμβα-
σης είναι πολλαπλά. Για την ανεύρεση και αντιμετώπι-
σή τους απαιτείται η διάθεση επαρκούς χρόνου καθώς 
και συνεργασία με λειτουργούς υγείας (νοσηλευτικό 
προσωπικό, διαιτολόγους, κλπ.). 

Το συχνότερο αίτιο αποτυχίας στη θεραπεία 
είναι η μειωμένη συμμόρφωση (compliance) ή συ-
νεργασιμότητα (concordance) μεταξύ ασθενούς 
και ιατρού. Ο όρος μειωμένη συνεργασιμότητα 
χρησιμοποιείται με την έννοια της συνέπειας στην 
τήρηση των συναποφασισθέντων θεραπευτικών 
μέσων. Η συνεργασιμότητα αναφέρεται κατ’ εξοχήν 
στη φαρμακευτική αγωγή, αν και περιλαμβάνει και 
άλλες πλευρές της θεραπείας, όπως τη συνέπεια 
στις προγραμματισμένες στο ιατρείο επισκέψεις και 
την τήρηση των υγιεινοδιαιτητικών μέτρων. Στη μη 
συνεργασιμότητα έχει αποδοθεί μεγάλο μέρος της 
αναποτελεσματικής αντιμετώπισης της υπέρτασης. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου επηρεάζουν 
κυρίως τη συνεργασιμότητα του ασθενούς. Σε αρκετές 
περιπτώσεις οι ασθενείς αποδίδουν στα φάρμακα 
ανύπαρκτες παρενέργειες. Ο ιατρός οφείλει να τις 
γνωρίζει επακριβώς πριν προχωρήσει στην τροπο-
ποίηση της αγωγής ή στη διακοπή του φαρμάκου. 
Υπάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά 
με την υπέρταση και τη θεραπεία της, όπως ότι η 
αύξηση της ΑΠ γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή 
και μόνο τότε χρειάζεται θεραπεία, η αγωγή πρέπει 
να διακόπτεται όταν η ΑΠ φθάσει στα φυσιολογικά 
επίπεδα και η τυχαία άνοδος της ΑΠ σε μία μέτρηση 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με την προσθήκη φαρμά-
κου. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις για τις χαοτικές 
αυτές αντιλήψεις δεν ευθύνονται μόνο οι ασθενείς ή 
το συγγενικό τους περιβάλλον. Οι ηλικιωμένοι έχουν 
και πολλές εγγενείς αδυναμίες συνεργασιμότητας, 
όπως διαταραχές της μνήμης, μείωση της όρασης 
και της κατανόησης των οδηγιών. Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται επικουρική βοήθεια των συγγενών 
τους. Ιδιαίτερη αξία για τη συνεργασία του αρρώστου 
έχει η σαφήνεια των ιατρικών οδηγιών. άτομα που 
λαμβάνουν συνδυασμένη αγωγή σε χαμηλές δοσο-
λογίες έχουν συνήθως καλύτερη συνεργασιμότητα 
γιατί έχουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, αφού 
η προσθήκη δεύτερου φαρμάκου σε μικρή δόση απο-
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μακρύνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών που 
ενδεχόμενα θα προέκυπταν από την αύξηση της 
δοσολογίας του πρώτου. Οι σταθεροί συνδυασμοί 
οι οποίοι χρησιμοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες 
όλο και περισσότερο, εκτός του ότι βελτιώνουν τη 
μακροχρόνια συνεργασιμότητα των υπερτασικών 
απλοποιούν παράλληλα και τη θεραπεία. Πολύ συχνά 
οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται με διπλή φαρμακευτι-
κή αγωγή, οπότε καθίσταται αναγκαία η χορήγηση 
μεγαλύτερου αριθμού φαρμάκων. Στις περιπτώσεις 
αυτές για την ενίσχυση της προσήλωσης του ασθενούς 
στη θεραπεία προτείνονται διάφοροι μέθοδοι, όπως 
ενίσχυση της επικοινωνίας ιατρού-αρρώστου, επιλογή 
όσο το δυνατόν απλούστερων θεραπευτικών σχημά-
των και επινόηση μνημοτεχνικών κανόνων ή μέσων. 
Δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η τήρηση των ιατρικών 
οδηγιών εκ μέρους του αρρώστου επηρεάζεται από 
την προσκόλληση του ιατρού στις κατευθυντήριες 
οδηγίες. 

Άλλοι λόγοι ανεπαρκούς ρύθμισης της ΑΠ είναι 
η ύπαρξη δευτεροπαθούς υπέρτασης, οι υγιεινοδι-
αιτητικές παρεκτροπές και η καθιστική ζωή, που 
συνεπάγεται την αύξηση του σωματικού βάρους, η 
κατάχρηση αλκοολούχων ποτών, η πλούσια σε αλάτι 
δίαιτα και η χρήση ουσιών που ανταγωνίζονται τη 
δράση των αντιυπερτασικών φαρμάκων. 

Συμπερασματικά, τα ειδικά ιατρεία υπέρτασης 
έχουν ως άμεση προτεραιότητα όχι μόνο την έγκαιρη 
διάγνωση της υπέρτασης αλλά και τη ρύθμιση της 

πίεσης και τη συνεργασιμότητα στην τήρηση των 
θεραπευτικών μέσων ώστε να επιτευχθεί το άριστο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα, δηλαδή η πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου. 
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Το ιατρείο δυσλιπιδαιμιών 
στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη 

του καρδιαγγειακού κινδύνου

ΓΚ Υφαντή1, ΕΙ Διαμαντόπουλος2

summary

IFANTI Gk, DIAMANTOPOuLOS ej. The Lipid Clinic in the primary and secondary prevention 
of cardiovascular risk. Primary, secondary and community-based prevention of atheromatous 
cardiovascular diseases is an important subject of primary healthcare. Lipid disorders and especially 
high levels of LDL-C constitute the major modifiable cardiovascular disease risk factor. For the man-
agement of subjects with dyslipidemia specific guidelines have been developed according to which 
the individual cardiovascular risk is estimated and therapeutic intervention is applied. This includes 
lifestyle modifications and drug treatment that needs continuous medical care in order to follow its 
efficacy and safety. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 195-204, 2009.

key words: Cardiovascular risk, LDL-cholesterol, statins, myopathy.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η πρωτογενής, δευτερογενής και σε πληθυσμιακό επίπεδο πρόληψη των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων αποτελεί αντικείμενο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι διαταραχές των λιπιδίων, 
και κυρίως τα υψηλά επίπεδα της LDL-χοληστερόλης, αποτελούν τεκμηριωμένα το σημαντικότερο 
τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων αθηρωματικής αιτιολογίας. 
Για τη διαχείριση των ατόμων με δυσλιπιδαιμία έχουν αναπτυχθεί κατευθυντήριες οδηγίες, 
βάσει των οποίων εκτιμάται ο εξατομικευμένος καρδιαγγειακός κίνδυνος και εφαρμόζεται η 
ενδεικνυόμενη θεραπευτική παρέμβαση. Αυτή περιλαμβάνει την τροποποίηση των συνηθειών 
ζωής, τη χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και τη διαχρονική παρακολούθηση 
για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς της. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συ-
μπλήρωμα, 195-204, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Καρδιαγγειακός κίνδυνος, LDL-χοληστερόλη, στατίνες, μυοπάθεια. 
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Η παθογένεια της αθηροθρομβωτικής νόσου, που 
αποτελεί το παθολογοανατομικό υπόβαθρο των καρ-

διαγγειακών νοσημάτων (ΚΑΝ), είναι πολυπαραγο-
ντική. Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου, πού έχουν 
προσδιοριστεί από μακροχρόνιες πολυκεντρικές καλά 
τεκμηριωμένες επιδημιολογικές μελέτες, τα αυξημένα 
επίπεδα της ολικής και της LDL χοληστερόλης (LDL-C) 
αποτελούν το σημαντικότερο τροποποιήσιμο αιτιο-
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λογικό παράγοντα. Στις μελέτες Framingham Heart, 
Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) και Lipid 
Research Clinics (LRC) trial διαπιστώθηκε άμεση συσχέ-
τιση μεταξύ της LDL-C ή της ολικής χοληστερόλης και 
των νέων ισχαιμικών επεισοδίων σε άτομα ελεύθερα 
αρχικά στεφανιαίας νόσου (�,�,3). Η ίδια σχέση ισχύει 
και για την υποτροπή της στεφανιαίας νόσου (4). Με-
λέτες μεταξύ διαφόρων πληθυσμών αποκάλυψαν ότι 
τα άτομα με τα υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης και 
LDL-C είχαν περισσότερα καρδιαγγειακά συμβάματα (5). 
Σε πληθυσμούς που διατηρούν πολύ χαμηλά επίπεδα 
χοληστερόλης ορού (ολική <�60 mg/dl, LDL-C<�00 
mg/dl) κατά τη διάρκεια της ζωής τους, η κλινική στε-
φανιαία νόσος είναι σχεδόν απούσα (5). 

Η σημασία της LDL-C στην εμφάνιση στεφανιαίας 
νόσου είναι περισσότερο προφανής στα άτομα με 
γενετικές μορφές υπερχοληστερολαιμίας. Στα άτομα 
αυτά προχωρημένη αθηρωμάτωση των στεφανιαίων 
αρτηριών και πρώιμη εκδήλωση ισχαιμικών επεισοδίων 
διαπιστώνεται συχνά επί απουσίας άλλων παραγό-
ντων κινδύνου. 

Τα αποτελέσματα μεγάλων κλινικών μελετών 
υπολιπιδαιμικής παρέμβασης, όμως, είναι αυτά που 
επιβεβαίωσαν τον αιτιολογικό ρόλο της LDL χοληστε-
ρόλης στην αθηρωματική νόσο και οδήγησαν τους 
ειδικούς να την καταστήσουν πρώτο θεραπευτικό 
στόχο στην πρωτογενή και δευτερογενή αντιμετώ-
πιση της ΚΑΝ. 

Α. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛψΗΣ 

Η πρόληψη και αντιμετώπιση της ΚΑΝ πρέπει 
αδιαμφισβήτητα να αποτελεί αντικείμενο της πρωτο-
βάθμιας ιατρικής φροντίδας. Το οικονομικό κόστος κα-
θιστά τον προληπτικό έλεγχο σε πληθυσμιακό επίπεδο 
ανέφικτο για τις περισσότερες κοινωνίες. Η διεργασία 
της αθηρωματικής νόσου είναι γνωστό ότι αρχίζει από 
την παιδική ηλικία και η εξέλιξή της επηρεάζεται από 
την παρουσία και την αλληλοεπίδραση παραγόντων, 
πολλοί από τους οποίους είναι τροποποιήσιμο (6). 
Επομένως, σε κάθε ιατρική επίσκεψη, για οιοδήποτε 
λόγο, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η εκ παραλλήλου 
αναζήτηση και εκτίμηση των διαταραχών των λιπιδίων 
και των άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου 
καθώς και η παρουσία σιωπηλά εγκατεστημένης ΚΑΝ. 
Βασικός εργαστηριακός έλεγχος των επιπέδων των 
λιπιδίων θα πρέπει να διενεργείται σε όλα τα άτομα, 
ανεξάρτητα από την ηλικία ή την παρουσία άλλων 
παραγόντων κινδύνου, ακόμη και στα παιδιά όταν 
υπάρχει οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας 
νόσου ή δυσλιπιδαιμίας. 

Οι κλινικοί ιατροί πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουν 

αλλά και να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες οδηγίες 
που έχουν συνταχθεί από την επιστημονική κοινότητα 
για τη διαχείριση των ασθενών με διαταραχές των 
λιπιδίων και την πρόληψη της ΚΑΝ.

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟ-
ΛΑΙΜΙΑ

Ακρογωνιαίος λίθος στη διαχείριση των ατόμων με 
υπερχοληστερολαιμία ή άλλες διαταραχές του μετα-
βολισμού των λιπιδίων είναι ο πλήρης κλινικοεργαστη-
ριακός έλεγχος με σκοπό τη διάγνωση δευτεροπαθών 
διαταραχών, την αναγνώριση των ασθενών με εγκα-
τεστημένη ΚΑΝ και την εκτίμηση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου σε ασυμπτωματικά άτομα. Η ηλικία, το φύλο, 
το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου, 
το κάπνισμα, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, 
η παχυσαρκία, η φυσική δραστηριότητα και τυχόν 
συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις επιτρέπουν 
την εκτίμηση του βαθμού κινδύνου και τον καθορισμό 
των θεραπευτικών στόχων. 

Β.�. Επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου 

Η παρουσία εγκατεστημένης ΚΑΝ και άλλων πα-
ραγόντων κινδύνου διαφοροποιεί το επίπεδο κινδύνου 
εμφάνισης ενός οξέος στεφανιαίου επεισοδίου. 

α. Άτομα με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο  
ή ισοδύναμα αυτής 

Τα άτομα με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο έχουν 
πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ενός νέου στεφανιαίου 
επεισοδίου (�0ετής κίνδυνος > �0%). Τον ίδιο κίνδυνο 
έχουν και άτομα με αθηροθρομβωτική νόσο σε άλλο 
αρτηριακό πεδίο. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα άτομα 
με περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, ανεύρυσμα 
αορτής, συμπτωματική εγκεφαλοαγγειακή νόσο (παροδι-
κό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή μόνιμο καρωτιδικής 
αιτιολογίας) ή στένωση των καρωτίδων πάνω από 50% 
στην αγγειογραφία ή το υπερηχογράφημα, καθώς και 
άτομα με άλλες μορφές αθηροθρόμβωσης, όπως η νόσος 
των νεφρικών αρτηριών. Ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου 
έχει επίσης χαρακτηριστεί ο σακχαρώδης διαβήτης, που 
συνοδεύεται από τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίου 
επεισοδίου. Επίσης, στην κατηγορία αυτή περιλαμβά-
νονται και τα άτομα με πολλαπλούς παράγοντες και 
�0ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο πάνω από �0%. 

β. Άτομα με παράγοντες καρδιαγγειακού 
κινδύνου

Στην αρχική προσέγγιση των ατόμων χωρίς γνωστή 
ΚΑΝ είναι απαραίτητη η διερεύνηση και καταγραφή 
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των μειζόνων–ανεξάρτητων-παραγόντων κινδύνου 
και στη συνέχεια ο υπολογισμός του �0ετή κινδύνου 
σε άτομα με περισσότερους από δύο παράγοντες. 
(πίνακας �). 

Ο �0ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος για στεφανι-
αία νόσο υπολογίζεται με τη βοήθεια των πινάκων 
που δημιουργήθηκαν από τα δεδομένα της μελέτης 
Framingham και χρησιμοποιούνται από το National 
Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment 
Panel III (ATP III) (7). Σους πίνακες αυτούς, που είναι 
διαφορετικοί για τα δύο φύλα, βαθμολογούνται η 
ηλικία, τα επίπεδα της ολικής και της HDL-χοληστε-
ρόλης, η συστολική αρτηριακή πίεση και η αντιυπερ-
τασική αγωγή καθώς και το κάπνισμα (πίνακας �). Το 
άθροισμα της βαθμολογίας των παραγόντων κινδύνου 
παραπέμπει στο �0ετή απόλυτο κίνδυνο στεφανιαίας 
νόσου. Με βάση τον υπολογιζόμενο �0ετή κίνδυνο 

θα αποφασιστεί στη συνέχεια το πόσο επιθετική θα 
πρέπει να είναι η υπολιπιδαιμική παρέμβαση για την 
επίτευξη του επιθυμητού στόχου της LDL-C.

Με βάση λοιπό τον �0ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο 
τα άτομα με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου κατα-
τάσσονται σε τρείς κατηγορίες: (α) με �0ετή κίνδυνο 
πάνω από �0%, (β) �0%-�0% και (γ) κάτω από �0%. 
άτομα με ένα μόνο παράγοντα είναι εξ ορισμού χα-
μηλού κινδύνου.

Β.�. Θεραπευτικός στόχος της LDL-C

Ο επιθυμητά επίπεδα της LDL-C και ο τρόπος 
παρέμβασης στα άτομα με υπερχοληστερολαιμία 
καθορίζεται σαφώς από το βαθμό κινδύνου εμφά-
νισης στεφανιαίου επεισοδίου, όπως έμφραγμα ή 
καρδιαγγειακό θάνατο. 

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Μείζονες παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
• Ηλικία (άνδρες ≥ 45 ετών – γυναίκες ≥ 55 ετών) 

• Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου
 Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή αιφνίδιος θάνατος σε συγγενή πρώτου βαθμού άνδρα < 55 ετών και γυναίκα < 65 ετών 

• Αρτηριακή υπέρταση (≥ �40/90 mm Hg ή αντιυπερτασική αγωγή)

• Κάπνισμα

• Χαμηλή HDL-C (< 40 mg/dl)

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Υπολογισμός του 10ετή κινδύνου εμφάνισης οξέος στεφανιαίου 
επεισοδίου



�98 Το ιατρείο δυσλιπιδαιμιών στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου

Ο θεραπευτικός στόχος για την LDL-C σε ασθε-
νείς με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο ή ισοδύναμα 
αυτής είναι κάτω από �00 mg/dl. Τα αποτελέσματα 
κλινικών μελετών, όμως, που ολοκληρώθηκαν μετά 
την εφαρμογή των οδηγιών της ΑΤP III, υποστηρίζουν 
ότι η παρουσία πολλαπλών, μη ελεγχόμενων, παρα-
γόντων κινδύνου στα άτομα με στεφανιαία νόσο τα 
καθιστούν πολύ υψηλού κινδύνου. Γι’ αυτό επίπεδα 
LDL-C κάτω από 70 mg/dl θα πρέπει σήμερα να είναι 
ο θεραπευτικός στόχος (πίνακας 3) (8). 

Τα άτομα με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου 
και ΚΑΚ >�0% αντιμετωπίζονται ως στεφανιαία. Σε 
εκείνα με μετρίως υψηλό ΚΑΚ (�0%-�0%) ο στόχος 
της LDL-C είναι κάτω από �30 mg/dl και με βάση τα 
πρόσφατα δεδομένα κλινικών μελετών κάτω από 
�00 mg/d (8). Σε μέτριο κίνδυνο (<�0%) ο στόχος της 
LDL-C είναι κάτω από �30mg/dl.

Στα άτομα με 0 -� παράγοντες κινδύνου τα επιθυ-
μητά επίπεδα της LDL-C είναι κάτω από �60 mg/dl.

Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στα άτομα που χαρακτηρίζονται ως αυξημένου 
καρδιαγγειακού κινδύνου συνιστάται τροποποίηση 
των συνηθειών ζωής και χορήγηση φαρμακευτικής 
αγωγής έτσι ώστε να επιτευχθεί ο θεραπευτικός 
στόχος με τα εκάστοτε οριζόμενα επιθυμητά επίπεδα 
της LDL-C (πίνακας 4). 

α. Άτομα με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο  
ή ισοδύναμα αυτής 

Όλα τα άτομα της ομάδας αυτής θεωρούνται υψη-
λού κινδύνου. Σύμφωνα τις συστάσεις του NCEP-ATP 
III για αρχικά επίπεδα LDL-C κάτω από �00 mg/dl δεν 
απαιτείται περαιτέρω παρέμβαση ή τροποποίηση 
τυχόν λαμβανόμενης αγωγής, εκτός από τις περι-
πτώσεις που ο επιθυμητός στόχος είναι κάτω από 
70 mg/dl και δεν έχει επιτευχθεί. 

Σε επίπεδα πάνω από �00 mg/dl συνιστάται η 
εντατικοποίηση της διαιτητικής παρέμβασης και η 
ταυτόχρονη χορήγηση ή ενίσχυση της υπολιπιδαιμικής 
αγωγής, εφόσον η αρχική τιμή της είναι πάνω από �30 
mg/dl. Σε ασθενείς με επίπεδα LDL-C μεταξύ �00 και 
��9 mg/dl, εκτός από την εντατικοποίηση της διαιτητι-
κής αγωγής πρέπει να εκτιμάται το ενδεχόμενο έναρξης 
ή ενίσχυσης της υπολιπιδαιμικής φαρμακευτικής αγω-
γής. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, που επιτυγχάνεται 
μεν ο στόχος της LDL-C αλλά συνυπάρχουν υψηλά 
επίπεδα τριγλυκεριδίων ή χαμηλή HDL-C, πρέπει να 
χορηγείται συνδυασμένη αγωγή με νικοτινικό οξύ 
ή φιμπράτες, μετά από συνεκτίμηση του οφέλους 
και του κινδύνου της τοξικότητας που συνοδεύει τη 
συνδυασμένη αυτή υπολιπιδαιμική αγωγή.

β. Άτομα με παράγοντες καρδιαγγειακού 
κινδύνου

Στα άτομα αυτά ο �0ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος 
καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους και την προτει-
νόμενη παρέμβαση. Εκείνα με πολλαπλούς παράγοντες 

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Επίπεδα καρδιαγγειακού κινδύνου
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κινδύνου και �0ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο πάνω από 
�0% θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση 
οξέος στεφανιαίου επεισοδίου και αντιμετωπίζονται 
όπως οι ασθενείς με εγκατεστημένη ΚΑΝ και με θερα-
πευτικό στόχο LDL-C κάτω από �00. Στα άτομα με 
μετρίως υψηλό κίνδυνο (�0ετής κίνδυνος �0%-�0%) η 
υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή προστίθεται ή 
ενισχύεται αν μετά τρίμηνη εντατικοποιημένη διαιτη-
τική παρέμβαση τα επίπεδα της LDL-C παραμένουν 
μεταξύ �00 και ��9 mg/dl. Επίσης, φαρμακευτική αγωγή 
θα χορηγηθεί στα άτομα με καρδιαγγειακό κίνδυνο 
κάτω από �0% και επίπεδα LDL-C πάνω από �60 
mg/dl, παρά τη μεγίστη διαιτητική παρέμβαση. 

Τα περισσότερα άτομα με λιγότερους του ενός 
παράγοντες κινδύνου έχουν �0ετή καρδιαγγειακό 
κίνδυνο κάτω από �0%. Στις περιπτώσεις αυτές η 
τροποποίηση των συνηθειών ζωής μπορεί να αρκεί 
για την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου. Εάν παρά 
ταύτα, τα επίπεδα της LDL-C παραμένουν πάνω από 
�90 mg/dl, τότε η χορήγηση φαρμακευτικής υπολι-
πιδαιμικής αγωγής κρίνεται αναγκαία. Σε άτομα με 
επίπεδα μεταξύ �60 και �89 mg/dl η απόφαση για τη 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής εξαρτάται από την 
παρουσία ενός σοβαρού παράγοντα κινδύνου.

Γ.�. Θεραπευτική παρέμβαση  
στον τρόπο ζωής

Αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση στην κλινική 
διαχείριση των ασθενών, δεδομένου ότι παρέχει τη 
δυνατότητα μείωσης του ΚΑΚ ανεξάρτητα από τους 
μηχανισμούς στους οποίους ενέχεται η LDL-C. Η μη 
φαρμακευτική παρέμβαση επιβάλλεται σε όλα τα 

άτομα με δυσλιπιδαιμία, ανεξάρτητα και παράλληλα 
με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σχήμα �). 
Ιδιαίτερα εντατικοποιημένη και ανεξάρτητα από τα 
επίπεδα της LDL-C πρέπει να είναι η παρέμβαση στα 
άτομα με υψηλό ή μέσο καρδιαγγειακό κίνδυνο και 
σχετικούς με τον τρόπο ζωής παράγοντες κινδύνου, 
όπως η παχυσαρκία, η μειωμένη φυσική δραστηριό-
τητα, τα υψηλά τριγλυκερίδια, η χαμηλή HDL-C και 
το μεταβολικό σύνδρομο. Η διαχείριση των ατόμων με 
παράγοντες κινδύνου που απορρέουν από τον τρόπο 
ζωής είναι αποκλειστικό αντικείμενο των επαγγελμα-
τιών υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 
Η παρέμβαση δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο 
στα άτομα με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. 
Η έγκαιρη τροποποίηση των νοσογόνων συνηθειών 
ζωής, όπως η παχυσαρκία, μπορεί να αναστείλει την 
ανάπτυξη κλασικών παραγόντων κινδύνου, όπως ο 
σακχαρώδης διαβήτης, που συνεπάγονται αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δυστυχώς, όμως, η πλειονότη-
τα των κλινικών ιατρών διαθέτει περιορισμένο χρόνο 
για την μη φαρμακευτική παρέμβαση και συνήθως 
περιορίζεται στη συνταγογράφηση. 

Στους κύριους στόχους της θεραπευτικής παρέμ-
βασης στον τρόπο ζωής, σύμφωνα με την ATP III πε-
ριλαμβάνονται η διακοπή του καπνίσματος, η αύξηση 
της φυσικής δραστηριότητας, η μείωση του σωματικού 
βάρους και τροποποίηση του διαιτολογίου (7). 

Διαιτητικές οδηγίες

Η σημασία της σωστής διατροφής για την υγεία 
του ανθρώπου, γενικά, ήταν γνωστή από την αρχαι-
ότητα. Η σχέση, όμως, της διατροφής με τα επίπεδα 
των λιπιδίων του αίματος, την αρτηριακή υπέρταση 

ΠIΝΑΚΑΣ 4. Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ατόμων 
με υπερχοληστερολαιμία, ανάλογα με την παρουσία ΚΑΝ και παραγόντων 
κινδύνου καθώς και το 10ετή ΚΑΚ.



�00 Το ιατρείο δυσλιπιδαιμιών στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου

και τα καρδιαγγειακά νοσήματα έγινε κατανοητή τις 
τελευταίες δεκαετίες, μετά από πολλές επιδημιολο-
γικές, πειραματικές και κλινικές μελέτες. Η διαιτητική 
παρέμβαση συνιστάται σε όλους τους ασθενείς με 
διαταραχές των λιπιδίων, ανεξάρτητα από τη χορή-
γηση ή όχι φαρμακευτικής αγωγής. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ATP III, επιβάλλεται η 
μειωμένη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κεκορε-
σμένα, trans-λιπαρά οξέα και χοληστερόλη (πίνακας 
5). Χοληστερόλη περιέχεται στον κρόκο του αυγού, 
τα λιπαρά κρέατα, τα μη αποβουτυρωμένα γαλακτο-
κομικά και τα οστρακοειδή θαλασσινά. Η ημερήσια 
πρόσληψη χοληστερόλης πρέπει να είναι κάτω από 
τα �00 mg. Επομένως, δεν πρέπει να καταναλώνο-
νται πάνω από δύο κρόκοι αυγού την εβδομάδα. Η 
σπουδαιότερη πηγή κορεσμένων λιπαρών οξέων 
είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το πλήρες 
γάλα, το τυρί, το βούτυρο, η κρέμα γάλακτος και τα 

παρασκευάσματα κρέμας γάλακτος, καθώς επίσης το 
κρέας και παράγωγα του και ορισμένα τροπικά έλαια, 
όπως το φοινικέλαιο. Τα trans-λιπαρά οξέα είναι ακό-
ρεστα λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς trans-μορφής. 
Βρίσκονται στις φυσικές τροφές, όπως το κρέας και 
τα γαλακτοκομικά. Κυρίως όμως δημιουργούνται κατά 
τη βιομηχανική επεξεργασία των τροφίμων, όπως η 
υδρογόνωση πολυακόρεστων φυτικών ελαίων με σκο-
πό να μεταβληθούν σε στερεά και να υποκαταστήσουν 
το βούτυρο. Χρησιμοποιούνται σε σάλτσες, μπισκότα 
και σε τηγανισμένες τροφές. Έχει διαπιστωθεί ότι τα 
λιπαρά αυτά οξέα αυξάνουν την LDL-χοληστερόλη όσο 
και τα κορεσμένα και μειώνουν την HDL-χοληστερόλη. 
Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία μειώνουν 
την LDL-χοληστερόλη χωρίς να προκαλούν μείωση 
της HDL-χοληστερόλης και αύξηση των τριγλυκερι-
δίων, πρέπει να αποτελούν το �0% των συνολικών 
θερμίδων. Κύρια πηγή των μονοακόρεστων λιπαρών 

Σχήμα 1. Αλγόριθμος θεραπευτικής παρέμβασης στις συνήθειες ζωής.

ΠIΝΑΚΑΣ 5. Διαιτητικές οδηγίες για τη μείωση της LDL-C 
του ορού (7).
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οξέων αποτελούν το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και 
τα φυτικά έλαια. Συνιστάται η κατανάλωση πολυ-
ακόρεστων λιπαρών οξέων σε ποσοστό μέχρι �0% 
των προσλαμβανομένων θερμίδων. Έχει φανεί ότι 
μειώνουν την LDL-χοληστερόλη ενώ μπορεί να προ-
καλέσουν μικρή μείωση της HDL-χοληστερόλης και 
των τριγλυκεριδίων.

Το ολικό προσλαμβανόμενο λίπος πρέπει να απο-
τελεί το �5%-35% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων. 
Η κατανάλωση υδατανθράκων πρέπει να περιορίζεται 
κάτω από το 60% των θερμίδων. Μεγαλύτερη πρό-
σληψη συνοδεύεται από αύξηση των τριγλυκεριδίων, 
μετατροπή των LDL σε μικρά και πυκνά μόρια, μείωση 
της ΗDL, αύξηση της αντοχής στην ινσουλίνη και 
παχυσαρκία. Η παρουσία μεταβολικού συνδρόμου 
επιβάλλει την περαιτέρω μείωση της κάλυψης των 
θερμιδικών αναγκών από υδατάνθρακες. Μέρος των 
διαιτητικών οδηγιών του NCEP αποτελεί η αύξηση της 
κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες σε 
�0-30 g την ημέρα, από τις οποίες 5-�0 gr πρέπει να 
είναι διαλυτές. Η ευεργετική επίδραση των φυτικών 
ινών στα λιπίδια του ορού μπορεί να οφείλεται στην 
ικανότητα τους να ενώνονται με τα χολικά οξέα 
στο λεπτό έντερο, στην προκαλούμενη αύξηση της 
κινητικότητας του εντέρου και στην καταστολή της 
ηπατικής σύνθεσης λιπαρών οξέων (9). Κύριες πηγές 
των φυτικών ινών είναι τα λαχανικά, οι σπόροι, τα 
δημητριακά, τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, το πίτουρο, 
το ψύλλιο κ.ά. Τα δημητριακά περιέχουν μεγαλύτερο 
ποσοστό διαλυτών φυτικών ινών σε σύγκριση με τις 
άλλες κατηγορίες τροφίμων (�0). Τα λευκώματα δεν 
έχουν επίδραση στα λιπίδια. Η κατανάλωση ζωικής 
προέλευσης λευκωμάτων, τα οποία έχουν υψηλό-
τερη θερμιδική αξία λόγω των αναντικατάστατων 
αμινοξέων, χρειάζονται προσοχή, γιατί βρίσκονται 
σε τρόφιμα που περιέχουν επίσης κορεσμένα λίπη 
(κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά). 

Όσον αφορά στην κατανάλωση οινοπνεύματος, 
η μέτρια πρόσληψη θεωρείται ευεργετική για τη 
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, λόγω αύξησης 
της HDL-C. Η μεγάλη κατανάλωση οινοπνεύματος 
προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης και σχε-
τίζεται με υψηλό κίνδυνο αγγειακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων και καρδιαγγειακών θανάτων, ενώ σε 
άτομα με υπερτριγλυκεριδαιμία μπορεί να προκαλέσει 
παγκρεατίτιδα.

Κάπνισμα - Φυσική δραστηριότητα – σωματικό 
βάρος

Η άμεση και μόνιμη διακοπή της χρήσης όλων των 
μορφών καπνού αποτελεί πρωτεύοντα στόχο στα 
άτομα με ΚΑΝ και σταθερή επιδίωξη σε όλους τους 

καπνιστές. Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ότι το κά-
πνισμα �–5 τσιγάρων την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφράγματος κατά 40% και εξαλείφει το ευεργετικό 
αποτέλεσμα της δευτερογενούς πρόληψης, όπως η 
χορήγηση της ασπιρίνης ή στατίνης, που μπορεί να 
μειώσουν τον κίνδυνο κατά �0% και 75% αντίστοιχα 
(��). Σε κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εκτιμάται ο 
βαθμός εθισμού του ασθενή και να υποστηρίζεται η 
διακοπή του καπνίσματος με ψυχολογική υποστήριξη 
ή και φαρμακευτικά υποκατάστατα νικοτίνης ή άλλα 
φάρμακα.

Η φυσική δραστηριότητα πρέπει να προάγεται 
και να προσαρμόζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
Συνιστάται τουλάχιστον μισή ώρα άσκησης την ημέρα, 
τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Στα άτο-
μα με στεφανιαία νόσο πρέπει να προηγείται καλή 
κλινική εκτίμηση, στην οποία να περιλαμβάνεται και 
δοκιμασία κόπωσης και η άσκηση να περιορίζεται 
ανάλογα με την καρδιακή τους επάρκεια. Οι υγιείς, 
όμως, πρέπει να ασκούνται 30-45 λεπτά για 4 με 5 
φορές την εβδομάδα, φθάνοντας στο 60-70% της 
μεγίστης καρδιακής τους συχνότητας. 

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίζεται επίσης ση-
μαντικά με το έμφραγμα. Η συσχέτιση του όμως είναι 
ασθενέστερη από αυτήν της κοιλιακής παχυσαρκίας 
(λόγος περιμέτρου μέσης προς περίμετρο γοφών). 
Σε κάθε επίσκεψη δεν θα πρέπει να παραλείπεται η 
μέτρηση του σωματικού βάρους και τα παχύσαρκα 
ή υπέρβαρα άτομα να προτρέπονται σε μείωση του 
σωματικού βάρους. Η επαγγελματική υποστήριξη της 
προσπάθειας από διαιτολόγο είναι πολλές φορές ανα-
γκαία, ιδίως στα άτομα με μεταβολικές διαταραχές.

Γ.�. Φαρμακευτική αγωγή

Η μείωση της LDL χοληστερόλης αποτελεί τον 
πρωταρχικό στόχο για την αντιμετώπιση του ΚΑΚ. 
Τα επιθυμητά επίπεδα της LDL χοληστερόλης επιτυγ-
χάνονται σε ορισμένα άτομα με την πιστή εφαρμογή 
της μη φαρμακευτικής παρέμβασης και κυρίως με 
την τροποποίηση του διαιτολογίου. Στην πλειονότη-
τα όμως των ατόμων με υπερχοληστερολαιμία, και 
ιδιαίτερα εκείνων με υψηλό ΚΑ κίνδυνο, απαιτείται η 
χορήγηση υπολιπιδαιμικών φαρμάκων, τα οποία θα 
πρέπει να χορηγούνται παράλληλα με την παρέμβαση 
στις συνήθειες ζωής (πίνακας 6). Φάρμακα εκλογής 
για τη μείωση της LDL-C αποτελούν κατά κύριο λόγο 
οι στατίνες. Η στατίνη που θα χορηγηθεί και η δόση 
έναρξης εξαρτάται από τα αρχικά επίπεδα της LDL-
C και το θεραπευτικό στόχο, που προσδιορίζουν το 
αναγκαίο ποσοστό μείωσης. Ανάλογα με τη χορη-
γούμενη στατίνη και τη δόση επιτυγχάνεται μείωση 
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της LDL-C από ��% μέχρι και 60% (πίνακας 7) (��). 
Η ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή εκτιμάται 
μετά από έξι εβδομάδες (σχήμα �). Στις περιπτώσεις 
που δεν επιτυγχάνεται ο θεραπευτικός στόχος της 
LDL-C συνιστάται εντατικοποίηση της υπολιπιδαιμι-
κής αγωγής με αύξηση της δόσης της χορηγούμενης 
στατίνης ή με συνδυασμένη θεραπεία με φάρμακα 
που παρεμβαίνουν σε άλλη οδό του μεταβολισμού 
της χοληστερόλης, όπως η ezetimibe και οι ρητίνες. 
Η μείωση της LDL-C είναι δοσοεξαρτώμενη και έχει 
γραμμική σχέση. Ο διπλασιασμός της δόσης συνοδεύ-
εται με κατά 6% περαιτέρω ελάττωση των επιπέδων 
της λιποπρωτεΐνης αυτής και αύξηση του κινδύνου 
εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Η προσθήκη, 
στην αρχική δόση της στατίνης, �0 mg ezetimibe έχει 
σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της LDL-C 
περίπου κατά �0%. Οι στατίνες μειώνουν επίσης τα 
τριγλυκερίδια κατά 7%-30% και αυξάνουν την HDL-C 

περίπου κατά 5%-�0%, ιδιαίτερα στα άτομα με χα-
μηλή HDL και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων (�3-�7). 
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα επανεκτιμάται πάλι 
μετά από έξι εβδομάδες. Περαιτέρω εντατικοποίη-
ση της αγωγής απαιτείται όταν δεν επιτυγχάνεται 
ο θεραπευτικός στόχος. Επανέλεγχος διενεργείται 
πάλι μετά 6 εβδομάδες. Οι στατίνες λαμβάνονται 
μετά το βραδινό γεύμα ή πριν την κατάκλιση, εκτός 
από την ατορβαστατίνη, η οποία λόγω του ειδικού 
μεταβολισμού της, είναι το ίδιο αποτελεσματική αν 
χορηγηθεί το πρωί. 

Εκτός από την LDL-C, η οποία αποτελεί τον πρω-
τεύοντα θεραπευτικό στόχο, και άλλοι λιπιδαιμικοί 
παράγοντες όπως η χαμηλή HDL-C, τα υψηλά επίπεδα 
των τριγλυκεριδίων και οι μικρές πυκνές LDL επιδρούν 
επίσης στη διαμόρφωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. 
Ο συνδυασμός των λιπιδαιμικών αυτών διαταραχών 
φέρεται ως «αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία» και αποτελεί 

ΠIΝΑΚΑΣ 6. Υπολιπιδαιμικά φάρμακα

ΠIΝΑΚΑΣ 7. Μείωση της LDL-C ανάλογα με τη δόση της χο-
ρηγούμενης στατίνης (12)
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συστατικό του μεταβολικού συνδρόμου. Η μείωση 
του σωματικού βάρους και η αύξηση της φυσικής 
δραστηριότητας αποτελούν την παρέμβαση πρώτης 
γραμμής στην αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία, ενώ από τα 
φάρμακα οι στατίνες, οι φιμπράτες και το νικοτινικό 
οξύ έχουν ευνοϊκή επίδραση (7, 8, �8).

Τα περισσότερα άτομα ανέχονται καλώς τις στα-
τίνες. Εντούτοις, σε κάθε εργαστηριακή εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων αυτών θα 
πρέπει να ελέγχεται παράλληλα και η ασφάλεια τους 
με προσδιορισμό των ηπατικών και μυικών ενζύμων. 
Αύξηση των τρανσαμινασών παρατηρείται στο 0.�-
�.0% των περιπτώσεων και είναι δοσοεξαρτώμενη (�9). 
Τα επίπεδα που συνδυάζονται με ηπατοτοξικότητα 
δεν έχουν προσδιοριστεί. Η επίπτωση της κλινικά 
σημαντικής αύξησης των τρανσαμινασών, πάνω από 
το τριπλάσιο της αρχικής τιμής, δε διέφερε μεταξύ 
της στατίνης και του εικονικού φαρμάκου σε μεγάλες 
κλινικές μελέτες. Η εξέλιξη σε ηπατική ανεπάρκεια είναι 
εξαιρετικά σπάνια, ώστε από πολλούς να υποστηρί-
ζεται ότι οι στατίνες στερούνται ηπατοτοξικότητας. 
Πτώση των επιπέδων των τρανσαμινασών διαπιστώ-
νεται σε πολλές περιπτώσεις με τη μείωση της δόσης ή 
ακόμη και τη διατήρηση της αρχικής δόσης. Σύμφωνα 
με το Food and Drug Administration (FDA) των ΗΠΑ, 
η χορήγηση του φαρμάκου πρέπει να διακόπτεται 
όταν η αύξηση των ηπατικών ενζύμων είναι τρεις 
φορές πάνω από τη φυσιολογική τιμή τους. Επίσης, 
η χολόσταση και η ενεργός ηπατική νόσος αποτελούν 
αντένδειξη χορήγησης των στατινών, ενώ δεν έχει 
πλήρως διευκρινιστεί αν οι στατίνες επιδεινώνουν 
την έκβαση σε άτομα με υπερτρανσαμιναιμία λόγω 
ηπατίτιδας Β και C. Αντίθετα, η ήπια τρανσαμιναιμία, 
που παρατηρείται στο μεταβολικό σύνδρομο λόγω 
της συνυπάρχουσας λιπώδους διήθησης του ήπατος, 
αποκαθίσταται με τη χορήγηση στατινών και τη ρύθ-

μιση των μεταβολικών διαταραχών.
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών περιλαμ-

βάνεται και η μυοπάθεια, που μπορεί να αναπτυχθεί 
κάτω από ορισμένες συνθήκες. Η αύξηση της κρεατινι-
κής κινάσης είναι ο καλύτερος δείκτης της μυοπάθειας 
από στατίνη. Τα άτομα που παρουσιάζουν κλινικά 
σημαντική μυοπάθεια εμφανίζουν έντονες μυαλγίες, 
μυική αδυναμία και επίπεδα κρεατινικής κινάσης δέκα 
φορές πάνω από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια. 
Επίπτωση της μυοπάθειας με αύξηση της κρεατινικής 
κινάσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με στατίνη 
είναι χαμηλή (�0). Η μη έγκαιρη όμως διάγνωση και 
ορθή αξιολόγηση για τη διακοπή του φαρμάκου μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ραβδομυόλυση, μυοσφαιρινουρία 
και οξεία νεφρική νέκρωση (��). Η μεγάλη ηλικία, η 
συνύπαρξη και άλλων παθολογικών καταστάσεων και 
η λήψη πολλαπλών φαρμάκων αυξάνουν σημαντικά 
τον κίνδυνο. Επίσης, η μυοπάθεια εμφανίζεται πιό 
συχνά, όταν οι στατίνες συνχορηγούνται με συγκε-
κριμένα φάρμακα, όπως η κυκλοσπορίνη, τα μακρο-
λίδια, ορισμένα αντιμυκητισιακά, οι φιμπράτες, και 
το νικοτινικό οξύ (��). 

Επομένως, όλα τα άτομα που αρχίζουν αγωγή με 
στατίνες πρέπει να είναι ενημερωμένα για την άμεση 
αναφορά μυικών αλγών, έντονης καταβολής ή την 
εμφάνιση καφέχροων ούρων και την ανάγκη μέτρησης 
των επιπέδων της κρεατινικής κινάσης. Η χορήγηση του 
φαρμάκου πρέπει να διακόπτεται άμεσα με τη διάγνωση 
ή ακόμη και τη σοβαρή υποψία μυοπάθειας.
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Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης  
ως αντικείμενα της πρωτοβάθμιας φροντίδας

Γ Ντάλη, Σ Τσαγκαράκης

summary

NTALI G, TSAGArAkIS S. Primary care and cardiovascular risk management: obesity and 
diabetes mellitus as part of the primary care setting. Over the last years, due to overnutrition and 
sedentary lifestyle, the incidence of obesity and type 2 diabetes mellitus has dramatically increased. 
Νumerous epidemiological studies have shown a direct and significant relationship between obesity, 
diabetes mellitus and cardiovascular risk. Therefore it is necessary that primary care takes immediate 
action in order to prevent obesity and diabetes mellitus in order to reduce the cardiovascular risk. To 
this line, several international scientific organizations have produced well-defined guidelines for the 
diagnosis, prevention and management of these disorders at the primary care setting. Nosokomiaka 
Chronika, 71, Supplement, 205-216, 2009.

key words: obesity, diabetes mellitus, prediabetes, cardiovascular risk. 

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης θερμιδικής πρόσληψης και της μειωμένης φυσικής 
δραστηριότητας, η επίπτωση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) έχει 
αυξηθεί δραματικά. Σωρεία επιδημιολογικών μελετών, έχουν δείξει την σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ παχυσαρκίας, ΣΔ2 και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη η ανάληψη δράσεων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας με σκοπό 
την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των μεταβολικών αυτών νοσημάτων και τη μείωση 
του καρδιαγγειακού κινδύνου. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτυχθεί από διάφορους 
έγκυρους επιστημονικούς φορείς σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικές με τη διάγνωση, 
την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών στο επίπεδο της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας. Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 205-216, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, προδιαβήτης, καρδιαγγειακός κίνδυνος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη προσέγγιση για την πρόληψη των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων περιλαμβάνει τον υπο-
λογισμό του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου για 
κάθε ασθενή και τον σχεδιασμό εξατομικευμένης 

προληπτικής αγωγής. Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες 
καρδιαγγειακού κινδύνου αφορούν είτε στον τρόπο 
διαβίωσης (κάπνισμα, καθιστική ζωή, διατροφή) είτε 
σε παθολογικές καταστάσεις (υπέρταση, δυσλιπιδαι-
μία, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικό 
σύνδρομο). Εξέχουσα θέση μεταξύ των παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν η παχυσαρκία και ο 
σακχαρώδης διαβήτης που αποτελούν βασικές συνι-
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στώσες του μεταβολικού συνδρόμου. Στις μέρες μας, 
ως αποτέλεσμα του σύγχρονου προτύπου διαβίωσης 
που συνδυάζει την υπερβολική πρόσληψη τροφής με 
την μειωμένη φυσική δραστηριότητα, τόσο η παχυ-
σαρκία όσο και ο σακχαρώδης διαβήτης τείνουν να 
προσλάβουν επιδημικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανάληψη δράσεων 
στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας με σκο-
πό την κατά το δυνατό πρόληψη της επερχόμενης 
επιδημίας. Για το λόγο αυτό η ανάγκη προγραμμάτων 
πρόληψης είναι άμεση. Προς την κατεύθυνση αυτή 
είναι απαραίτητη η επί τη βάσει καλά επεξεργασμέ-
νων οδηγιών έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
των διαταραχών αυτών. Η ευρύτερη εφαρμογή των 
προσεγγίσεων αυτών στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας αναμένεται να μειώσει την επίπτωση των 
διαταραχών αυτών με συνοδό όφελος τη μείωση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στις Η.Π.Α ο επιπολασμός της παχυσαρκίας διπλα-
σιάστηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες με συνέπεια το 
56% του ενήλικου πληθυσμού να είναι υπέρβαροι ή 
παχύσαρκοι (�). Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν 
μέρος της επιδημίας αυτής, αφού το �6% αυτών εί-
ναι υπέρβαρα (�). Στην Ευρώπη, η μελέτη ΜΟΝΙCA 
(The monitoring trends and determinants in cardiovas-
cular disease project) έδειξε ότι ο επιπολασμός της 
παχυσαρκίας αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία και 
κυμαίνεται από �5-�5% στους άνδρες και �0-35% στο 
γυναικείο πληθυσμό, με το μεγαλύτερο ποσοστό να 
αφορά άνδρες και γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης 
(3). Στην Ελλάδα σύμφωνα με την IASo (Ιnternational 
Association for the Study of obesity) το �003 σε πλη-
θυσμό �7,34� ατόμων ηλικίας �0-70 ετών το 4�,�% 
των ανδρών και το �9,9% των γυναικών είχαν ΒΜΙ 
�5-�9,9 Kg/m², ενώ BMI >30 Kg/m², είχαν το �6% και 
το �8,� % αντίστοιχα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας ο αριθμός των υπέρβαρων και 
παχύσαρκων θα φτάσει το �,5 δισεκατομμύριο έως 
το �0�5. Η δραματική αύξηση στην επίπτωση της 
παχυσαρκίας και οι αλλαγές του τρόπου ζωής συνο-
δεύονται από σημαντική αύξηση στη συχνότητα και 
την επίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου �. 
Εκτιμάται ότι παγκοσμίως ο συνολικός αριθμός των 
ενηλίκων με σακχαρώδη διαβήτη το �030 θα ανέρχεται 
στα 366 εκατομμύρια. Η μελέτη ΑΤΤΙCA έδειξε ότι ο 
επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη τύπου � στον 
ελληνικό πληθυσμό είναι 7,6% στους άνδρες και 5,9% 
στις γυναίκες (4). Είναι αξιοσημείωτο ότι σημαντικό 

ποσοστό των ασθενών δεν γνωρίζει ότι πάσχει από 
σακχαρώδη διαβήτη.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ  
ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η παχυσαρκία ως παράγοντας 
καρδιαγγειακού κινδύνου

Σύμφωνα με την Aμερικανική Καρδιολογική Εται-
ρεία η παχυσαρκία είναι ανεξάρτητος παράγοντας 
κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα (5). Με-
γάλες προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι η παχυσαρκία αποτελεί ανεξάρτητο πα-
ράγοντα κινδύνου για όλα τα αίτια θανάτου και την 
καρδιαγγειακή θνητότητα, τόσο σε άνδρες όσο και 
σε γυναίκες. Η μελέτη PRoCAM στην οποία παρα-
κολούθησαν �6,�88 άνδρες και 7,3�5 γυναίκες για 
7 χρόνια, έδειξε αύξηση της θνησιμότητας με την 
αύξηση του BMI και θετική συσχέτιση μεταξύ του 
BMI και των παραγόντων κινδύνου για στεφανιαία 
νόσο όπως η ολική χοληστερόλη, η LDL χοληστε-
ρόλη, η συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση 
και παράγοντες φλεγμονής (6). Στη Nurses’ Health 
Study, μια μελέτη ��5,�95 γυναικών στις ΗΠΑ, δια-
πιστώθηκε σημαντική αύξηση του κινδύνου θανάτου 
σε άτομα με ΒΜΙ >�9 kg/m², ακόμα και όταν αυτό 
κυμαινόταν μέσα στα φυσιολογικά όρια. Αναλυτι-
κότερα, ο σχετικός κίνδυνος θανάτου ήταν �,� για 
BMI �9-�4,9 kg/m², �,3 για BMI �5-�6,9 kg/m², �,6 
για BMI �7-�8,9 kg/m², �,� – �,� για BMI >�9 kg/m². 
Αύξηση του σωματικού βάρους άνω των �0 kg μετά 
την ηλικία των �8 ετών σχετιζόταν με αύξηση της 
θνητότητας στην ενήλικο ζωή. Όσον αφορά στην 
καρδιαγγειακή θνητότητα διαπιστώθηκε ότι στις μη 
καπνίστριες γυναίκες με ΒΜΙ >3� kg/m² ο σχετικός 
κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα ήταν 
4,� φορές μεγαλύτερος συγκριτικά με τις γυναίκες 
που είχαν ΒΜΙ<�9 kg/m² (7). Στην Framingham Heart 
Study, μια μελέτη παρακολούθησης ανδρών επί 30 
έτη, η θνητότητα ήταν 3,9 φορές υψηλότερη στους 
υπέρβαρους άνδρες (8). Επίσης, μία άλλη προοπτική 
μελέτη στα πλαίσια της Cancer Prevention Study πα-
ρακολούθησε �.000.000 ενήλικες για �4 έτη και βρήκε 
ότι η παχυσαρκία σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο 
θνητότητας από όλα τα αίτια, συμπεριλαμβανομένων 
και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όλα τα αίτια 
θνητότητας ήταν χαμηλότερα στους άνδρες με ΒΜΙ 
�3,5-�4,9 kg/m² και στις γυναίκες με ΒΜΙ ��-�3,4 
kg/m², ενώ ειδικά για τα καρδιαγγειακά η θνητότητα 
αυξανόταν σημαντικά όταν το ΒΜΙ ήταν >�6,5 kg/m² 
στους άνδρες και >�5 kg/m² στις γυναίκες (9). 
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Για συγκεκριμένο ΒΜΙ ο κίνδυνος ανάπτυξης καρδι-
αγγειακής νόσου τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες 
αυξάνεται με την αύξηση του ενδοκοιλιακού λίπους και 
την αύξηση του λόγου της περιμέτρου μέσης/ισχίων 
(WHR). Η σχέση μεταξύ ενδοκοιλιακής παχυσαρκίας 
και καρδιαγγειακής θνητότητας εκτιμήθηκε στα πλαί-
σια της Nurses’ Health Study σε 44,636 γυναίκες. Ο 
σχετικός κίνδυνος ήταν σημαντικά μεγαλύτερος όταν 
η περιφέρεια μέσης αυξανόταν, ακόμα και αν το ΒΜΙ 
ήταν φυσιολογικό �8,5-�5 kg/m² (�0). Σε πρόσφατη 
μετα-ανάλυση παρατηρήθηκε αύξηση κατά �9% στα 
στεφανιαία επεισόδια για κάθε 5% αύξηση στο ΒΜΙ, ενώ 
ο κίνδυνος επιτεινόταν από την ταυτόχρονη συνύπαρξη 
άλλων παραγόντων κινδύνου που σχετίζονταν με την 
παχυσαρκία όπως η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, η δι-
αταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης (��). Τέλος, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμη και στους εφήβους η 
παχυσαρκία και ειδικά το σπλαχνικό λίπος σχετίζεται 
με την ανάπτυξη πρώϊμης αθηροσκλήρυνσης (��). 
Προσφάτως, μια μακροχρόνια μελέτη παρακολούθη-
σης από τη Δανία έδειξε, ότι το υψηλότερο ΒΜΙ στην 
παιδική ηλικία σχετιζόταν θετικά με αυξημένο κίνδυνο 
στεφανιαίας νόσου κατά την ενήλικο ζωή (�3). 

Παχυσαρκία και σακχαρώδης διαβήτης 
τύπου � 

Πάνω από το 80% των ασθενών με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου � (ΣΔ �) είναι παχύσαρκοι. Ο σακ-
χαρώδης διαβήτης έχει σημαντική συσχέτιση με την 
παχυσαρκία. H παρακολούθηση γυναικών μέσης 
ηλικίας στη Nurses Health Study και ανδρών στην 
Health Professionals Follow UP Study για �0 χρόνια 
έδειξε καθαρά ότι ο κίνδυνος για την ανάπτυξη ΣΔ � 
αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση του σωματικού 
βάρους (�4). Ο χαμηλότερος κίνδυνος σχετιζόταν με 
ΒΜΙ<�� kg/m². Σε ΒΜΙ >35 kg/m² ο σχετικός κίνδυνος 
για την ανάπτυξη ΣΔ� αυξανόταν σημαντικά και 
ήταν μεγαλύτερος, αν συνυπήρχε έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας. Συνδετικός κρίκος μεταξύ παχυ-
σαρκίας και ΣΔ� είναι το γεγονός ότι η υπερβολική 
εναπόθεση λίπους προκαλεί ινσουλινική αντίστα-
ση, δηλαδή μειωμένη δραστικότητα της ινσουλίνης 
στους περιφερικούς ιστούς. Όπως είναι γνωστό, 
ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου � χαρακτηρίζεται 
αφενός μεν από μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης 
από το β-κύτταρο και αφετέρου από περιφερική 
ινσουλινοαντοχή. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου 
η παχυσαρκία αυξάνει την ινσουλινική αντίσταση 
θεωρείται ότι σχετίζεται με την αύξηση των ελεύ-
θερων λιπαρών οξέων, την αλλαγή στα επίπεδα 
των λιποκυτοκινών, την αλλαγή στην κατανομή του 

λίπους ή συνδυασμό και των τριών αυτών παραγό-
ντων. Η παχυσαρκία προκαλεί αντίσταση στην πε-
ριφερική ινσουλινο-εξαρτώμενη πρόσληψη γλυκόζης 
και επίσης μειώνει την ευαισθησία του β-κυττάρου 
στη γλυκόζη (�5). Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να 
αντιστραφούν με την απώλεια σωματικού βάρους. 
Έτσι σε παχύσαρκα άτομα που πάσχουν ήδη από 
ΣΔ� η απώλεια βάρους συνεπάγεται μείωση της 
περιφερικής ινσουλινοαντίστασης, με αποτέλεσμα 
μείωση των αναγκών σε ινσουλίνη για τη ρύθμιση 
του μεταβολισμού, γεγονός που καθιστά πιο απο-
τελεσματική την ήδη μειωμένη λειτουργικότητα του 
β-κυττάρου και οδηγεί στην καλή μεταβολική ρύθμιση 
του παχύσαρκου διαβητικού ασθενούς. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης  
ως παράγοντας καρδιαγγειακού 
κινδύνου

H ινσουλινική αντίσταση, η υπερινσουλιναιμία και 
τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης σχετίζονται με αθηρω-
ματική καρδιαγγειακή νόσο (�6,�7). Σε μία μελέτη 
(Copenhagen Heart Study) με �3,000 συμμετέχοντες, 
βρέθηκε ότι ο σχετικός κίνδυνος οξέος εμφράγματος 
μυοκαρδίου (ΟΕΜ) ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδί-
ου (ΑΕΕ) ήταν �-3 φορές μεγαλύτερος σε αυτούς που 
έπασχαν από ΣΔ � και ο κίνδυνος θανάτου � φορές 
μεγαλύτερος, ανεξάρτητα από τους άλλους παράγο-
ντες καρδιαγγειακού κινδύνου (�8). Επιπροσθέτως, ένα 
σημαντικό ποσοστό των ασθενών με οξύ έμφραγμα 
του μυοκαρδίου έπασχαν από αδιάγνωστο σακχαρώδη 
διαβήτη (�9). Μάλιστα, με βάση την παρατήρηση ότι 
οι ασθενείς με ΣΔ� χωρίς προηγούμενο ΟΕΜ είχαν 
τον ίδιο κίνδυνο για ΟΕΜ και θάνατο από στεφανιαίο 
επεισόδιο με ασθενείς χωρίς διαβήτη οι οποίοι είχαν 
περάσει ΟΕΜ (�0), το �00� το Νational Cholesterol 
Education Program εξίσωσε τον ΣΔ� ως σχεδόν ισότιμο 
της στεφανιαίας νόσου (��). Εκτός από την σημασία 
του ΣΔ� ως ανεξάρτητου παράγοντα καρδιαγγειακού 
κινδύνου, οι διαβητικοί έχουν πιο συχνά και άλλους 
αθηρογόνους παράγοντες όπως η υπέρταση, η παχυ-
σαρκία, η αύξηση του λόγου ολική/HDL χοληστερόλη, 
η υπερτριγλυκεριδαιμία, το αυξημένο ινωδογόνο. 
Πολλοί από τους παράγοντες αυτούς προϋπάρχουν 
ήδη από το στάδιο του προδιαβήτη. Σε μία μελέτη 
�,899 ατόμων με ΣΔ�, ηλικίας ≤60 ετών, αυτοί που 
είχαν � ή περισσότερους παράγοντες καρδιαγγειακού 
κινδύνου (δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, κάπνισμα, θετικό 
ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου ή παρουσία 
μικρολευκωματινουρίας) είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο 
για νόσο 3 αγγείων, συγκριτικά με διαβητικούς χωρίς 
κανένα ή � παράγοντα κινδύνου (��).
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Γλυκαιμικός έλεγχος και καρδιαγγειακός 
κίνδυνος.

Η σημασία του αυστηρού γλυκαιμικού ελέγχου 
στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων έχει 
αποδειχθεί για ασθενείς με ΣΔ� με την μελέτη DCCT/
EDIC (�3). Ο ρόλος όμως του γλυκαιμικού ελέγχου στη 
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου στον σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου � δεν έχει απολύτως τεκμηριωθεί. 
Παρά το γεγονός ότι στη μελέτη UKPDS η βελτίωση 
της ρύθμισης μείωσε τον κίνδυνο θανατηφόρων ή μη 
εμφραγμάτων μυοκαρδίου και αιφνίδιων θανάτων 
κατά �6%, η διαφορά ήταν στατιστικά μη σημαντική 
(p=0,05�) (�4). Εντούτοις, άλλες μελέτες έδειξαν 
σημαντική σχέση μεταξύ γλυκαιμικής ρύθμισης και 
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Σε μία μετα-ανάλυση 
�3 προοπτικών μελετών (συμπεριλαμβανομένης της 
UKPDS) για κάθε �% αύξηση στη γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη ο σχετικός κίνδυνος για οποιοδήποτε 
καρδιαγγειακό συμβάν ήταν �,�8 (95% CI �.�0-�.�6) 
(�5). Παρόλα αυτά όμως οι περισσότερες τυχαιοποιη-
μένες κλινικές μελέτες δεν έχουν δείξει ευεργετικό ρόλο 
του εντατικού γλυκαιμικού ελέγχου στις μακροαγγει-
ακές επιπλοκές του ΣΔ�. Οι μελέτες Veterans Affairs 
Diabetes Trial, ACCoRD, ADVANCE σχεδιάστηκαν 
για να μελετήσουν συγκριτικά τα αποτελέσματα της 
εντατικής γλυκαιμικής ρύθμισης στις καρδιαγγειακές 
επιπλοκές σε άτομα με ΣΔ� (�6,�7,�8). Καμία από τις 
μελέτες αυτές δεν έδειξε κάποιο ευεργετικό αποτέλε-
σμα της εντατικής θεραπείας, ενώ τα αποτελέσματα 
της ACCoRD έδειξαν μάλιστα αρνητικό αποτέλεσμα 
στους ηλικιωμένους ασθενείς (�9). Η μελέτη ACCoRD 
συμπεριέλαβε �0,�50 ενήλικες μέσης ηλικίας 6� ετών με 
μέση διάρκεια διαβήτη �0 έτη και υψηλού κινδύνου για 
καρδιαγγγειακά νοσήματα, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν 
είτε στην ομάδα εντατικής θεραπείας με στόχο HbA�c 
<6% είτε στην ομάδα της συμβατικής θεραπείας με 
στόχο HbA�c 7-7,9%. Η επιτροπή επαγρύπνησης, το 
�008, διέκοψε το σκέλος της εντατικής θεραπείας, 
λόγω του υψηλότερου αριθμού ολικών και καρδιαγ-
γειακών θανάτων (�57 έναντι �03). Οι αναλύσεις που 
έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν προσδιορίσει το 
ακριβές αίτιο της αυξημένης θνητότητας. Η μελέτη 
ADVANCE εξέτασε τα αποτελέσματα του εντατικού 
γλυκαιμικού ελέγχου στα καρδιαγγειακά νοσήματα 
σε ασθενείς με μακρά διάρκεια διαβήτη (30). Μετά 
από 5 έτη παρακολούθησης η ομάδα του εντατικού 
ελέγχου πέτυχε μέσο όρο HbA�c 6,5% και η ομάδα 
της συμβατικής θεραπείας 7,3%. Αντίθετα με την 
ACCoRD δεν παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος θα-
νάτου στην ομάδα του εντατικού ελέγχου. Όπως και 
στην ACCoRD όμως δεν διαπιστώθηκε όφελος από 

την εντατική θεραπεία στον πρωτογενή στόχο που 
ήταν το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το ΑΕΕ. Οι δύο 
μελέτες διέφεραν στη φαρμακολογική θεραπεία, τον 
αρχικό γλυκαιμικό έλεγχο και τη συχνότητα των υπο-
γλυκαιμιών και πιθανά οι διαφορές αυτές να μπορούν 
να εξηγήσουν τη διαφορά στη θνητότητα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Διάγνωση - Εκτίμηση παχυσαρκίας

Παχυσαρκία είναι η συσσώρευση λίπους στο αν-
θρώπινο σώμα πέρα από την ποσότητα που είναι 
απαραίτητη για την αρμονική του λειτουργία. Η πα-
χυσαρκία πρέπει να διαφοροποιηθεί από το αυξημένο 
σωματικό βάρος γιατί μυώδη άτομα μπορεί να χαρα-
κτηρισθούν ως υπέρβαρα χωρίς όμως στην πραγμα-
τικότητα να έχουν συσσώρευση λίπους. Ο έλεγχος 
για παχυσαρκία περιλαμβάνει μετρήσεις του δείκτη 
μάζας σώματος (ΒΜΙ), της περιφέρειας μέσης καθώς 
και εκτίμηση του συνολικού ιατρικού κινδύνου. 

Ο προσδιορισμός του δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ), 
ο οποίος ορίζεται ως το βάρος του σώματος σε κιλά 
διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα 
(kg/m²), είναι το πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό 
του βαθμού της παχυσαρκίας. Ο δείκτης αυτός μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των ατόμων με 
υψηλό κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας λόγω 
παχυσαρκίας (πίνακας 1) (3�). Στα παιδιά η κατάταξη 
αυτή δεν ισχύει και πρέπει να προσαρμοσθεί για την 
ηλικία και το φύλο. Γι’ αυτό η παχυσαρκία στα παιδιά 
ορίζεται ως ΒΜΙ μεγαλύτερο της 95ης εκατοστιαίας θέ-
σης για την ηλικία και το φύλο και/ή βάρος μεγαλύτερο 
από το ��0% του αναμενόμενου για το ύψος. 

o δείκτης περιφέρειας μέσης/περιφέρεια ισχί-
ων (W/H ratio) εκτιμά την κατανομή του λίπους. H 
μέτρηση της περιμέτρου μέσης γίνεται στο μέσο της 
απόστασης μεταξύ της τελευταίας πλευράς και της 
λαγόνιας ακρολοφίας (εικόνα 1) (3�). Η περίμετρος 
μέσης περιλαμβάνεται στα κριτήρια διάγνωσης του 
μεταβολικού συνδρόμου. Βάσει των μετρήσεων αυτών 
η παχυσαρκία διακρίνεται σε: 

(Α) Ανδροειδή, κεντρική ή σχήμα μήλου παχυσαρκία
Περιφέρεια μέσης ≥�0� εκ, W/H >0,95 (άνδρες) 
Περιφέρεια μέσης ≥88 εκ, W/H >0,85 (γυναίκες) 

(Β) Γυναικοειδή, περιφερική ή σχήμα αχλαδιού πα-
χυσαρκία
Περιφέρεια μέσης <�0� εκ, W/H<0,95 (άνδρες) 
Περιφέρεια μέσης <88 εκ, W/H<0,85 εκ (γυναίκες) 

•
•

•
•
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Διαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη 
διαβήτη 

Τα κριτήρια για τη διάγνωση του σακχαρώδη δι-
αβήτη όπως προτάθηκαν από την Αμερικανική Δια-
βητολογική Εταιρεία το �997 και αναθεωρήθηκαν το 
�003 είναι τα εξής (33,34):
 �. Γλυκόζη νηστείας πλάσματος ≥��6 mg/dl (7.0 

mmol/l). Ως νηστεία προσδιορίζεται η μη πρόσληψη 
θερμίδων για τουλάχιστον 8 ώρες. (Σε περίπτωση 
αμφισβητούμενης υπεργλυκαιμίας πρέπει να γίνει 
επανάληψη της μέτρησης διαφορετική ημέρα).

 �. Συμπτώματα υπεργλυκαιμίας και μία τυχαία μέτρη-
ση γλυκόζης πλάσματος ≥�00mg/dl (��.� mmol/l). 

Τυχαία θεωρείται η μέτρηση οποιαδήποτε στιγμή 
της ημέρας άσχετα από το τελευταίο γεύμα. Τα 
κλασσικά συμπτώματα της υπεργλυκαιμίας συ-
μπεριλαμβάνουν την πολυουρία, την πολυδιψία 
και την ανεξήγητη απώλεια σωματικού βάρους. 

 3. Γλυκόζη πλάσματος ≥�00mg/dl (��.� mmol/l) στις 
� ώρες κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ανοχής 
γλυκόζης (oGTT- oral glucose tolerance test) με 75 
γρ κρυσταλλικής γλυκόζης.
Με βάση την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία 

(κριτήρια �003), υπεργλυκαιμία που δεν πληροί τα 
διαγνωστικά κριτήρια του σακχαρώδη διαβήτη χαρα-
κτηρίζεται ως διαταραχή γλυκόζης νηστείας (IFG) ή 
διαταραχή ανοχής της γλυκόζης (ΙGT). Οι καταστάσεις 
αυτές με βάση το oGTT ορίζονται ως εξής:

Διαταραχή γλυκόζης νηστείας (IFG) = γλυκόζη 
πλάσματος �00-��5 mg/dl (5.6-6.9 mmol/l.)
Διαταραχή ανοχής γλυκόζης (IGT) = γλυκόζη 
πλάσματος στις � ώρες στο oGTT �40-�99 mg/dl 
(7,8-�� mmol/l). 
Τόσο η διαταραχή γλυκόζης νηστείας (IFG) όσο και η 

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (IGT) προσδιορίζονται 
πλέον επίσημα ως προδιαβήτης. Αναλυτικότερα, η κατά-
ταξη των καταστάσεων που φέρονται ως προδιαβήτης 
φαίνεται στον πίνακα 2 (35). Ο αριθμός των ατόμων 
με προδιαβήτη έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Πρόσφατες εκτιμήσεις στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι 
ο αριθμός των ατόμων με προδιαβήτη ανέρχεται σε 54 
εκατομμύρια, ενώ αυτών με διαβήτη σε �3,6 εκατομμύρια 
και από αυτούς το 90-95% έχουν σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου � (36). Περίπου το 70% των ατόμων με προδι-
αβήτη θα αναπτύξει διαβήτη. Συνήθως, η μετάβαση 
από τον προδιαβήτη στον διαβήτη μπορεί να πάρει 
πολλά χρόνια. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος στα άτομα 
που έχουν επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου όπως 
παχυσαρκία και οικογενειακό ιστορικό (37-39). 

•

•

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Κίνδυνος νοσηρότητας για τύπου 2 διαβήτη, υπέρταση και καρδιαγγειακή νόσο. (Από Obes Res 1998, 6 
Suppl 2:51S-209S) (31).

BMI kg/m² Κατηγορία Κίνδυνος νοσηρότητας*

 Άνδρες ≤102εκ Άνδρες> 102εκ

Γυναίκες ≤88εκ Γυναίκες>88εκ

Ελλιποβαρής <�8,5 - -

Φυσιολογικός �8,5-�4,9 - -

Υπέρβαρος �5-�9,9 Αυξημένος Υψηλός

Παχύσαρκος 30-34,9 Ι Υψηλός Πολύ υψηλός

35-39,9 Ιι Πολύ υψηλός Πολύ υψηλός

Υπερβολική παχυσαρκία ≥40 Ιιι Πάρα πολύ υψηλός Πάρα πολύ υψηλός

Εικόνα 1. Μέτρηση της περιφέρειας μέσης σύμφωνα με το 
National Health Information Survey III protocol. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid_obesity.figgrp.237(32).
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Ποιοί πρέπει να ελέγχονται

Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συνιστά να 
ελέγχονται για προδιαβήτη ή διαβήτη οι εξής κατηγο-
ρίες ασυμπτωματικών ατόμων: 

Ενήλικες υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (ΒΜΙ ≥�5Kg/m²) 
οι οποίοι έχουν ένα ή περισσότερους από τους πα-
ρακάτω παράγοντες κινδύνου για διαβήτη: 

Μειωμένη φυσική δραστηριότητα 
Συγγενή πρώτου βαθμού με σακχαρώδη διαβήτη 
Μέλη εθνικών ομάδων υψηλού κινδύνου (π.χ Αφρο-
αμερικανοί, Λατίνοι κ.α).
Γυναίκες που γέννησαν μωρά >4 Kg ή διεγνώσθησαν 
με σακχαρώδη. διαβήτη κύησης 
Αρτηριακή υπέρταση ≥�40/90 mmHg ή ασθενείς 
σε θεραπεία για υπέρταση. 
Επίπεδα HDL χοληστερόλης <35 mg/dl (0,90 mmol/l) 
και/ή τριγλυκεριδίων >�50 mg/dl (�,8� mmol/l)
Γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες (PCoS)
IGT ή ΙFG σε προηγούμενο έλεγχο
άλλες κλινικές καταστάσεις που σχετίζονται με 
ινσουλινική αντίσταση (π.χ σοβαρή παχυσαρκία, 
μελανίζουσα ακάνθωση)
Ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου
Επί απουσίας αυτών των κριτηρίων, ο έλεγχος 

για προδιαβήτη και διαβήτη θα πρέπει να ξεκινά από 
την ηλικία των 45 ετών. Αν τα αποτελέσματα του 
ελέγχου είναι φυσιολογικά, ο έλεγχος πρέπει να επα-
ναλαμβάνεται το λιγότερο κάθε 3 χρόνια ή συχνότερα 
αναλόγως των παραγόντων κινδύνου. Ο έλεγχος για 
προδιαβήτη ή διαβήτη μπορεί να γίνει είτε με μέτρηση 
της γλυκόζης νηστείας (FPG) ή με �-hr-ΟGTT (75 g 
γλυκόζης). Σε άτομα με IFG ενδείκνυται η διενέργεια 
ΟGTT ώστε να προσδιορισθεί καλύτερα ο κίνδυνος 
για το ενδεχόμενο του σακχαρώδη διαβήτη. 

Ανάλογα, οι οδηγίες ελέγχου για το ενδεχόμενο 

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

σακχαρώδη διαβήτη τύπου � σε ασυμπτωματικά 
παιδιά περιλαμβάνουν τα παρακάτω κριτήρια:

Υπέρβαρα (ΒΜΙ>85 η εκατοστιαία θέση για την 
ηλικία και το φύλο ή βάρος >��0% του ιδανικού 
για το ύψος)
Και δύο από τους παρακάτω παράγοντες κινδύ-

νου
Οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδους διαβήτου τύ-
που � σε πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγενείς 
Εθνικότητα
Σημεία ινσουλινικής αντίστασης ή καταστάσεων 
που σχετίζονται με την ινσουλινική αντίσταση 
(όπως η μελανίζουσα ακάνθωση, η υπέρταση, 
η δυσλιπιδαιμία, και το σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών)
Ιστορικό μητέρας με σακχαρώδη διαβήτη ή δια-
βήτη κύησης
Ως έτος έναρξης του ελέγχου συνιστάται η ηλικία 

των �0 ετών ή η ηλικία έναρξης της εφηβείας, αν αυτή 
εμφανισθεί ενωρίτερα. Η συχνότητα του ελέγχου είναι 
κάθε � χρόνια και η προτιμότερη δοκιμασία είναι η απλή 
μέτρηση της γλυκόζης νηστείας πλάσματος (FPG.)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Μεγάλο μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης 
της παχυσαρκίας και του ΣΔ� πραγματοποιείται 
στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Λόγω 
της μεγάλης συχνότητας των διαταραχών αυτών 
οι ιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση και πρόληψη της παχυσαρκίας και του 
ΣΔ�. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτυχθεί 
θεραπευτικοί αλγόριθμοι και οδηγίες για θεραπευτι-
κούς στόχους. Η μη επίτευξη των στόχων αυτών στο 

•

•

•
•

•

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Κατάταξη καταστάσεων προδιαβήτη (από Νathan et al Diabetes Care 2007, 30:753-759) (35) *standard 
OGTT με 75 gr κρυσταλλική γλυκόζη.

Επίπεδα γλυκόζης
πλάσματος νηστείας (mg/dl) 

Γλυκόζη πλάσματος στις 2-h 
στο OGTT (mg/dl)*

Διαταραχή γλυκόζης νηστείας (IFG) �00-��5 <�00

Mεμονωμένη διαταραχή γλυκόζης νηστείας 
(IFG)

�00-��5 <�40

Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (IGT) <��6 �40-�99

Μεμονωμένη διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη 
(IGT)

<�00 �40-�99

Συνδυασμός ΙFG και IGT �00-��5 �40-�99

Φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη <�00 <�40
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επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας σηματοδοτεί 
την ανάγκη περισσότερο εξειδικευμένης θεραπευτικής 
παρέμβασης. 

Θεραπευτική αντιμετώπιση  
της παχυσαρκίας

Η απώλεια σωματικού βάρους μπορεί να βελτιώσει 
ή να αποτρέψει πολλούς από τους σχετικούς με την 
παχυσαρκία παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγ-
γειακά νοσήματα. Μπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση 
της αρτηριακής πίεσης στους υπερτασικούς ασθενείς, 
μείωση της επίπτωσης του σακχαρώδους διαβήτου, 
βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ, μείωση της ινσουλι-
νικής αντίστασης, μείωση της CRP πρωτείνης, βελτίωση 
της ενδοθηλιακής λειτουργίας. Τα θεραπευτικά μέσα 
είναι τα ακόλουθα:

Δίαιτα
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, δηλαδή η απώ-

λεια βάρους, είναι δύσκολη, όπως δύσκολη είναι και 
η διατήρηση της απώλειας του σωματικού βάρους. 
Απαραίτητη είναι η μείωση της προσλαμβανόμενης 
με την τροφή ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί αρνητικό 
ενεργειακό ισοζύγιο. Το διαιτολόγιο που θα χορηγηθεί 
σε κάθε ασθενή πρέπει να σχεδιαστεί εξατομικευμένα 
ούτως ώστε η ποσοτική και ποιοτική σύνθεσή του να 
καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς και να σέβεται 
κατά το δυνατόν τις προτιμήσεις του και τις συνθήκες 
ζωής του. Το ζητούμενο είναι να αλλάξει ο ασθενής 
επί το υγιεινότερο τον τρόπο ζωής του για πάντα. 
Περίπου ��-�5 kcal/kg χρειάζονται για τη διατήρηση 
ενός κιλού σωματικού βάρους σε ένα φυσιολογικό 
ενήλικα. Ο πλέον ρεαλιστικός στόχος είναι η μείωση 
κατά 5% του αρχικού σωματικού βάρους. Στη μελέτη 
Diabetes Prevention Program που έγινε σε ασθενείς 
με διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, απώλεια βάρους 
κατά 7% μείωσε την εξέλιξη σε σακχαρώδη διαβήτη 
κατά 58% (40). 

Άσκηση
Η αύξηση της ενεργειακής δαπάνης βοηθά τόσο 

στην απώλεια όσο και στη διατήρηση χαμηλότερου 
σωματικού βάρους, βελτιώνει την ινσουλινική ευαι-
σθησία και τον γλυκαιμικό έλεγχο. Η αερόβια άσκηση 
έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο λιπιδαιμικό προφίλ 
και τη σύσταση του σώματος. Όσον αφορά την επί-
δρασή της στο καρδιαγγειακό, μειώνει τον καρδιακό 
ρυθμό και την αρτηριακή πίεση στην ηρεμία και την 
άσκηση, μειώνει τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε 
οξυγόνο κατά την άσκηση, αυξάνει τη συσταλτικό-
τητα του μυοκαρδίου, τον παρασυμπαθητικό τόνο 

και πιθανά αυξάνει την αιματική ροή στα στεφανιαία 
αγγεία. Επιπλέον μπορεί να βοηθήσει στη διακοπή 
του καπνίσματος, να έχει αγχολυτική δράση και να 
μειώσει την όρεξη.

Φάρμακα 
Η φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί χρήσιμη θε-

ραπευτική παράμετρο μαζί όμως με τη δίαιτα, την 
άσκηση και την αλλαγή των διαιτητικών συνηθειών, 
ιδιαίτερα σε άτομα με BMI >30 Kg/m². Η απόφαση για 
την έναρξή τους πρέπει να γίνει αφού υπολογισθούν 
όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από τη χρήση τους. 

Βαριατρική χειρουργική
Η βαριατρική χειρουργική αποτελεί την τελευταία 

λύση και αφού έχουν δοκιμαστεί όλες οι μέθοδοι 
απώλειας βάρους χωρίς επιτυχία. Υπάρχουν πολ-
λές διαθέσιμες τεχνικές. Η επιλογή της χειρουργικής 
αντιμετώπισης της παχυσαρκίας έχει ένδειξη όταν 
ο ασθενής έχει ΒΜΙ >35Kg/m² και άλλους σοβαρούς 
παράγοντες κινδύνου ή ΒΜΙ >40Kg/m² χωρίς άλλους 
παράγοντες κινδύνου. 

Θεραπευτικός αλγόριθμος
Οι οδηγίες από το USPSTF (U.S PREVENTIoN 

STRATEGY TASK FoRCE) συνιστούν (�) τη συμβου-
λευτική παρέμβαση σε όλα τα παχύσαρκα άτομα με 
BMI>30Kg/m² με σκοπό την αλλαγή υγιεινοδιαιτητικών 
συνηθειών με παράλληλο καθορισμό ρεαλιστικών στό-
χων απώλειας σωματικού βάρους, (�) φαρμακευτική 
θεραπεία σε αυτούς που αποτυγχάνουν να επιτύχουν 
τους στόχους απώλειας μόνο με τη δίαιτα ή την άσκη-
ση, (3) η βαριατρική χειρουργική είναι εναλλακτική 
λύση για ασθενείς με ΒΜΙ>40Kg/m² που απέτυχαν 
με δίαιτα και άσκηση (με ή χωρίς φαρμακευτική θε-
ραπεία) και έχουν άλλους παράγοντες νοσηρότητας 
(υπνική άπνοια, υπέρταση, διαταραχή μεταβολισμού 
γλυκόζης, δυσλιπιδαιμία). (4) η βαριατρική χειρουρ-
γική όταν ενδείκνυται, πρέπει να εκτελείται σε ειδικά 
κέντρα και από έμπειρους χειρουργούς. 

Πρόληψη-καθυστέρηση σακχαρώδους διαβήτου 
τύπου 2 (κατευθυντήριες οδηγίες ΑDA 2008) (41)

oι στόχοι της πρόληψης στο διαβήτη τύπου � 
αφορούν: την καθυστέρηση της έναρξης του διαβήτη, 
την προστασία του β-κυττάρου και την πρόληψη ή 
καθυστέρηση των μικροαγγειακών και ενδεχόμενα και 
των καρδιαγγειακών επιπλοκών. Το �006 δημοσιεύθηκε 
η επιδημιολογική προοπτική μελέτη EPIC-NoRFoLC, 
η οποία έδειξε ότι η τήρηση των κανόνων υγιεινού 
τρόπου διαβίωσης (BMI<�5Kg/m², κατανάλωση λίπους 
<30%, κορεσμένου <�0%, φυτικών ινών >�5γρ/�000 
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θερμίδες και φυσική δραστηριότητα>4 ώρες/εβδομά-
δα) προστατεύει από τη εμφάνιση διαβήτη τύπου �. 
Σε πληθυσμό �5.000 ατόμων 40-70 ετών και 4,6 έτη 
παρακολούθησης κανένα από τα άτομα που τηρούσαν 
και τους 5 κανόνες δεν εμφάνισε διαβήτη (4�). 

Η προληπτική δράση των αλλαγών του τρόπου 
ζωής (διατροφικές παρεμβάσεις με παράλληλη αύξηση 
της σωματικής δραστηριότητας) ή και της χρήσης 
φαρμακευτικών παραγόντων στην εμφάνιση σακχα-
ρώδη διαβήτη σε άτομα με διαταραγμένη ανοχή στη 
γλυκόζη έχει μελετηθεί σε πολλές κλινικές μελέτες 
(Finnish Diabetes Prevention Study, Malmo, Da Qing, 
Stop NIDDM, TRIPoD, XENDoS, PIPoD) (43-49). Όλες 
οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι στις ομάδες παρέμβασης 
μετά το τέλος της παρακολούθησης παρατηρήθηκε 
σημαντικά μικρότερη συχνότητα εμφάνισης ΣΔ� σε 
σχέση με τις ομάδες ελέγχου. 

Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συστήνει: 
Ασθενείς με IGT ή IFG θα πρέπει να μειώσουν το 
σωματικό τους βάρους κατά 5-�0% και να αυξήσουν 
τη σωματική τους δραστηριότητα σε �50 λεπτά 
εβδομαδιαίως μέτριας έντασης φυσική δραστηρι-
ότητα όπως το περπάτημα.
Εκτός από τις οδηγίες αλλαγής τρόπου ζωής, μπορεί 
να δοθεί μετφορμίνη σε ασθενείς που είναι σε πολύ 
υψηλό κίνδυνο (συνδυασμός IFG και IGT μαζί με 
άλλους παράγοντες κινδύνου), είναι παχύσαρκοι 
και έχουν ηλικία <60 ετών.
Παρακολούθηση για την εξέλιξη σε διαβήτη κάθε 
χρόνο.

Στόχοι γλυκαιμικού ελέγχου για ενήλικες  
με διαβήτη (ADA 2008)

Οι στόχοι γλυκαιμικού ελέγχου, όπως έχουν καθο-

•

•

•

ρισθεί από τους διάφορους επιστημονικούς φορείς 
εμφανίζονται στον πίνακα 3. Στη πράξη ο πλέον ρε-
αλιστικός στόχος είναι η μείωση της HbA�c στο 7%. Η 
επίτευξη του στόχου αυτού μειώνει τις μικροαγγειακές 
επιπλοκές και τη διαβητική νευροπάθεια και πιθανόν 
και τις μακροαγγειακές επιπλοκές. Όμως επειδή αρ-
κετές επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν μεγαλύτερο 
όφελος όταν η HbΑ�c είναι στα φυσιολογικά επίπεδα, 
σε επιλεγμένα άτομα μπορεί να τεθεί σαν στόχος η 
επίτευξη HbA�c <6%, με την προϋπόθεση βέβαια να 
μη συμβαίνουν συχνά υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Η δίαιτα και η άσκηση αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ΣΔ�. Εάν δεν 
επιτύχει η δίαιτα και η άσκηση στην αντιμετώπιση της 
υπεργλυκαιμίας και την επίτευξη του θεραπευτικού 
στόχου, ο οποίος έχει επιλεγεί για τον συγκεκριμένο 
ασθενή, η θεραπευτική προσπάθεια επεκτείνεται στη 
χρήση των αντιδιαβητικών δισκίων ή τη χρήση ινσουλί-
νης. Η αλλαγή τρόπου ζωής πρέπει να επισημαίνεται 
σε κάθε επίσκεψη και η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 
να ελέγχεται κάθε 3 μήνες έως ότου επιτευχθεί τιμή 
HbA�c<7%. Στη συνέχεια ο ασθενής επανελέγχεται 
τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. Η θεραπευτική παρέμβαση 
πρέπει να τροποποιείται εάν η HbA�c είναι ≥7%. 

Ο αλγόριθμος για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου � διατυπώθηκε για πρώτη φορά τον 
Αύγουστο του �006 (εικόνα 2) (50). Τον Οκτώβριο 
του �008 αναπροσαρμόστηκε για να συμπεριλάβει τα 
καινούργια φαρμακευτικά σκευάσματα και τα δεδομένα 
που αποκτήθηκαν για αυτά μετά από πολυάριθμες 
κλινικές δοκιμές (5�). Τα νέα στοιχεία συμπεριλαμβά-
νονται σε μια από κοινού καταληκτική έκθεση από 
την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία και από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας του σακχαρώδη 

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Θεραπευτικοί στόχοι στο σακχαρώδη διαβήτη. 

ADA IDF/AACe

Προγευματική
γλυκόζη 

70-�30 mg/dl <��0 mg/dl

Mεταγευματική γλυκόζη
(� ώρες μετά το γεύμα)

<�80 mg/dl <�40 mg/dl

ÇbA�c <7% <6,5

AñôçñéáêÞ ðßåóç <�30/80 mmHg

Λιπίδια

LDL
άτομα με στεφανιαία νόσο

<�00 mg/dl
<70 mg/dl

Ôñéãëõêåñßäéá <�50 mg/dl

HDL >40 mg/dl
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διαβήτη, η οποία καθόρισε τη σειρά των θεραπευ-
τικών παρεμβάσεων που πρέπει να ακολουθείται 
(εικόνα 3). Βάσει των πρόσφατων αυτών οδηγιών 
συνιστάται η θεραπευτική οδός να είναι αυτή που 
περιλαμβάνει τις καλά αξιολογημένες θεραπείες. Τα 
πλέον σημαντικά δεδομένα που προκύπτουν από τον 
αναθεωρημένο αλγόριθμο είναι τα εξής: (�) η χρήση 
της ροσιγλιταζόνης πρέπει να αποφεύγεται, (�) στο 
πρώτο θεραπευτικό βήμα μαζί με τις αλλαγές του 
τρόπου ζωής, συνίσταται η χορήγηση μετφορμίνης, 
(3) επί μη επίτευξης ΗbA�c<7%, συνίσταται η προ-
σθήκη βασικής ινσουλίνης ή σουλφονυλουριών (4) μετά 
από αποτυχία και αυτού του σχήματος συνιστάται 
η εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία. Οι λιγότερο 
μελετημένες και τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας 

θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν την προσθήκη 
πιογλιταζόνης ή μιμητικών του GLP μετά το πρώτο 
θεραπευτικό βήμα (των αλλαγών του τρόπου ζωής 
σε συνδυασμό με την μετφορμίνη). Εν συνεχεία επί μη 
επιτεύξεως HbA�c <7% συνίσταται η προσθήκη σουλ-
φονυλουριών στην πιογλιταζόνη ή η αντικατάσταση 
όλων από βασική ινσουλίνη μαζί με τη μετφορμίνη και 
τη συνέχιση όλων των υγιεινοδιαιτητικών μέτρων. Οι 
στόχοι πρέπει βέβαια να εξατομικεύονται, ειδικά σε 
πληθυσμούς που χρειάζονται ειδική μεταχείριση (παι-
διά, έγκυοι, ηλικιωμένοι) και πρέπει να είναι λιγότερο 
αυστηροί στα άτομα που παρουσιάζουν συχνές ή 
σοβαρές υπογλυκαιμίες. Οι αυστηροί στόχοι ρύθμισης 
μπορούν να ελαττώσουν περαιτέρω τις μικροαγγειο-
παθητικές επιπλοκές, με τον κίνδυνο όμως αυξημένων 

Εικόνα 2. Αλγόριθμος ADA/EASD για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2. (από Nathan et al, Diabetes Care. 2006, 
29:1963-72) (50).
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υπογλυκαιμιών και αμφίβολη αποτελεσματικότητα 
στις μακροαγγειακές βλάβες και κατ’ επέκταση τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αναμφίβολα τόσο η παχυσαρκία όσο και ο ΣΔ � 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες καρδιαγγεια-
κού κινδύνου. Οι διαταραχές αυτές που τείνουν να 
λάβουν επιδημικό χαρακτήρα, μπορούν και πρέπει 
να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά στο επίπεδο 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας, με την παράλληλη 
δυνατότητα εξειδικευμένης αντιμετώπισης, όποτε 
και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι διαγνωστικοί 
και θεραπευτικοί αλγόριθμοι, που έχουν πρόσφατα 
αναπτυχθεί, προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους 
επαγγελματίες υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Εικόνα 3. Αλγόριθμος ADA/EASD για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2. (από Nathan et al. Diabetes Care 2008, 31: 
1-11) (51). 

Η ευρεία εφαρμογή τους, μετά από κατάλληλη εκ-
παίδευση, αποσκοπεί στην καλύτερη πρόληψη και 
θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταβολικών αυτών 
διαταραχών, των οποίων η μη σωστή και έγκαιρη 
αντιμετώπιση, έχει σαν επακόλουθο σοβαρότατες 
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών και παράλληλα 
την δραματική αύξηση του συνολικού εθνικού κόστους 
υγείας.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟI ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚH  
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚH ΠΡΟΣΠeΛΑΣΗ  

ΤΟΥ OζΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟyΣ

Πρόεδρος: ΓΚ Παπαγεωργίου*

Μ Τζανέλα1, Α Βαλατσού2, Ε Μαργέλλου,2 Ρ Τόκου2

summary

TzANeLA Μ, VALATSOu A, MArGeLLOu H, TOkOu r. Pitfalls in the diagnostic and therapeutic 
approach of thyroid nodule. Incidentally discovered thyroid nodules is the most common cause 
for endocrine consultation. The question that has to be addressed is whether a nodule is responsible 
for a functional thyroid abnormality or whether has a malignant potential. Generally we just follow 
up with ultrasonography nodules <1 cm. For nodules >1 cm TSH levels determination is necessary 
to determine the presence of functional autonomy. Fine needle aspiration is mandatory for nodules 
that are not autonomous, followed by thyroidectomy or regular follow up, according to the cytology 
results. Nosokomiaka Chronika, 71, Supplement, 217-223, 2009.

key words: Thyroid nodule, FNA, autonomy, thyroid cancer.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η ανεύρεση θυρεοειδικών όζων είναι ίσως η πιο συχνή αιτία ενδοκρινολογικής εκτίμησης. Τα 
ερωτήματα που κυρίως θα πρέπει να διερευνηθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι αν οι όζοι 
ευθύνονται για λειτουργικές διαταραχές του θυρεοειδούς ή αν υποκρύπτουν κακοήθεια. Γενικά 
θεωρείται ότι όζοι < 1 cm απλώς παρακολουθούνται υπερηχογραφικά. Για τους μεγαλύτερους 
όζους είναι απαραίτητη η μέτρηση της TSH για να αποκλειστεί η εκκριτική αυτονομία. Στους 
μη αυτόνομους όζους χρειάζεται κυτταρολογική διερεύνηση με παρακέντηση και στη συνέχεια 
παρακολούθηση ή θυρεοειδεκτομή ανάλογα με τα αποτελέσματα Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συ-
μπλήρωμα, 217-223, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Οζος θυρεοειδους, FNA, αυτονομια, καρκίνος θυρεοειδούς.

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Ως όζος θυρεοειδούς ορίζεται μία περιγεγραμμένη 

διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα. Υπολογίζεται ότι 
κατά τη διάρκεια της ζωής ο κίνδυνος για την ανά-
πτυξη ενός ψηλαφητού όζου είναι μεταξύ 5-�0% του 
πληθυσμού (�,�). Με την ευρεία χρήση του υπερη-
χογραφήματος όμως και από μελέτη σε νεκροτομικό 
υλικό διαπιστώνεται ότι > 50% του πληθυσμού ανα-

ΔΙΑΛΕΞΗ
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πτύσσουν θυρεοειδικούς όζους κατά την διάρκεια της 
ζωής τους (3,4), οι περισσότεροι από τους οποίους 
είναι μικροί και οι περισσότεροι των οποίων στερού-
νται κλινικής σημασίας. Παρόλα αυτά επειδή λίγοι 
από αυτούς κρύβουν κακοήθεια (5-�7% των μονήρων 
ψυχρών όζων), η διαγνωστική προσέγγιση για τον 
αποκλεισμό καρκίνου αποτελεί συχνό και σημαντικό 
κλινικό πρόβλημα. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί 
ότι με την ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος η 
συχνότητα του αμιγούς μονήρη όζου του θυρεοειδούς 
έχει μειωθεί σημαντικά, και σήμερα στην πραγματικό-
τητα μιλάμε για προεξάρχοντα όζο μιας πολυοζώδους 
βρογχοκήλης (3,4). 

Ο όρος βρογχοκήλη υποδηλώνει την αύξηση του 
μεγέθους του θυρεοειδούς (πέραν των �0 gr που είναι 
φυσιολογικά), που οφείλεται σε έντονο πολλαπλα-
σιασμό των επιθηλιακών κυττάρων των θυλακίων 
του αδένα. Η μη τοξική βρογχοκήλη χαρακτηρίζεται 
από αυξημένο αριθμό και μέγεθος θυλακίων που 
σχηματίζονται από επιθηλιακά κύτταρα με μεγάλου 
βαθμού ετερογένεια (πολυκλωνική ανάπτυξη), ενώ 
ο συνδετικός ιστός συμμετέχει ελάχιστα στη μάζα 
της βρογχοκήλης (�,3). Η βρογχοκήλη διακρίνεται 
μορφολογικά σε απλή ή διάχυτη, όταν αποτελείται 
από ομοιόμορφα αυξημένα θυλάκια και σε οζώδη όταν 
τα θυλάκιά της εμφανίζουν διαφορετικό μέγεθος με 
αποτέλεσμα την δημιουργία όζων. Χαρακτηριστικό 
είναι επίσης ότι η δημιουργία της βρογχοκήλης είναι 
αργή διαδικασία που εξελίσσεται σε αρκετά χρόνια 
ή και δεκαετίες. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι ενώ στα αρχικά στάδια η βρογχοκήλη μπορεί να 
είναι διάχυτη, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις 
περιπτώσεις, καταλήγει σε οζώδη με την πάροδο του 
χρόνου. Τέλος, η βρογχοκήλη διακρίνεται σε ενδημική, 
όταν ανευρίσκεται στο >�0% του πληθυσμού μιάς 
περιοχής και σε σποραδική (<�0%) (�,�,3).. 

Αιτιοπαθογένεια

Ο κυριότερος, αλλά όχι και ο μόνος αυξητικός 
παράγοντας του θυρεοειδούς είναι η TSH. Ετσι αντιρ-
ροπιστική αύξηση της TSH λόγω οριακά μειωμένης 
παραγωγής θυρεοειδικών ορμονών, προλαμβάνει μεν 
τον υποθυρεοειδισμό, οδηγεί όμως στη δημιουργία 
βρογχοκήλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
ιωδοπενική βρογχοκήλη λόγω μειωμένης πρόσληψης 
ιωδίου από τις τροφές με αποτέλεσμα μειωμένη 
σύνθεση θυρεοειδικών ορμονών, αντιρροπιστική αύ-
ξηση της TSH και βρογχοκήλη. Παρόμοιος είναι και ο 
μηχανισμός της βρογχοκήλης από δυσορμονογένεση 
(συγγενής έλλειψη ενζύμων απαραίτητων για την 
σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών). Σπανιότατα 

βρογχοκήλη εμφανίζεται με τον ίδιο μηχανισμό με την 
λήψη βρογχοκηλογόνων (λίθιο, ιωδιούχα σε επιρρεπή 
άτομα-βλέπε δράση ιωδίου παραπάνω). Βέβαια στις 
παραπάνω περιπτώσεις η εκσεσημασμένη μείωση 
της ορμονοσύνθεσης δεν αντιρροπείται και οδηγεί 
έτσι στην εμφάνιση υποθυρεοειδισμού (�,�,3). Σε 
μείωση της ορμονοσύνθεσης (στην υποθυρεοειδική 
φάση) οφείλεται εν μέρει και η παροδική συνήθως 
βρογχοκήλη που παρατηρείται στις θυρεοειδίτιδες, αν 
και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις περιπτώσεις 
αυτές η διόγκωση του θυρεοειδούς οφείλεται κυρίως 
σε διήθηση του αδένα από φλεγμονώδη στοιχεία 
(πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα). 
Αλλοι παράγοντες με βρογχοκηλογόνο δράση είναι οι 
διεγερτικές ανοσοσφαιρίνες με τυπικό παράδειγμα 
την εμφάνιση της βρογχοκήλης στην νόσο Graves’, 
αυξητικοί παράγοντες, όπως ο IGF-� ή κυτταροκί-
νες (IL-� και 6, TNF και ιντερφερόνη). Συνήθης είναι 
και η εμφάνιση βρογχοκήλης στην εφηβεία και την 
κύηση, που συνήθως είναι διάχυτη και παροδική και 
πιθανότατα οφείλεται στη δράση διαφόρων αυξη-
τικών παραγόντων και στην δράση τύπου TSH της 
χοριακής γοναδοτροπίνης, αντίστοιχα. Πάντως, ενώ 
η δημιουργία της βρογχοκήλης στα αρχικά της στάδια 
εξαρτάται από τα βρογχοκηλογόνα, συνήθως την TSH, 
στη συνέχεια η περαιτέρω αύξησή της εξελίσσεται 
αυτόνομα (�,4). 

Οι βρογχοκηλογόνοι παράγοντες επηρεάζουν 
τον ρυθμό του πολλαπλασιασμού διαφόρων κλώνων 
θυρεοειδικών κυττάρων που αποτελούν ετερογενή 
πληθυσμό ως προς τον ενδογενή ρυθμό πολλαπλασια-
σμού, την ευαισθησία σε εξωθυρεοειδικούς διεγερτικούς 
παράγοντες και τους λειτουργικούς χαρακτήρες (πχ. 
πρόσληψη Ιωδίου, σύνθεση ορμονών) με αποτέλε-
σμα να δημιουργούνται σε μια βρογχοκήλη θερμοί 
και ψυχροί όζοι, μεγάλοι ή μικρότεροι ανάλογα με 
την λειτουργικότητα και τον ενδογενή ρυθμό πολ-
λαπλασιασμού των θυλακικών κυττάρων που τους 
αποτελούν (8). Οταν οι διάφοροι βρογχοκηλογόνοι 
παράγοντες επιδρούν στα θυλακικά κύτταρα οδηγούν 
στην πολυκλωνική ανάπτυξή τους με αποτέλεσμα 
την δημιουργία υπερπλαστικών όζων. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις όμως (πιθανότατα λόγω ύπαρξης διε-
γερτικών μεταλλάξεων) παρατηρείται αύξηση ενός 
μόνον κλώνου θυλακικών κυττάρων με αποτέλεσμα 
την δημιουργία νεοπλασίας (αδενώματος) καλοήθους 
ή κακοήθους. Ετσι οι όζοι μιας βρογχοκήλης μπορεί 
να είναι υπερπλαστικοί ή αδενώματα (νεοπλάσματα) 
ή συνδυασμός και των δύο. Στην τελική διαμόρφωση 
της οζώδους βρογχοκήλης συντελούν και εστιακές 
νεκρώσεις, αιμορραγίες, κυστικές εκφυλίσεις όζων 
και δημιουργία ουλώδους ιστού (5,6). 
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Συμπτωματολογία

Η βρογχοκήλη στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν προκαλεί ειδικά κλινικά προβλήματα, εκτός από 
τοπική πίεση, όταν το μέγεθός της είναι ιδιαίτερα αυ-
ξημένο. Η διάγνωση της βρογχοκήλης είναι εύκολη με 
την προσεκτική ψηλάφηση του αδένα, που συνήθως 
αποκαλύπτει διάχυτη ή οζώδη διόγκωσή του, συμπα-
γούς συνήθως συστάσεως. Προσοχή χρειάζεται σε 
άτομα ιδιαίτερα παχύσαρκα (αυξημένη πιθανότητα 
υποεκτίμησης του μεγέθους και της μορφολογίας του 
θυρεοειδούς) ή ιδιαίτερα αδύνατα, οπότε υπερεκτιμά-
ται το μέγεθος του αδένα. Το υπερηχογράφημα του 
θυρεοειδούς θα λύσει τυχόν αμφιβολίες όσον αφορά το 
μέγεθος του αδένα, αλλά κυρίως θα δώσει λεπτομέρειες 
για τον αριθμό, το μέγεθος και την σύσταση (κυστικοί 
ή συμπαγείς) των όζων της βρογχοκήλης. Το σπινθη-
ρογράφημα δίνει την χαρακτηριστική εικόνα ψυχρών 
και θερμών περιοχών (όζων) και δεν χρειάζεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Απαραίτητος θεωρούμε 
ότι είναι ο προσδιορισμός της TSH διότι θα καθορίσει 
την αντιμετώπιση της βρογχοκήλης. ενώ τα επίπεδα 
θυρεοειδικών ορμονών είναι φυσιολογικά (3,4,5). 

Διαγνωστική προσέγγιση- 
Παρακολούθηση

Δύο είναι τα ερωτήματα σε ότι αφορά την εξέλιξη 
της βρογχοκήλης �) η ύπαρξη ή όχι κακοήθειας σε 
κάποιον από τους όζους και �) η πιθανότητα ανά-
πτυξης αυτονομίας σε έναν η περισσότερους όζους 
και κατά συνέπεια η εμφάνιση υπερθυρεοειδισμού 
στον ασθενή (4,6,7,8). 

Καθοριστικό για την διαγνωστική προσέγγιση και 
παρακολούθηση των θυρεοειδικών όζων είναι το 
μέγεθός τους. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το υπε-
ρηχογράφημα είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη μέθοδος 
και αποκαλύπτει όζους πολύ μικρού μεγέθους που 
δημιουργούν ανομοιογένεια στην υπερηχογραφική 
απεικόνιση του θυρεοειδούς (9-��). Στην κλινική πράξη 
οι μέθοδοι διερεύνησης που θα περιγράψουμε αφορούν 
σε όζους μεγέθους > � cm. Σε βρογχοκήλες με όζους 
μικρότερου μεγέθους επιβάλλεται ο προσδιορισμός 
θυρεοειδικών ορμονών, TSH, και αντιθυρεοειδικών 
αντισωμάτων γιατί τις περισσότερες φορές τέτοια 
ανομοιογένεια του θυρεοειδικού παρεγχύματος συνο-
δεύει την αυτοάνοση θυρεοειδική νόσο. Αν η διάγνωση 
επιβεβαιωθεί θα πρέπει να ενημερωθεί ο ασθενής για 
την πιθανότητα εξέλιξης σε κλινική δυσλειτουργία 
(υπερ- ή υπο-θυρεοειδισμό) για τους παράγοντες που 
ευοδώνουν την εξέλιξη (κυρίως έκθεση σε ιωδιούχα) 
και να ευαισθητοποιηθεί στα αντίστοιχα συμπτώματα. 

Όταν ανευρίσκεται και υψηλή TSH επιβάλλεται η χο-
ρήγηση θυροξίνης, διότι είναι ίσως η μόνη περίπτωση 
όπου η αγωγή μειώνει το μέγεθος των όζων. Η ύπαρξη 
κακοήθειας δεν αποκλείεται στους μικρούς αυτούς 
όζους, όμως φαίνεται ότι η νοσηρότητα και βέβαια 
η θνησιμότητα που προκαλεί είναι αμελητέες (�3-�5). 
Όμως θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε έναν 
δεύτερο U/S έλεγχο σε διάστημα �0-�� μήνων ώστε 
να διερευνηθεί η ταχύτητα ανάπτυξης των όζων, αν 
δηλαδή παραμένουν σταθεροί < �cm ή αυξάνονται 
σε μέγεθος. 

Για τους μεγαλύτερους όζους (μονήρεις ή προεξάρ-
χοντες) υπάρχουν αρκετά προτεινόμενα πρωτόκολλα 
(αλγόριθμοι) για την διαγνωστική προσέγγιση τους 
(�0-��). Eπειδή η εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουρ-
γίας είναι σημαντική για την διαφορική διάγνωση των 
μονήρων ή προεξαρχόντων όζων ο προτεινόμενος 
αλγόριθμος φαίνεται στo σχημα �. 

Ο προσδιορισμός της TSH είναι πάντα το αρχι-
κό βήμα της διαγνωστικής προσέγγισης. Τιμές TSH 
μικρότερες από την κατώτερη φυσιολογική τιμή για 
το εργαστήριο επιβάλλουν διερεύνηση προς την κα-
τεύθυνση της τοξικής πολυοζώδους βρογχοκήλης-
τοξικού αδενώματος, ενώ φυσιολογικές τιμές TSH 
επιβάλλουν την διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη κακο-
ήθειας σε κάποιον από τους όζους. Τέλος τιμές TSH 
ψηλότερες από την ανώτερη φυσιολογική, εγείρουν 
την υποψία αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας και εξέλιξης 
σε υποθυρεοειδισμό (8). 

1) Μονήρης ή προεξάρχων όζος και χαμηλά επίπεδα 
tsH 
Είναι το αποτέλεσμα αυτόνομης λειτουργίας όζων 

μιας βρογχοκήλης που κατά κανόνα προϋπάρχει για 
πολύ καιρό, ιδιαίτερα σε ιωδοπενικές περιοχές. o 
υπερθυρεοειδισμός εγκαθίσταται αργά και σταδιακά 
σε αντίθεση με την ν. Graves’, δεδομένου ότι αντικα-
τοπτρίζει την εξέλιξη της λειτουργικής αυτονομίας 
από την δράση της TSH ενός ή περισσότερων όζων 
της πολυοζώδους βρογχοκήλης. Συνήθως προηγείται 
παρατεταμένη περίοδος υποκλινικού υπερθυρεοειδι-
σμού που χαρακτηρίζεται από χαμηλή ως ανεσταλμένη 
TSH και φυσιολογικά επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών 
(�,�). Ο ρυθμός μετάπτωσης από τον ευθυρεοειδισμό 
σε υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό και τελικά σε τυπικό 
υπερθυρεοειδισμό δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Εχει 
αναφερθεί ότι 9-�0% των ασθενών που παρακολου-
θούνται για οζώδη βρογχοκήλη για διάστημα 7-�� 
ετών, θα αναπτύξουν τελικά κλινικό υπερθυρεοει-
δισμό. Η εξέλιξη εν μέρει εξαρτάται από γενετικούς 
παράγοντες, από σωματικές μεταλλάξεις στους διά-
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φορους όζους και από εξωγενείς παράγοντες όπως 
η πρόσληψη ιωδίου. 

Σωματικές ενεργοποιητικές (gain of function) 
μεταλλάξεις του TSH-R καθώς και των Gsα έχουν 
εντοπιστεί σε όζους τοξικής πολυοζώδους βρογχο-
κήλης από πολλούς ερευνητές (�6). Οι περισσότερες 
μελέτες εστιάζουν σε όζους με χαρακτήρες θυλακι-
κικού αδενώματος που περιβάλλονται από σαφή 
κάψα συνδετικού ιστού. Στο υλικό αυτό η συχνότητα 
των παραπάνω ενεργοποιητικών μεταλλάξεων φτά-
νει στο 80% των αδενωμάτων. Τα αδενώματα είναι 
αποτέλεσμα νεοπλασματικού πολλαπλασιασμού 
ενός κλώνου κυττάρων (μονοκλωνική ανάπτυξη) 
και έτσι όλα τα κύτταρα τους εμφανίζουν την ίδια 
μετάλλαξη. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι σε μικρό-
τερη συχνότητα οι μεταλλάξεις του TSH-R και των 
Gsα έχουν εντοπιστεί και σε υπερπλαστικούς όζους 
τοξικής πολυοζώδους βρογχοκήλης (δηλ όζους 
χωρίς ινώδη κάψα που κατά τεκμήριο θεωρούνται 
πολυκλωνικής σύστασης). Με τα ερευνητικά αυτά 
δεδομένα έχει διατυπωθεί η υπόθεση (εικόνα �) ότι οι 
όζοι αυτοί αυτονομούνται στη διάρκεια της αύξησης 
μιάς πολυοζώδους βρογχοκήλης διότι φέρουν μία 
ευοδωτική μετάλλαξη (πχ του TSH-R ή της πρω-

τεϊνης Gsα) που οδηγεί σε ενεργοποίηση της οδού 
του cAMP με αποτέλεσμα διέγερση της αύξησης 
και της λειτουργικότητας. Η σταδιακή αύξηση των 
θυρεοειδικών ορμονών που παράγονται από τον 
όζο επιφέρει αναστολή της TSH και άρα μείωση 
της λειτουργίας του θυρεοειδικού παρεγχύματος 
μεταξύ των όζων μέχρι της πλήρους αναστολής του 
(σχήμα �). Η αυξημένη TSH σε ιωδοπενικές περιοχές 
ενδεχομένως να αποτελεί το αρχικό ερέθισμα για 
υπερπλασία των θυλακικών κυττάρων, ερέθισμα 
στο οποίο ο κυτταρικός πληθυσμός του όζου που 
φέρει τις παραπάνω σωματικές μεταλλάξεις απαντά 
ζωηρότερα, με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση του 
μεγέθους και της λειτουργικότητας από το λοιπό 
θυρεοειδικό παρέγχυμα αλλά και τους άλλους όζους 
που δεν φέρουν τις ευοδωτικές αυτές μεταλλάξεις 
(πχ ψυχροί όζοι της πολυοζώδους τοξικής βρογ-
χοκήλης) (5). 

Tο τοξικό αδένωμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ειδική 
περίπτωση μονήρους όζου με αυτόνομη σύνθεση και 
έκκριση θυρεοειδικών ορμονών που καταστέλλουν 
την TSH, έτσι ώστε ο υπόλοιπος θυρεοειδικός ιστός 
απουσία της TSH να παύει να λειτουργεί (�,�,3). Τα 
τοξικά αδενώματα είναι ιστολογικά θυλακιώδη αδε-
νώματα. Η εξέλιξη ενός αυτόνομου (“θερμού”) όζου 
σε τοξικό αδένωμα εκτιμάται σε 0-6% κάθε χρόνο. 
Η εκκριτική δραστηριότητα του τοξικού αδενώμα-
τος μπορεί να εκτιμηθεί από το γινόμενο: (αριθμός 
κυττάρων=μέγεθος του αδενώματος) Χ (παροχή 
ιωδίου) Χ (λειτουργική δραστηριότητα των κυττάρων). 
Το μέγεθος του αδενώματος έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την εμφάνιση κλινικής συμπτωματολογίας, δεδο-

Σχήμα 1. Σύγχρονη προσέγγιση ασθενούς με μονήρη όζο 
θυρεοειδούς.

Σχήμα 2. Σχηματική παράσταση της παράλληλης εξέλιξης του 
σπινθηρογραφήματος (επάνω) και της έκκρισης θυρεοειδικών 
ορμονών και της TSH (κάτω) σε αυτόνομους όζους. 
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μένου ότι έχει δειχθεί ότι σε 6ετή παρακολούθηση 
όζοι μεγαλύτεροι από 3 cm στη διάγνωση ενέχουν 
�0% κίνδυνο να αναπτύξουν υπερθυρεοειδισμό ενώ 
σε όζους μικρότερους από �.5 cm ο κίνδυνος είναι 
�-5% (3). 

Οι κλινικές εκδηλώσεις του υπερθυρεοειδισμού 
είναι συνήθως ήπιες επι τοξικού αδενώματος και 
βεβαίως δεν συνυπάρχει οφθαλμοπάθεια ή δερμα-
τοπάθεια (όπως στη νόσο Graves’). Στην εργαστηρι-
ακή διερεύνηση είναι χαρακτηριστική η ανεσταλμένη 
TSH με φυσιολογικές ή ήπια αυξημένες θυρεοειδικές 
ορμόνες, κυρίως Τ3. Η εργαστηριακή αυτή εικόνα, 
ιδιαίτερα σε υπερήλικα άτομα με όζο στον θυρεοειδή 
κατά την ψηλάφηση ή την υπερηχογραφική διερεύ-
νηση ίσως αποτελεί μία από τις ελαχιστες ενδείξεις 
που έχει σήμερα η σπινθηρογραφική απεικόνιση του 
θυρεοειδούς (3,4). Η εξέταση αυτή αποκαλύπτει την 
χαρακτηριστική εικόνα του τοξικού αδενώματος που 
προσλαμβάνει το ραδιοφάρμακο με άλλοτε άλλου 
βαθμού αναστολή του υπόλοιπου θυρεοειδικού πα-
ρεγχύματος. Το σπινθηρογράφημα θα πρέπει πάντα 
να συνοδεύεται από φηλάφηση διότι το ευμέγεθες 
τοξικό αδένωμα με πλήρη καταστολή του υπόλοιπου 
παρεγχύματος θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από 
αγενεσία του ενός λοβού ή τον μονήρη ψυχρό όζο (και 
στις δύο περιπτώσεις ετερόπλευρα της πρόσληψης 
του ραδιοφαρμάκου) 

2) Μονήρης ή προεξάρχων όζος και φυσιολογικά 
επίπεδα TSH
Η εμπειρία της κλινικής μας έχει δείξει ότι �9-�6 

% των καλώς διαφοροποιημένων καρκίνων του θυ-
ρεοειδούς αναπτύσσονται σε έδαφος πολυοζώδους 
βρογχοκήλης (�7). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι 
η βρογχοκήλη είναι κοινότατη διαταραχή και έτσι 
τελικά η πιθανότητα να υποκρύπτει καρκίνο είναι 
αρκετά σπάνια.

Οι πρώτες πληροφορίες που μπορεί να ληφθούν 
από το ιστορικό και την αντικειμενική εξέταση που 
συνηγορούν στην παρουσία κακοήθειας φαίνονται 
στον Πίνακα � (4,6,7). H παρουσία βρογχοκήλης στην 
οικογένεια συνηγορεί για καλοήθη διεργασία εκτός από 
τις περιπτώσεις που αναφέρεται μυελοειδές καρκίνωμα 
θυρεοειδούς μόνο ή σε συνδυασμό με φαιοχρωμο-
κύττωμα μέσα στα πλαίσια πολλαπλής ενδοκρινικής 
νεοπλασίας τύπου ΙΙ. Σπανίως έχουν περιγραφεί να 
υπάρχουν οικογένειες με θηλώδες ή θυλακιώδες θυ-
ρεοειδικό καρκίνωμα. Η ηλικία του ασθενούς και το 
φύλο είναι σημαντικά. Οι περισσότεροι καλοήθεις όζοι 
εμφανίζονται σε ηλικία από 30-50 ετών. Αντιθέτως 
καλοήθεις όζοι είναι πιο σπάνιοι στα παιδιά και τους 
εφήβους και όζοι σε αυτές τις ηλικίες είναι κακοήθεις 

σε ποσοστό από �0-73%. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει 
και στις περιπτώσεις εμφάνισης όζου στην ηλικία > 
των 60 ετών. Οι όζοι είναι πιο συχνοί στις γυναίκες 
και επομένως η παρουσία όζων σε ένα άντρα είναι 
περισσότερο ύποπτη για καρκίνο. Ένα πολύ ενδια-
φέρον στοιχείο από το ιστορικό είναι η πληροφορία 
που ο ασθενής έχει υποβληθεί σε θεραπεία με ακτινο-
βολία στην περιοχή της κεφαλής ή του τραχήλου για 
διάφορες αιτίες. Η παρουσία κάποιας θυρεοειδικής 
διαταραχής σ’ αυτούς τους ασθενείς αναφέρεται 
σε ποσοστά �0-40% και εμφανίζεται 5 έως και 30 
χρόνια αργότερα. Το ποσοστό κακοήθειας σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις αναφέρεται σε 30% και σχεδόν στο 
σύνολό του αφορά θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. 
Η αντικειμενική εξέταση του θυρεοειδούς μπορεί να 
δώσει χρήσιμες πληροφορίες. Ετσι το μέγεθος και η 
αύξηση του μεγέθους ενός όζου, η υφή του, η καθή-
λωσή του με τους παρακείμενους ιστούς, η τραχηλική 
λεμφαδενοπάθεια και συμπτώματα όπως η δυσφαγία, 
το βράγχος φωνής και η δύσπνοια είναι συνηγορητικά 
στοιχεία παρουσίας κακοήθειας (4,6,7,9). 

Δεν υπάρχουν ειδικοί βιοχημικοί δείκτες που να 
διαχωρίζουν τους καλοήθεις από τους κακοήθεις όζους 
του θυρεοειδούς πλήν της τιμής της καλσιτονίνης, η 
οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίζεται προ-
εγχειρητικά στις περιπτώσεις οικογενούς μυελοειδούς 
Ca (6,7,9). Η θυρεοσφαιρίνη ορού, αν και είναι ο πλέον 
αξιόπιστος δείκτης παρακολούθησης των θηλωδών 
και θυλακιωδών θυρεοειδικών καρκινωμάτων μετα-
θεραπευτικά (μετά εγχείρηση και καταστροφή των 
θυρεοειδικών υπολειμμάτων με ραδιενεργό 

�3�
Ι) (�7), 

προεγχειρητικά δεν είναι διαγνωστική, αφού ελέγχεται 
αυξημένη σε πολλές καταστάσεις δυσλειτουργίας του 

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Μονήρης όζος θυρεοειδούς 

Κλινικοί παράγοντες που συνηγορούν στην παρουσία 
κακοήθειας 
Οικογενειακό ιστορικό 
Ηλικία < �0 ή > 60 ετών 
Φύλο άνδρες > γυναίκες 
Ιστορικό ακτινοβολίας στο τράχηλο 
Γρήγορη ανάπτυξη 
Αύξηση του όγκου υπο αγωγή με θεραπεία καταστολής 
Πόνος 
Πιεστικά φαινόμενα: Δυσφαγία- βράγχος φωνής-  
Δύσπνοια 
Κλινικός ευθυρεοειδισμός 
Μονήρης > πολλαπλοί όζοι 
Υφή - μέγεθος, σαφώς περιγεγραμμένο 
Τραχηλικοί λεμφαδένες 
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θυρεοειδούς, όπως στην πολυοζώδη βρογχοκήλη 
(αυξημένη μάζα) ή στον υπερθυρεοειδισμό (αυξημένη 
λειτουργικότητα) (�,�,3). 

Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς μπορεί να 
δώσει στοιχεία που αυξάνουν την υποψία για ύπαρ-
ξη κακοήθειας σε έναν όζο. Τέτοια είναι η ύπαρξη 
ενός μόνον όζου, η ύπαρξη μικροαποτιτανώσεων, 
η υποηχογένεια, η απουσία άλω ή άλως με ασαφή 
και ανώμαλα όρια και τέλος η χαοτική ανάπτυξη 
αγγείωσης στο εσωτερικό του όζου (σε αντίθεση με 
την αγγείωση μόνο στην κάψα). Οι κυστικοί όζοι είναι 
συνήθως καλοήθεις. Να σημειωθεί επίσης ότι το μέγε-
θος δεν σχετίζεται με την ύπαρξη ή όχι κακοήθειας, 
όμως τα μικροκαρκινώματα έχουν άριστη πρόγνωση 
με αμελητέα νοσηρότητα (9,�8). 

o κυτταρολογικός έλεγχος του θυρεοειδούς με 
παρακεντήση με λεπτή βελόνη (fine needle aspira-
tion, FNA) εφαρμόζεται για την διάγνωση διαφόρων 
παθολογικών καταστάσεων του θυρεοειδούς, όμως 
η μείζων διαγνωστική της αξία αφορά στην διάκριση 
καλοήθειας ή κακοήθειας στους θυρεοειδικούς όζους. 
Η μέθοδος είναι απλή & ασφαλής η δε διαγνωστική 
της αξία πλησιάζει το 90%, εάν γίνεται από έμπειρα 
χέρια και μάλιστα υπό υπερηχογραφικό έλεγχο (�9). 
Σε λιγότερο έμπειρα χέρια, μπορεί να παρατηρηθούν 
επιπλοκές όπως η αιμορραγία, η τρώση της τραχείας 
και παροδική φλεγμονή, αλλά και τα επιχρίσματα 
που λαμβάνονται μπορεί να είναι ανεπαρκή για την 
διάγνωση. Η ευαισθησία της μεθόδου κυμαίνεται από 
57-98% και η ειδικότητα από 70-�00% (�0,��). Τα 
ποσοστά ψευδώς θετικών διαγνώσεων κυμαίνονται 
από 0-4%, των δε ψευδώς αρνητικών από �% εως 
πάνω από ��%. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η μη αξιο-
πιστία της μεθόδου στην διάγνωση του θυλακιώδους 
καρκινώματος θυρεοειδούς, στο οποίο η παρουσία 
διήθησης της κάψας ή των αγγείων είναι απαραίτητα 
για να τεθεί η διάγνωση (��). Η διαγνωστική αξία της 
παρακέντησης μειώνεται σε όζους < 0,5 cm ενώ για 
όζους >3 cm υπάρχει αρκετός προβληματισμός για 
την χρησιμότητά της (9,�0) Σύμφωνα με τους ισχύο-
ντες αλγόριθμους κάθε μονήρης ή προεξάρχων όζος 
> � cm θα πρέπει να παρακεντηθεί. Σε περιπτώσεις 
ύπαρξης πολλών παρομοίου μεγέθους όζων > � cm 
η FNA θα πρέπει να διενεργείται στους όζους εκεί-
νους που έχουν ύποπτα στοιχεία για κακοήθεια στο 
υπερηχογράφημα (�0-��). 

Θεραπεία

Η θεραπεία των όζων του θυρεοειδούς είναι χει-
ρουργική για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο κίνδυνος 
κακοήθειας είναι σημαντικός. Στις υπόλοιπες των πε-

ριπτώσεων συστήνεται παρακολούθηση (αρχικά κάθε 
6-�� μήνες), στη συνέχεια σε αραιότερα διαστήματα 
για τυχόν ταχεία αύξηση του μεγέθους των όζων 
με υπερηχογράφημα θυρεοειδούς ή των επιπέδων 
των θυρεοειδικών ορμονών (προσδιορισμός TSH και 
ελεύθερης T4) (9). 

Η θεραπεία με θυροξίνη που παλαιότερα απο-
τελούσε την συνηθέστερη μέθοδο αντιμετώπισης 
δεν φαίνεται να αποδίδει όταν χρησιμοποιείται ως 
μέθοδος ελέγχου του μεγέθους του όζου το υπερη-
χογράφημα (�3,�4). Ενδεχομένως να εμποδίζει την 
ανάπτυξη νέων όζων και να μειώνει το μέγεθος των 
όζων σε περιπτώσεις ιωδοπενίας(�5). Θα πρέπει 
όμως να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν το ενδεχόμενο 
ανεπιθύμητων ενεργειών στην καρδιακή λειτουργία 
(ταχυκαρδία, αρρυθμία) και στην οστική μάζα. Τέλος, 
η χορήγηση Τ

4
, πιθανότατα μειώνει το μέγεθος της 

βρογχοκήλης στα αρχικά της στάδια, πριν δηλαδή 
μεταπέσει σε οζώδη, όμως δεν την θεραπεύει πλήρως 
ούτε βέβαια μειώνει το μέγεθος των όζων μιας από 
μακρού εγκατεστημένης βρογχοκήλης. 

Τα τελευταία χρόνια προτείνονται μη αιματηρές 
μέθοδοι καταστροφής των όζων όπως η έγχυση αιθα-
νόλης, ή καταστροφή με ραδιοσυχνότητες και βέβαια 
η χορήγηση ραδιενεργού �3�Ι. Το Ι�3� προκαλεί μέση 
μείωση του μεγέθους του θυρεοειδούς κατά περίπου 
40%-60% μετά από ένα ή δύο χρόνια. Τους πρώτους 
3 μήνες της θεραπείας παρατηρείται μείωση κατά 
50% του μεγέθους, ενώ μία δεύτερη δόση μπορεί να 
μειώσει περαιτέρω τη βρογχοκήλη. Παρόλο που δεν 
υπάρχει μελέτη που να υποδεικνύει συγκεκριμένη δόση 
ραδιενεργού ιωδίου, στις περισσότερες μελέτες χορη-
γήθηκαν 3,7-5,5 Mbq / g θυρεοειδικού ιστού με στόχο 
η απορροφούμενη δόση να προσεγγίζει τα �00GY. 
Υπάρχουν δεδομένα ότι το 8% των ασθενών εμφανίζουν 
υποτροπή 3 ως 5 χρόνια μετά την θεραπεία (25), ενώ 
χρειάζεται προσοχή σε βρογχοκήλες που προκαλούν 
πιεστικά φαινόμενα στις οποίες αντιμετώπιση εκλογής 
είναι η ολική θυρεοειδεκτομή διότι το �3�Ι προκαλεί 
παροδική θυρεοειδίτιδα και οίδημα. 

Όπως είναι γνωστό η TSH διεγείρει την πρόσληψη 
του ιωδίου από τον θυρεοειδή. Η πρόσληψη �3�Ι είναι 
συνήθως χαμηλή στην πολυοζώδη βρογχοκήλη λόγω 
χαμηλής TSH (λόγω των αυτόνομων περιοχών που 
αναπτύσσονται στο θυρεοειδή). Ετσι για να αυξηθεί 
η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με ραδιενεργό 
ιώδιο έχει δοκιμαστεί η χορήγηση rhTSH πριν την δόση 
του �3�Ι που σχεδόν διπλασιάζει την πρόσληψη του. Η 
ελάττωση του μεγέθους της βρογχοκήλης αναφέρεται 
σημαντικότερη κατά 56% με την rhTSH στους �� μήνες 
μετά την αγωγή (�7).
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΘΡΕψΗΣ

Συντονιστής: Μ Πιταρίδης

Εισαγωγή – Βασικές Οδηγίες

summary

PITArIDIS M. Introduction – Basic Guidelines. Malnourished or high risk for malnutrition patients 
accounts 10-60% of all hospital inpatient. Without appropriate and prompt management, malnutri-
tion results in higher morbidity, increased length of hospital stay, higher hospital costs and higher 
mortality. Nutritional support methods include oral nutrition support with fortified food regiments, 
enteral tube feeding, and parenteral nutrition or combined enteral/parenteral nutrition. Criteria for 
nutrition support are any of the following: 1) a body mass index (BMI) of less than 18.5 kg/m2, 2) 
unintentional weight loss greater than 10% within the last 3–6 months, 3) a BMI of less than 20 kg/
m2

 

and unintentional weight loss greater than 5% within the last 3 months, 4) little or nothing food 
intake for more than 5 last days and/or without probability to eat for next 5 days or longer, 5) poor 
absorptive capacity and/or high nutrient losses, and 6) increased nutritional needs by catabolism. 
Energy replacement of 25-35 kcal/kgBW/day is directed to most patient needs, but in extensive 
burned may be more (up to 50 kcal/kgBW/day). Nutrients are administered in a balanced proportion 
of proteins (1.3-1.5 g/kg/day), carbohydrates (2-6 g/kg/day), lipids (0.7-1.5 g/kg/day), complemented 
with multivitamins and trace elements and electrolytes as needed. Nosokomiaka Chronika, 71, 
Supplement, 224-227, 2009.

key words: Malnutrition, energy expenditure, nutrition, enteral, parenteral, proteins, carbohydrates, 
lipids, vitamines, trace elements.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Κακή θρέψη ή αυξημένο κίνδυνο υποθρεψίας έχουν το 10-60% των νοσηλευομένων και αυτή 
επιβαρύνει τη νοσηρότητα, τη θνητότητα και το κόστος νοσηλείας, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα 
με την κατάλληλη θρεπτική υποστήριξη. Η τελευταία περιλαμβάνει τη χορήγηση ενισχυτικών 
διαιτητικών συμπληρωμάτων σε ασθενείς με εφικτή από του στόματος διατροφή, την εντερι-
κή σίτιση μέσω σωλήνα, την ολική παρεντερική διατροφή και τη μικτή εντερική/παρεντερική. 
Κριτήρια άμεσης υποστήριξης της θρέψης είναι ένα ή περισσότερα από: α) ΒΜΙ<18.5 kg/m2, 
β) Μη σκόπιμη απώλεια βάρους >10% στους τελευταίους 3–6 μήνες, γ) BMI< 20 kg/m2 και 
απώλεια βάρους >5% τους τελευταίους 3 μήνες, δ) Νηστεία ή σημαντικά μειωμένη πρόσληψη 
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τροφής τις τελευταίες 5 ημέρες και/ή χωρίς πιθανότητα πλήρους διατροφής τις επόμενες 5 
ημέρες, ε) Μειωμένη απορροφητική ικανότητα του πεπτικού και/ή μεγάλες απώλειες θρεπτι-
κών ουσιών και στ) Αυξημένες ενεργειακές ανάγκες από υπερκαταβολισμό. Η αναπλήρωση 
της κατανάλωσης ενέργειας με 25-35 kcal/kgΣΒ/ημ καλύπτει όλους σχεδόν τους ασθενείς 
(εγκαύματα μέχρι 50 kcal/kg/ημ), που χορηγούνται σε μία ισορροπημένη αναλογία πρωτεϊνών 
(0.8-1,5 g/kg/ημ), υδατανθράκων (2-5 g/kg/ημ) και λιπών (0.7-1.5 g/kg/ημ), με συμπληρωματική 
χορήγηση πολυβιταμινούχων σκευασμάτων, ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών. Νοσοκ. Χρονικά, 
71, Συμπλήρωμα, 224-227, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Κακή θρέψη, κατανάλωση ενέργειας, θρέψη, εντερική, παρεντερική, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία.

Κακή θρέψη ορίζεται σαν ελάττωση της καθαρής 
σωματικής μάζας σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, 
το ύψος και τη δραστηριότητα, και οφείλεται σε 
ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών ουσιών σε σχέση 
με τις μεταβολικές ανάγκες, σε διαταραχές πέψης 
ή απορρόφησης, σε απώλειες θρεπτικών ουσιών ή 
σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας (υπερκαταβολι-
σμός) λόγω της υποκειμένης νόσου�. Η κακή θρέψη 
αυξάνει τις πιθανότητες επιπλοκών και επιβαρύνει 
τη νοσηρότητα, το κόστος νοσηλείας και τη θνητό-
τητα. Ιδιαίτερα επηρεάζονται η ανοσολογική απά-
ντηση του οργανισμού (προδιάθεση σε λοιμώξεις), η 
επουλωτική ικανότητα (μετεγχειρητικές επιπλοκές, 
όπως διασπάσεις τραυμάτων ή αναστομώσεων, 
αποστήματα, συρίγγια κλπ), η μυϊκή ισχύς των σκε-
λετικών μυών (μειωμένη κινητικότητα και αυτοεξυ-
πηρέτηση, αστάθεια), η ισχύς των αναπνευστικών 
μυών (αναποτελεσματικότητα του βήχα, λοιμώξεις 
αναπνευστικού και αδυναμία απελευθέρωσης από 
τη μηχανική αναπνοή), η θερμορύθμιση (υποθερμία) 
κ.α. Υδατοηλεκτρολυτικές διαταραχές και ανεπάρ-
κειες βιταμινών και ιχνοστοιχείων συνοδεύουν κατά 
κανόνα την κακή θρέψη και προκαλούν πλήθος πα-
θολογικών εκδηλώσεων, πολλές φορές απειλητικών 
για τη ζωή�. 

Οι διαταραχές θρέψης είναι αναστρέψιμες κατα-
στάσεις σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις και με την 
κατάλληλη υποστήριξη βελτιώνονται όλοι οι επιβα-
ρυντικοί δείκτες�. Σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει 
να γίνεται εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης, να 
χορηγείται η κατάλληλη υποστήριξη και να γίνεται 
επανεκτίμηση σε τακτική βάση. Υπάρχουν διάφορα 
ανθρωπομετρικά, κλινικά και βιοχημικά κριτήρια για 
την εκτίμηση της θρέψης, εκ των οποίων η μέτρηση 
του τρέχοντος σωματικού βάρους ή του δείκτη σωμα-
τικής μάζας είναι η πιο απλή και εύχρηστη. Μειωμένο 
σωματικό βάρος (BMI<�0 kg/m�) ανευρίσκεται στο 
�0-40% των νοσηλευομένων. Μεγαλύτερη σημασία 
έχει όμως ο ρυθμός απώλειας βάρους. Σοβαρή κακή 

θρέψη έχουν οι ασθενείς με απώλεια σωματικού βά-
ρους >�5% το τελευταίο 6μηνο ή >�0% το τελευταίο 
3μηνο. Από τους βιοχημικούς δείκτες, τα επίπεδα 
αλβουμίνης και τρανφερίνης στον ορό είναι μειωμένα 
ανάλογα με τη βαρύτητα και αποτελούν συγχρόνως 
προγνωστικούς δείκτες. Η κακή θρέψη συνδυάζεται 
επίσης με μειωμένο αριθμό λεμφοκυττάρων, ανάλογο 
της βαρύτητάς της, και συνακόλουθα με μειωμένη 
ανοσιακή απάντηση�,4. 

Αυξημένου κινδύνου για διαταραχή θρέψης είναι 
όλοι οι ασθενείς που τις τελευταίες 5 ημέρες είχαν 
στέρηση τροφής ή ανεπαρκή πρόσληψη και/ή δεν 
έχουν πιθανότητα να τραφούν κανονικά τις επόμενες 
5 ημέρες, ή έχουν αυξημένη κατανάλωση ενέργειας 
λόγω υπερκαταβολισμού στα πλαίσια συστηματικής 
φλεγμονώδους απάντησης. Με αυτή την έννοια, 
αυξημένο κίνδυνο κακής θρέψης έχουν το �0-60% 
των νοσηλευομένων, στους δε σοβαρά ασθενείς το 
σύνολο σχεδόν�. 

Η θρεπτική υποστήριξη περιλαμβάνει την ενίσχυση 
της διατροφής από τους στόματος με διαιτητικά συ-
μπληρώματα θρεπτικών ουσιών, την εντερική σίτιση 
μέσω σωλήνα και την παρεντερική διατροφή. 

Κριτήρια άμεσης υποστήριξης της θρέψης στους 
ασθενείς με κακή θρέψη ή αυξημένου κινδύνου για 
διαταραχή της θρέψης είναι ένα ή περισσότερα από 
τα εξής�: 

ΒΜΙ<�8.5 kg/m�

Μη σκόπιμη απώλεια βάρους >�0% στους τελευ-
ταίους 3–6 μήνες
BMI< �0 kg/m� και απώλεια βάρους >5% τους 
τελευταίους 3 μήνες
Νηστεία ή σημαντικά μειωμένη πρόσληψη τροφής 
τις τελευταίες 5 ημέρες και/ή χωρίς πιθανότητα 
πλήρους διατροφής τις επόμενες 5 ημέρες
Μειωμένη απορροφητική ικανότητα του πεπτικού 
και/ή μεγάλες απώλειες θρεπτικών ουσιών 
Αυξημένες ενεργειακές ανάγκες από υπερκατα-
βολισμό. 

•
•

•

•

•

•

xxxxxxxxxxx
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Μελέτες μεταξύ άμεσης ή πρώιμης και καθυστερη-
μένης υποστήριξης είχαν σημαντική διαφορά υπέρ 
της πρώτης, όσον αφορά την έκβαση�,�,3. 
Η μέθοδος υποστήριξης που θα επιλεγεί εξαρτάται 

από τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε κατάσταση. Η 
εντερική σίτιση υπερέχει της παρεντερικής. Βασική 
αρχή είναι η χρησιμοποίηση της φυσιολογικής οδού 
από του στόματος και όπου δεν είναι εφικτό χορήγηση 
των θρεπτικών ουσιών μέσω σωλήνα στο στόμαχο ή 
τη νήστιδα (πλήρης εντερική διατροφή). Σε περίπτωση 
που η εντερική σίτιση είναι ανεπαρκής, οι θρεπτικές 
ανάγκες καλύπτονται με συμπληρωματική παρεντε-
ρική χορήγηση (μικτή εντερική/παρεντερική), εάν δε 
η εντερική διατροφή είναι αδύνατη, η υποστήριξη 
γίνεται με πλήρη παρεντερική διατροφή�,�,3,4,5. 

Η ανταπόκριση του ασθενούς σε περιπτώσεις 
νηστείας είναι άριστη, ενώ σε περιπτώσεις συστη-
ματικής φλεγμονώδους απάντησης μπορεί να είναι 
σοβαρά προβληματική και εξαρτάται από το βαθμό 
της έντασης του stress. Σε κάθε περίπτωση, η υπο-
στήριξη πρέπει να καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές 
και μεταβολικές ανάγκες, δηλαδή την κατανάλωση 
ενέργειας και τις ανάγκες σε μακροθρεπτικές (πρωτε-
ΐνες, λίπη, υδατάνθρακες) και μικροθρεπτικές ουσίες 
(βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, ηλεκτρολύτες, νερό). Στις 
σοβαρές περιπτώσεις, όπως οι ασθενείς της ΜΕΘ, 
ιδίως με προϋπάρχουσα κακή θρέψη, η μέτρηση της 
κατανάλωσης ενέργειας ηρεμίας (REE) είναι εφικτή με 
την έμμεση θερμιδομετρία. Μπορεί να υπολογιστεί 
και με τη χρήση εξισώσεων, όπως οι κλασικές των 
Harris-Benedict, με τις οποίες προσδιορίζεται η βασική 
κατανάλωση (ΒΕΕ) και αυτή πολλαπλασιάζεται με ένα 
παράγοντα έντασης και επιπροστίθενται οι αποκλί-
σεις (όπως η κατανάλωση λόγω πυρετού). Επειδή η 
θερμιδομετρία δεν είναι ευρέως προσιτή μέθοδος και 
έχει αρκετούς περιορισμούς, αλλά και ο εμπειρικός 
υπολογισμός βάσει των εξισώσεων δεν είναι ακριβής, 
η ανεπαρκής υποστήριξη είναι αρκετά συχνή, όπως 
και η υπερβολική δεν είναι σπάνια3. Η χορήγηση �5-35 
kcal/kgΣΒ/ημ. καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα 
των ασθενών, εκτός των ασθενών με εκτεταμένα 
εγκαύματα, που μπορεί να φθάσει τις 50 kcal/kg/ημ. 
Η υπερδιατροφή που παλαιότερα είχε ένδειξη για 
ασθενείς με προϋπάρχον έλλειμμα, συνοδεύεται 
από επιπλοκές από διάφορα όργανα και ιδιαίτερα 
από το ήπαρ. Η ανεπαρκής κάλυψη των θρεπτικών 
αναγκών επί μακρόν σε ασθενείς με παρατεταμένη 
νοσηλεία στη ΜΕΘ συνοδεύεται από αρνητικές επι-
πτώσεις (παραμονή στον αναπνευστήρα, σηπτικές 
επιπλοκές, παραμονή στη ΜΕΘ, κόστος νοσηλείας και 
θνητότητα)3,5. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι σπανίως 
επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει συνταγογραφηθεί, 

• ιδίως στην εντερική διατροφή, με συνήθη κάλυψη μόνο 
του 49-70% των υπολογισμένων αναγκών. Σοβαρές 
επιπτώσεις παρατηρήθηκαν σε ποσοστά <�5%, ενώ 
υπήρχε βελτίωση όταν η κάλυψη αυξάνονταν από το 
�5% μέχρι το 66%, περαιτέρω δε στην πρώιμη εντερική 
διατροφή, αλλά όχι και στην ολική ή συμπληρωματι-
κή παρεντερική6. Γενικά, η κάλυψη γίνεται κατά το 
δυνατόν εγγύς της κατανάλωσης στην οξεία φάση3,5. 
Η αναπλήρωση των απωλειών μετά την υποχώρηση 
της έντασης του stress είναι περισσότερο εφικτή και 
χωρίς επιβάρυνση. Η στενή παρακολούθηση (κλινικά 
και εργαστηριακά) της θρεπτικής κατάστασης είναι 
επιβεβλημένη, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα 
τα ελλείμματα και οι επιπλοκές. 

Όσον αφορά τις ανάγκες κατά κατηγορία θρε-
πτικών ουσιών, υπάρχουν ιδιαίτερες αναλογίες και 
περιορισμοί ανάλογα με την υποκείμενη κατάσταση, 
που θα αναφερθούν στα αντίστοιχα κεφάλαια. Σε 
γενικές γραμμές χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή κατά 
την παρεντερική διατροφή. 

Οι απαραίτητες πρωτεΐνες είναι 0,8– � g/kgΣΒ/
ημ. Στην παρεντερική διατροφή συνιστώνται �.3-
�.5 g/kg ιδανικού ΒΣ/ημ σε ισοσταθμισμένο διάλυμα 
αμινοξέων που περιέχει 0.3-0.6 g/kgΣΒ/ημ διπεπτίδιο 
αλανίνης/γλουταμίνης (ισοδύναμο με 0.�-0.4 g/kgΣΒ 
γλουταμίνη).

Οι ελάχιστες ανάγκες σε υδατάνθρακες είναι �g/
kgΣΒ και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5-6 g/kg/ημέρα. 
Η υπεργλυκαιμία συμβάλλει σε σηπτικές επιπλοκές 
και ο στενός έλεγχος με ινσουλίνη σε φυσιολογικά 
επίπεδα συνοδεύεται με καλύτερη επιβίωση. Συζη-
τείται εάν πιο ασφαλείς τιμές <�50 mg/dL είναι εξ 
ίσου ωφέλιμες5. 

Η χορήγηση λίπους παρέχει ενέργεια και τα απα-
ραίτητα λιπαρά οξέα (λινολεϊκό 9-�� g/Η και α-λινο-
λενικό�-3 g/Η) και μέχρι �g/kgΣΒ είναι ασφαλής. Στην 
παρεντερική χορήγηση προτείνεται η χορήγηση 0.7 
g/kg μέχρι �.5 g/kg σε έγχυση ��-�4 ωρών, χωριστά ή 
μέσα στο σάκο. Διαλύματα λιπιδίων εμπλουτισμένα 
με LCT/MCT, ελαιόλαδο και ιχθυέλαιο υπερτερούν των 
διαλυμάτων με ω-6 λιπαρά. 

Τα απαραίτητα μικροθρεπτικά συστατικά συνήθως 
περιλαμβάνονται στα εντερικά διαλύματα, ενώ για την 
παρεντερική διατροφή απαιτείται η χορήγηση μίας 
ημερήσιας δόσης πολυβιταμινούχου σκευάσματος 
(λιποδιαλυτών και υδατοδιαλυτών) και μίας ιχνοστοι-
χείων, εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερη 
χορήγηση δίδεται σε επιμέρους ελλείψεις. Τέλος, η 
χορήγηση ηλεκτρολυτών και νερού συμπληρώνει το 
θεραπευτικό σχήμα5. 
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Εντερική διατροφή

Χ Γεωργιάδης

summary

GeOrGIADeS CH. enteral nutrition. Introduction: Enteral nutrition comprises the cornerstone of 
nutritional support for the hospitalized patients. Material-Methods: A Medline literature (Pubmed 
database) search was conducted using key words like enteral nutrition, malnutrition, nutritional 
support. Results: Through all studies yielded by the search, emphasis was given to review articles, 
meta-analyses and randomized controlled trials. Enteral nutrition seems to be the most effective 
method of nutritional support for surgical patients, ICU patients, for acute pancreatitis and various 
other diseases. Conclusions: More and more bibliographic evidence supports the advantages of 
enteral nutrition for the nutritional support of hospitalized patients. Nosokomiaka Chronika, 71, 
Supplement, 228-237, 2009.

key Words: enteral nutrition, malnutrition, nutritional support.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Εισαγωγή: Η εντερική διατροφή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θρεπτικής υποστήριξης των 
νοσοκομειακών ασθενών. Υλικό-Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στο Medline 
(PubMed database) χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά enteral nutrition, malnutrition, nutritional sup-
port. Αποτελέσματα: Από όλες τιςεργασίες που απέδωσε η έρευνα, ιδιαίτερη έμφαση δώθηκε 
σε άρθρα ανασκόπησης, μετα-αναλύσεις και τυχαιοποιημένες μελέτες. Η εντερική διατροφή 
σε λειτουργικό πεπτικό σωλήνα αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διατροφικής υποστήριξης των 
χειρουργικών ασθενών, των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας(ΜΕΘ), στην οξεία 
παγκρεατίτιδα και σε διάφορες άλλες παθήσεις. Συμπεράσματα: Ολοένα και περισσότερα 
βιβλιογραφικά δεδομένα τεκμηριώνουν τα πολλά πλεονεκτήματα της εντερικής διατροφής 
στα πλαίσια της διατροφικής υποστήριξης των νοσοκομειακών ασθενών. Νοσοκ. Χρονικά, 
71, Συμπλήρωμα, 228-237, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Εντερική διατροφή, κακή θρέψη, διατροφική υποστήριξη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποτελεί πλέον κοινή γνώση ότι η κακή θρέψη συ-
νιστά ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αυξημένη 
θνητότητα και νοσηρότητα, αυξημένη παραμονή στο 
νοσοσκομείο, υψηλά ποσοστά επανεισαγωγής και 

αυξημένο κόστος νοσηλείας[�] και αφορά δε το σύνολο 
των ασθενών όλων των νοσοκομείων σε ολόκληρη 
την υφήλιο. Υπό αυτές τις συνθήκες η διατροφική 
υποστήριξη των ασθενών με κύριο εκφραστή της την 
εντερική διατροφή, συνιστά ένα άκρως επίκαιρο θέμα 
που άπτεται όλων των ειδικοτήτων.

Η απουσία καλά σχεδιασμένων κλινικών μελετών 
που να οδηγούν σε εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
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στο παρελθόν μια απογοητευική πραγματικότητα, 
όμως την τελευταία �0ετία η διεθνή βιβλιογραφία 
εμπλούτιστηκε με ένα μεγάλο και γεωμετρικά αυξα-
νόμενο αριθμό μελετών γεγονός που αποδεικνύει την 
μεγάλη σημασία που αποδίδουν πολλοί ερευνητές 
στη διατροφική υποστήριξη των ασθενών σαν μέσο 
βελτίωσης της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας. Το 
γεγονός αυτό επέτρεψε σε επιστημονικές εταιρείες που 
ασχολούνται επισταμένα με τη διατροφική υποστήριξη 
τόσο στην Ευρώπη[�] όσο και στις ΗΠΑ[3] να κωδι-
κοποιήσουν την υφιστάμενη γνώση και να εκδώσουν 
κατευθυντήριες οδηγίες, ένα πολύτιμο βοήθημα για 
τον κλινικό στην άσκηση της ιατρικής.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΘΡΕψΗΣ  
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ  
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αποτελεί αξίωμα ότι το πρώτο βήμα για τη λύση 
ενός προβλήματος είναι η αναγνώριση της ύπαρξής του. 
Είναι γεγονός ότι η υποθρεψία στους νοσοκομειακούς 
ασθενείς αποτελεί ένα πρόβλημα που έχει από καιρό 
επισημανθεί και παρά τη βελτίωση των συνθηκών 
νοσηλείας στις μέρες μας τούτο δεν έχει εκλείψει[4-7]. 
Γεγονός επίσης αποτελεί η υποεκτίμηση του προβλή-
ματος από τους κλινικούς ιατρούς. Αποφασιστικό βήμα 
στην κατεύθυνση αναγνώρισης του προβλήματος 
συνιστά η εφαρμογή απλών και εύχρηστων εργαλείων 
εκτίμησης της διατροφικής κατάστασης ενός ασθενούς 
όπως το NSR[8] και το MUST[9]. Τούτο πρέπει να 
αποτελεί ρουτίνα σε κάθε ασθενή. 

Σαν πρώτη προσέγγιση στην υποστήριξη ενός 
ασθενή είναι η μεγιστοποίηση των ωφελειών από το 
παρεχόμενο φαγητό του νοσοκομείου. Στις περιπτώ-
σεις που αυτή η προσέγγιση δεν καλύπτει τις ανάγκες 
ενός ασθενούς, η χορήγηση διατροφικής υποστήριξης 
θεωρείται επιβεβλημένη. Το είδος, η σύνθεση και η 
οδός χορήγησης της διατροφικής υποστήριξης θα 
εξαρτηθούν κυρίως από τις ανάγκες, την πάθηση και 
τις προτιμήσεις του ασθενούς αλλά και τις δυνατότητες 
του νοσοκομείου καθώς και το κόστος της αγωγής. 

Η εφαρμογή εντερικής διατροφής σε ένα ασθενή 
δεν πρέπει να αποτελεί ένα τυχαίο γεγονός αλλά μια 
ολοκληρωμένη και καλά οργανωμένη πρακτική γιατί 
μόνο έτσι οφελείται το σύνολο των ασθενών. Η πρα-
κτική αυτή πρέπει να διέπεται από ορισμένες αρχές 
που περιλαμβάνουν:
 �) Την υιοθέτηση διαδικασιών που θα αποτελούν 

ρουτίνα για όλους τους ασθενείς.
 �) Την αναγνώριση ασθενών που έχουν ανάγκη διαι-

τητικής υποστήριξης και εν προκειμένω εντερικής 
διατροφής

 3) Την εξατομίκευση των διαιτητικών αναγκών
 4) Τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από το φαγητό 

του νοσοκομείου
 5) Την επιλογή του σωστού σκευάσματος για δεδομένο 

ασθενή
 6) Τη συνεχή παρακολούθηση, επανεκτίμηση και 

διόρθωση της εφαρμοζομένης αγωγής.
 7) Την αγαστή συνεργασία ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού και διατροφολόγου.
 8) Την άρτια οργάνωση σε πολλαπλά επίπεδα (εται-

ρείες, φαρμακείο, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ)
 9) Τη σωστή οικονομική διαχείρηση
 �0) Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση.

Αποτελεί πλέον δόγμα ότι η παρουσία λειτουρ-
γικού γαστρεντερικού σωλήνα συνιστά το βασικό 
κριτήριο στην επιλογή της εντερικής διατροφής σε 
βάρος της παρεντερικής σαν μεθόδου διατροφικής 
υποστήριξης[3]. Τα πλεονεκτήματα από αυτή την 
πρακτική είναι πολλά και δεδομένα μέσα από αρ-
κετές μελέτες[�0-�4]. Σε αυτά περιλαμβάνονται η 
αποφυγή λοιμώξεων από τους φλεβικούς καθετήρες, 
η αποφυγή της εντερικής ατροφίας και η συντήρηση 
του φραγμού του εντέρου και το χαμηλότερο κόστος. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό 
σύστημα κατά την χορήγηση εντερικής διατροφικής 
υποστήριξης είναι περιορισμένεςκαι συνήθως εύκολα 
αντιμετωπίσιμες(Πιν.�). Αντενδείξεις στη χρήση της 
γαστρεντερικής οδού για τη χορήγηση διατροφικής 
υποστήριξης είναι η παρουσία περιτονίτιδας, εντερι-
κής απόφραξης, παραλυτικού ειλεού, ακατάσχετης 
διάρροιας και γαστρεντερικής ισχαιμίας.

Εντερική διατροφική υποστήριξη μπορεί να χορηγη-
θεί με αρκετές προσπελάσεις. Εάν η από του στόματος 
διατροφική πρόσληψη είναι ανεπαρκής ενδείκνυται η 
χορήγηση του εντερικού σκευάσματος από σωλήνες. 
Στις περιπτώσεις που η εντερική σίτιση αναμένεται 
να διαρκέσει λιγότερο από 4 εβδομάδες προτιμάται 
η τοποθέτηση ρινογαστρικού, ρινοδωδεκαδακτυλικού 
ή ρινονηστιδικού σωλήνα σίτισης. Σε αντίθετη περί-
πτωση ενδείκνυται η δημιουργία γαστροστομίας ή 
νηστιδοστομίας[3].

Η τεχνική τοποθέτησης του ρινο-εντερικού σωλή-
να είναι απλή, γίνεται στην κλίνη του ασθενούς και 
είναι αποτελεσματική σε αρκετά υψηλό ποσοστό. Σε 
αποτυχία της τυφλής μεθόδου συνιστάται η τοπο-
θέτηση του ρινο-εντερικού σωλήνα ακτινοσκοπικά ή 
γαστροσκοπικά. Σε κάθε περίπτωση με δεδομένη την 
πιθανότητα κακής τοποθέτησης του σωλήνα στον 
πεπτικό σωλήνα ή και δυνητικά επικίνδυνης στο τρα-
χειοβρογχικό δέντρο[�5], η ακτινολογική επιβεβαίωση 
της θέσης του σωλήνα θεωρείται επιβεβλημένη[�6]. 

Η χορήγηση διατροφικών σκευασμάτων με ρινο-
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εντερικό σωλήνα είναι αρκετά ασφαλής, αλλά πάντα 
ελλοχεύει ο κίνδυνος επιπλοκών όπως νέκρωση του 
ρινικού διαφράγματος, ρινοφαρυγγικά έλκη, παρα-
ρινοκολπίτιδες, ωτίτιδες καθώς και παράλυση των 
φωνητικών χορδών[�7] (Πιν. �). Συνεπώς σε μα-
κροχρόνια ανάγκη παρουσίας σωλήνα σίτισης(>30 
ημέρες) συνιστάται η δημιουργία γαστροστομίας ή 
νηστιδοστομίας. 

Η νηστιδοστομία δέον να προτιμάται σε καταστά-
σεις όπου ο ασθενής εμφανίζει εισρόφηση, γαστρο-
οισοφαγική παλινδρόμηση, γαστροπάρεση ή γαστρική 
απόφραξη. Πάντως, κατά πόσο η νηστιδοστομία 
προφυλάσσει από εισρόφηση σε σχέση με τη γα-
στροστομία δεν έχει αποδειχτεί με σαφήνεια[�8, �9] 
καθώς οι υπάρχουσες μελέτες παρουσιάζουν αρκετές 
αδυναμίες. 

Η μέτρηση του γαστρικού υπολείμματος φαίνεται 
να αποτελεί ένα καλό μέτρο εκτίμισης της λειτουρ-
γικότητας του στομάχου σε ασθενείς με γαστροστο-
μία[�0, ��].

Αν και από πολλές μελέτες έχει αποδειχτεί ότι οι 
στομίες σίτισης είναι ασφαλείς, εντούτοις οι επιπλοκές 
τους δεν πρέπει να παραβλέπονται ή να υποτιμού-
νται (Πιν. 3).

Η ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Εντερική διατροφική υποστήριξη στους 
χειρουργικούς ασθενείς

Ο χειρουργικός ασθενής παρουσιάζει υπερέκκριση 
ορμονών του stress και μεσολαβητών της φλεγμονής με 
αποτέλεσμα τον αυξημένο καταβολισμό που οδηγεί σε 
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα[��-�4]. Στόχος 
της διατροφικής υποστήριξης και ιδιαίτερα της εντε-
ρικής διατροφής τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά 
είναι η μείωση του καταβολισμού και η επιτάχυνση 
του αναβολισμού. Η εφαρμογή διατροφικής υποστή-
ριξης στους χειρουργικούς ασθενείς όταν και όπου 
ενδείκνυται απέδειξε ότι μειώνει τη νοσηρότητα, τη 
θνητότητα, τη μετεγχειρητική παραμονή στο νοσο-
κομείο και το κόστος[�5].

Η κακή σίτιση στους χειρουργικούς ασθενείς είναι 
εν μέρει αποτέλεσμα της νόσου αλλά και σε μεγάλο 
βαθμό απότοκος λανθασμένων αντιλήψεων και χει-
ρισμών από τη μεριά του χειρουργού. Συνήθη λάθη 
στη χειρουργική πράξη είναι η παρατεταμένη νηστεία 
προεγχειρητικά, η κακή (ή και καθόλου) εκτίμηση της 
θρεπτικής κατάστασης του ασθενούς και η καθυστε-
ρημένη έναρξη σίτισης μετεγχειρητικά. 

Παραδοσιακά για αποφυγή εισρόφησης κατά την 

αναισθησία η λήψη υγρών και τροφής αναστέλλεται 
από τα μεσάνυκτα της προηγουμένης ημέρας. Η σκοπι-
μότητα αυτής της πρακτικής δεν φαίνεται να ευσταθεί 
καθώς σε καμία μελέτη δεν έχει παρουσιαστεί αυξημένο 
ποσοστό εισρόφησης σε ασθενείς που ελάμβαναν υγρά 
ακόμα και �-3 ώρες προ του χειρουργείου[�6, �7]. Οι 
μελέτες αυτές οδήγησαν πολλές αναισθησιολογικές 
εταιρίες σε αλλαγή των οδηγιών τους ως προς το 
θέμα αυτό[�8, �9]. Αντίθετα έχει φανεί ότι ασθενείς 
που ελάμβαναν υδατανθρακούχα διαλύματα το βράδυ 
καθώς και � ώρες προ του χειρουργείου παρουσία-
ζαν μικρότερη απώλεια μυϊκής μάζας και μειωμένη 
αντίσταση στην ινσουλίνη[30]. Εμμέσως είναι δυνατό 
να συμπεράνει κανείς τις ευεργετικές επιπτώσεις 
από αυτή τη στρατηγική καθώς η αντίσταση στην 
ινσουλίνη[3�, 3�] καθώς και η μετεγχειρητική υπεργλυ-
καιμία έχουν συσχετιστεί με χειρότερη έκβαση στους 
χειρουργικούς ασθενείς. Πάντως η παρατεταμένη 
προεγχειρητική νηστεία πρέπει να αποφεύγεται και 
οι ασθενείς μπορούν να καταναλώνουν διαυγή υγρά 
έως και � ώρες προ του χειρουργείου[33, 34]. Κατά 
πόσο επιβάλλεται η χορήγηση υδατανθρακούχων 
σκευασμάτων προεγχειρητικά δεν έχει ξεκαθαρίσει 
πλήρως καθώς τα οφέλη αυτής της πρακτικής δεν 
επιβεβαιώθηκαν από όλες τις μελέτες. Οι περισσότεροι 
όμως ερευνητές συστήνουν την εφαρμογή αυτής της 
μεθόδου στη βάση του ενδεχόμενου οφέλους χωρίς 
να αυξάνονται οι κίνδυνοι.

Σημαντικό βήμα στην προσπάθεια βελτίωσης της 
διατροφικής κατάστασης ενός χειρουργικού ασθενούς 
αποτελεί η εκτίμηση του διατροφικού κινδύνου γεγονός 
που θα επηρεάσει τις παραπέρα αποφάσεις. Σοβαρός 
διατροφικός κίνδυνος ορίζεται ως η παρουσία ενός 
εκ των πιο κάτω:
 �. Απώλεια βάρους >�0-�5 % το τελευταίο εξάμηνο
 �. ΒΜΙ < �8.5 kg/m� 
 3. Υποκειμενική συνολική εκτίμιση βαθμού C
 4. Αλβουμίνη ορού < 3 mg/dl (Στην απουσία ηπατικής 

ή νεφρικής δυσλειτουργίας)

Εκτιμώντας σωστά το χειρουργικό ασθενή μπορεί 
κανείς να προβλέψει πότε ένας ασθενής ενδείκνυται να 
υποστηριχθεί διατροφικά[35]. Οι ενδείξεις που έχουν 
τεθεί για τη χορήγηση περιεγχειρητικής εντερικής 
διατροφής αφορούν ως επί το πλείστο ασθενείς με 
σοβαρό διατροφικό κίνδυνο, ασθενείς που αναμένεται 
να παραμείνουν νήστεις για τουλάχιστον 7 ημέρες και 
ασθενείς που αναμένεται να λαμβάνουν λιγότερο από 
το 60% των διατροφικών τους αναγκών για πάνω από 
�0 ημέρες. Στους ασθενείς με σοβαρό διατροφικό κίν-
δυνο η εφαρμογή εντερικής διατροφικής υποστήριξης 
επιβάλλεται για �0-�4 ημέρες ακόμα και αν πρέπει να 
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αναβληθεί το χειρουργείο.
Διάφορες τεχνικές διατροφικής ενίσχυσης των χει-

ρουργικών ασθενών έχουν θέση στην κλινική πράξη[35]. 
Το πρώτο βήμα είναι -κατά γενική ομολογία- η μεγι-
στοποίηση των ωφελειών από την από του στόματος 
σίτιση κάνοντας πλήρη εκμετάλλευση της παρεχόμενης 
από το νοσοκομείο τροφής. Δεύτερο βήμα αποτελεί 
η χορήγηση συμπληρωμάτων από το στόμα. Σε πε-
ρίπτωση που τα ως άνω δεν επαρκούν, θέση έχει η 
χορήγηση εντερικής διατροφής από σωλήνα. 

Στο σύνολο των χειρουργικών ασθενών εντερική 
διατροφική υποστήριξη μετεγχειρητικά πιθανότερο θα 
χρειαστούν ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργεία 
κεφαλής-τραχήλου ή σε χειρουργεία του γαστρεντερι-
κού σωλήνα για καρκίνο, οι έχοντας υποστεί σοβαρό 
τραύμα και οι ασθενείς με σοβαρή υποθρεψία προ του 
χειρουργείου[36-40]. Η έναρξη σίτισης μετεγχειρητικά 
το συντομότερο δυνατό αποτελεί αποφασιστικό βήμα 
στην άμβλυνση των επιπτώσεων ενός χειρουργείου στη 
μεταβολική κατάσταση του ασθενούς. Η συνήθης πρα-
κτική της καθυστερημένης από του στόματος σίτισης 
συνιστά αναχρονισμό καθώς πολλές μελέτες έδειξαν ότι 
η χρησιμοποίηση του πεπτικού σωλήνα το συντομότερο 
δυνατό μετεγχειρητικά είναι απόλυτα ασφαλής ακόμα 
και σε χειρουργεία του ανωτέρου πεπτικού[4�]. 

Πολλά από όσα έχουν πιο πάνω αναφερθεί έχουν 
βρεί εφαρμογή σε ένα σχετικά πρόσφατο τρόπο χει-
ρουργικής σκέψης και πρακτικής που συλλήβδην έχει 
ονομαστεί «Fast track surgery»[4�]. Αυτή η χειρουργική 
νοοτροπία οδηγεί σε χαμηλότερη νοσηρότητα, χαμηλό-
τερη θνητότητα, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, 
καλύτερη ποιότητα ζωής μετεγχειτητικά. Η προσέγ-
γιση ενός χειρουργικού ασθενούς στα πλαίσια της 
«Fast track surgery» προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας 
σε πολλές παραμέτρους όπως τη χορήγηση υγρών, 
τις χειρουργικές προσπελάσεις, τη μετεγχειρητική 
αναλγησία, την κινητοποίηση του ασθενούς αλλά και 
βεβαίως τη διατροφική υποστήριξή του. Η συμβολή 
της διατροφικής υποστήριξης στη «Fast track surgery» 
είναι μεν πολύ σημαντική αλλά ο βαθμός δεν είναι 
εύκολο να τεκμηριωθεί δεδομένης της σφαιρικότητας 
στην προσέγγιση των ασθενών αυτών.

Το είδος της εντερικής διατροφής των χειρουρ-
γικών ασθενών αποτέλεσε αντικείμενο αρκετών με-
λετών. Στους περισσότερους ασθενείς τα εντερικά 
σκευάσματα με ολικά λευκώματα φαίνεται να επαρ-
κούν[35]. Ανοσοτροποποιητικά σκευάσματα πρέπει 
να προτιμούνται σε ασθενείς που υποβάλονται σε 
μείζονα χειρουργεία κεφαλής και τραχήλου για καρκίνο, 
μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις για καρκίνο καθώς και 
στο μείζον τραύμα[43, 44].

Εντερική διατροφική υποστήριξη  
στην οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα 

Οι μεταβολικές συνέπειες τις οξείας παγκρεατίτιδας 
λόγω της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης 
που προκαλεί είναι από καιρό γνωστές. Οι συνέπειες 
αυτές είναι ακόμα πιο έντονες στους ασθενείς με οξεία 
παγκρεατίτιδα σοβαρού βαθμού. Ακτινολογικά και 
κλινικο-εργαστηριακά κριτήρια είναι σε θέση να προ-
βλέψουν τη σοβαρότητα της οξείας παγκρεατίτιδας 
και να βοηθήσουν στην αντιμετώπισή της. 

Κατά πόσο τυχόν εγκατεστημένη υποθρεψία κατά 
την εμφάνιση της νόσου έχει επίδραση στην έκβαση 
της δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο καμμίας μελέτης 
αλλά η εμπειρία από άλλες νοσολογικές οντότητες 
δείχνουν ότι ενδεχομένως η υποθρεψία να έχει αρ-
νητική επίδραση[45].

Η συνήθης πρακτική στην οξεία παγκρεατίτιδα 
στα προηγούμενα κυρίως χρόνια ήταν η διατροφική 
υποστήριξη των ασθενών με παρεντερική διατροφή 
λόγω της εσφαλμένης αντίληψης ότι η χρήση εντερικής 
διατροφής θα οδηγούσε σε περαιτέρω επιδείνωση 
της νόσου. Από αρκετές μελέτες έχει αποδειχτεί ότι 
η υπόθεση αυτή όχι μόνο δεν υφίσταται αλλά και ότι 
η εντερική διατροφή παρουσιάζει κάποια πλεονεκτή-
ματα. Σχεδόν σε όλες τις προοπτικές τυχαιοποιημένες 
μελέτες σύγκρισης της εντερικής με την παρεντερική 
διατροφική υποστήριξη δεν παρουσιάζεται καμία 
διαφορά ως προς τις παραμέτρους θνητότητα, επι-
πλοκές της νόσου και επίπτωση των μη λοιμώδων 
επιπλοκών[46-48]. Στις παραμέτρους λοιμώδεις επι-
πλοκές, μεταβολικές επιπλοκές (κυρίως υπεργλυκαι-
μία)[46] και κόστος η εντερική διατροφή φαίνεται να 
υπερέχει. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται 
και από μεταναλύσεις τυχαιοποιημένων μελετών[49]. 
Πάντως σε καμία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη 
δεν αποδεικνύεται υπεροχή της παρεντερικής διατρο-
φής έναντι της εντερικής. Η υπεργλυκαιμία πάντως 
στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς έχει συσχετιστεί 
με χειρότερη έκβαση[50]. Σε ασθενείς που υποστη-
ρίζονται με παρεντερική διατροφή η υπεργλυκαιμία 
φαίνεται να είναι πιο συχνή γεγονός που μπορεί εν 
μέρει να εξηγεί την αυξημένη επίπτωση σηπτικών 
επιπλοκών (με εξαίρεση ίσως τις σχετιζόμενες με τον 
καθετήρα λοιμώξεις) σε αυτούς τους ασθενείς. Σε 
πειραματικά μοντέλλα με οξεία παγκρεατίτιδα έχει 
δειχθεί ότι η εντερική διατροφή ενισχύει τον εντερικό 
φραγμό και μειώνει τη μετάθεση μικροβίων[5�, 5�]. 
Κατά πόσο αυτό ευσταθεί και σε κλινικό επίπεδο μένει 
να αποδειχτεί. Πάντως παρά την παρουσία αρκετών 
μελετών, η ετερογένεια τους σε πολλές παραμέτρους 
κάνει την εξαγωγή συμπερασμάτων έργο δυσχερές 
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ενώ η ανάγκη για περεταίρω ερευνα σε αυτό τον 
τομέα είναι εμφανής.

Σε ασθενείς με ήπια παγκρεατίτιδα έχει αποδειχθεί 
ότι η χορήγηση εντερικής διατροφικής υποστήριξης 
δεν αποφέρει κάποιο όφελος καθώς η φλεγμονώδης 
αντίδραση είναι περιορισμένη, τα συμπτώματα υφί-
ονται νωρίς και η σίτιση από το στόμα είναι εφικτή 
σε σύντομο χρονικό διάστημα[53]. Στην κλινική πράξη 
στους ασθενείς αυτούς η από του στόματος σίτιση 
μπορεί να επαναρχίσει μόλις υφεθεί το κοιλιακό άλγος 
και η αμυλάση αρχίζει να μειώνεται. Η προοδευτική 
αύξηση της από του στόματος σίτισης των ασθενών 
αυτών γίνεται συνήθως καλά ανεκτή. Η δίαιτα απο-
τελείται κυρίως από λευκώματα και υδατάνθρακες αν 
και δεν υπάρχουν μελέτες που να αποτρέπουν από τη 
συγχορήγηση λίπους. Στις περιπτώσεις που η από του 
στόματος σίτιση δεν είναι εφικτή στις πρώτες πέντε 
ημέρες κρίνεται σκόπιμη η διατροφική υποστήριξη με 
εντερική σίτιση[45]. 

Στους ασθενείς με μέτρια και βαριά οξεία πα-
γκρεατίτιδα η εντερική οδός πρέπει να προτιμάται 
για τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών[45]. Αν 
και από τις περισσότερες τυχαιοποιημένες μελέτες 
αυτό φαίνεται να είναι εφικτό στη μεγάλη πλειοψηφία 
των ασθενών[54], αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι το 
εγχείρημα αυτό είναι πολλές φορές δύσκολο[55]. Η 
συνήθης πρακτική στις περιπτώσεις που η εντερική 
διατροφή είναι εφικτή αφορά τη χορήγηση της τροφής 
με ρινο-εντερικό σωλήνα διατροφής καθώς με την 
πρακτική αυτή σχεδιάστηκαν οι περισσότερες μελέτες. 
Σε μελέτη των Eatock και συν. όμως έχει δειχθεί ότι 
αυτή η πρακτική δεν υπερτερεί από τη χορήγηση της 
τροφής με ρινογαστρικό σωλήνα[56]. Στις περιπτώσεις 
που η χορήγηση από την εντερική οδό δεν επαρκεί 
για την διατροφική κάλυψη των ασθενών συνιστάται 
η συμπληρωματική χορήγηση παρεντερικής διατρο-
φής[45]. Η χορήγηση σκευασμάτων πλούσιων σε 
πεπτίδια αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίχθηκε η 
πλειοψηφία των μελετών και συνεπώς η χρήση τους 
θεωρείται ασφαλής ενώ οι πληροφορίες γύρω από 
τη χρήση κανονικών σκευασμάτων είναι λίγες και ανε-
παρκείς για την εξαγωγή συμπερασμάτων[45]. Στην 
πράξη οι περισσότεροι αρχίζουν τη σίτιση με κανονικά 
σκευάσματα και σε μη ανοχή τους αντικαθίστανται 
με σκευάσματα πλούσια σε πεπτίδια. 

Αν και πολλά θέματα στο χώρο της εντερικής 
διατροφής στους ασθενείς με οξεία παγκρεατίτιδα 
φαίνεται να ξεκαθαρίζουν, άλλα όπως ο ευεργετικός 
ρόλος της γλουταμίνης και των προβιοτικών στην 
βελτίωση της έκβασης της νόσου και ιδιαίτερα την 
αποφυγή σηπτικών επιπλοκών αν και φαίνονται από 
αρχικές μελέτες ως πολλά υποσχόμενα παραμένουν 

εν πολλοίς ασαφή[57, 58]. Ασαφές επίσης παραμένει 
ο τρόπος μετάβασης ενός ασθενούς από την εντερική 
διατροφή στη συνήθη από του στόματος διατροφή. 

Στη χρόνια παγκρεατίτιδα ο ρόλος της εντερικής 
διατροφικής υποστήριξης είναι μειωμένος καθώς η 
χορήγηση παγκρεατικών ενζύμων η τροποποίηση της 
δίαιτας και η καλή αναλγησία είναι επαρκή για τη δια-
τήρηση ικανοποιητικής θρέψης με από του στόματος 
σίτιση. Στις περιπτώσεις που τα μέτρα αυτά δεν είναι 
επαρκή συνιστάται η από του στόματος χορήγηση 
πλούσιων σε λευκώματα σκευασμάτων. Η χορήγηση 
αρχικά αφορά σκευασμάτων πλούσιων σε πρωτεΐνη 
και αν δεν υπάρχει καλή ανοχή αντικαθίστανται με 
σκευάσματα πλούσια σε πεπτίδια[45]. Σε εμμένουσα 
παρά την αγωγή στεατόρροια η χορήγηση σκευασμάτων 
τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου μπορεί να βοηθήσει[54]. 
Η εντερική διατροφή έχει ένδειξη όταν ο ασθενής 
αδυνατεί να λάβει τροφή από το στόμα λόγω έντονου 
παρατεταμένου άλγους, σε στένωση (παροδική) του 
πυλωρού ή του δωδεκαδακτύλου, σε επιπλοκές και 
εξάρσεις τις νόσου καθώς και προ χειρουργείου. 

Εντερική διατροφική υποστήριξη  
στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους 
του εντέρου

Η υποθρεψία στους ασθενείς με νόσο Crohn απο-
τελεί κοινό τόπο στην οξεία φάση της νόσου. Από 
διάφορες μελέτες αυτό φαίνεται να αφορά περίπου 
το 75% των ασθενών[59]. Αυτό οφείλεται στη μειω-
μένη πρόσληψη, στις απώλειες λευκωμάτων από το 
έντερο αλλά και στη δράση των κορτικοστεροειδών 
που χορηγούνται σε υψηλές δόσεις σε αυτούς τους 
ασθενείς. Στην οξεία φάση της νόσου συχνές επίσης 
είναι οι ελλείψεις σε βιταμίνες άλατα και ιχνοστοιχεία. 
Αντίθετα όταν η νόσος είναι σε ύφεση η υποθρεψία 
είναι σπάνια. Αιτία υποθρεψίας στη φάση αυτή είναι 
η δυσαπορρόφηση συνεπεία χειρουργείου, διάρροιας 
από χολικά άλατα, λειτουργικού βραχέως εντέρου, 
υπερανάπτυξης μικροβίων της εντερικής χλωρίδας 
ή παρενέργεια της σουλφασαλαζίνης. Η υποθρεψία 
στους ασθενείς αυτούς έχει συσχετιστεί με αυξημένη 
νοσηρότητα και θνητότητα, μεγαλύτερη πιθανότητα 
μετεγχειρητικών επιπλοκών και αυξημένη παραμονή 
στο νοσοκομείο[60]. 

Κατά πόσο η διατροφική υποστήριξη των ασθενών 
αυτών πρέπει να γίνεται εντερικά ή παρεντερικά δεν 
έχει ξεκαθαρίσει. Από τις υπάρχοντες μελέτες όπου 
έγινε σύγκριση της εντερικής με την παρεντερική 
διατροφική υποστήριξη δεν φαίνεται διαφορά στο 
ποσοστό ύφεσης της νόσου[6�]. Έτσι η χορήγηση 
της διατροφικής υποστήριξης εντερικά εφόσον είναι 
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εφικτό και με δεδομένο το κόστος και την πιθανότητα 
εμφάνισης κάποιας επιπλοκής από την παρεντερική 
διατροφή μάλλον πρέπει να προτιμάται. 

Αν και η εφαρμογή εντερικής διατροφής υπολεί-
πεται της θεραπείας με κορτικοστεροειδή ως προς 
το ποσοστό επίτευξης ύφεσης της νόσου[6�], στα 
παιδιά και τους εφήβουςαποτελεί θεραπευτικό χει-
ρισμό πρώτης εκλογής δεδομένου ότι η χρήση κορτι-
κοστεροειδών έχει συσχετιστεί με καθυστέρηση στη 
ανάπτυξη[63].

Διατροφικά συμπληρώματα από το στόμα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται αν η από του στόματος λήψη 
τροφής δεν επαρκεί για τη διατροφική υποστήριξη 
του ασθενούς – π.χ. ασθενείς με εξαρτώμενη από 
στεροειδή νόσο. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 
χορηγηθούν μέχρι και 600 kcal/μέρα. Εάν αυτό δεν 
επαρκεί συνιστάται η έναρξη σίτισης με σωλήνα σί-
τισης. Η συνεχής χορήγηση γίνεται καλύτερα ανεκτή 
και η απορρόφηση είναι καλύτερη από την bolus και 
δέον να προτιμάται.[64]

Από διάφορες μελέτες δεν προκύπτει διαφορά σε 
διάφορες παραμέτρους της νόσου που έχουν μελετηθεί 
ανάμεσα σε σκευάσματα που περιέχουν την πρωτεΐνη 
είτε σαν ολική είτε σε μορφή πεπτιδίων ή ακόμα και 
σε μορφή ελεύθερων αμινοξέων[6�, 65].Συνεπώς τα 
� τελευταία δεν προτείνονται σαν μορφές εντερικής 
διατροφικής υποστήριξης πρώτης γραμμής. Κανένα 
επιπλέον όφελος δεν έχει επίσης αποδειχθεί από τη 
χρήση τροποποιημένων μορφών όπως, σκευάσματα 
τροποποιημένα ως προς το λίπος, σκευάσματα με 
προσθήκη γλουταμίνης, σκευάσματα με προσθήκη 
ω-3 λιπαρών οξέων ή σκευάσματα με προσθήκη 
TGF- β[64, 66, 67].

Ο ρόλος της εντερικής διατροφής στην ελκώδη 
κολίτιδα είναι περιορισμένος[64]. Διατροφικά συμπλη-
ρώματα από το στόμα άν η από του στόματος λήψη 
τροφής δεν επαρκεί για τη διατροφική υποστήριξη του 
ασθενούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οξεία 
φάση της νόσου δεδομένου ότι είναι καλώς ανεκτά. 
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τροποποιημένα σκευά-
σματα εντερικής διατροφής έχουν κάποια επίδραση 
στη νόσο καθώς τα συμπεράσματα από διάφορες 
μελέτες είναι ασαφή[68, 69].

Εντερική διατροφική υποστήριξη στις 
μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας 
αποτελούν συνήθως μια ανομοιογενή ομάδα ασθενών 
ως προς τη βασική νόσο με κοινό χαρακτηριστικό τον 
όρο βαρέως πάσχων που μεταφράζεται σε εντονό-
τερη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, αυξημένο 

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Γαστρεντερικές επιπλοκές από τη χορήγηση 
εντερικής διατροφικής υποστήριξης

• Γαστρικός φόρτος
• Υπερπερισταλτισμός του εντέρου
• Μετεωρισμός
• Ναυτία
• Διαρροϊκό σύνδρομο
• Έμετος

ΠIΝΑΚΑΣ 2. Επιπλοκές σωλήνα σίτισης

• εξελκώσεις βλεννογόνου στοματοφάρυγγα 
• νεκρωτικές βλάβες τοιχώματος των ρινικών χοανών
• οξεία ρινίτιδα,φαρυγγίτιδα,ωτίτιδα,εγκεφαλίτιδα
• βράγχος φωνής,λαρυγγική στένωση
• ανεπάρκεια του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα
• εξελκώσεις οισοφάγου,οισοφαγίτιδα,καλοήθεις στενώ-

σεις
• τραχειοοισοφαγικά/οισοφαγοδερματικά συρίγγια
• απόφραξη του εντερικού αυλού
• εγκολεασμός
• διάτρηση δωδεκαδακτύλου,νήστιδας
• κακή τοποθέτηση (ενδοκρανιακά,τραχειοβρογχικό δέ-

ντρο) 
• μετατόπιση του σωλήνα διατροφής

ΠIΝΑΚΑΣ 3. Επιπλοκές γαστροστομίας - νηστιδοστομί-
ας

• Αιμορραγία
• Διαφυγή εντερικού περιεχομένου(περιτονίτιδα)
• Πρόπτωση γαστρικού βλεννογόνου
• Εσωτερική κήλη
• Αυτοπεψία δέρματος – διαπύηση τραύματος
• Εντεροδερματικά συρίγγια

μεταβολισμό και ανεπάρκεια οργάνων. Αυτά τα χα-
ρακτηριστικά δημιουργούν μεθοδολογικά προβλήματα 
στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων από τις διάφορες μελέτες. Λαμβάνοντας 
όμως υπ’όψιν αυτές τις δυσκολίες και προχωρώντας 
σε αποκωδικοποίηση των τυχαιοποιημένων κυρίως 
μελετών και των μεταναλύσεων τους αρκετά χρήσιμα 
συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν. 

Με δεδομένα τα ως άνω και παρά τις ιδιαιτερότητές 
τους οι ασθενείς των ΜΕΘ δεν ξεφεύγουν της βασικής 
αρχής που θέλει την εντερική οδό σίτισης σαν την 
προτιμητέα στις καταστάσεις που ο γαστρεντερικός 
σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Το έντονο καταβολικό προφίλ των ασθενών στις 
μονάδες εντατικής θεραπείας καθιστά το ενδεχόμενο 
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υποσιτισμού ένα πολύ ορατό σενάριο. Η ανάπτυξη 
του δε, είναι ταχύτερη σε σχέση με ασθενείς εκτός 
ΜΕΘ. Η αρνητική επίδρασή του στη νοσηρότητα και 
τη θνητότητα έχει δειχθεί μέσα από σειρά μελετών. 
Το σενάριο αυτό καθιστά την εγκαιρη εφαρμογή δια-
τροφικής υποστήριξης ανάγκη επιτακτική. Αν και ο 
ακριβής χρόνος έναρξης της διατροφικής υποστήριξης 
δεν υπήρξε αντικείμενο πολλών μελετών η μέχρι τώρα 
γνώση στο θέμα απαιτεί την έναρξη διατροφικής υπο-
στήριξης μέσα στο πρώτο 3ήμερο από την εισαγωγή 
του ασθενούς στη ΜΕΘ σε βαθμό που η διεξαγωγή 
μελετών με έναρξη διατροφικής υποστήριξης πέραν 
του 3ημέρου θεωρούνται εκτός ηθικής[�9]. Κατά πόσο 
η πρώιμη έναρξη εντερικής διατροφικής υποστήριξης 
(<�4-48 ώρες από την εισαγωγή στη ΜΕΘ) οφελεί πε-
ρισσότερο τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς αποτελεί 
αντικείμενο έντονης διχογνωμίας. Κατά τους Zaloga 
και συν.[70] τα τεκμήρια είναι αρκετά ισχυρά για να 
προτείνουν τη χρήση πρώιμης εντερικής σίτισης. Οι 
Heyland και συν.[7�] ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τεκμήρια είναι 
ικανά ώστε να προταθεί η πρώιμη εντερική σίτιση σε 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς αλλά όχι σε όλους τους 
ασθενείς των ΜΕΘ. Στον αντίποδα οι Eyer και συν.[7�] 
σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη συμπεραίνουν 
ότι η πρώιμη εντερική σίτιση δεν ασκεί θετική επίδρα-
ση στους ασθενείς ενώ μπορεί να ευθύνεται και για 
περισσότερες σηπτικές επιπλοκές. Οι περισσότεροι 
ερευνητές πάντως συστήνουν τη πρώιμη εντερική 
σίτιση σε σταθερούς αιμοδυναμικά ασθενείς.

Όσον αφορά την ποσότητα της εντερικής σίτισης 
που πρέπει να χορηγηθεί στους ασθενείς στη ΜΕΘ 
οι περισσότεροι συμφωνούν ότι στην αρχική, οξεία 
φάση της νόσου η ενεργειακή χορήγηση δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα �0-�5 kcal/kg BW/μέρα γιατί μπορεί 
να συσχετίζεται με χειρότερη έκβαση. Στη μετέπειτα 
αναβολική φάση όμως ο στόχος πρέπει να είναι η 
χορήγηση �5-39 kcal/kg BW/μέρα[�9]. 

Όσον αφορά την οδό χορήγησης, δεν φαίνεται 
να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη ρινογαστρική και 
ρινο-εντερική σίτιση. Όπως προκύπτει από �� τυ-
χαιοποιημένες μελέτες[�9, 73-77] δεν μπορεί να γίνει 
εισήγηση για την προτίμιση της μιας ή της άλλης οδού 
χορήγησης.

Κατά πόσο η μετοκλοπραμίδη και η ερυθρομυκίνη 
ευοδώνουν την προσπάθεια εντερικής σίτισης των 
ασθενών στις ΜΕΘ αποτελεί αντικείμενο διχογνωμίας. 
Από τις υπάρχουσες μελέτες οι παράγοντες αυτοί 
φαίνεται -αν και το επίπεδο ενδείξεων είναι χαμηλό- να 
βοηθούν στις περιπτώσεις δυσανεξίας στην εντερική 
σίτιση, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να συστείνουν 
τη χρήση ρουτίνας[78].

Όσο αφορά τη μορφή των σκευασμάτων ως προς 
τα λευκώματα, τα σκευάσματα με βάση πεπτίδια δεν 
φαίνεται να υπερτερούν των σκευασμάτων με ολικά 
λευκώματα[79, 80].

Παρά την ύπαρξη μεθοδολογικών προβλημάτων 
στις μελέτες που αφορούν τα ανοσοτροποποιητικά 
διατροφικά σκευάσματα στους ασθενείς των ΜΕΘ, τα 
μέχρι τώρα στοιχεία βοηθούν στην εξαγωγή κάποιων 
συμπερασμάτων[�9, 43, 44, 8�]. Έτσι, ανοσοτροπο-
ποιητικά διατροφικά σκευάσματα εμπλουτισμένα με 
αργινίνη, ω-3 λιπαρά οξέα και νουκλεοτίδια συστείνο-
νται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργεία 
του ανώτερου πεπτικού σωλήνα, σε ασθενείς με ήπια 
σήψη (APACHE II< �5) αλλά όχι σε βαριά σήψη όπου 
μπορεί να είναι και επικίνδυνα, σε πολυτραυματίες 
και σε ασθενείς με ARDS. Για την εγκαυματική νόσο 
τα στοιχεία είναι ανεπαρκή ενώ αρνητική επίδραση 
έχει αναφερθεί σε ασθενείς που αδυνατούν να λάβουν 
λιγότερες από 700 Kcal/ μέρα. Η προσθήκη γλουταμίνης 
στα εντερικά σκευάσματα έχει αποδεικτεί ότι βοηθάει 
τους ασθενείς με τραύμα ή/και έγκαυμα.

Εντερική διατροφή στην ογκολογία

Η εφαρμογή εντερικής διατροφής στους ογκολογι-
κούς ασθενείς διέπεται από τους ίδιους κανόνες που 
εφαρμόζονται και σε άλλους ασθενείς. Η εφαρμογή 
εντερικής διατροφικής υποστήριξης με συμπληρώ-
ματα διατροφής ως επί τω πλείστω συνιστάται και 
κυρίως κατά την ακτινοθεραπεία και περιεγχειρη-
τικά ενώ ο ρόλος της κατά τη χημειοθεραπεία είναι 
ασαφής[8�]. 

Η αποφυγή χορήγησης εντερικής διατροφής στα 
πλαίσια της αβάσιμης υπόθεσης ότι με αυτή τρέφεται 
ο καρκίνος συνιστά κακή και ενδεχομένως επιζήμια για 
τον ασθενή πρακτική που πρέπει να αποφεύγεται. 

Στους ασθενείς με κακοήθειες που δεν αναμένεται 
να υποβληθούν σε άλλη θεραπεία η διατροφική υπο-
στήριξη δεν αντενδείκνυται δεδομένου ότι το προσδό-
κιμο επιβίωσης μπορεί να είναι παρατεταμένο.

Εντερική διατροφή στην καρδιολογία 
και την πνευμονολογία

Τα από του στόματος διατροφικά συμπληρώματα 
έχουν ένδειξη στους ασθενείς με ΧΑΠ για τη μείωση 
της μεταγευματικής δύσπνοιας αλλά οι υπάρχουσες 
μελέτες δεν μπορούν να ξακαθαρίσουν το θέμα[83].

Η εντερική σίτιση βοηθά κάπως στην αναστροφή 
της καρδιακής καχεξίας στους ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια δεν συνιστάται όμως για προφύλαξη 
από αυτή.
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Παρεντερική διατροφή 

Σ Κόλιας

summary

kOLIAS S. Parenteral Nutrition. TPN is indicated to prevent malnutrition in patients who are unable 
to consume adequate nutrients by the oral or enteral route. Absolute indications for TPN include 
severe short bowel syndrome, high-output distal gastrointestinal fistulas, persistent postoperative 
ileus, intestinal pseudo obstruction unresponsive to enteral feeding, and nonoperative mechanical 
intestinal obstruction. On the other hand, overfeeding, which can easily occur with TPN, increases 
complications especially sepsis. Although experimental animal models suggest reduced bacterial 
translocation with enteral feeding, human clinical studies are less convincing. There is little evidence 
that several processes described in animals and ascribed to TPN, such as intestinal atrophy and in-
creased bacterial translocation. Data would also support that infectious complications are less with 
enteral compared with parenteral nutrition. Almost unlike the general belief, TPN undertaken by 
experienced teams does not cause more complications than does EN. Nosokomiaka Chronika, 
71, Supplement, 238-244, 2009.

key words: malnutrition, parenteral and enteral nutrition, sepsis, bacterian translocation, mortal-
ity, complications

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η παρεντερική διατροφή (ΠΔ) ενδείκνυται σε ασθενείς για πρόληψη των επιπλοκών της 
υποθρεψίας όταν δεν δύνανται να λάβουν εντερική διατροφή (ΕΔ) είτε από το στόμα, είτε από 
την ενετρική οδό. Απόλυτες ενδείξεις χορήγησης ΠΔ είναι: σύνδρομο βραχέος εντέρου, συρίγγια 
υψηλής παροχής, επιμένων μετεγχειρητικός ειλεός, ψευδοαπόφραξη και μη εγχειρητική μηχανική 
εντερική απόφραξη. Αντίθετα, υπερσίτιση μπορεί εύκολα να συμβεί με την ΠΔ, αυξάνοντας τις 
επιπλοκές, ειδικά τη σήψη. Λίγα δεδομένα υπάρχουν και αυτά σε πειραματικές μελέτες σχετικά 
με την συσχέτιση της ΠΔ με βλεννογονική ατροφία και βακτηριακή αλλόθεση. Υπάρχουν αρκετά 
δεδομένα από τη βιβλιογραφία ότι η ΕΔ συνοδεύεται από λιγότερες σηπτικές επιπλοκές έναντι 
της ΠΔ. Όμως, ανεξάρτητα από τη γενική πεποίθηση, η ΠΔ όταν χορηγείται από έμπειρη 
ομάδα διατροφής δεν προκαλεί περισσότερες σηπτικές επιπλοκές σε σχέση με την ΕΔ. Νοσοκ. 
Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 238-244, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Υποθρεψία, εντερική και παρεντερική διατροφή, σήψη, βακτηριακή αλλόθεση, 
θνητότητα, επιπλοκές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ρόλος της θρεπτικής υποστήριξης έχει καταδειχθεί 
και περάσει στη κλινική πράξη εδώ και 40 περίπου 
χρόνια. Από πλήθος μελετών φαίνεται ότι η υποθρεψία 
συνδυάζεται με αυξημένο ποσοστό επιπλοκών, λοιμώξε-
ων, μακρόχρονης νοσηλείας, υψηλό κόστος και αυξημένη 
θνητότητα στους νοσοκομειακούς ασθενείς. 

Ανεξάρτητα των διχογνωμιών σχετικά με την κα-
λύτερη οδό σίτισης εντερικής ή παρεντερικής, το 
χρόνο έναρξης, την ποιότητα και την ποσότητα των 
θρεπτικών σκευασμάτων, αναμφίβολα η νοσηρότητα 
και η θνητότητα είναι βελτιωμένες με τη διατροφική 
υποστήριξη των νοσοκομειακών ασθενών. Ο τύπος 
και η σοβαρότητα της υποκείμενης νόσου καθώς και 
η διάρκεια της υποθρεψίας φαίνεται να επηρεάζουν 
την έκβαση της διατροφικής υποστήριξης. Τα δεδομένα 
εργασιών των τελευταίων δύο δεκαετιών δείχνουν ότι 
η παρεντερική διατροφή (ΠΔ) είναι λιγότερο καλά 
ανεκτή και περισσότερο ακριβή έναντι της εντερικής 
και θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με καλή 
λειτουργικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα. Επίσης 
έγινε φανερό από καλά σχεδιασμένες μελέτες ότι ο 
αρχικός ενθουσιασμός για την ΠΔ έδωσε τη θέση σε 
σοβαρό σκεπτικισμό για την ωφέλεια και την απο-
τελεσματικότητά της καθώς και για τον αυξημένο 
κίνδυνο των επιπλοκών της. Πρόσφατες μελέτες 
έδειξαν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων σε ΠΔ, συνήθως 
σχετιζόμενες με υπεργλυκαιμία. Επίσης η εντερική σί-
τιση (ΕΔ) φαίνεται να παίζει ένα προστατευτικό ρόλο 
έναντι των λοιμώξεων κυρίως λόγω της αξιοποίησης 
και εξασφάλισης της λειτουργικότητας του εντερικού 
σωλήνα (διατήρησης του ‘’εντερικού φραγμού’’) ανα-
στέλλοντας έτσι την βακτηριδιακή αλλόθεση. Ωστόσο 
η ΠΔ είναι εξίσου αποτελεσματική με την ΕΔ, τόσο σε 
καταστάσεις υποθρεψίας όσο και σε περιπτώσεις μη 
ανοχής στην ΕΔ.

Οι τελευταίες έρευνες πάνω στις επιδράσεις της 
ΠΔ, σκοπεύουν στην αναγνώριση υποομάδων ασθενών 
που μπορεί να βοηθηθούν καθώς και τον χρόνο έναρξής 
της. Γίνεται προσπάθεια ερμήνευσης των αρνητικών 
της επιπτώσεων πολλές φορές και διερεύνηση μεθόδων 
υπερπήδησης των. Επίσης συνεχίζεται η έρευνα για 
τη ανακάλυψη και χρήση νέων ουσιών που μπορεί να 
έχουν ευεργετικές επιδράσεις σε πολλές διαφορετικές 
νόσους. Αυτό βέβαια δεν περιορίζεται στην ΠΔ αλλά 
επεκτείνεται και στην ΕΔ.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οι ενδείξεις της παρεντερικής διατροφής διακρίνο-
νται στην πρωταρχική θεραπεία, την υποστηρικτική 

καθώς και στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ρόλος της 
είναι υπό διερεύνηση και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
καταστάσεις:
 �.  Η πρωταρχική θεραπεία: Εντεροδερματικό συρίγ-

γιο μεγάλης παροχής, σύνδρομο βραχέος εντέρου, 
νεφρική ανεπάρκεια εξαιτίας σωληναριακής νέκρω-
σης, εκτεταμένο έγκαυμα, ηπατική ανεπάρκεια και 
φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου.

 �.  Η υποστηρικτική θεραπεία: Εντερίτιδα εξαιτίας 
ακτινο-χημειοθεραπείας, περιεγχειρητική υποστήρι-
ξη υποθρεπτικού ασθενούς, χρόνια παγκρεατίτιδα, 
μεγάλης διάρκειας αναπνευστική υποστήριξη με 
ειλεό, περιεγχειρητική υποστήριξη σε καρδιακή 
καχεξία, χρόνια απώλεια πρωτεϊνών από τραύματα 
και σοβαρή διάρροια με έμετο.

 3.  Καταστάσεις όπως σήψη, γενική περιεγχειρητική 
υποστήριξη του ασθενούς και καρκίνος είναι υπό 
διερεύνηση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 - Σε καλή λειτουργικότητα του γαστρεντερικού 
σωλήνα

 - Η πρόγνωση των ασθενών δεν αναμένεται να 
βελτιωθεί με την επιθετική θρεπτική υποστήριξη

 - Το ρίσκο από τις ενδεχόμενες επιπλοκές υπερβαίνει 
το αναμενόμενο όφελος από τη ΠΔ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΔ

Η βασική σύσταση της ΠΔ καθορίζεται από την ανε-
κτικότητα του ασθενούς σε παρεντερική χορήγηση:
 - Γλυκόζης (π.χ διαβητικοί ασθενείς ή βαρέως πά-

σχοντες είναι επιρρεπείς σε υπεργλυκαιμία με την 
εξωγενή χορήγηση γλυκόζης)

 - Αμινοξέων (π.χ σε νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια 
μπορεί να προκληθεί δυσανεξία στη χορήγηση 
πρωτεϊνών)

 - Λιπών (π.χ υπερτριλγυκεριδαιμία σε βαρέως πά-
σχοντες ή σηπτικούς ασθενείς)

  Η έναρξη ΠΔ γενικά αρχίζει με: α) 5 - 8 mg υδατάν-
θρακες/kgr βάρους /min β) 0.5 - �.0 g πρωτεΐνες / 
kgr βάρους / �4h και γ) �.0 g λίπος / kgr βάρους/ 
�4h. Ηλεκτρολύτες, πολυβιταμίνες, ιχνοστοιχεία 
κ.α προστίθενται στο παρεντερικό διάλυμα. Οι 
βιταμίνες είναι βασικό συστατικό για τους ασθενείς 
που δέχονται ΠΔ. Έχει δειχθεί σε πολυκεντρικές 
μελέτες συμπωματική έλλειψη θειαμίνης μεταξύ 
των ασθενών που έλαβαν για ΠΔ για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα χωρίς αναπλήρωση των βιταμινών. 
Αντίθετα αυτό δεν παρατηρήθηκε σε βραχυχρόνια 
χορήγηση ΠΔ.
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔ: Τα υπερτονικά διαλύματα πα-
ρεντερικής πρέπει να εγχέονται σε μεγάλη κεντρική 
φλέβα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης του αγγείου 
είτε από τον καθετήρα είτε από τα εγχεόμενα υγρά. 
Επίσης το άκρο του καθετήρα πρέπει να βρίσκεται 
σε αγγείο με υψηλή αιματική ροή που θα προκαλέσει 
τη διάλυση των λιπών και μείωση του κινδύνου της 
θρομβοφλεβίτιδας. Φλεβικοί καθετήρες ορίζονται σαν 
κεντρικοί αν το άκρο τους βρίσκεται στην άνω κοίλη 
φλέβα, στον δεξιό κόλπο ή στη κάτω κοίλη φλέβα. 
άλλες θέσεις που αναφέρονται και σαν μη κεντρικές 
περιλαμβάνουν την έσω ή έξω σφαγίτιδα, την υπο-
κλείδια και την βραχιόνια φλέβα. ΠΔ που χορηγείται 
σε μη κεντρική φλέβα(περιφερική ΠΔ) πρέπει να έχει 
μικρή ωσμωτικότητα ≤ 900 mosm/L (πχ �0% dextrose, 
�% αμινοξέα με standard επιπλέον εμπλουτισμό). Τέ-
τοια διαλύματα γενικά προσφέρουν μειωμένο αριθμό 
θερμίδων ανεξάρτητα από τον ρυθμό έγχυσής τους 
(π.χ 80-�00 ml/h). 

Monitoring : Monitoring της ανοχής των ασθενών 
στη ΠΔ περιλαμβάνει προσεκτική μέτρηση των προ-
σλαμβανόμενων και των αποβαλλόμενων υγρών και 
επιλεγμένες εργαστηριακές εξετάσεις (ηλεκτρολύτες 
ορού και γλυκόζη, ασβέστιο, φώσφορο, αμινοτραν-
σφεράση, χολερυθρίνη και τριγλυκερίδια καθώς δείκτες 
νεφρικής λειτουργίας και ηπατικής βιοχημείας). Οι 
μετρήσεις πρέπει να γίνονται � φορές την εβδομάδα 
αρχικά ή και πιο τακτικά αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι 
και μετά μια τουλάχιστον φορά την εβδομάδα.

ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η γλουταμίνη και η αργινίνη περιλαμβάνονται φυ-
σιολογικά στα μη απαραίτητα αμινοξέα , όμως κάτω 
από ειδικές καταστάσεις όπως ο βαρέως πάσχων 
ασθενής μπορεί να γίνουν απαραίτητα. 

ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ: αποτελεί α) μια σημαντική πρό-
δρομο ουσία για τη σύνθεση των νουκλεοτιδίων και 
β) μια σημαντική πηγή ενέργειας κυττάρων, κυρίως 
του γαστρεντερικού επιθηλίου. Πειραματικές μελέτες 
έχουν δείξει ότι χορήγηση γλουταμίνης μπορεί να 
αποτρέψει ή να βελτιώσει τη βλεννογονική ατροφία 
που παρατηρείται από τη χορήγηση ΠΔ για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Η δράση της έχει μελετηθεί σε 
πληθυσμούς:
 �. Eγκαυμα και Tραύμα. Σε αναδρομικές μελέτες έχει 

δειχθεί ότι η χορήγηση γλουταμίνης συνοδεύεται με 
γρηγορότερη ανάνηψη από το τραύμα, μικρότερο 
ποσοστό σήψης, βακτηριαιμιών και πνευμονίας. 
Γι αυτό πολλοί συνιστούν τη χορήγησή της αλλά 
δεν περιλαμβάνεται στις συστάσεις της American 
Society for Parenteral and Enteral Nutrition.

 �. Μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η χορήγηση 
παρεντερικά γλουταμίνης συνδυάζεται με μικρό-
τερο ποσοστό λοιμώξεων και μικρότερο χρόνο 
παραμονής στο νοσοκομείο

 3. Πρόωρα νεογνά. Υπάρχουν αντικρουόμενες μελέ-
τες, με μη σαφή κλινικά οφέλη από τη χορήγηση 
γλουταμίνης
ΑΡΓΙΝΙΝΗ: είναι ένα αμινοξύ με σημαντικό ρόλο 

στο μεταβολισμό αζώτου και της αμμωνίας και στη 
δημιουργία του νιτρικού οξέος. Πειραματικές μελέ-
τες έχουν δείξει ότι η χορήγησή της συνδυάζεται με 
καλύτερη επούλωση των τραυμάτων . Επίσης έχει 
δειχθεί σε ποντικούς ότι αυξάνει την ικανότητά τους 
για σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης, όταν συνυ-
πάρχει σηπτική εστία. Η δράση της έχει μελετηθεί 
σε πληθυσμούς:
 �. Πρόωρα νεογνά. Η χορήγηση συνοδεύεται από 

μειωμένα επεισόδια εντεροκολίτιδας
 �. Βαρέως πάσχοντες ασθενείς: Οι περισσότερες 

μελέτες αναφέρονται στη συχγορήγηση αργινίνης 
με γλουταμίνη και ω3 λιπαρά οξέα σαν ανοσο-
τροποποιητικούς παράγοντες με ασαφή κλινικά 
αποτελέσματα. Γενικά η χρήση αργινίνης είναι 
περιορισμένη και υπάρχουν μελέτες που μπορεί 
να είναι και επιζήμια ειδικά για τους σηπτικούς 
ασθενείς.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διακρίνονται σε α) μηχανικές β) μεταβολικές γ) 
γαστρεντερικές και δ) λοιμώξεις που σχετίζονται με 
τον καθετήρα
Α. Μηχανικές επιπλοκές (Κατά τη τοποθέτηση του 

κεντρικού φλεβικού καθετήρα)
�) Πνευμοθώρακας, υδροθώρακας, χυλοθώρακας 

(�-�%) �) Αδυναμία τοποθέτησης του καθετήρα(4-
5%) 3) Εμβολή αέρος 4) Ρήξη μυοκαρδίου, αρρυθμίες, 
καρδιακός επιπωματισμός 5) Τρώση σε κύριο αγγείο, 
μείζονος θωρακικού πόρου, αρτηριοφλεβώδης επικοι-
νωνία, φλεβοβρογχικά συρίγγια 6) Θρόμβωση, πνευμο-
νική εμβολή 7) Απόφραξη 8) Φλεγμονώδεις/σηπτικές, 
φλεβίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα, σήψη 9) 
Νευρολογικές, κακώσεις/παρέσεις νεύρων, σύνδρομο 
Horner, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια �0) Διάφορες 
λιγότερο συχνές επιπλοκές όπως λανθασμένη τοπο-
θέτηση, σύνδρομο άνω-κάτω κοίλης φλέβας

Β. Μεταβολικές επιπλοκές
Οι μεταβoλικές διαταραχές κατά την παρεντε-

ρική διατροφή οφείλονται α) σε δυσαρμονία μεταξύ 
προσφοράς θρεπτικών στοιχείων και αναγκών του 
οργανισμού και β) σε διαταραχή που απορρέει από 
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τον τρόπο και την οδό χορήγησης της διατροφής σε 
σχέση και με το υπόστρωμα του νοσούντος οργανι-
σμού. Οι μεταβoλικές διαταραχές της παρεντερικής 
διατροφής έχουν μειωθεί θεαματικά και αυτό οφείλεται 
στη καλύτερη κατανόηση των μεταβολικών μηχανι-
σμών που αναπτύσσονται με την τροποποίηση της 
οδού χορήγησης και την μεταβολή των συστατικών 
στοιχείων που χορηγούνται, σε σύγκριση με εκείνα 
της φυσικής διατροφής (π.χ. αμινοξέα, έναντι πρωτε-
ϊνών, υπερωσμωτικά διαλύματα κ.λ.π). oι κυριότερες 
συνίστανται σε:

�) Υπεργλυκαιμία �5% (υπερώσμωση, κώμα, λιπώ-
δης διήθηση του ήπατος, εξεσημασμένη παραγωγή 
Co�) οφείλεται στη ταχεία έγχυση διαλύματος πλούσιο 
σε γλυκόζη σε συνδυασμό με ασθενείς που εμφανίζουν 
δυσανεξία σε αυτή και σαν απάντηση στο στρές. 
Προοδευτικά καθώς συνεχίζεται η χορήγηση της ΠΔ, 
με τη προσαρμογή της παγκρεατικής λειτουργίας, 
βελτιώνεται η ικανότητα μεταβολικής αντιμετώπισης 
από τον ασθενή της εξωγενούς υπεργλυκαιμίας. Η 
ανεπαρκής χορήγηση ελεύθερου νερού ή η επιμένου-
σα γλυκοζουρία και η από αυτή οσμωτική διούρηση 
ελεύθερου νερού προκαλεί υπερωσμωτικότητα του 
ορού. Η εμφάνιση υπεργλυκαιμικού μη κετονικού 
κώματος είναι αρκετά σπάνια επιπλοκή, έχει όμως 
μεγάλη θνητότητα. Χρειάζεται συχνός έλεγχος με 
μέτρηση του σακχάρου και χορήγηση ινσουλίνης �) 
Διαταραχές της οξεοβασικής -μεταβολική αλκάλωση 
ή οξέωση, υπεραμμωνιαιμία(σπάνια με τα σημερινά 
διαλύματα αμινοξέων, παρατηρείται όταν περιέ-
χουν μεγάλη ποσότητα γλυκίνης, σε ηπατική νόσο 
ή σε ανεπαρκή χορήγηση αργινίνης) 3) Διαταραχές 
στους ηλεκτρολύτες -συνήθως στο Κ, Na το Ρ και το 
Mg 4) Υπογλυκαιμία -συνήθως οφείλεται σε από-
τομη διακοπή του διαλύματος αντιμετωπίζεται με 
χορήγηση γλυκόζης �Ο % 5) Υπερκαπνία, αυξημένη 
λήψη θερμίδων - ρύθμιση με βάση τις βιολογικές 
ανάγκες και την κατάσταση του κάθε ασθενή 6) 
Δυσανεξία στο λίπος, υπερχοληστεριναιμία, διατα-
ραχές ήπατος, ανεπάρκεια απαραίτητων λιπαρών 
οξέων- απαιτείται έλεγχος και όχι παραπάνω από 
�gr/Κg/ημερησίως χορήγηση λίπους 7) Μεταβολικά 
νοσήματα των οστών - εμφανίζεται με τη μορφή 
οστεομαλακίας και οστεοπόρωσης 8) Διαταραχές 
ιχνοστοιχείων – βιταμινών 9) Αλλεργικές αντιδράσεις, 
σπάνιες οφείλονται σε διαλύματα αμινοξέων ή λίπους. 
�0) Νευροψυχικές διαταραχές, σπάνιες υπό μορφή 
παραισθήσεων ή αλλαγής της προσωπικότητας. ��) 
Σύνδρομο επανασίτισης - συνήθως κατά την υπερ-
βολική ή ταχεία χορήγηση παρεντερικής διατροφής 
σε υποσιτισμένους ασθενείς με διαταραχές κύρια 
στους ηλεκτρολύτες. Παρουσιάζεται με ταχεία αύ-

ξηση του σωματικού βάρους, ταχυκαρδία, αύξηση 
της θερμοκρασίας, καταπληξία ή πνευμονικό οίδημα. 
Το σύνδρομο προλαμβάνεται με έναρξη χορήγησης 
μικρότερης ποσότητας θρεπτικών ουσιών και σταδι-
ακή αύξησή τους, με σύγχρονη αποκατάσταση των 
ηλεκτρολυτών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών.

Γ. Γαστρεντερικές διαταραχές

 �) Χολολιθίαση/χολοκυστίτιδα –εμφανίζεται περίπου 
σε 40%-50% των ασθενών (η έλλειψη εντερικού 
περιεχομένου έχει σαν αποτέλεσμα την απουσία 
ενδοκρινούς ερεθίσματος (CCΚ) με συνέπεια την 
μειωμένη σύσπαση της χοληδόχου κύστεως και 
διαταραχή της φυσιολογικής ροής της χολής, έτσι 
προκαλείται χολική στάση η οποία οδηγεί σε χη-
μική xoλαγγειίτιδα) �) Γαστροπάρεση 3). Ηπατική 
διαταραχή - εάν συνοδεύεται από αύξηση της χολε-
ρυθρίνης και της αλκαλικής φωσφατάσης δηλώνει 
ενδοηπατική στάση, ενώ η σύγχρονη αύξηση των 
τρανσαμινασών υποδεικνύει βλάβη στο ηπατικό 
κύπαρο και απαιτείται διακοπή της παρεντερικής 
σίτισης. 4) Ατροφία του βλεννογόνου, η απουσία 
θρεππκών ουσιών από τον αυλό του εντέρου και 
η επακόλουθη αδράνεια του εντέρου έχει αποτέλε-
σμα την ατροφία και τη λύση της συνέχειας του 
εντερικού βλεννογόνου. Οι μεταβολές αυτές προ-
διαθέτουν στη μετανάστευση των εντερικών πα-
θογόνων μέσω του εντερικού βλεννογόνου και 
στην επακόλουθη σηψαιμία. Επειδή η ΠΔ συνήθως 
συνοδεύεται από αδράνεια του εντέρου, μία από 
τις έμμεσες επιπλοκές της ΠΔ είναι η μετανάστευση 
μικροβίων και η σήψη (bacterial translocation)

Δ. Λοιμώξεις που σχετίζονται  
με τον καθετήρα (5-�6%)

Μπορεί να διαχωρισθούν σε � κύριες κατηγορίες 
�) στις τοπικές και �) στις συστηματικές (περιλαμ-
βάνουν βακτηριαιμία, θρομβοφλεβίτιδα, και περιφε-
ρικές επιπλοκές όπως ενδοκαρδίτιδα ή περιφερικά 
αποστήματα). Συνήθως απομονώνεται coagulase 
- negative staphylococci(St. epidermidis), St. aureous ή 
μύκητες (ειδικά Candida sp, Trichophyton, Malassezia 
furfur, Fusarium).

1. Τοπικές λοιμώξεις
α) Αποικισμός του καθετήρα Ο αποικισμός του 

καθετήρα ορίζεται σαν σημαντικός όταν > �5cfu ενός 
οργανισμού απομονώνεται από ένα τμήμα καθετήρα 
ή περισσότερο από �,000cfu/ml απομονώνεται από 
τον αυλό ενός καθετήρα ή θετική αιμοκαλλιέργεια 
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με τον ίδιο μικροοργανισμό. Ο αποικισμός δεν είναι 
συνώνυμος με τη λοίμωξη αλλά υπάρχει ισχυρή συ-
σχέτιση ανάμεσα στον αποικισμό των καθετήρων, 
φλεβίτιδων και άλλων λοιμώξεων β) Φλεγμονή στο 
σημείο εισόδου. Χαρακτηρίζεται από την έξοδο πύου 
στο σημείο εισαγωγής του καθετήρα. Η Gram χρώση 
συχνά δίνει συχνά πολυμορφοπυρηνικά λευκοκύτταρα 
και μικροοργανισμούς και οι καλλιέργειες συνήθως είναι 
θετικές, είναι όμως δύσκολη η διάκριση του υπεύθυνου 
παθογόνου. Τοπικά σημεία φλεγμονής όπως πόνος, 
ερύθημα, ευαισθησία μπορεί να παρατηρηθούν αν και 
είναι δυσδιάκριτα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 
3) Φλεβίτιδα. Εκδηλώνεται σαν μια φλεγμονώδης, 
ψηλαφητή και πιθανώς πλήρως θρομβωμένη φλέβα 
μπορεί να συνυπάρχουν τοπικά σημεία φλεγμονής στο 
σημείο εισόδου του καθετήρα αν και οι περισσότερες 
φλεβίτιδες οφείλονται μάλλον σε φυσικοχημικούς πα-
ράγοντες περισσότερο παρά σε φλεγμονή. Η φλεβίτιδα 
αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο βακτηριαιμιών, που 
επιπλέκεται συχνά με συστηματική τοξικότητα

2. Συστηματικές λοιμώξεις
1) Mικροβιαιμία σχετιζόμενη με ΚΦΚ. Η διαγνω-

στική προσπέλαση της λοίμωξης σχετιζόμενης με 
ΚΦΚ, περιλαμβάνει κλινική εκτίμηση και εργαστηριακή 
τεκμηρίωση 2) Σηπτική θρομβοφλεβίτις. Ορίζεται σαν 
διάχυτη φλεγμονή της πέριξ του θρόμβου περιοχής 
μ’επέκταση και διήθηση στη καθετηριασμένη φλέβα, 
περιγράφεται από πολλούς σαν ’’διαπυημένη’’ φλέ-
βα 3) Περιφερικές επιπλοκές. Η μόλυνση του ΚΦΚ 
μπορεί να προκαλέσει ενδοκαρδίτιδα ή περιφερικά 
αποστήματα

Πρόληψη λοιμώξεων που οφείλονται  
σε κεντρικούς καθετήρες

 - Λήψη όλων των προφυλακτικών μέτρων ασηψίας 
και αντισηψίας κατά την είσοδο του καθετήρα 
(πλύσιμο χεριών, αποστειρωμένα γάντια, μάσκα 
και μπλούζα, καλή ασηψία και αντισηψία)

 - oι καθετήρες εμποτισμένοι με chlorhexidine/silver 
sulfadiazine ή minocycline/rifampin συνδυάζονται 
με το μικρότερο ποσοστό βακτηριαιμιών που 
αποδίδεται στους καθετήρες 

 - Η επάλειψη με αντιβιοτικές αλοιφές (bacitracin, 
murpirocin, neomycin, and polymyxin) του σημεί-
ου εισόδου αυξάνει το ποσοστό αποικισμού από 
μύκητες, ευοδώνει την ανάπτυξη αντοχής των 
βακτηριδίων και τέλος δεν έχει δειχθεί κάποια 
επίδρασή τους στη μείωση των βακτηριαιμιών 

 - Δεν έχει αποδειχθεί οτι οι αλλαγές ρουτίνας των 
ΚΦΚ μειώνουν το κίνδυνο των βακτηριαιμιών και 

επιπλέον υπάρχει μια τάση αύξησης των λοιμώξεων 
αποδιδόμενες στις συχνές αλλαγές

 - Ο κίνδυνος επιμόλυνσης της υποκλείδιας φλέβας 
είναι μικρότερος σε σχέση με την έσω σφαγίτιδα 
ή τη μηριαία φλέβα 

 - Προσεκτική παρασκευή του διαλύματος και κα-
τάλληλη περιποίηση του στομίου έγχυσης.

 - Η πιθανότητα αποικισμού και βακτηριαιμιών των 
καθετήρων αυξάνει με το χρόνο παραμονής τους 
και πρέπει να απομακρύνονται όταν δεν είναι 
πλέον αναγκαίοι

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(θεωρητικό υπόβαθρο, κλινικό όφελος και πλάνες)

1. Ανεπάρκεια του εντέρου- Ατροφία βλεννογόνου 
- Βακτηριδιακή αλλόθεση (Bacterial Translocation)

Μια από τις πιο ισχυρές θεωρίες που προτείνουν 
τη χρήση ΕΔ, είναι ότι η εντερική διατροφή προστα-
τεύει την δομή και τη λειτουργία του εντέρου περιο-
ρίζοντας έτσι τη μετανάστευση βακτηριδίων από το 
εντερικό τοίχωμα στην πυλαία και στη συστηματική 
κυκλοφορία με αποτέλεσμα μείωση της επίπτωσης 
της σήψης. Γι αυτό αναστολή της βακτηριδιακής αλ-
λόθεσης με τη χρήση ΕΔ συνοδεύεται από λιγότερα 
σηπτικά επεισόδια σε σχέση με τη χρήση ΠΔ. Τα 
δεδομένα όμως προέχονται κυρίως από πειραματικά 
μοντέλα σε ποντικούς και πολύ λιγότερο στηρίζονται 
σε καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες. Μελέτες σε 
ανθρώπους δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν ατροφία 
του βλεννογόνου σε ασθενείς με ΠΔ έως και � μήνα, 
με ΓΕΣ ανενεργή. Αντίθετα ατροφία του βλεννογόνου 
έχει παρατηρηθεί σε παιδιά που λαμβάνουν χρόνια 
ΠΔ (πολλούς μήνες), λόγω αδυναμίας πρόσληψης 
τροφής από το στόμα.

Αν και η αύξηση της εντερικής διαπερατότητας έχει 
περιγραφεί κυρίως σε σηπτικούς ασθενείς, η ακριβής 
βακτηριδιακή αλλόθεση δεν είναι καλά αποδεδειγμένη. 
Μια τέτοια μελέτη έγινε από τον Sedman και συνερ-
γάτες, αναφέρονταν σε χειρουργικούς ασθενείς με 
εντερική απόφραξη, που υποστηρίχθηκαν θρεπτικά 
με ΠΔ και μελετήθηκε η βακτηριδιακή αλλόθεση. Οι 
συγγραφείς βρήκαν �0,3% των μεσεντέριων λεμ-
φαδένων θετικούς για βακτήρια, με επικρατούν το 
Escherichia coli στην ομάδα της εντερικής απόφρα-
ξης. Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα ενδοαυλικά εντερικά 
βακτήρια μπορούν να μεταναστεύσουν δια μέσου 
του εντερικού τοιχώματος και να αποτελέσουν την 
πρωταρχική πηγή σήψης. Όμως ο αριθμός των θε-
τικών λεμφαδένων δεν σχετίζονταν με την θρεπτική 
κατάσταση του ασθενούς (ασθενείς με κακή θρέψη δεν 
παρουσίασαν μεγαλύτερο αριθμό θετικών λεμφαδένων) 
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ή με την ατροφία του γαστρεντερικού βλεννογόνου. 
Αυτό δείχνει ότι η η καταστροφή της αρχιτεκτονικής 
των λαχνών δεν αποτελεί μόνο αναγκαίο παράγοντα 
για την βακτηριδιακή αλλόθεση. Επιπλέον οι απομο-
νωθέντες μικροοργανισμοί ήταν διαφορετικοί από 
του μεσεντέριους λεμφαδένες σε σχέση με αυτούς 
που καλλιεργήθηκαν στην συστηματική κυκλοφορία, 
πράγμα που δηλώνει ότι ίσως η βακτηριδιακή αλλόθεση 
να μην είναι η πρωταρχική αιτία σήψης. Επίσης δεν 
υπήρχε διαφορά στη θνητότητα μεταξύ ασθενών με 
θετικούς ή αρνητικούς λεμφαδένες.

Πειραματικές αλλά και κλινικές μελέτες σε εθελοντές 
έχουν δείξει ότι ή ΠΔ, με αδρανή τον γαστρεντερικό 
σωλήνα (ΓΕΣ), δεν μείωσε την εντερική IgA, IgM, IgG 
πράγμα που συνηγορεί ότι η μη χρησιμοποίηση του 
ΓΕΣ θρεπτικά δεν επηρέασε την ανοσολογική του 
λειτουργία.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων πολλοί συγγραφείς 
τείνουν να συμφωνήσουν ότι δεν υπάρχουν σοβαρές 
αποδείξεις ότι η ΠΔ συνδυάζεται με βλεννογονική 
ατροφία και επίσης ότι η βακτηριδιακή αλλόθεση 
μπορεί να συμβεί σαν ένα τυχαίο γεγονός, με αμφι-
σβητήσιμη κλινική σημαντικότητα. Γι αυτό είναι υπό 
αίρεση ή άποψη ότι η ΕΔ πρέπει να αντικαταστήσει 
την ΠΔ βασιζόμενη μόνο στη μείωση της βακτηριδι-
ακής αλλόθεσης.

2. Διατροφή και Σήψη
Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι η στέρηση τροφής 

θα οδηγήσει μαθηματικά στο θάνατο και ότι η κακή 
θρέψη συνδυάζεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, 
δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που να δείχνουν 
ξεκάθαρα ότι η τεχνητή διατροφή (ΕΔ ή ΠΔ) μείωσε τις 
επιπλοκές και τη θνητότητα. Όμως, συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα πολλών μελετών έχουν δείξει στατι-
στικά σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό λοιμώξεων 
κατά την εντερική σίτιση, συγκρινόμενη με την ΠΔ. Δεν 
καθορίζεται όμως κατά πόσο ο υπεύθυνος μηχανισμός 
σήψης οφείλεται στη βακτηριακή αλλόθεση κατά την 
ΠΔ . Ο αυξημένος κίνδυνος σήψης κατά την ΠΔ εν 
μέρει μπορεί να εξηγηθεί από την υπεργλυκαιμία που 
παρατηρείται σ’αυτούς τους ασθενείς και την λοίμωξη 
λόγω του κεντρικού καθετήρα. Γι’αυτό σύμφωνα με 
τα υπάρχοντα δεδομένα η ΕΔ πρέπει να προτιμάται 
της ΠΔ, λόγω υψηλού ποσοστού σηπτικών επιπλοκών 
της δεύτερης.

3. Υπεργλυκαιμία και Διατροφή 
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την βιβλιογρα-

φία όσον αφορά την υπεργλυκαιμία και τις συνοδές 
επιπλοκές της, λόγω χορήγησης κυρίως ΠΔ. Οι περισ-
σότερες αναλύσεις συμπίπτουν ότι η υπεργλυκαιμία 

συνοδεύεται από α) αυξημένα επεισόδια λοιμώξεων 
β)συστηματική σήψη γ) νεφρική ανεπάρκεια και δ) 
χειρότερη έκβαση - θάνατο. Η αύξηση της γλυκόζης 
ορού είναι γνωστό ότι αποτελεί ανεξάρτητο πα-
ράγοντα κινδύνου για συστηματική λοίμωξη στους 
νοσηλευόμενους ασθενείς και ιδίως στους βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς στη ΜΕΘ. Υπεργλυκαιμία μπορεί 
να προκληθεί κατά την ενδοφλέβια χορήγηση ΠΔ και 
από αυξημένο stress του οργανισμού, που μπορεί να 
οδηγήσει σε εξασθένιση της ανοσολογικής απάντησης 
και σε αυξημένο ποσοστό λοιμώξεων. Γι’αυτό, σύμφω-
να και με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της 
σήψης, συνιστάται στενό monitoring του σακχάρου 
του αίματος και διατήρηση ευγλυκαιμίας ειδικά στους 
ασθενείς που χορηγείται ΠΔ.

3. Τραύμα Και Διατροφή 
Η χορήγηση διατροφής στο τραύμα έχει μελε-

τηθεί αρκετά, αν και δεν υπάρχουν και εδώ πολύ 
μεγάλες διπλές τυφλές μελέτες καλά τεκμηριωμένες. 
Οι περισσότερες συγκλίνουν στο ότι η ΠΔ συνοδεύ-
εται με περισσότερες σηπτικές επιπλοκές. Ωστόσο 
οι ασθενείς που δέχθηκαν ΠΔ πήραν μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις γλυκόζης και ενέργειας. Επίσης είχαν 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ινσουλίνης στο πλάσμα 
πράγμα που έμμεσα καταδεικνύει υπερσίτιση. Ένα 
άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι όσοι ασθενείς με 
ΠΔ είχαν ψηλό injury severity scores ή ψηλό κοιλιακό 
τραύμα index scores παρουσίαζαν αυξημένα επεισό-
δια σήψης. Πάντως ανεξάρτητα από τα αυξημένα 
ποσοστά σήψης ασθενείς που χορηγήθηκε ΠΔ δεν 
πήραν περισσότερα αντιβιοτικά και δεν παρέμειναν 
περισσότερο στο νοσοκομείο. Επίσης η χορήγηση ΕΔ 
ή ΠΔ δεν είχε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς 
την εμφάνιση πολυοργανικής ανεπάρκειας. 

4. Παγκρεατίτις
Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν έχει δειχθεί 

ότι υπερτερεί η ΕΔ έναντι της ΠΔ, όσον φορά τη 
θνητότητα, νοσηρότητα, φλεγμονώδεις επιπλοκές, 
διάρκεια μηχανικού αερισμού και χρόνο παραμονής 
στη ΜΕΘ ή στο νοσοκομείο. Προσοχή όμως χρειάζεται 
στη χορήγηση λίπους στις υπερλιπιδαιμικής αιτιολογίας 
παγκρεατίτιδες.

5. Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
Μεγάλες αναδρομικές μελέτες συγκρίνοντας την 

ΠΔ και την ΕΔ ή ΠΔ με σύγχρονη χορήγηση εντερικής 
σίτισης από το στόμα, σε ασθενείς με νόσο Crohn, 
δεν κατέδειξαν διαφορά α) στα ποσοστά σηπτικών 
επιπλοκών και β) ύφεσης της δραστηριότητας της 
νόσου σε καμμία επι μέρους ομάδα ελέγχου. Επίσης σε 
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μελέτες ασθενών με οξεία κολίτιδα έχει παρατηρηθεί 
μια αύξηση των σηπτικών επιπλοκών σε ασθενείς 
που έλαβαν ΠΔ. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν άλλες 
επιπλοκές όσον αφορά α)τον αριθμό και την έκταση 
των κολεκτομών και β) την ενεργό δραστηριότητα 
της κολίτιδας

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΠΠΔ)

Η παρεντερική διατροφή είναι δυνατόν περιστα-
σιακά να χορηγηθεί μέσω περιφερικών φλεβών, για 
βραχείες χρονικές περιόδους. Είναι μια μέθοδος τεχνικά 
ευκολότερη, λιγότερο δαπανηρή και χωρίς τις επιπλοκές 
του καθετηριασμού κεντρικού φλεβικού στελέχους. Σκο-
πός της περιφερικής παρεντερικής διατροφής (ΠΠΔ) 
είναι να προσφερθούν ακριβώς όσες μη πρωτεϊνικές 
θερμίδες χρειάζονται για να προληφθεί η διάσπαση 
των πρωτεϊνών προς προσφορά ενέργειας. Πρόκειται 
δηλαδή για θρεπτική υποστήριξη που στοχεύει στη 
«διάσωση» των πρωτεϊνών του οργανισμού. Με την 
ΠΠΔ δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητικό θετικό ισοζύγιο 
αζώτου ώστε να δημιουργηθούν αποθέματα πρωτε-
ϊνών. Επομένως η ΠΠΔ αντενδείκνυται σε ασθενείς 
που διατρέχουν τον κίνδυνο ανάπτυξης πρωτεϊνικής 
αποστέρησης. Για την πρόληψη οσμωτικής βλάβης 
στο τοίχωμα των αγγείων θα πρέπει η ωσμωτικότητα 
των διαλυμάτων που χορηγούνται από περιφερική 
φλέβα να είναι μικρότερη από 900 mosm/L. Επομένως, 
στην ΠΠΔ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αραιωμένα 
διαλύματα αμινοξέων και δεξτρόζης. Επειδή τα εναι-
ωρήματα λιπιδίων είναι ισότονα με το πλάσμα, είναι 
δυνατόν στην ΠΠΔ να χρησιμοποιηθούν λιπίδια για την 
προσφορά ενός σημαντικού ποσοστού των μη πρωτε-
ϊνικών θερμίδων. Τα διαλύματα πρέπει να χορηγούνται 
σε μίγματα all-in-one ώστε να επιτυγχάνεται αφενός 
ελάττωση της ωσμωτικότητας, αφετέρου επιθυμητά 
επίπεδα θερμίδων και η διάρκεια χορήγησης κυμαίνεται 
γύρω στις �8 ώρες ημερησίως.

Συμπερασματικά, η περιφερική παρεντερική δια-
τροφή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί προσωρινά 
για την πρόληψη ή τον περιορισμό της διάσπασης 

των πρωτεϊνών σε ασθενείς χωρίς πρωτεϊνική απο-
στέρηση, που αναμένεται να αρχίσουν την από το 
στόμα σίτιση σε λίγες ημέρες. Καταλληλότεροι για τη 
θρεπτική υποστήριξη αυτού του είδους φαίνεται ότι 
είναι οι ασθενείς στη μετεγχειρητική περίοδο. 
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Τεχνητή θρεπτική υποστήριξη  
σε ειδικές ομάδες ασθενών

Χ Γαβρή

summary

GAVrI C. evidence-based guidelines of nutritional support in specific groups of patients. 
Nutritional support is a relatively new and not completely established therapeutic intervention in 
modern medicine. The evidence about the effectiveness of nutritional support on clinical grounds 
has grown considerably the last two decades.  What remains yet to be explored is the point where 
nutritional support can counteract the negative effects of undernutrition and starvation without ad-
ditional hazards. In this direction and in order to increase effectiveness and consistency of nutritional 
support European and American nutritional unions decided to publish evidence-based guidelines 
for different disease states. In this paper will be discussed the guidelines developed for oncological 
non-surgical, surgical patients and patients with chronic infections. Nosokomiaka Chronika, 71, 
Supplement, 245-252, 2009.

key words: Nutritional support, enteral nutrition, parenteral nutrition, oncological patients, surgical 
patients, chronic infections, HIV 

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η επιστήμη της θρεπτικής υποστήριξης αποτελεί μία σχετικά καινούργια, μη απόλυτα εδραιωμένη 
μέθοδο θεραπευτικής προσέγγισης στην ιατρική κοινότητα. Τα τελευταία 20 έτη πολλές 
μελέτες έχουν αποδείξει τη σημαντική συμβολή της στο νοσοκομειακό ασθενή. Το ερώτημα 
που παραμένει είναι η εύρεση του σημείου εκείνου που οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την 
εφαρμογή της διατροφικής υποστήριξης είναι λιγότεροι από τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
από την παρατεταμένη ασιτία. Προς αυτή την κατεύθυνση και με σκοπό τη συστηματοποίηση 
και την αύξηση της αποτελεσματικότητα της διατροφικής υποστήριξης, αναπτύχθηκαν με 
παγκόσμια συμμετοχή από Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες Ενώσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες 
κατευθυντήριες οδηγίες διατροφικής υποστήριξης. Οι οδηγίες αυτές θα αναπτυχθούν για τρεις 
ομάδες ασθενών: τους ογκολογικούς, χειρουργικούς και ασθενείς με χρόνιες λοιμώξεις. Νοσοκ. 
Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 245-252, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Διατροφική υποστήριξη, εντερική διατροφή, παρεντερική διατροφή, ογκολογικοί 
ασθενείς, χειρουργικοί ασθενείς, χρόνιες λοιμώξεις, HIV
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιστήμη της θρεπτικής υποστήριξη αποτελεί μία 
σχετικά καινούργια, μη απόλυτα εδραιωμένη μέθοδο 
θεραπευτικής προσέγγισης στην ιατρική κοινότητα. 
Το ερώτημα “τι υποστηρίζει τη θρεπτική υποστήριξη” 
έχει τεθεί �0 έτη πριν από τον Koretz(�). 

Το γεγονός ότι ο ασθενής που ασιτεί τελικώς θα 
πεθάνει είναι αδιαμφισβήτητο. Δε χρειάζονται μελέτες 
για να γνωρίζουμε αυτό που η νόμοι της φυσιολογίας 
έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια: η απόλυτη ασιτία 
(starvation) οδηγεί σε δυσλειτουργία του οργανισμού 
μέσα σε μέρες ή εβδομάδες και σε θάνατο μέσα σε 
�-3 μήνες ενός υγιούς ανθρώπου. Είναι συνεπώς 
αδιαμφισβήτητη η αναγκαιότητα θρεπτικής ή αλλιώς 
διατροφικής υποστήριξης σε ασθενείς(�).

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η επιστήμη της διατρο-
φής έχει κατορθώσει να τεκμηριώσει επιστημονικά 
την αποτελεσματικότητα της και να αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής και φαρμακευ-
τικής θεραπείας(3).

Τα οφέλη της τεχνητής εντερικής υποστήριξης, 
όπως των συμπληρωμάτων σίτισης από το στόμα 
(oral nutritional supplements-oNS) και της εντερικής 
σίτισης με σωλήνα (tube feeding - TF) έχουν μελετηθεί 
προσφάτως με συστηματική μέθοδο. Σε 7 τυχαιο-
ποιημένες ελεγχόμενες μελέτες τα oNS φάνηκαν να 
μειώνουν τη θνητότητα, τις επιπλοκές και το χρόνο 
παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο. Επιπλέον 
η διατροφική υποστήριξη με σωλήνα σίτισης (feeding 
tube -FT) μείωσε τη θνητότητα σε ��, τις επιπλοκές σε 
�7 και τις λοιμώξεις σε 9 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες. Η καλή έκβαση των ασθενών συσχετίσθηκε 
με επαρκή σίτιση και πρόσληψη βάρους(�).

Το παραπάνω ερώτημα του Koretz τίθεται σή-
μερα ως εξής: Ποιο είναι το σημείο εκείνο που δεν 
υπάρχουν επιπλοκές από την ενδεχόμενη μη σίτιση 
του ασθενούς και που οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από 
την εφαρμογή της διατροφικής υποστήριξης είναι 
λιγότεροι από τους κινδύνους που ελλοχεύουν από 
την παρατεταμένη ασιτία;

Είναι κατανοητό ότι η απόδειξη ενός τέτοιου ερω-
τήματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να βρεθεί 
η λεπτή γραμμή που χωρίζει τους κινδύνους της 
εφαρμογής διατροφικής υποστήριξης και τους κιν-
δύνους της ασιτίας ή ημι-ασιτίας είναι σημαντικό οι 
ενέργειες μας να εφαρμόζονται μέσα σε πλαίσια επι-
στημονικά τεκμηριωμένων οδηγιών-κατευθυντήριων 
γραμμών (evidence-based guidelines) ή πρωτοκόλλων 
σίτισης(4,5).  

Προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού και η Αμερικά-
νικη Εταιρεία Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής 

έχουν εκδώσει επιστημονικά τεκμηριωμένους οδηγούς 
διατροφικής υποστήριξης για συγκεκριμένες ομάδες 
ασθενών. Η δημιουργία των οδηγιών αυτών έγινε 
με μεθοδικότητα από διεπιστημονικές ομάδες (�0 
Ευρωπαϊκών χωρών) με συστηματική ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας της περιόδου �980-�004 και έχουν 
διαβαθμιστεί με βάση το βαθμό σύστασης (A, B, C) και 
το επίπεδο ερευνητικής ισχύς που τις αποδεικνύουν 
(Ιa, Ιb, ΙΙa, ΙΙb, ΙΙΙ, ΙV) (Πίνακας �)(4-7).

Σκοπός των οδηγιών είναι η συστηματοποίηση 
και αύξηση της αποτελεσματικότητας της διατροφι-
κής υποστήριξης και η ανάπτυξη κοινά αποδεκτών 
πρωτοκόλλων σίτισης.

 Η εδραίωση κοινής ορολογίας για την περι-
γραφή καταστάσεων και πρακτικών σίτισης αποτελεί 
μείζον θέμα των οδηγιών αυτών.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Με τον όρο διατροφική υποστήριξη εννοούμε κάθε 
διαδικασία που αποσκοπεί στην αύξηση της πρόσλη-
ψης μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών. 
Περιλαμβάνει την εντερική και παρεντερική τεχνητή 
σίτιση και διαφοροποιείται από την έννοια των ειδικών 
διαιτών (διαιτών που ενδείκνυνται σε ασθένειες π.χ. 
ηπατοπάθειας, νεφροπάθειας)(8).

Ο όρος εντερική διατροφή (ΕΔ) αναφέρεται σε όλα 
τα είδη διατροφική υποστήριξης που απαιτούν την 
χρήση του γαστρεντερικού. Περιλαμβάνει τη χρήση 
ειδικών διαιτών και διατροφικών συμπληρωμάτων που 
χορηγούνται από το στόμα ή μέσω ρινογαστρικών, 
ρινοεντερικών σωλήνων ή επίσης σωλήνων γαστρο-
στομίας και νηστιδοστομίας(8). 

ΠIΝΑΚΑΣ 1. Βαθμοί σύστασης (Α, Β, C) και επίπεδα ερευ-
νητικής ισχύος (Ia, Ib, IIa, IIb, III, IV)7

A Ia  Μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων 
μελετών

Ib  Τουλάχιστον μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με-
λέτη

B IIa Τουλάχιστον μία καλά σχεδιασμένη ελεγχόμενη 
μελέτη χωρίς   τυχαιοποίηση

IIb Τουλάχιστον μια καλά σχεδιασμένη ημι-πειραματική 
μελέτη

C III  Καλά σχεδιασμένη, μη-πειραματική περιγραφική 
μελέτη

IV Γνώμη ειδικών και/ή κλινική εμπειρία αξιόπιστης 
αρχής
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Με τον όρο φυσική τροφή εννοούμε την τροφή που 
καταναλώνουμε στο σπίτι και αυτή που προσφέρεται 
στο νοσοκομείο χωρίς προσθήκη συμπληρωμάτων. 
Η φυσική τροφή μπορεί να διαφοροποιηθεί για κάθε 
ομάδα ασθενών και περιλαμβάνει τις ειδικές δίαιτες 
(π.χ. για νεφροπάθεια, ηπατοπάθεια)(8). Η λήψη 
φυσικής τροφής αποτελεί προτεραιότητα κατά την 
εφαρμογή εντερικής διατροφής.

Όταν αναφερόμαστε σε εντερικά σκευάσματα εν-
νοούμε κάθε τροφή σχεδιασμένη για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς όπως καθορίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Νόμο 
(�999/��/EC). Χορηγούνται είτε από σωλήνες σίτισης 
(FT) είτε από το στόμα (oNS), και μπορεί να είναι 
διατροφικά πλήρης, όταν αποτελούν μοναδική πηγή 
τροφής, ή να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά της 
τροφής που λαμβάνει ο ασθενής(8). 

Τα εντερικά σκευάσματα μπορεί να είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για νόσους ή μη ειδικά, δηλαδή σχεδι-
ασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες σε μακροθρε-
πτικά και μικροθρεπτικά συστατικά του γενικού υγιή 
πληθυσμού(8).

Με τον όρο παρεντερική διατροφή (ΠΔ) ορίζουμε 
την παροχή θρεπτικών συστατικών με τη μορφή διαλυ-
μάτων χορηγούμενων ενδοφλεβίως παρακάμπτοντας 
δηλαδή τον εντερικό αυλό 

Συχνά στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβά-
νονται οι όροι “Διατροφική Εκτίμηση και Εκτίμηση 
Διατροφικού Κινδύνου”. Διατροφική Εκτίμηση είναι 
η λεπτομερειακή εξέταση των μεταβολικών, διατρο-
φικών και λειτουργικών παραμέτρων του ασθενούς. 
Η Υποκειμενική Σφαιρική Εκτίμηση (Subjective Global 
Assessment) αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο 
διατροφικής εκτίμησης(8,9).

Η Εκτίμηση Διατροφικού Κινδύνου (Nutritional 
Screening) είναι μια γρήγορη και απλή διαδικασία 
που εκτιμά αν ο ασθενής βρίσκεται ή όχι σε κίνδυνο 
κακής θρέψης(9).

Οι ασθενείς που βρίσκονται σε διατροφικό κίνδυνο 
προτείνονται για διατροφική εκτίμηση και ανάπτυξη 
πλάνου διατροφικής υποστήριξης, ενώ οι ασθενείς 
χωρίς διατροφικό κίνδυνο επανεκτιμώνται σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη νόσο τους(9).

Κακή θρέψη ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία 
υπάρχει έλλειψη ή περίσσια ενέργειας, πρωτεΐνης και 
άλλων θρεπτικών συστατικών με ευκρινείς συνέπειες 
στη σωματική εικόνα και λειτουργία(3).

Ως υποθρεψία ορίζεται η κατάσταση ανεπαρκούς 
ενεργειακής ή/και πρωτεϊνικής πρόσληψης ή απορρό-
φησης. Μπορεί να οφείλεται στη εκούσια ή ακούσια 
μειωμένη πρόσληψη τροφής και χαρακτηρίζεται από 
απώλεια βάρους, μείωση λιπώδους και μυϊκού ιστού 
και αύξηση εξωκυττάριου υγρού(8).

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ / ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση (SIRS) 
που εκδηλώνεται στους περισσότερους ογκολογικούς 
ασθενείς λόγω ενεργοποίησης κυτοκινών (TNF-alpha, 
IL-�beta, IL-6 κ.α.) και ουσιών εκκρινόμενων από τα 
καρκινικά κύτταρα (proteolysis-inducing factor, lipid-
mobilizing-factor κ.α.) προκαλεί ανορεξία, μείωση 
σωματικού βάρους και σημαντικές μεταβολικές δια-
ταραχές. Οι εκδηλώσεις αυτές αναφέρονται ως σύν-
δρομο καρκινικής ανορεξίας-καχεξίας (cancer related 
anorexia/cachexia syndrome-CACS), εμποδίζουν τη 
δημιουργία νέων σωματικών κύτταρων (κυρίως μυϊκό 
ιστό)-ακόμα και σε περιπτώσεις που παρέχονται στον 
ασθενή επαρκή θρεπτικά συστατικά και σχετίζονται 
με κακή πρόγνωση(�0).

Η απώλεια βάρους αποτελεί τη πιο εμφανή και 
συχνή εκδήλωση του συνδρόμου καρκινικής ανορε-
ξίας-καχεξίας. Η συχνότητα και ο βαθμός απώλειας 
βάρους εξαρτώνται από τον τύπο του καρκίνου 
και το στάδιο ανάπτυξης του όγκου. Μεγαλύτερη 
συχνότητα απώλειας βάρους εμφανίζουν ασθενείς 
με όγκο παγκρέατος και στομάχου σε ποσοστό 85%. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς χάνουν 
πάνω από �0% του αρχικού σωματικού τους βάρους 
σε διάστημα 6 μηνών, ενώ το �5% όλων των ασθενών 
έχει ήδη χάσει τα παραπάνω κιλά μέχρι τη στιγμή 
διάγνωσης της κακοήθειας(��).

Σε αντίθεση με την ασιτία, η οποία χαρακτηρίζεται 
από θερμιδικό έλλειμμα και μπορεί να αναστραφεί 
με την κατάλληλη δίαιτα, στην καρκινική καχεξία η 
απώλεια βάρους είναι μη-αναστρέψιμη ακόμα και με 
επιθετικές μεθόδους σίτισης(��).

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι οι ογκολογικοί ασθενείς 
βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο υποθρεψίας λόγω της 
νόσου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκτιμάται ο δι-
ατροφικός τους κίνδυνος αμέσως αφού διαγνωσθούν, 
ώστε να διακρίνονται οι ασθενείς που χρειάζονται εκτε-
νή διατροφική εκτίμηση και σχεδιασμό εξατομικευμένου 
πλάνου διατροφικής υποστήριξης (Β)(6). Επιπλέον η 
διατροφική εκτίμηση των ογκολογικών ασθενών θα 
πρέπει να γίνεται σε  τακτά χρονικά διαστήματα και 
η διατροφική παρέμβαση πρέπει να ξεκινάει αμέσως 
μόλις διαπιστωθεί κίνδυνος υποθρεψίας (C)(�0).

Η διατροφική υποστήριξη ενός ογκολογικού ασθενή 
δε θα πρέπει να καθορίζεται σε καμιά περίπτωση από 
τη σκέψη ότι η εντερική σίτιση επηρεάζει την ανάπτυξη 
του όγκου, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία 
για να στηρίξουν αυτή τη θεωρία (C)(�0).

Η απόφαση έναρξης της διατροφικής υποστήριξης 
σε έναν ογκολογικό ασθενή μπορεί να βασιστεί σε μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις(�0): 
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Αν ο ασθενής χάνει σωματικό βάρος λόγω ανεπαρ-
κούς διατροφικής πρόσληψης (Β)
Αν ο ασθενής είναι ήδη υποσιτισμένος ή αν δεν 
προβλέπεται να καταναλώσει τροφή για διάστημα 
> 7 ημέρες (C)
Τέλος, σε περίπτωση που ο ασθενής κατανα-
λώνει <60% των υπολογισμένων αναγκών του 
για διάστημα > �0 ημερών πρέπει να ξεκινήσει 
συμπληρωματική ΕΔ (C)
Ωστόσο σε ασθενείς με SIRS είναι πολύ δύσκολο 

να επιτευχθεί αναβολισμός ακόμα και με επιθετικές 
μεθόδους σίτισης, ανεξαρτήτως οδού (εντερική, παρε-
ντερική)(��). Στην περίπτωση αυτή, παράλληλα με τη 
διατροφική παρέμβαση,  συστήνονται φαρμακευτικοί 
τρόποι μείωσης της φλεγμονώδης διαδικασίας (C)(�0). 
Πιο συγκεκριμένα, τα στεροειδή και τα προγεστερινο-
ειδή συστήνονται ως φάρμακα αύξησης της όρεξης 
και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των καχεκτικών 
ασθενών (Α)(�0).

Τα στεροειδή είναι προτιμότερο να δίνονται για 
σύντομες χρονικές περιόδους και με προσοχή ώστε να 
αντισταθμίζονται τα ωφέλη τους με τις παρενέργειές 
τους (C), ενώ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με προ-
γεστερινοειδή θα πρέπει να έχουμε πάντα να εκτιμούμε 
τον αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης (C) (�0).

Εφόσον αποφασισθεί η διατροφική υποστήριξη 
του ασθενούς η προτεινόμενη οδός είναι η εντερική 
(Α)�0. Σε περίπτωση όγκου στο λαιμό, oισοφάγο ή 
κεφαλή που εμποδίζει την κατάποση, καθώς και σε 
περίπτωση λοίμωξης του βλεννογόνου στις περιο-
χές αυτές ενδείκνυται η χρήση σωλήνα σίτισης FT ο 
οποίος μπορεί να τοποθετηθεί διαδερμικά ή από τη 
μύτη (C) (�0). 

Σε περίπτωση λοίμωξης του βλεννογόνου του 
στόματος ή του οισοφάγου από ακτινοβολίες προτι-
μάται η διαδερμική ενδοσκοπική (Percoutaneous Endo-
scopic Gastrostomy-PEG) ή χειρουργική γαστροστομία 
(C)(�0). Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που 
να συγκρίνουν τη χρήση PEG και FT στους ασθενείς 
αυτούς. Ωστόσο οι υπάρχουσες μελέτες δείχνουν 
ότι οι ασθενείς προτιμούν το PEG από το FT, επειδή 
τους δίνει τη δυνατότητα κίνησης και τους βελτιώνει 
υποκειμενικά την ποιότητα ζωής (�3).

Σε ότι αφορά το είδος και τη σημασία της δια-
τροφικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της χημει-
οθεραπείας και ακτινοθεραπείας η μετα-ανάλυση 4 
τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών έδειξε ότι η 
καθιερωμένη εντερική σίτιση κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας δεν επηρεάζει την ανταπόκριση του 
όγκου στη χημειοθεραπεία ούτε την τοξικότητα της 
χημειοθεραπείας (Β)(�0,�4).

Αντίθετα η εντερική σίτιση με τη μορφή εντατικής 

•

•

•

διατροφικής συμβουλευτικής και oNS αυξάνει την 
πρόσληψη τροφής (Α) και συμβάλλει στη μείωση 
απώλειας κιλών και στην αποτροπή διακοπής της 
ακτινοθεραπείας σε κακοήθειες του γαστρεντερικού, 
λαιμού και κεφαλής (Α)(�0).

Η καθιερωμένη ΕΔ δεν ενδείκνυται κατά τη διάρκεια 
ακτινοθεραπείας σε άλλες ομάδες ασθενών πέρα των 
αναφερθέντων (C)(�0).

Τέλος, δεν υπάρχει ένδειξη ΕΔ σε ασθενείς μετά από 
μεταμόσχευση μυελού οστών (C)(�0). Συχνά μπορεί να 
προκύψουν προβλήματα από την  εισαγωγή FT στους 
ανοσοκατεσταλμένους και θρομβoπενικούς ασθενείς 
όπως λοιμώξεις και αιμορραγία. Στις περιπτώσεις 
αυτές και κυρίως σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε αλλογενή μεταμόσχευση συστήνεται παρεντερική 
σίτιση μετά τη μεταμόσχευση (C)(�0).

Σε ότι αφορά τη σύσταση και το είδος της τροφής 
θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι διατροφικές ανάγκες 
των ογκολογικών ασθενών δε διαφέρουν από αυτές 
των μη ασθενών. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
υποδεικνύουν ειδικά εντερικά σκευάσματα σίτισης 
σε ογκολογικούς ασθενείς. Οι διατροφικές ανάγκες 
των ογκολογικών ασθενών φαίνεται από τα ως τώρα 
επιστημονικά δεδομένα ότι μπορούν να καλυφθούν 
με κοινό σταθμισμένο διαιτολόγιο ή και μη ειδικά 
σκευάσματα εντερικής σίτισης (C)(�0). 

Η κακοήθεια καθ’αυτή δεν επηρεάζει το βασικό 
μεταβολικό ρυθμό του ασθενούς, σε αντίθεση με τις 
ογκολογικές θεραπείες που δείχνουν να επηρεάζουν το 
μεταβολικό ρυθμό με όχι σταθερό τρόπο. Οι ασθενείς 
με μειωμένη όρεξη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
έγκαιρα λαμβάνοντας μειωμένο όγκο τροφής πλούσιας 
σε ενέργεια και λεύκωμα (IV)(�0).

Υπάρχουν περιορισμένες μελέτες σχετικά με την 
τροποποίηση της δοσολογίας και του είδους των πα-
ρεχόμενων λιπών στους καρκινοπαθείς και καθόλου 
στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση ανοσοτροποποιη-
τικών ουσιών (π.χ. γλουταμίνη) στους μη-χειρουρ-
γικούς ογκολογικούς ασθενείς. Καθώς τα επίπεδα 
αντι-οξειδωτικών βιταμινών στους ασθενείς είναι 
αποδεδειγμένως μειωμένα (ΙΙΙ) υπάρχει απλή σύστα-
ση για χορήγησή τους σε αυξημένες ποσότητες. Δεν 
υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν κλινικό όφελος 
τόσο για τα εμπλουτισμένα σε αντιοξειδωτικές βιτα-
μίνες εντερικά σκευάσματα όσο και για τη χορήγηση 
ωμέγα-3 λιπαρών οξέων (�0). 

Στην περίπτωση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων τα 
αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα και δεν επιτρέπουν 
την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών με βεβαιότητα 
(C) (�0).

Δεν υπάρχουν ακόμα ευρωπαϊκές οδηγίες για τη 
χορήγηση ΠΔ στους ογκολογικούς ασθενείς. Η ΠΔ 
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είναι δύσκολο να δοθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και συσχετίζεται με επιπλοκές. Ένας αριθμός μελετών 
που διεξήχθει τη δεκαετία του �980 σε ογκολογικούς 
ασθενείς δεν έδειξε όφελος από τη χρήση παρεντε-
ρικής διατροφής, αλλά αύξηση των επιπλοκών(�5). 
Χαρακτηριστικά το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ιατρών το 
�989 αναφέρει ότι «η ΠΔ συσχετίστηκε με βλαβερά 
αποτελέσματα και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε 
περιστάσεις που θα μπορούσε να αποδειχθεί ωφέ-
λιμη»(�6).  

Σε νεότερη αναφορά του ΑSPEN αναφέρεται ότι 
η παροχή ΠΔ δεν συστήνεται στους ασθενείς κατά 
τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και χαρακτηρίζεται 
μάλιστα ως επιβλαβής(�7).

Πιθανώς η αναγνώριση της βλαβερής επίδρασης 
της ΠΔ σε μελέτες στο παρελθόν εμπόδισε τη διεξα-
γωγή νέων μελετών. Προς το παρόν η χορήγηση ΠΔ 
κρίνεται κατά περίπτωση(�0) και  υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες έχει βρεθεί να βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
και να αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης σε μικρό επι-
λεγμένο πληθυσμό ογκολογικών ασθενών(�8). Μέρος 
της επιστημονικής κοινότητας την έχει αναγνωρίσει 
ως παρηγορητική μέθοδο σε ασθενείς τελικού σταδίου 
που δε δύνανται να σιτιστούν από την εντερική οδό 
και που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια(�9):

Ο ασθενής δεν μπορεί να σιτιστεί από την εντε-
ρική οδό και ο θάνατος από ασιτία ή κακή θρέψη 
δύναται να έρθει πιο γρήγορα από το θάνατο 
λόγω νόσου.
Η εντερική σίτιση δεν αποτελεί επιλογή. 
Ο ασθενής έχει προσδόκιμο πάνω από 40-60 ημέρες 
και η ΠΔ πρόκειται να εφαρμοστεί για τουλάχιστον 
6 εβδομάδες. 
Να υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες (οικογενει-
ακό περιβάλλον) ούτως ώστε να μπορεί να σιτιστεί 
παρεντερικά στο σπίτι. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Το χειρουργείο προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων, 
όπως έκλυση ορμονών στρες και φλεγμονωδών παρα-
γόντων π.χ. κυτοκίνες, οι οποίες αλλάζουν τις μετα-
βολικές διαδικασίες (γλυκογονόλυση, πρωτεϊνόλυση, 
οξείδωση λιπαρών οξέων) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να υπάρχει αρκετό υπόστρωμα ελεύθερο (πρωτεΐνες, 
γλυκόζη, λιπαρά οξέα) για τη χρήση του στη διαδικασία 
της επούλωσης και της ανοσοαπάντησης(�0).

 Η υποθρεψία έχει συνδεθεί με φτωχή έκβαση των 
χειρουργικών ασθενών(��) . Ακόμα και �� ώρες προ-εγ-
χειρητικής νηστείας έχει συσχετισθεί με παρατεταμένη 
ανάρρωση του ασθενούς μετά από μη-επιπλεγμένο 
χειρουργείο(��). 

•

•
•

•

Τα σημαντικότερα σημεία της διατροφικής υπο-
στήριξης στους χειρουργικούς ασθενείς, όπως προ-
κύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
είναι τα εξής (�0):

Αποφυγή μεγάλων περιόδων νηστείας πριν το 
χειρουργείο
Επανέναρξη εντερικής σίτισης το συντομότερο 
δυνατό μετά το χειρουργείο
Ενσωμάτωση της διατροφικής υποστήριξης στη 
γενική φροντίδα του ασθενή
Μεταβολικός έλεγχος
Περιορισμός παραγόντων διαταραγμένης γαστρε-
ντερικής λειτουργίας (π.χ. διάρροια)
Γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή
Οι χειρουργικοί ασθενείς που �0-�4 ημέρες πριν 

από μείζον χειρουργείο παρουσιάζουν σημαντικού 
βαθμού κακή θρέψη και αυξημένο διατροφικό κίνδυνο 
έχουν απόλυτη ένδειξη για προ-εγχειρητική διατροφική 
υποστήριξη (Α)(�0).

Η εκδήλωση ενός τουλάχιστον από τα παρακάτω 
υποδεικνύει χειρουργικό ασθενή με αυξημένο διατρο-
φικό κίνδυνο (9,�0):

Απώλεια βάρους>�0-�5% σε 6 μήνες
Δείκτη μάζας σώματος <�8.5Kg/m²
SGA: Βαθμός C ή Αποτέλεσμα Διατροφικής Εκτί-
μησης (Nutrition Risk Score – NRS) ≥ 3
Αλβουμίνη ορού < 30g/l (χωρίς παρουσία ηπατικής 
ή νεφρικής δυσλειτουργίας)
Η ανεπαρκής εντερική πρόσληψη για πάνω από 

�4 ημέρες έχει συνδεθεί με υψηλή θνητότητα στους 
ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν (IIb). Θρε-
πτική υποστήριξη ενδείκνυται ακόμα και σε αυτούς 
με απουσία υποθρεψίας και μάλιστα το νωρίτερο 
δυνατό αν ο ασθενής(�0):

Δεν πρόκειται να καταναλώσει τροφή περι-εγχει-
ρητικά για διάστημα >7 ημέρες (C)
Δεν πρόκειται να διατηρήσει διατροφική πρόσληψη 
>60% των υπολογισμένων αναγκών για διάστημα 
> �0 ημέρες (C)
Εφόσον ο ασθενής τηρεί τα παραπάνω κριτήρια η 

προτεινόμενη  και πιο ενδεδειγμένη οδός διατροφικής 
υποστήριξης είναι η εντερική, εκτός και υπάρχουν  
αντενδείξεις εντερικής σίτισης όπως (C) (�0) : 

εντερική  απόφραξη ή ειλεός 
σοβαρό σοκ 
εντερική ισχαιμία 
Συνεπώς πριν το χειρουργείο και εφόσον υπάρχει 

ένδειξη διατροφικής υποστήριξης ο ασθενής πρέπει 
να υποστηρίζεται θρεπτικά από την εντερική οδό για 
�0-�4 ημέρες.(Α) (�0). 

Στους ασθενείς που δεν μπορούν να καλύψουν 
τις ανάγκες τους με φυσική τροφή παρέχονται oNS 

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
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(C), ενώ η ΕΔ μπορεί να αντικατασταθεί από ΠΔ σε 
ασθενείς που έχουν ένδειξη για διατροφική υποστήρι-
ξη και που καλύπτουν < 60% των ενεργειακών τους 
αναγκών από την εντερική οδό (C)(�0).

Οι ασθενείς που λαμβάνουν περι-εγχειρητική δι-
ατροφική υποστήριξη θα πρέπει να επανεκτιμώνται 
συχνά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους (C)(�0).

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η προ-εγχειρητική 
νηστεία δεν είναι απαραίτητη στους περισσότερους 
ασθενείς. Ασθενείς που δεν κινδυνεύουν από εισρ-
ρόφηση μπορούν να καταναλώσουν στέρεη τροφή 
6 ώρες πριν την αναισθησία και διαυγή υγρά � ώρες 
πριν την αναισθησία (Α) (�0). Επιπλέον συστήνεται η 
λήψη υδατανθρακούχων υγρών (π.χ. ζωμός λαχανικών, 
τσάι με ζάχαρη, διατροφικά συμπληρώματα υψηλά 
σε υδατάνθρακες) στους περισσότερους ασθενείς � 
ώρες πριν το χειρουργείο (Β) (�0).

Εξαίρεση από τις συστάσεις που αφορούν τη προ-
εγχειρητική διατροφή αποτελούν ασθενείς σε “ιδιαίτερο 
κίνδυνο”, που χειρουργούνται εσπευσμένα, καθώς και 
αυτοί με μειωμένη γαστρική κένωση (Ia)(�0).

Μετά το χειρουργείο η διακοπή διατροφικής πρό-
σληψης δεν κρίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις 
απαραίτητη (Α). Μάλιστα μετά από χειρουργείο γα-
στρεντερικού συστήματος, συστήνεται η γρήγορη 
έναρξη σίτισης από το στόμα ή με FΤ (Α). Στους πε-
ρισσότερους ασθενείς μπορούν να χορηγηθούν διαυγή 
υγρά από το στόμα ακόμα και λίγες ώρες μετά από 
χειρουργεία παχέος εντέρου (Α) (�0).

Στο καθορισμό της τροφής από το στόμα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη ο τύπος του χειρουργείου 
και η δυνατότητα κάθε ασθενή να ανεχθεί φυσική 
τροφή (C) (�0).

Στους ασθενείς που δεν μπορούν να ξεκινήσουν 
άμεσα σίτιση από το στόμα ενδείκνυται η εφαρμογή 
FΤ (μέσα σε �4 ώρες από το χειρουργείο) και συγκε-
κριμένα στις περιπτώσεις ασθενών με (�0):

Μείζον χειρουργείο κεφαλής, λαιμού ή γαστρεντε-
ρικού λόγω κακοήθειας (Α)
Σοβαρό τραύμα (Α)
Σημαντικά κακή θρέψη κατά την περι-εγχειρητική 
περίοδο (Α)
Ανεπαρκή πρόσληψη τροφής από το στόμα (< 
60% των θρεπτικών αναγκών) για πάνω από �0 
ημέρες (C)
Η σίτιση από το FΤ πρέπει να ξεκινά με αργό ρυθ-

μό (�0-��0ml/h) με στόχο την επίτευξη του μέγιστου 
προσδοκώμενου παρεχόμενου όγκου σε 5-7 ημέρες 
(C). Σε καταστάσεις όπου απαιτείται μακροχρόνια 
εφαρμογή TF (>4 βδομάδες) συστήνεται η εφαρμογή 
PEG (C)(�0).

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση 

•

•
•

•

λήψης ΕΔ εμπλουτισμένης με ανοσοτροποποιητικές 
ουσίες (αργινίνη, νουκλεοτίδια, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα) 
5-7 ημέρες πριν το χειρουργείο και ανεξάρτητα από 
τη διατροφική κατάσταση στους ασθενείς που υπό-
κεινται σε χειρουργεία λαιμού, και μείζονα κοιλιακά 
χειρουργεία λόγω καρκίνου, καθώς και σε ασθενείς με 
σοβαρό τραύμα(A)(�0).

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
HIV

Οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί με τη διατροφική 
υποστήριξη των ασθενών με χρόνια λοιμώδη νοσή-
ματα έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε ασθενείς με HIV 
λοίμωξη. Υπάρχουν επίσης περιορισμένες μελέτες σε 
ασθενείς με φυματίωση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
που θα παρατεθούν αφορούν κυρίως ασθενείς με 
HIV λοίμωξη (�3). 

Οι ασθενείς παράλληλα με την πορεία της νόσου 
εκδηλώνουν το ονομαζόμενο σύνδρομο απίσχνασης 
(HIV wasting syndrome), το οποίο χαρακτηρίζεται 
από απώλεια σωματικού βάρους (>�0%) και συχνά 
συνυπάρξη πυρετού ή/και διάρροιας. Η απώλεια 
βάρους αρκετές φορές αποτελεί εκδήλωση ευκαι-
ριακών λοιμώξεων ή κακοήθειας στα τελικά στάδια 
της νόσου (�4).

Η εισαγωγή της αντιρετροϊκής θεραπείας (Highly 
Active Antiretroviral Therapy - HAART) είχε ως απο-
τέλεσμα την μείωση της επίπτωσης του συνδρόμου 
απίσχνασης. Ταυτόχρονα άρχισαν να εμφανίζονται 
μορφολογικές διαταραχές σε ένα σημαντικό ποσοστό 
ασθενών που  λάμβαναν τη θεραπεία .Οι διαταραχές 
αυτές είχαν άλλοτε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 
λιποατροφίας, άλλοτε την εμφάνιση λιποδυστροφίας 
(ανακατανομή του λιπώδους ιστού από τα περιφε-
ρικά μέλη του σώματος στην κοιλιακή χώρα και την 
περιοχή των μαστών), και άλλοτε την εμφάνιση μικτού 
τύπου μεταβολών. Αυτές οι μορφολογικές διαταραχές 
συχνά συνοδεύονται με μεταβολικές διαταραχές της 
γλυκόζης και των λιπιδίων, οι οποίες μερικές φορές 
εμφανίζονται χωρίς την εμφάνιση των χαρακτηριστι-
κών μορφολογικών διαταραχών (�5).

Ενδείξεις εφαρμογής διατροφικής υποστήριξης 
στους οροθετικούς ασθενείς αποτελούν (�3):

Η σημαντική μείωση σωματικού βάρους (>5% σε 
3 μήνες) (Β) 
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος < �8.5kg/m² (C)
Σε ότι αφορά το είδος της διατροφικής παρέμβασης 

οι μελέτες συγκλίνουν στο εξής πλάνο: αν η πρόσλη-
ψη τροφής από το στόμα είναι εφικτή, η διατροφική 
παρέμβαση πρέπει να ακολουθήσει τις οδούς σίτισης 
με τη σειρά που παρατίθενται (C) (�3)

•

•
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 �. Διατροφική συμβουλή για ενίσχυση σίτισης με 
φυσική τροφή

 �. Σύσταση oNS παράλληλα με φυσική τροφή
 3. Εντερική σίτιση με TF
 4. ΠΔ

Κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα πρέπει να 
δοκιμαστεί 4 με 8 βδομάδες πριν προχωρήσει η δια-
τροφική παρέμβαση στο επόμενο στάδιο. 

Σε περίπτωση ασθενών με δυσφαγία ή αν η λήψη 
φυσικής τροφή και η μέγιστη λήψη oNS δεν καλύπτουν 
τις διατροφικές ανάγκες του ασθενή συστήνεται η 
εισαγωγή FΤ (C) (�3).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διάρροια και/ή 
δυσαπορρόφηση δεν αποτελούν αντενδείξεις εντερικής 
υποστήριξης στους ασθενείς με AIDS καθώς (�3):

Η διάρροια δεν αποτρέπει τα θετικά οφέλη των 
oNS ή της διατροφικής υποστήριξης με FT στη 
διατροφική κατάσταση των ασθενών (Α)
Η ΕΔ έχει παρόμοια αποτελέσματα με την ΠΔ σε 
αυτή την ομάδα ασθενών (Α)
Η εντερική σίτιση έχει θετική επίδραση στη συχνό-
τητα εντερικών κενώσεων (Α)
Η λήψη oNS αυξάνει την πρόσληψη ενέργειας 

κατά �0% για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Θα 
πρέπει να χορηγούνται ως μέρος της διατροφικής 
συμβουλής (IIb-III) και τα αποτελέσματα θα πρέπει 
να επανεκτιμώνται στους επόμενους �-3 μήνες (�3). 

Σε πολλές περιπτώσεις ενδείκνυται ο συνδυασμός 
φυσικής τροφής από το στόμα και εντερικής σίτισης 
(π.χ. γαστροστομία και φυσική τροφή) (C) (�3). 

Η μακροχρόνια εφαρμογή FT (εντερικά και ενδοσκο-
πικά) σπάνια ενδείκνυται σε ασθενείς που λαμβάνουν 
HAART. Αν η πρόσληψη τροφής κατά τη διάρκεια της 
ημέρας είναι ανεπαρκής λόγω παραγόντων που δεν 
μπορούν να ελεγχθούν όπως νευρολογικές ασθένειες, 
έλλειψη σίελου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί FT το βράδυ. 
Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στο σπίτι και 
είναι συνήθως αποδεκτή από τους ασθενείς και τους 
οικείους τους (�3). 

Όσο αφορά τη σίτιση με PEG, όπως συμβαίνει και 
σε άλλες ομάδες ασθενών, υπάρχουν ισχυρές  ενδεί-
ξεις για τη χρήση αντιβιοτικής προφύλαξης κατά την 
εισαγωγή του (Α), καθώς έχουν παρατηρηθεί υψηλά 
ποσοστά τοπικών λοιμώξεων σε σημεία εξόδου του 
PEG σε οροθετικούς ασθενείς και κυρίως σε αυτούς 
με προχωρημένη ανοσοανεπάρκεια. Μια μονή δόση 
αντιβιοτικών ευρέος φάσματος που καλύπτει τους 
αναερόβιους μικροοργανισμούς μειώνει το ποσοστό 
εμφάνισης λοιμώξεων (Ib). Ωστόσο, συνολικά η χρήση 
PEG σε ασθενείς με HIV νόσο δεν παρουσίασε περισ-
σότερες σοβαρές επιπλοκές από τη χρήση του σε 
ασθενείς χωρίς ανοσοανεπάρκεια (IIb) (�3). 

•

•

•

Όσο αφορά το περιεχόμενο των σκευασμάτων 
σίτισης προτάσσεται η χρήση μη ειδικών σκευασμάτων 
(Β). Σε περίπτωση διάρροιας και σοβαρής υποθρεψίας 
ενδείκνυνται σκευάσματα που περιέχουν λιπαρά οξέα 
μέσης αλύσου (Α). Δεν υπάρχει σύσταση για σκευάσμα-
τα με ανοσοτροποποιητικές ουσίες λόγω αντιφατικών 
αποτελεσμάτων των σχετικών μελετών (�3).

Οδηγίες για τις μεταβολικές διαταραχές του συν-
δρόμου δεν θα αναλυθούν στο παρόν έγγραφο καθώς 
αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο (ειδικές δίαιτες).

Σε περίπτωση άλλων χρόνιων λοιμωδών νοσημά-
των υπάρχουν ενδείξεις ότι η διατροφική υποστήριξη 
αυξάνει την πρόσληψη σωματικού βάρους κατά τη 
διάρκεια θεραπείας της πνευμονικής φυματίωσης. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο κανόνας είναι ότι η δια-
τροφική υποστήριξη πρέπει να δίνεται σε ασθενείς 
με αναγνωρισμένη κακή θρέψη (C) (�3).
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Ανοσοδιατροφή

Μ Πιταρίδης

summary

PITArIDIS M. Immunonutrition. The relationship between malnutrition or nutrient deficiencies 
and an altered immune status is well known. Artificial nutrition via the enteral or parenteral route is 
an integral part of standard patient care in critical illness. Specific nutrients have immune- enhancing 
properties and can modulate the inflammatory or immune response and affect clinical outcome. 
Glutamine, arginine, fish oil derived ω-3 lipids, and antioxidants such as vitamins A, C, E, thiamine 
and trace elements, particularly selenium, zinc and copper are mostly investigated. According to 
overall treatment effect of immune-modulating nutrients, parenteral glutamine is recommended in 
patients receiving parenteral nutrition, while enteral glutamine should be considered in burn and 
trauma patients. Arginine-supplemented enteral diets are not recommended in critical care settings, 
except preoperatively of major procedures for upper GI cancer and trauma patients. Enteral formulas 
enriched with fish oils are recommended in patients with ARDS. Parenteral fish oil or new mixtures 
of LCTs, MCTs, olive oil and fish oil (SMOF) are well tolerated and safe and in surgical patients are 
beneficial for some clinical parameters, reduced proinflammatory cytokine production and oxidative 
stress. Antioxidants, particularly selenium, zinc and vitamins C and thiamine should be considered 
for critically ill patients. Major burns cause large exudative Cu, Se and Zn losses and additive re-
placement doses are necessary. Continuous renal replacement therapy causes a continuous loss of 
selenium, zinc and thiamine in the effluent varying between 1-2 adult doses per day which should 
be given in addition to basal requirements. There are currently insufficient data to enable definitive 
recommendations on the optimal route, timing, duration and dosage of each nutrient. Nosokomiaka 
Chronika, 71, Supplement, 253-262, 2009.

key words: Glutamine, arginine, fish oil, ω-3 fatty acids, antioxidants, vitamins, trace elements, 
enteral nutrition, parenteral nutrition, critical illness.

ΠΕΡΙΛΗψΗ

Η συσχέτιση κακή θρέψης ή θρεπτικών ελλείψεων και ανοσολογικών διαταραχών είναι 
αποδεδειγμένη. Η τεχνητή διατροφή, εντερική ή παρεντερική, είναι αναπόσπαστο μέρος της 
θεραπείας σε σοβαρές καταστάσεις. Ειδικά θρεπτικά συστατικά έχουν ανοσο-ενισχυτικές 
ιδιότητες και μπορούν να μετριάζουν τη φλεγμονώδη ή ανοσιακή απάντηση και να επηρεάσουν 
την κλινική έκβαση. Η γλουταμίνη, η αργινίνη, τα ω-3 λιπίδια και οι αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως 
βιταμίνες Α, C, θειαμίνη και ιχνοστοιχεία, ιδιαίτερα το σελήνιο, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός, 
έχουν κατά κύριο λόγο ερευνηθεί. Σύμφωνα με τις συνολικές θεραπευτικές επιδράσεις των 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δίαιτες εμπλουτισμένες με ουσίες που θεωρούνται 
ανοσολογικά ενισχυτικές, περιλαμβάνουν τη γλουτα-
μίνη, τα ω-3 λιπαρά οξέα, την αργινίνη και τις αντιο-
ξειδωτικές ουσίες σελήνιο, ψευδάργυρο και βιταμίνες 
C, E και A. Πληθώρα μελετών δεν είχαν τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα και με εξαίρεση τη γλουταμίνη, 
εξακολουθούν να συζητούνται. Αυτό αποδόθηκε στη 
χρησιμοποίηση των ουσιών σε διάφορους συνδυασμούς 
και δοσολογίες, και μάλιστα σε σημαντικά ετερογενείς 
πληθυσμούς ασθενών, όπου μία πιθανώς ωφέλιμη 
δράση εξουδετερώνεται από μία ανεπιθύμητη άλλης 
ουσίας�. Ιδιαίτερα βάλλεται η αργινίνη και αναμένεται 
ισχυρή μελέτη για οριστικά συμπεράσματα. 

Γλουταμίνη

Η γλουταμίνη δεν αποτελεί απαραίτητο αμινοξύ, 
αλλά σε συνθήκες stress παρουσιάζει σημαντική έλλει-
ψη, ώστε απαιτείται η εξωγενής χορήγησή της. Συντί-
θεται στους σκελετικούς μυς�, όπου αποθηκεύεται σε 
μια συγκέντρωση 3� φορές μεγαλύτερη από αυτήν του 
πλάσματος, σε φυσιολογικές συνθήκες3. Από τους μύες 
απελευθερώνεται στο πλάσμα και μεταφέρεται στους 
ιστούς. Οι νεφροί, το ήπαρ, το λεπτό έντερο και τα 
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος αποτελούν 
τους σπουδαιότερους χρήστες4. Σε καταστάσεις stress, 
η συγκέντρωση στους μυς είναι σημαντικά μειωμένη3, 
όπως και η συγκέντρωση στο πλάσμα5. Σε σοβαρά 

ασθενείς της ΜΕΘ βρίσκεται σημαντικά μειωμένη από 
την πρώτη κιόλας ημέρα, το μέγεθος δε της έλλειψής 
της αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη θνη-
τότητας5,6. Η σχεδόν εξαφάνισή της από τους μυς σε 
συνθήκες εντόνου stress πιθανότατα συσχετίζεται 
με τον καταιγιστικό ρυθμό καταβολισμού της μυϊκής 
μάζας στις καταστάσεις αυτές3. Ραδιοϊσοτοπικές 
μελέτες μεταβολισμού της γλουταμίνης σε ασθενείς 
ΜΕΘ έδειξαν αυξημένη παραγωγή στους μυς, αυξη-
μένη μεταφορά στο πλάσμα και ταχεία μεταφορά και 
κατανάλωση στους ιστούς7,8. Ασθενείς με μετεγχειρη-
τικό stress, τραύμα, έγκαυμα, σήψη, παγκρεατίτιδα, 
περιτονίτιδα και οποιαδήποτε άλλη σοβαρή νόσο έχουν 
αποδεδειγμένα αυξημένη κατανάλωση γλουταμίνης. Η 
χορήγηση γλουταμίνης σαν μέρος ολικής παρεντερικής 
διατροφής, σε δόσεις 0.�8 g/kg ΣΒ ημερησίως και άνω, 
αποκαθιστά τα επίπεδα γλουταμίνης στο πλάσμα και 
τις συγκεντρώσεις στους μυς9.

Η μεγάλη κατανάλωση της γλουταμίνης σε συν-
θήκες υπερμεταβολισμού οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στις αυξημένες ανάγκες γλουταθειόνης, της οποίας η 
γλουταμίνη αποτελεί πρόδρομο ουσία. Η γλουταθειόνη, 
ως γνωστό, αποτελεί τη σπουδαιότερη ενδοκυττάρια 
αντιοξειδωτική ουσία�0. Συγχρόνως, η γλουταμίνη 
αποτελεί μείζονα φορέα αζώτου και πηγή ενέργει-
ας για τα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα, όπως του 
πεπτικού και του ανοσοποιητικού συστήματος4,6,8. 
Είναι πρόδρομος ουσία για σύνθεση DNA και RNA, 
συμμετέχει σε αντιδράσεις τρανσαμίνωσης και βελτι-
ώνει το ισοζύγιο αζώτου4,8,30. Αποτελεί υπόστρωμα 

ανοσοτροποποιητικών θρεπτικών ουσιών, η γλουταμίνη ενδείκνυται παρεντερικά σε ασθενείς 
που λαμβάνουν παρεντερική διατροφή, ενώ διεντερικά συνιστάται σε ασθενείς με εγκαύματα 
και τραύμα. Η αργινίνη σε εντερικές φόρμουλες δεν συνιστάται για ασθενείς της ΜΕΘ, εκτός 
των ασθενών με καρκίνο του ανώτερου πεπτικού προεγχειρητικά για μείζονα επέμβαση και 
στο τραύμα. Εντερική δίαιτα εμπλουτισμένη με ιχθυέλαιο συνιστάται σε ασθενείς με ARDS. Η 
παρεντερική χορήγηση ω-3 λιπιδίων ή των νέων μιγμάτων με μακράς και μέσης αλύσου λιπαρά 
και παράγωγα ελαιολάδου και ιχθυελαίου (SMOF) είναι καλά ανεκτή και ασφαλής, είναι ευνοϊκή 
σε μερικές κλινικές παραμέτρους και σχετίζεται με μειωμένη παραγωγή προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών και οξειδωτικού stress σε χειρουργικούς ασθενείς. Τα αντιοξειδωτικά, ιδιαίτερα 
το σελήνιο, ο ψευδάργυρος και οι βιταμίνες θειαμίνη και C θα πρέπει να εξετάζονται για τους 
σοβαρά ασθενείς. Στα εκτεταμένα εγκαύματα εξιδρώνονται μεγάλες ποσότητες Cu, Se και Zn 
και απαιτείται επιπρόσθετη υποκατάστασή τους. Η συνεχής αιμοδιήθηση προκαλεί απώλειες 
Se, Zn και θειαμίνης στο διήθημα 1-2 ημερήσιες δόσεις που θα πρέπει να αναπληρώνονται 
πάνω από τις βασικές ανάγκες. Τα δεδομένα σήμερα είναι ανεπαρκή για οριστικές οδηγίες όσον 
αφορά την οδό, το χρόνο, τις δόσεις και τη διάρκεια χορήγησης καθεμιάς θρεπτικής ουσίας. 
Νοσοκ. Χρονικά, 71, Συμπλήρωμα, 253-262, 2009.

Λέξεις κλειδιά: Γλουταμίνη, αργινίνη, ιχθυέλαιο, ω-3 λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία, εντερική διατροφή, παρεντερική διατροφή, σοβαρό νόσημα. 
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για γλυκονεογένεση και βελτιώνει το μεταβολισμό της 
γλυκόζης μειώνοντας την ινσουλιναντοχή��,��. Ωστόσο, 
η ενίσχυση του εντερικού φραγμού ίσως αποτελεί τη 
σπουδαιότερη δράση της.  

Η γλουταμίνη προλαμβάνει την ατροφία του εντε-
ρικού βλεννογόνου, μειώνει τη διαπερατότητα του 
επιθηλίου (μελέτες λακτουλόζης/μανιτόλης) και μειώνει 
τη συχνότητα σηπτικών επιπλοκών�3. Η απόπτωση των 
Β-κυττάρων στις Παϋέρειες πλάκες ήταν σημαντικά 
μειωμένη με τη χορήγηση γλουταμίνης στον ποντικό�4. Η 
ευεργετική επίδραση στον εντερικό βλεννογόνο και την 
ανοσία φαίνεται να συσχετίζεται με την παραγωγή HSP-
70 (heat shock proteins) και άλλων τέτοιων πρωτεϊνών, 
που συμμετέχουν σε βασικούς μηχανισμούς κυτταρικής 
προστασίας. Μειωμένη έκφραση των πρωτεϊνών αυτών 
συνοδεύεται από αυξημένη επίπτωση σηπτικών επει-
σοδίων και κακή πρόγνωση. Η γλουταμίνη μειώνει την 
παραγωγή ΤΝF-α και αυξάνει την έκφραση HSP-7� στα 
μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος του ανθρώπου. 
Η έκφραση αυτή σε σοβαρά εγκαυματίες συνοδεύεται 
από μειωμένη συχνότητα σηψαιμίας�5-�8. 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ευνοϊκές επιδράσεις 
της γλουταμίνης στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ο πολ-
λαπλασιασμός λεμφοκυττάρων μετά από μιτωτική 
διέγερση (με concanavalin A) είναι ευθέως ανάλογος των 
συγκεντρώσεων γλουταμίνης σε κυτταροκαλλιέργειες 
λεμφοκυττάρων ανθρώπου�9 και ποντικού�0. Η σύνθεση 
RNA και πρωτεΐνης4 από το λεμφοκύτταρο είναι εξαρ-
τώμενη από την γλουταμίνη4. Το ίδιο και η παραγωγή 
ιντερλευκίνης-� (αυξητικός παράγων Τ-λεμφοκυττά-
ρων)��. H διαφοροποίηση των β-λεμφοκυττάρων για 
παραγωγή ειδικών αντισωμάτων εξαρτάται από τη 
γλουταμίνη in vitro, αυξάνει σημαντικά και ανάλογα 
με τη συγκέντρωση γλουταμίνης στο θρεπτικό υλικό 
και το αποτέλεσμα δεν αναπαράγεται με γλουταμικό 
ή ασπαραγίνη��. Ανάλογη επίδραση υπάρχει και στα 
μακροφάγα. Η παραγωγή ιντερλευκίνης-� και σύνθεση 
RNA από περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού in vitro 
είναι ανάλογες των συγκεντρώσεων γλουταμίνης�3. Η 
ιντερλευκίνη-� είναι κύριος ρυθμιστής της ανοσολογικής 
απάντησης και κατ’ εξοχήν πηγή της αποτελεί το διε-
γερμένο μακροφάγο�4. Η φαγοκυττάρωση οψονοποιη-
μένων ερυθρών προβάτου σεσημασμένων με 5�Cr από 
περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού είναι ανάλογη των 
συγκεντρώσεων γλουταμίνης�3, όπως και σεσημασμένου 
με ��5Ι, μη οψονοποιημένου, κυτταρικού τοιχώματος 
μυκήτων�9. Η γλουταμίνη βελτιώνει τη σχέση CD4-CD8 
T-κυττάρων�5, επιταχύνει την ανάκαμψη της HLA-DR 
έκφρασης στα μονοκύτταρα�6 και αυξάνει το συνολικό 
αριθμό των λεμφοκυττάρων και των CD4+ λεμφοκυτ-
τάρων (όχι των Β ή των φυσικών φονέων κυττάρων) 
και επιταχύνει την ανάκαμψη των πολυμορφοπυρήνων 

μετά χημειοθεραπεία σε οξεία λευχαιμία�6. 
Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ωφελιμότητας της 

γλουταμίνης. Τα αποτελέσματα είναι πιο σαφή από 
τότε που αναγνωρίστηκε ότι η διεντερική μόνον χο-
ρήγηση δεν είναι επαρκής για να ανατάξει την ένδεια 
γλουταμίνης και είναι απαραίτητη η χορήγηση παρε-
ντερικά, υπό την μορφή του διπεπτιδίου L-αλανίνης 
– L-γλουταμίνης (η γλουταμίνη μόνη είναι τοξική και 
κυκλοφορεί μόνο ως διπεπτίδιο αλανίνης-γλουταμί-
νης), έστω κι αν η διεντερική διατροφή είναι επαρ-
κής. Αναλόγως με την έλλειψη και την κατανάλωση, 
απαιτούνται δόσεις 0,�8-0,35 g/Kg/ΣΒ ημερησίως για 
την αναπλήρωση4,6,8,9,�8,�7,�8,30. Σε τέτοιες δόσεις, είναι 
σαφής από πολλές μελέτες η συσχέτιση της γλουτα-
μίνης με μικρότερη νοσηρότητα και παραμονή στη 
ΜΕΘ, μικρότερο αριθμό νοσοκομειακών λοιμώξεων 
από κοινά μικρόβια και Candida και μικρότερο κόστος 
νοσηλείας6,8,��,���3,�8,�7-3�. Θετική επίδραση παρατηρείται 
στο χρόνο επούλωσης στο τραύμα και το έγκαυμα, 
στον απαιτούμενο χρόνο ολικής παρεντερικής δια-
τροφής, στην εμφάνιση και έκβαση πολυοργανικής 
δυσλειτουργίας�9,3�, σε αρκετές δε μελέτες, και στη 
βραχυπρόθεσμη θνητότητα�7,�8,30-3�. Σε μια πολυκεντρι-
κή, τυχαιοποιημένη, διπλή, τυφλή μελέτη σε ασθενείς 
ΜΕΘ (πολυτραυματίες, μετεγχειρητικές επιπλοκές, 
παγκρεατίτιδα)�� η παρεντερική χορήγηση διπεπτιδίου 
alanyl-glutamine (0.5 g/kg/BW) συνοδεύτηκε από μικρό-
τερη επίπτωση υπεργλυκαιμίας, μειωμένες ανάγκες 
σε ινσουλίνη και μικρότερη συχνότητα λοιμώξεων και 
άλλων επιπλοκών. Σύμφωνα με μία μεταανάλυση30,3�,33, 
η διεντερική μόνο χορήγηση γλουταμίνης δεν είναι 
επαρκής, με εξαίρεση των ασθενών με έγκαυμα και 
τραύμα, η δε παρεντερική χορήγηση υψηλών δόσε-
ων ως alanyl-glutamine διπεπτίδιο, 0.35-0.50 g/kg ΣΒ 
ημερησίως είναι ασφαλής και αποτελεσματική και 
συνοδεύεται από μειωμένη θνητότητα (Πίνακας �), 
μειωμένες λοιμώξεις και μειωμένη παραμονή στη ΜΕΘ. 
Τέλος, στις προκαταρτικές κατευθυντήριες οδηγίες 
της ESPEN (�008) για την παρεντερική διατροφή στη 
ΜΕΘ, που έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο34, η 
γλουταμίνη συνιστάται (επιπέδου Α) να εμπεριέχεται 
στα διαλύματα αμινοξέων σε δόση 0.3-0.6 g/kgΣΒ/ημ 
ως διπεπτίδιο αλανίνης/γλουταμίνης (ισοδύναμο με 
0.�-0.4 g/kgΣΒ γλουταμίνης).

Αργινίνη

Η αργινίνη προσλαμβάνεται σε μικρό ποσοστό από 
την τροφή και στο μεγαλύτερο μέρος της συντίθεται 
ενδογενώς μέσω του εντερο-νεφρικού άξονα της 
κιτρουλλίνης, η οποία συντίθεται στο έντερο από 
αμινοξέα και αιματογενώς και φθάνει στα κύτταρα 
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των εγγύς νεφρικών σωληναρίων, όπου μετατρέ-
πεται σε αργινίνη35,36. Η γλουταμίνη συμβάλλει στην 
παραγωγή αργινίνης με αυτό το μηχανισμό, ωστόσο η 
παραγωγή είναι μεγαλύτερη με ενδοφλέβια χορήγηση 
γλουταμίνης36. Η αργινίνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στον κύκλο της ουρίας και αποτελεί κύριο μηχανισμό 
αποτοξίκωσης της ΝΗ3, μεταβολιζόμενη μέσω της 
αργινάσης σε ουρία και ορνιθίνη35. Επίσης, αποτελεί 
υπόστρωμα για την παραγωγή μονοξειδίου του αζώ-
του (ΝΟ) από οξείδωση της L-αργινίνης, μέσω των 
συνθετασών ΝΟ (ΝΟS). Μέσω της constitutive-NoS 
παράγεται μικρή ποσότητα ΝΟ σε φυσιολογικές συν-
θήκες και συμβάλλει στην αγγειορρύθμιση. Υπό την 
επίδραση, όμως, προφλεγμονωδών κυτταροκινών 
και ενδοτοξινών, εκφράζεται η inducible-NoS, με 
αποτέλεσμα μαζική και τοξική παραγωγή ΝΟ35,36,37. Σ’ 
αυτό το λόγο αποδίδεται η τοξικότητα της αργινίνης, 
όταν χορηγείται σε μεγάλες δόσεις και σε συνθήκες 
σοβαρής συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης33,35, 
αν και χορηγήθηκε σε σηπτικούς ασθενείς ενδοφλεβί-
ως σε κλιμακούμενες δόσεις χωρίς να επηρεάζει την 
αιμοδυναμική κατάσταση37. Η αργινίνη προάγει την 
απελευθέρωση αυξητικής ορμόνης, ινσουλίνης και προ-
λακτίνης, αυξάνει τον αριθμό των Τ-λεμφοκυττάρων 
και ενισχύει τη λειτουργικότητά τους, και ευνοεί την 
επούλωση (ορνιθίνη, ΝΟ, Τ-λεμφοκύτταρα)33. Εντερική 
δίαιτα εμπλουτισμένη με αργινίνη, ω-3 λιπαρά οξέα 
και νουκλεοτίδια βελτιώνει την επούλωση, μειώνει τις 
σηπτικές και άλλες επιπλοκές συνολικά, καθώς και 
το χρόνο νοσηλείας, σε προγραμματισμένες μείζονες 

χειρουργικές επεμβάσεις τραχήλου και γαστρεντερι-
κού (έναρξη προεγχειρητικά 5-7 ημέρες και συνέχιση 
μετεγχειρητικά) και στο τραύμα. Με αυτές τις ενδεί-
ξεις, η συγκεκριμένη φόρμουλα συνιστάται από την 
ESPEN38. Αντίθετα, σε σοβαρά ασθενείς της ΜΕΘ και 
σε εγκαυματίες δεν έχει αποδειχθεί ωφελιμότητα ή 
αποδίδεται βλαπτική επίδραση (Πίνακας �)33, γι’ αυτό 
και δεν συνιστάται για τέτοιες περιπτώσεις�,39. 

ω-3 (ή n-3) λιπίδια 

Τα λιπαρά οξέα ταξινομούνται σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά της μοριακής τους δομής: Ανάλογα 
με το μήκος της αλυσίδας σε βραχείας (<8C), μέσης 
(9-�5C) και μακράς αλύσου (>�6C), την παρουσία ή όχι 
διπλού δεσμού σε ακόρεστα ή κορεσμένα, τον αριθμό 
των διπλών δεσμών σε μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα 
(>� διπλών δεσμών), τη θέση του διπλού δεσμού ως 
προς το καταληκτικό μεθύλιο σε ω-3, ω-4, ω-9 (ή n-3, 
n-6, n-9), και τη γεωμετρική διάταξη του διπλού δεσμού 
σε cis ή trans. Τα λιπαρά οξέα αποτελούν πλούσια 
πηγή ενέργειας στον οργανισμό, συμμετέχουν στη δομή 
και τη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών, είναι 
πρόδρομες ουσίες βιοδραστικών λιπο-μεταβολιτών, 
όπως οι προσταγλανδίνες, και ρυθμίζουν κυτταρικές 
αντιδράσεις, όπως η έκφραση γονιδίων40. 

Τα πιο κοινά ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι 
το α-λινολενικό οξύ (ALA, C�8:3) που βρίσκεται στο 
λινέλαιο, στο κραμβέλαιο και στο σογιέλαιο, και το εικο-
σαπενταενοϊκό οξύ (EPA, C�0:5) και δοκοσαεξαενοϊκό ή 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μεταανάλυση μελετών (RR, 95% CI) για την επίδραση της γλουταμίνης, (εντερικά και παρεντερικά) στη 
θνητότητα σε σοβαρά ασθενείς ΜΕΘ

n/N: αριθμός θανάτων/αριθμός ασθενών ομάδας (από την αναφορά 33)



�57ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7�, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, �009

εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA, C��:6), που βρίσκονται 
κυρίως στα ιχθυέλαια. Τα σημαντικότερα ω-6 πολυ-
ακόρεστα λιπαρά οξέα είναι το λινελαϊκό οξύ (LA, 
C�8:�) που βρίσκεται στο λινέλαιο και στο ηλιέλαιο, το 
γ-λινολενικό οξύ (GLA, C�8:3) που βρίσκεται σε διάφο-
ρα μαγειρικά έλαια και στο σώμα παράγεται από το 
λινελαϊκό, και το αραχιδονικό οξύ (AA, C�0:4) που δεν 
συναντάται στα συνήθη φυτικά έλαια, αλλά βρίσκεται 
στο φυστικέλαιο και σε ζωικές τροφές όπως κρέας, 
αυγά και γαλακτοκομικά. Τα συνήθη κορεσμένα λιπαρά 
οξέα που απαντώνται στη φύση είναι το παλμιτικό 
(C�6:0) και το στεατικό οξύ (C�8:0) και βρίσκονται σε 
μεγαλύτερη αναλογία στα ημιστερεά ζωικά λίπη, και 
το πιο κοινό μονοακόρεστο είναι το ελαϊκό οξύ (C�8:�) 
που είναι ω-9 και βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία 
στα φυτικά έλαια4�. Το ω-6 λινελαϊκό ή λινολεϊκό και 
το ω-3 α-λινολενικό δεν μπορούν να συντεθούν στον 
οργανισμό (απαραίτητα λιπαρά οξέα) και στους ασθε-
νείς της εντατικής απαιτείται η εξωγενής χορήγησή 
τους (9-�� g/Η λινελαϊκό και �-3 g/Η α-λινολενικό)40. 
Αυτά στον οργανισμό μεταβολίζονται σε πιο μακράς 
αλύσου, το μεν λινελαϊκό σε αραχιδονικό (ΑΑ), το δε 
α-λινολενικό σε εικοσαπενταενοϊκό (ΕΡΑ) και αυτό σε 
δοκοσαεξαενοϊκό (DHA). Τα λιπίδια προσφέρονται 
σε διαφορετικά μίγματα σε φόρμουλες εντερικής και 
παρεντερικής διατροφής.

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα χορηγούμενα διεντε-
ρικά ή παρεντερικά ως τριγλυκερίδια, βρίσκονται στην 

κυκλοφορία ως ελεύθερα λιπαρά οξέα συνδεδεμένα ιδι-
αίτερα με αλβουμίνη, ως τριγλυκερίδια ή λιποπρωτεΐνες, 
εισέρχονται στο κύτταρο και υφίστανται οξείδωση για 
το σχηματισμό ΑΤΡ και παραγωγή ενέργειας ή αποθη-
κεύονται κυρίως στο λιπώδη ιστό ή μεταβολίζονται σε 
μακράς αλύσου πολυακόρεστα. Τα ω-6 μεταβολίζονται 
σε αραχιδονικό οξύ και τα ω-3 σε εικοσαπενταενοϊκό 
οξύ και/ή δοκοσαεξαενοϊκό και ενσωματώνονται στα 
φωσφολιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης όλων των 
κυττάρων, περιλαμβανομένων και των ανοσοκυττάρων, 
συμβάλλοντας έτσι στη δομή, καθώς και στις πρωτεϊ-
νικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη μεμβράνη. Με 
τη δράση της κυκλοξυγενάσης και της λιποξυγενάσης 
παράγονται από μεν το ΑΑ και το ΕΡΑ εικοσανοειδή 
(όπως προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες), 
από δε το DHA δοκοσανοειδή (resolvins, protectins)4�,43,44. 
Μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός ότι τα εικοσανοειδή 
(θρομβοξάνη Α�, προσταγλανδίνη Ε� και Ι�, λευκοτριένη 
Β4, λευκοτριένη C4) που προέρχονται από τα ω-6 λιπαρά 
οξέα έχουν προφλεγμονώδεις ιδιότητες, προάγοντας 
την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως 
TNF-α, IL-6, IL-8. Αντίθετα, τα εικοσανοειδή από το 
ω-3 ΕΡΑ (θρομβοξάνη Α3, προσταγλανδίνη Ι3, λευκο-
τριένη Β5, λευκοτριένη C5) δεν έχουν προφλεγμονώδη 
δράση33,4�,43,44. Τα δοκοσανοειδή (resolvins, protectins), 
τα οποία έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα, είναι ισχυ-
ροί αναστολείς της φλεγμονής και προάγουν τη λύση 
της4�,43,44, ενώ αντίστοιχες ουσίες με αντιφλεγμονώδεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μεταανάλυση μελετών (RR, 95% CI) για την επίδραση της ανοσοδιατροφής με αργινίνη και άλλες ουσίες 
στη θνητότητα σε σοβαρά ασθενείς ΜΕΘ

n/N: αριθμός θανάτων/αριθμός ασθενών ομάδας (από την αναφορά 33)
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ιδιότητες παράγονται και από το μεταβολισμό του ΑΑ 
(lipoxins)4�,44. Το ΕΡΑ ανταγωνίζεται την ενσωμάτωση 
του ΑΑ στην κυτταρική μεμβράνη. Τα EPA και DHA 
έχουν 9 φορές ισχυρότερη δράση από την πρόδρομη 
ουσία τους, α-λινολενικό οξύ43.

άλλες ανοσολογικές επιδράσεις των ω-3 λιπαρών 
οξέων που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνουν ανα-
στολή στη διαβίβαση σήματος μέσω των υποδοχέων 
των Τ-λεμφοκυττάρων, καταστολή της ενεργοποίησης 
και του πολλαπλασιασμού των Τ-λεμφοκυττάρων και 
μεταβολές στην έκφραση των συμπλεγμάτων μείζονος 
ιστοσυμβατότητας τάξεως Ι και ΙΙ, καθώς και στην 
αντιγονική παρουσίαση43. Πρόσφατα αναφέρθηκε η 
αναστολή της οδού του NF-κB από τα ω-3 λιπαρά οξέα 
σε διαφορετικά στάδια. Εξωκυττάρια, τα ελεύθερα ω-
3 αναστέλλουν την ενεργοποίηση των TLR-4 από την 
ενδοτοξίνη και τα ελεύθερα κορεσμένα λιπαρά οξέα. 
Τα ΕΡΑ/DHA αποκλείουν την οδό διαβίβασης σήματος 
μεταξύ των TLR/TNFα και ΙΚΚ, αναστέλλοντας τη φω-
σφορυλίωση και διάσπαση του ΙκΒα, ενεργοποιητή 
του NF-κB. Τα οξειδωμένα ω-3 ανταγωνίζονται την 
αντιγραφή του NF-κB. Επίσης αναφέρεται μία ρύθ-
μιση του τόνου του πνευμονογαστρικού με πιθανές 
αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις4�.

Τα πρώτα παρεντερικά σκευάσματα λιπιδίων 
(Intralipid) που χρησιμοποιήθηκαν τη �0ετία του 
�960, περιείχαν μακράς αλύσου τριγλυκερίδια (LCT), 
κυρίως ω-6, από έλαιο σόγιας. Τη �0ετία του �980 
χρησιμοποιήθηκαν μίγματα μέσης αλύσου (MCT) 
από κοκοφοινικέλαιο και LCT (Lipofundin), επειδή τα 
MCT μόνα τους δεν είναι ανεκτά παρεντερικά, αλλά 
και λόγω ανάγκης των απαραίτητων που είναι LCT. 
Ακολούθησε η παρασκευή συνθετικών τριγλυκεριδίων, 
όπου ω-3 και ω-6 εστεροποιούνται μαζί στη βάση της 
γλυκερόλης, κυρίως σε σχέση 50/50%. Τελευταία, έχουν 
εισαχθεί νέα διαλύματα με προσθήκη παρασκευασμά-
των ελαιολάδου πλούσιου σε ω-9 μονοακόρεστα ή 

και παρασκευασμάτων ιχθυελαίου πλούσιου σε ω-3 
πολυακόρεστα (ΕΡΑ και DHA). Τέτοια σκευάσματα είναι 
μίγμα LCT-ελαιολάδου �0:80 (Clinoleic), το μίγμα LCT, 
MCT, ιχθυελαίου, ελαιολάδου 30:30:�5:�5 (SMoFLipid) 
και το μίγμα LCT, MCT, ιχθυελαίου 40:50:�0 (Lipoplus, 
Lipidem). Παρασκεύασμα ιχθυελαίου για παρεντερική 
χρήση ως συμπληρώματος προς ανάμιξη σε διάλυμα 
σογιέλαιου είναι επίσης διαθέσιμο (omegaven) 40,45.

Πολλές μελέτες με παρεντερική χορήγηση ω-3 λιπα-
ρών οξέων ή των διαφόρων μιγμάτων σε ασθενείς ΜΕΘ 
έχουν δώσει αντικρουόμενα συμπεράσματα ως προς τη 
θνητότητα, αλλά ευνοϊκά σε άλλες κλινικές παραμέτρους, 
όπως χρόνος νοσηλείας, σηπτικές επιπλοκές, ανάγκες 
σε αντιβιοτικά, ιδίως σε χειρουργικούς ασθενείς44, 46-5�. 
Στις περισσότερες μελέτες υπάρχουν ευνοϊκά αποτε-
λέσματα στην αντιοξειδωτική κατάσταση και την ηπα-
τική βιολογία, όπως και στα επίπεδα TNF-α, IL-6, IL-8. 
Πρόβλημα στις περισσότερες μελέτες είναι η σύγκριση 
με τα παραδοσιακά διαλύματα LCT που έχουν σαφώς 
επιβαρυντικές επιδράσεις. Επίσης, ίσως είναι πρόβλημα 
και ο γαλακτωματοποιητής των παρεντερικών διαλυ-
μάτων που είναι φωσφολιπίδιο. Από την ESPEN τα ω-3 
συνιστώνται σε χειρουργικούς ασθενείς και ασθενείς ΜΕΘ 
με μετεγχειρητικές επιπλοκές, ενώ θεωρείται ασφαλής 
η χρήση των νεώτερων μιγμάτων40. 

Η υπεροχή της μεσογειακής δίαιτας έναντι της 
δυτικής αποδίδεται κατά πρώτο λόγο στα ω-3 λιπαρά 
και κατά δεύτερο στο ελαιόλαδο. Είναι γνωστό ότι τα 
ω-3 λιπαρά οξέα επιδρούν ευνοϊκά στις εκδηλώσεις 
από ορισμένα χρόνια φλεγμονώδη και αυτοάνοσα 
νοσήματα, όπως και στην αθηρωματική νόσο43. Σε 
3 καλά σχεδιασμένες μελέτες σε ασθενείς με ARDS 
χορηγήθηκαν διεντερικά ω-3 λιπαρά οξέα μαζί με αντι-
οξειδωτικές ουσίες και βοραγινέλαιο. Μία μεταανάλυση 
αυτών των μελετών έδειξε ευνοϊκά αποτελέσματα στη 
θνητότητα (Πίνακας 3), το χρόνο μηχανικής αναπνοής 
και το χρόνο παραμονής στη ΜΕΘ33. Η φόρμουλα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μεταανάλυση μελετών (RR, 95% CI) για την επίδραση εντερικής φόρμουλας, εμπλουτισμένης με ιχθυέ-
λαιο, βοραγινέλαιο και αντιοξειδωτικά, στη θνητότητα σε ασθενείς με ARDS. 

n/N: αριθμός θανάτων/αριθμός ασθενών ομάδας (από την αναφορά 33)
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αυτή συνιστάται από την ESPEN για την εντερική 
διατροφή στο ARDS39. 

Αντιοξειδωτικές ουσίες

Το αυξημένο οξειδωτικό stress σε σοβαρά νοσή-
ματα δημιουργεί αυξημένες ανάγκες αντιοξειδωτι-
κών παραγόντων και τα αντιοξειδωτικά συστήματα 
του οργανισμού ανεπαρκούν να ανταποκριθούν με 
αποτέλεσμα βλάβες των οργάνων και πολυοργανική 
δυσλειτουργία. Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία είναι 
απαραίτητα συμπληρώματα στην τεχνητή διατροφή 
γιατί συμμετέχουν σε πολλές διαδικασίες του μετα-
βολισμού και η παράλειψη χορήγησής τους προκαλεί 
ελλείψεις με σοβαρές επιπτώσεις. Ιδιαίτερος κίνδυνος 
υπάρχει κατά την παρεντερική διατροφή, όπου τα 
σκευάσματα δεν περιέχουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία 
για λόγους σταθερότητας και πρέπει να χορηγηθούν 
συμπληρωματικά40. 

Οι βιταμίνες C, E, A, θειαμίνη και τα ιχνοστοιχεία 
σελήνιο, ψευδάργυρος και χαλκός συμμετέχουν σε 
αντιοξειδωτικά συστήματα και θεωρούνται ανοσο-
ενισχυτικά. Πολλές μελέτες χορήγησης των ουσιών 
αυτών πέραν των βασικών αναγκών δεν είχαν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, πιθανώς λόγω μεγάλης 
ετερογένειας των ασθενών και διαφορετικών συνδυ-
ασμών των ουσιών και σε διαφορετικές δόσεις. Οι 
σοβαρά ασθενείς έχουν αυξημένες ανάγκες μακρο- και 
μικροθρεπτικών ουσιών λόγω υπερμεταβολισμού, του 
οποίου η ένταση ποικίλλει από ασθενή σε ασθενή, αλλά 

και στον ίδιο ασθενή σε διαφορετική φάση. Αυξημένες 
απώλειες λόγω τριχοειδικής διαφυγής βιταμινών και 
ιχνοστοιχείων συνδεδεμένων με αλβουμίνες, αιμορρα-
γιών, εμέτων, διαρροιών, συριγγίων, εγκαυμάτων και 
αιμοδιάλυσης δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις5�,53. 
Επομένως, μία χορήγηση σε μεγαλύτερη δόση θα 
μπορούσε να είναι απλώς αναπλήρωση. 

Υψηλές δόσεις σεληνίου, χαλκού και ψευδαργύ-
ρου σε εγκαυματίες είχαν ευνοϊκά αποτελέσματα σε 
σηπτικές επιπλοκές και χρόνο παραμονής στη ΜΕΘ 
και όταν η μελέτη επαναλήφθηκε με μεγαλύτερες 
δόσεις σεληνίου, επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα 
της πρώτης και η ενδονοσοκομειακή πνευμονία ήταν 
σημαντικά μειωμένη54. Το αποτέλεσμα, σε συσχέτιση 
με την έκταση των εγκαυμάτων, δεν μπορούσε να 
αποδοθεί μόνο στις απώλειες5�,53. Σε μία μεταανά-
λυση μελετών, που εξέτασαν τη χορήγηση σεληνίου, 
ψευδαργύρου και βιταμινών C, E, και A, μεμονωμένα 
ή σε συνδυασμούς σε σοβαρά ασθενείς, όταν τα 
αποτελέσματα εξετάστηκαν αθροιστικά, υπήρχε 
σημαντικά μειωμένη θνητότητα, χωρίς επίδραση στις 
σηπτικές επιπλοκές ή στο χρόνο παραμονής στη ΜΕΘ 
(πίνακας 4)33,55. 

Πολλές μελέτες στοχεύουν στην οπτιμοποίηση των 
δόσεων. Η χορήγηση υπερβολικών δόσεων μπορεί 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά το 
μαγγάνιο και τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, αλλά και το 
σελήνιο. Η χορήγηση σεληνίου >�000mcg/Η προκαλεί 
τοξικότητα56, όταν <300mcg/Η προκαλεί έλλειψη33,57. 
Τα διατιθέμενα διαλύματα παρεντερικής διατροφής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Μεταανάλυση μελετών (RR, 95% CI) για την επίδραση συμπληρωμάτων με αντιοξειδωτικά στη θνητότητα 
σε σοβαρά ασθενείς της ΜΕΘ.

n/N: αριθμός θανάτων/αριθμός ασθενών ομάδας (από την αναφορά 33)
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περιέχουν και α-τοκοφερόλη, επομένως η επιπρόσθετη 
χορήγηση βιταμίνης Ε μπορεί να είναι υπερβολική5�. 

Επί του παρόντος, οι οδηγίες της ESPEN προτείνουν 
από μία ημερήσια δόση των σκευασμάτων πολυβι-
ταμινών και ιχνοστοιχείων, όπως διατίθενται για τις 
ανάγκες της παρεντερικής διατροφής και επιπρόσθετη 
χορήγηση, αναλόγως ελλείψεων και απωλειών. Οι 
βιταμίνες C και θειαμίνη μπορεί να εμφανίζουν έλλει-
ψη στους περισσότερους ασθενείς εντατικής, στους 
δε αλκοολικούς απαιτούνται δόσεις �00-300 mg/Η 
τις 3 πρώτες ημέρες. Η συνεχής αιμοδιήθηση μπορεί 
να απομακρύνει �-� δόσεις σεληνίου, ψευδαργύρου 
και θειαμίνης, που πρέπει να αναπληρώνονται. Στα 
εγκαύματα >�0% ΕΣ απαιτούνται επιπλέον 3-3.5 mg 
Cu, 30-35 mg Zn και 350 mcg Se ημερησίως για �-3 
εβδομάδες. Οι επιπλέον ανάγκες πρέπει να δίδονται 
σε ξεχωριστά μεμονωμένα σκευάσματα, γιατί με τα 
πολυσκευάσματα υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της 
δόσης στα υπόλοιπα στοιχεία και τοξικότητας, όπως 
π.χ. μαγγανίου40.

Πρόσφατες ανακοινώσεις δίδουν ιδιαίτερη έμφαση 
στον ψευδάργυρο, στον οποίο αποδίδονται καθορι-
στικές επιδράσεις στην απάντηση οξείας φάσης, την 
αντιοξειδωτική άμυνα, την επούλωση και την κυτταρική 
ανοσία58. Η έλλειψή του καταστέλλει τα Th� λεμφο-
κύτταρα και μειώνει την ενεργοποίηση του NFκB, τη 
φωσφορυλίωση του ΙκΒ και τη σύνδεση του NFκΒ με 
το DNA. Σε μελέτη γονιδιώματος σε σηπτικά παιδιά, 
η έλλειψη ψευδαργύρου σχετίζονταν με μειωμένη 
έκφραση γονιδίων και μη επιβίωση59. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 �. Heyland DK, Dhaliwal R, Drver J et al: Canadian clinical 
practice guidelines for nutrition support in mechanically 
ventilated, critically ill adult patients. JPEN �003; �7: 
355-373 

 �. Garber AJ. Glutamine metabolism in skeletal muscle. 
In: Mora J, Palacios R, eds. Glutamine: Metabolism, 
Enzymology and Regulation. New York: Academic Press, 
�980; �59-�84. 

 3. Vinnars E, Bergstrφm J, Fόrst P: Influence of the post-
operative state on the intracellular free amino acids in 
human muscle tissue. Ann Surg �975;�8�:665–7�

 4. Calder PC: Glutamine and the immune system. Clinical 
Nutrition �994; �3:�-8

 5. oudemans-van Straaten HM, Bosman RJ, Treskes M et 
al: Plasma glutamine depletion and patient outcomes in 
acute ICU admissions. Intens Care Med �00�; �7:84-
90

 6. oudemans-van Straaten HM, Tepaske R, van Haren FMP 
et al: Impact and evidence for intravenous glutamine in 
the critically ill. Neth J Crit Care �005; 9:�7-�8

 7. Jackson NC, Carroll PV, Russell-Jones DL et al: The 
metabolic consequences of critical illness: acute effects 
on glutamine and protein metabolism. Am J Physiol 
Endocrinol Metab �999; �76: E�63–70 

 8. Griffiths RD: Glutamine in the critically ill patient: can 
it affect mortality? Clin Nutr Suppl �004; �:�5-3� 

 9. Tjδder I, Rooyackers o, Forsberg AM et al: Effects on 
skeletal muscle intravenous glutamine supplementation 
to ICU patients. Intens Care Med �004; 30:�66–75

 �0. Wernerman J, Luo J-L, Hammarqvist F: Glutathione 
status in critically ill patients: possibility of modulation 
by antioxidants. Proc Nutr Soc �999; 58:677–80 

 ��. Dechelotte P, Hasselmann M, Cynober L et al: L-alanyl-
L-glutamine dipeptide-supplemented total parenteral 
nutrition reduces infectious complications and glucose 
intolerance in critically patients: The French controlled, 
randomized, double-blind multicenter study. Crit Care 
Med �006; 34:598-604

 ��. Bakalar B, Duska F, Pachl J et al: Parenterally adminis-
tered dipeptide alanyl-glutamine prevents worsening 
of insulin sensitivity in multiple-trauma patients. Crit 
Care Med �006; 34:38�-386 

 �3. De-Sousa D, Greene L: Intestinal permeability and 
systemic infections in critically ill patients: Effect of 
glutamine. Crit Care Med �005; 33:���5-��35 

 �4. Manhart N, Vierlinger K, Akomeah R et al: Influence 
of enteral diets supplemented with key nutrients on 
lymphocyte subpopulations in Payer’s patches of en-
dotoxin-boostered mice. Clin Nutr �000;�9(4):�65–9 

 �5. Wischmeyer PE, Musch MW, Madonna MB et al: 
Glutamine protects intestinal epithelial cells: role of 
inducible HSP70. Am J Physiol �997; �7�:E879–84 

 �6. Wischmeyer PE, Riehm J, Singleton KD, et al: Glutamine 
attenuates tumour necrosis factor-a release and enhances 
heat shock protein 7� in human peripheral blood mono-
nuclear cells. Nutrition �003; �9:�–6 

 �7. Wischmeyer PE, Lynch J, Liedel J, et al: Glutamine 
administration reduces Gram-negative bacteraemia in 
severely burned patients: a prospective, randomized, 
double-blind trial versus isonitrogenous control. Crit 
Care Med �00�; �9:�075–80 

 �8. Wischmeyer PE: Glutamine: the first clinically relevant 
pharmacological regulator of heat shock protein expres-
sion? Curr opin Clin Nutr Metab Care �006; 9:��0-
�06 

 �9. Parry-Ballings M, Evans J, Calder PC et al: Does glutamine 
contribute to immunosuppression after major bums? 
Lancet �990; 336: 5�3-5�5 

 �0. Szondy Z, Newsholme EA: The effect of various con-
centrations of nucleobases, nucleosides or glutamine 
on the incorporation of [3H]thymidine into DNA in rat 
mesenteric lymph node lymphocytes stimulated by 
phytohaemagglutinin. Biochem J �990; �70: 437-440 

 ��. Calder PC, Newsholme EA: Glutamine promotes in-
terleukin-� production by concanavalin A-stimulated 



�6�ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7�, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, �009

lymphocytes. Proc Nut Soc �99�; 5�: �05A 
 ��. Crawford J, Cohen HJ: The essential rote of L-glutamine 

in lymphocyte differentiation in vitro. J Cell Physiol �985; 
��4: �75-�8� 

 �3. Wallace C, Keast D: Glutamine and macrophage func-
tion. Metabolism �99�; 4�: �0�6-�0�0

 �4. Dinarello CA: Cytokines: Interleukin-� and tumor 
necrosis factor (cachectin). In: Gallin J I, Goldstein I 
M, Syndennan R, eds. Inflammation: Basic principles 
and clinical correlates. New York: Raven Press. �988: 
�95-�08

 �5. Jensen GL, Miller RH, Talabiska DG et al: A double-blind, 
prospective, randomized study of glutamine enriched 
compared with standard peptide-based feeding in criti-
cally ill patients. Am J Clin Nutr �996;64:6�5–��

 �6. Ziegler TR, Bye RL, Persinger RL et al: Effects of glutamine 
supplementation on circulating lymphocytes after bone 
marrow transplantation: a pilot study. Am J Med Sci 
�998;3�5:4–�0.

 �7. Griffiths RD, Jones C, Palmer TEA: Chinese transla-
tion (six month outcome of critically ill patients given 
glutamine supplemented parenteral nutrition). Chin J 
Clin Nutr �000; 8:83–9�

 �8. Goeters Ch, Wenn A, Mertes N et al: Parenteral L alanyl 
- L glutamine improves 6-month outcome in critically 
ill patients. Crit Care Med �00�; 30:�03�-�037

 �9. Griffiths RD, Allen KD, Andrews FJ et al: Infection, multi-
ple organ failure, and survival in the intensive care unit: 
influence of glutamine-supplemented parenteral nutrition 
on acquired infection. Nutrition �00�;�8:546–5�

 30. Novak F, Heyland DK, Avenell A et al: Glutamine sup-
plementation in serious illness: A systematic review of 
the evidence. Crit Care Med �00�; 30:�0��-�0�9 

 3�. Dhaliwal R, Heyland DK: Nutrition and infection in the 
intensive care unit: what does the evidence show? Curr 
opin Crit Care �005; ��:46�-467

 3�. Heyland D, Dhaliwal R: oxidative stress in the criti-
cally ill: A preliminary look at the REDoXS Study. The 
Canadian Critical Care Society. Crit Care Rounds �006; 
www.criticalcarerounds.ca 

 33. Jones N, Heyland D: Pharmaconutrition: a new emerg-
ing paradigm. Curr opin Gastroenterol �008; �4:��5–
���.

 34. Singer P, Berger M, Van den Berghe G et al: Working 
draft of the ESPEN Guidelines for PN (�008). www.
espen.org. 

 35. Barbul A, Uliyargoli A: Use of exogenous arginine in 
multiple organ dysfunction syndrome and sepsis. Crit 
Care Med �007; 35[Suppl.]:S564–S567

 36. Vermeulen M, van de Poll M, Ligthart-Melis G et al: 
Specific amino acids in the critically ill patient—exog-
enous glutamine/arginine: A common denominator? 
Crit Care Med �007; 35 Suppl.]:S568–S576 

 37. Luiking Y, Deutz N: Exogenous arginine in sepsis. Crit 
Care Med �007; 35 [Suppl.]:S557–S563

 38. Weimann A, Braga M, Harsanyi L et al: ESPEN Guidelines 
on Enteral Nutrition (�006): Surgery including organ 
Transplantation. Clinical Nutrition �006; �5: ��4–�44

 39. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NEP et al: ESPEN 
Guidelines on Enteral Nutrition (�006): Intensive care. 
Clinical Nutrition �006; �5: ��0-��3

 40. Singer P, Berger M, Van den Berghe G et al: Working 
draft of the ESPEN Guidelines for the use of PN in the 
ICU (�008). ww.espen.org 

 4�. Βαλαβανίδης Θ, Ευσταθίου Κ: Τα χημικά του μήνα 
– Μάιος �007: ω-3, ω-6 λιπαρά οξέα. www.chem.
uoa.gr/chemicals

 4�. Singer P, Shapiro H, Theilla M et al: Anti-inflammatory 
properties of omega-3 fatty acids in critical illness: novel 
mechanisms and an integrative perspective. Intensive 
Care Med (�008) 34:�580–�59�

 43. Shaikh SR, Edidin M: Polyunsaturated fatty acids, mem-
brane organization, T cells, and antigen presentation. 
Am J Clin Nutr �006;84:��77– 89 

 44. Mayer K, Seeger W: Fish oil in critical illness. Curr opin 
Clin Nutr Metab Care. �008;��(�):���-7

 45. Wanten G: An update on parenteral lipids and immune 
function: only smoke, or is there any fire? Current 
opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care �006, 
9:79–83 

 46. Tappy L, Berger MM, Schwarz JM et al: Metabolic effects 
of parenteral nutrition enriched with n-3 polyunsaturated 
fatty acids in critically ill patients. Clin Nutr �006; �5: 
588-595

 47. Heller A, Rφssler S, Litz RJ et al: omega-3 fatty acids 
improve the diagnosis-related clinical outcome. Crit 
Care Med �006; 34:97�–979

 48. Wichmann M, Thul P, Czarnetzki HD et al: Evaluation 
of clinical safety and beneficial effects of a fish oil con-
taining lipid emulsion (Lipoplus, MLF54�): Data from 
a prospective, randomized, multicenter trial. Crit Care 
Med �007; 35:700–706 

 49. Grimm H, Mertes N, Goeters C et al: Improved fatty 
acid and leukotriene pattern with a novel lipid emulsion 
in surgical patients. Eur J Nutr �006; 45: 55–60

 50. Schade I, Rφhm KD, Schellhaass A et al: Inflammatory 
response in patients requiring parenteral nutrition: com-
parison of a new fish-oil-containing emulsion (SMoF) 
versus an olive/soybean oil-based formula. Crit Care 
�008, ��(Suppl �):P�44

 5�. Piper SN, Schade I, Beschmann R et al: Hepatocellu-
lar Integrity in patients requiring parenteral nutrition: 
Comparison of a fish oil containing new lipid emulsion 
versus a lipid emulsion based on olive and soybean oil. 
Clin Nutrition �008; 3(Suppl �):�36

 5�. Shenkin A: The key role of micronutrients. Clinical 
Nutrition �006; �5, �–�3 

 53. Berger MM, Shenkin A: Vitamins and trace elements: 
Practical aspects of supplementation. International ward 
rounds. Nutrition �006; ��: 95�–955



�6� Ανοσοδιατροφή

 54. Berger MM, Eggimann P, Revelly JP et al: Selenium sup-
plements reduce the incidence of nosocomial pneumonia 
after major burns. Clin Nutr �005;�4:6�4

 55. Heyland DK, Dhaliwal R, Suchner U et al: Antioxidant 
nutrients: a systematic review of trace elements and 
vitamins in the critically ill patient. Intensive Care Med 
�005; 3�:3�7–337

 56. Foreceville X, Lavoille B, Annane D et al: Effects of high 
doses of selenium, as sodium selenite, in septic shock: 
a placebo-controlled, randomized, doubleblind, phase 

II study. Crit Care �007; ��:R73
 57. Heyland DK, Dhaliwal R, Day A, et al. optimizing the 

dose of glutamine dipeptides and antioxidants in criti-
cally ill patients: a phase I dose-finding study. JPEN J 
Parenter Enteral Nutr �007; 3�:�09–��8

 58. Heyland DK, Jones N, Cvijanovich NZ et al: Zinc sup-
plementation in critically ill patients: a key pharmaco-
nutrient? JPEN �008;3�:509-5�9

 59. Mette M. Berger Zinc: A Key Pharmaconutrient in Criti-
cally Ill Patients? JPEN �008; 3�; 58�

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




