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Με εκτίμηση

Θ. Αποστόλου

Μ. Παραρά

Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροής
του 15ου Ετήσιου Σεμιναρίου Σ.Ι.Ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού
ΔΝ Χαρίτος

summary
Haritos D. Severe diabetic foot infections. The severe diabetic foot infections are polymicrobial
infections, with deep soft tissue and bone involvement and limb threatening.The most commonly
isolated pathogens are gram(+) cocci, enterobacteriaceae and anaerobes. Infection should be diagnosed mainly on clinical manifestations and secondarily on microbiological and imaging data.The
management of severe diabetic foot infections aims in the limb salvage and should include:
- immediate administration οf broad-spectrum empirical antibiotic therapy. Definitive therapy should
be based on culture results and clinical response to empirical regimen.
- aggressive surgical interventions (ulcer debridement, bone excision and minor amputation procedures)
- revascularization procedures in critical limb ischemia.
Prevention and immediate therapeutic intervention in the initial stages of diabetic foot infections,
are the most effective measures to avoid amputations. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
11-16, 2010.
Key words: diabetic foot infection, osteomyelitis, gangrene, amputation.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού είναι πολυμικροβιακές λοιμώξεις με προσβολή
εν τω βάθει μαλακών μορίων και οστών, οι οποίες απειλούν την ακεραιότητα του σκέλους.
Οι συνηθέστερες ομάδες μικροοργανισμών που αναπτύσσονται στις σοβαρές λοιμώξεις του
διαβητικού ποδιού είναι οι gram(+) κόκκοι, τα εντεροβακτηριακά και τα αναερόβια. Η διάγνωση
των λοιμώξεων αυτών είναι κατά κύριο λόγο κλινική και δευτερευόντως μικροβιολογική ή
απεικονιστική. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των σοβαρών λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού
αποτελεί στην ουσία προσπάθεια διάσωσης του σκέλους και πρέπει να περιλαμβάνει:
xxxxxxxxxxxxxx
- Άμεση χορήγηση εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής ευρέως φάσματος. Τροποποίηση της xxxxxxxxxxxxxxxxx
αγωγής ακολούθως βάσει αντιβιογράμματος.
- Επιθετική χειρουργική παρέμβαση (καθαρισμός έλκους, εκτομή πάσχοντος οστού, μικρές
ακρωτηριαστικές επεμβάσεις).
- Επεμβάσεις επαναγγείωσης σε κρίσιμη ισχαιμία.
Η πρόληψη και η άμεση θεραπευτική παρέμβαση στα αρχικά στάδια των λοιμώξεων του
διαβητικού ποδιού, αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα αποφυγής των ακρωτηριασμών.
Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 11-16, 2010.
Λέξεις κλειδιά: λοίμωξη διαβητικού ποδιού, οστεομυελίτις, γάγγραινα, ακρωτηριασμός.
Επιμελητής Α’, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού αποτελούν ένα σύνθετο ιατρικό πρόβλημα, του οποίου η
θεραπευτική αντιμετώπιση παρουσιάζει εξαιρετική
δυσκολία.
Ως σοβαρή, ορίζεται η λοίμωξη του διαβητικού
ποδιού, η οποία είναι απειλητική για την ακεραιότητα
του σκέλους και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
συνοδεύεται από τοξικότητα και μεταβολική αστάθεια
του ασθενούς (1).
Διαβητικό έλκος είναι η πλήρους πάχους απώλεια
ιστού σε διαβητικό πόδι.
Διαβητικό έλκος δεν σημαίνει κατ’ανάγκη και συνύπαρξη λοίμωξης. Υπάρχουν διαβητικά έλκη, τα
οποία δεν φλεγμαίνουν και κατά συνέπεια δεν χρήζουν
αντιμικροβιακής αγωγής. Τo διαβητικό έλκος όμως,
αποτελεί δυνητικά την πύλη εισόδου μικροβίων για
την ανάπτυξη λοίμωξης.
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες περίπου το
15% των διαβητικών θα αναπτύξει κάποια στιγμή
κατά τη διάρκεια της ζωής τους διαβητικό έλκος,
ενώ στο 80% των ακρωτηριαστικών επεμβάσεων έχει
προηγηθεί λοίμωξη ή εξέλκωση (2). Υπολογίζεται ότι,
κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα διαβητικό πόδι ακρωτηριάζεται, ενώ το 80% των ακρωτηριασμών αυτών θα
μπορούσε να είχε προληφθεί (3).
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η διάγνωση των λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού
είναι κυρίως κλινική και κατά δεύτερο λόγο μικροβιολογική ή απεικονιστική.
Η παρουσία πυώδους εκκρίματος ή 2 τουλάχιστον
σημείων φλεγμονής (ερυθρότητα, οίδημα, πόνος)
θέτουν τη διάγνωση της λοίμωξης του διαβητικού
ποδιού (1). Ο καθορισμός της βαρύτητας της λοίμωξης και κυρίως η ύπαρξη ή μη οστικής συμμετοχής θα
αναπτυχθούν εν συνεχεία.
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Οι σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού απαιτούν ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Η αντιμετώπιση των
λοιμώξεων αυτών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένη
ιατρική ομάδα (παθολόγος, διαβητολόγος, λοιμωξιολόγος, μικροβιολόγος, αγγειοχειρουργός) και εξειδικευμένο

νοσηλευτικό προσωπικό. Ένας οδηγός διαγνωστικής
προσέγγισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των
σοβαρών λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού πρέπει
να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
• Κλινική εξέταση. Σταδιοποίηση λοίμωξης – εξέλκωσης
• Εκτίμηση αιμάτωσης του πάσχοντος σκέλους
• Υποστήριξη της γενικής κατάστασης του ασθενούς
• Τοπική περιποίηση-καθαρισμός εξέλκωσης
• Χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής (λήψη καλλιεργειών, έλεγχος για οστεομυελίτιδα)
• Χειρουργικές επεμβάσεις (επαναγγείωσης,ακρω
τηριαστικές)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ - ΕΞΕΛΚΩΣΗΣ
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης των λοιμώξεων και εξελκώσεων
του διαβητικού ποδιού, τα οποία στηρίζονται κατά
κύριο λόγο στην κλινική εικόνα του ασθενούς (4). Από
τα συστήματα αυτά έχουν επικρατήσει για μεν τις
εξελκώσεις, το σύστημα Wagner (πίνακας 1) για δε
τις λοιμώξεις, το σύστημα IWGDF (πίνακας 2). Στην
κλινική πράξη, κάθε λοίμωξη του διαβητικού ποδιού,
εκτός της περιορισμένης σε έκταση κυτταρίτιδος,
θα πρέπει να θεωρείται σοβαρή ιδίως όταν υπάρχει
προσβολή εν τω βάθει ιστών ή σημεία συστηματικής
τοξικότητας.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ
ΣΚΕΛΟΥΣ
Ο βαθμός αιμάτωσης του πάσχοντος σκέλους
καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τόσο την πρόγνωση
όσο και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των σοβαρών
λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού.
Για την εκτίμηση της αιμάτωσης του πάσχοντος
σκέλους χρησιμοποιούνται:
- Η κλινική εξέταση. Ψηλαφητές αρτηρίες του άκρου

Πινακας 1. Σταδιοποίηση εξελκώσεων κατά Wagner
Στάδιο

0
	1	
	2	
3
4
5

Βλάβη

δέρμα χωρίς λύση
επιφανειακό έλκος
προσβολή μυών - τενόντων
οστεομυελίτις
γάγγραινα δακτύλων
γάγγραινα ολοκλήρου του άκρου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

Πινακας 2. Ταξινόμηση λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού
Ήπια

κυτταρίτις εκτεινόμενη μέχρι 2cm από το
έλκος

Μέτριας
βαρύτητας

κυτταρίτις εκτεινόμενη >2cm από το έλκος
λεμφαγγειακή διασπορά
προσβολή εν τω βάθει ιστών (μυών, τενόντων, οστών)
απόστημα

Σοβαρή

λοίμωξη απειλητική για την ακεραιότητα
του σκέλους
ασθενής με συστηματική τοξικότητα και
μεταβολική αστάθεια (πυρετός, ρίγος, υπόταση, ταχυκαρδία, αζωθαιμία, μεταβολική
οξέωση)

ποδός, σημαίνει κατά κανόνα επαρκή αιμάτωση
του πάσχοντος σκέλους.
- Η υπερηχογραφία Doppler. Πρόκειται για εξέταση
αναίμακτη, ταχεία και αξιόπιστη, η οποία δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση. Με την υπερηχογραφία
Doppler μπορούμε να μετρήσουμε τη συστολική
πίεση των σφυρών, την πίεση των δακτυλικών
αρτηριών και να υπολογίσουμε τον κνημοβραχιόνιο δείκτη (ABI) δηλαδή το πηλίκο της συστολικής
πίεσης των σφυρών προς τη συστολική πίεση της
βραχιονίου αρτηρίας (5).
- Η έγχρωμη υπερηχοτομογραφία των αρτηριών
των κάτω άκρων. Αποτελεί την εξέταση πρώτης
εκλογής για την εκτίμηση τις αιμάτωσης του πάσχοντος σκέλους καθόσον παρέχει τόσο ανατομικές
όσο και αιμοδυναμικές πληροφορίες.
- Η μέτρηση της διαδερμικής τάσης οξυγόνου
(TcPO2).
		Eφαρμόζεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια και χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτίμηση του επιπέδου
των ακρωτηριασμών.
- Μαγνητική αγγειογραφία ή ψηφιακή αφαιρετική
αγγειογραφία εκτελούνται μόνο σε περιπτώσεις
που πρόκειται να διενεργηθούν επεμβάσεις επαναγγείωσης.
		Η αιμάτωση του πάσχοντος σκέλους ορίζεται
ως επαρκής για την αντιμετώπιση της λοίμωξης
συντηρητικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η εκτέλεση επέμβασης επαναγγείωσης, με τις ακόλουθες
αιμοδυναμικές παραμέτρους:
		Συστολική πίεση σφυρών >50 mmHg
		Κνημοβραχιόνος δείκτης (ABI) >0,50 (6).
		Σημειωτέον, ότι οι ανωτέρω δείκτες μπορεί να
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είναι ψευδώς υψηλοί λόγω της σκλήρυνσης του
μέσου χιτώνα των αρτηριών των κάτω άκρων, που
παρουσιάζουν συχνά οι διαβητικοί. Το πρόβλημα
αυτό παρακάμπτεται με τον προσδιορισμό της
πίεσης της δακτυλικής αρτηρίας, η οποία πρέπει να
υπερβαίνει τα 30mmHg για να θεωρείται επαρκής
η αιμάτωση του πάσχοντος σκέλους.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Αυτονόητος είναι ο ρόλος της υποστήριξης της
γενικής κατάστασης του ασθενούς στη αντιμετώπιση
των σοβαρών λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού, η
οποία περιλαμβάνει:
- Ρύθμιση ισορροπίας υγρών-ηλεκτρολυτών
- Διόρθωση αζωθαιμίας, μεταβολικής οξέωσης
- Έλεγχος υπεργλυκαιμίας
- Επαρκής θερμιδική κάλυψη
- Αντιμετώπιση συνυπαρχόντων νοσημάτων
ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες μέθοδοι
αντιμετώπισης των διαβητικών ελκών η αποτελεσματικότητα των οποίων είναι αμφιλεγόμενη. Σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής και
Ευρωπαϊκής Εταιρείας λοιμώξεων:
- Ο χειρουργικός καθαρισμός αποτελεί την πλέον
αξιόπιστη μέθοδο επούλωσης των διαβητικών
εξελκώσεων (7). Με το χειρουργικό καθαρισμό
απομακρύνονται όλοι οι νεκρωμένοι ιστοί και επιπλέον αποκαλύπτεται η πραγματική έκταση της
λοίμωξης.
- Απλή επίδεση του σκέλους με επιθέματα εμποτισμένα με φυσιολογικό ορό αποτελεί επαρκή
τοπική φροντίδα.
		Επιθέματα ενζύμων ή κολλοειδών δεν υπερτερούν
των απλών επιθεμάτων και επιπλέον έχουν υψηλό
κόστος (8).
- Τα τοπικά αντισηπτικά δεν ωφελούν και σύμφωνα
με ορισμένες μελέτες καθυστερούν την επούλωση
του έλκους (9).
- Η αποφόρτιση του πάσχοντος σκέλους συμβάλλει
σημαντικά στη επούλωση του έλκους. Η αποφόρτιση επιτυγχάνεται με την ανάπαυση και τη χρήση
ειδικών υποδημάτων και ναρθήκων.
- Εναλλακτικές μέθοδοι επούλωσης των διαβητικών
εξελκώσεων είναι το υπερβαρικό οξυγόνο και οι
αυξητικοί παράγοντες.
		Πρόκειται για μεθόδους για τις οποίες δεν υπάρχει
επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση της αποτελε-
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σματικότητάς τους.
		Ο μηχανισμός δράσης του υπερβαρικού οξυγόνου
βασίζεται στη διέγερση των επιθηλιακών κυττάρων
μέσω της αύξησης της συγκέντρωσης του οξυγόνου
στους ιστούς. Το υπερβαρικό οξυγόνο χρησιμοποιείται για την επούλωση ισχαιμικών ελκών που δεν
ανταποκρίνονται στην κλασική αγωγή (10).
		Από τους αυξητικούς παράγοντες για την επούλωση των διαβητικών ελκών έχουν χρησιμοποιηθεί
κυρίως οι G-CSF και P-DGF (11). Από τα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά δεδομένα, οι αυξητικοί παράγοντες φαίνεται ότι δεν επιταχύνουν την επούλωση
των εξελκώσεων, αλλά μειώνουν τον κίνδυνο των
ακρωτηριαστικών επεμβάσεων. Ειδικά όμως για
τον P-DGF το γνωστό Regranex, έχει περιορισθεί
σημαντικά η χρήση του λόγω των αναφορών από
πολλές μελέτες, ότι αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης
νεοπλασιών (12).

Πινακας 3. Μικροβιολογία των σοβαρών λοιμώξεων
του διαβητικού ποδιού

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

Η λήψη αξιόπιστων καλλιεργειών, δηλαδή καλλιεργειών που αποκαλύπτουν τους πραγματικά παθογόνους μικροοργανισμούς έχει ιδιαίτερη σημασία στην
επιλογή της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής.
Καλλιέργειες οι οποίες λαμβάνονται με στυλεό από
την επιφάνεια του έλκους δεν αποκαλύπτουν τους
πραγματικά παθογόνους μικροοργανισμούς. Για τη
λήψη αξιόπιστων καλλιεργειών πρέπει να προηγείται
χειρουργικός καθαρισμός και ακολούθως λήψη υλικού
από εν τω βάθει ιστούς (15). Oι καλλιέργειες στις σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού αποκαλύπτουν
κατά μέσο όρο 3-5 μικροοργανισμούς, ενώ ο ακριβής
ρόλος καθενός μικροοργανισμού στη παθογένεια της
λοίμωξης δεν δύναται να καθορισθεί.

Βασικές Αρχές

• Πολυμικροβιακές λοιμώξεις.
• Απαιτείται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.
• Άμεση έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής.
• Τροποποίηση αγωγής ακολούθως βάσει αντιβιογράμματος.
• Λήψη αξιόπιστων καλλιεργειών από εν τω βάθει
ιστούς.

• Αερόβιοι gram(+) κόκκοι
streptococci sp., staphylococcus aureus, MRSA (ασθενείς
με μακρά νοσηλεία –προηγηθείσα χορήγηση αντιβιοτικών)
• Εντεροβακτηριακά
pseudomonas aeruginosa, Proteus,E.coli
• Αναερόβια
bacteroides fragilis, clostiridium sp.

δραματικά τα τελευταία χρόνια και υπολογίζεται στο
30% περίπου του συνόλου των αναπτυσσομένων
σταφυλοκόκκων (14).
Λήψη καλλιεργειών

Μικροβιολογία των σοβαρών
λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού

Χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής

Oι gram(+) αερόβιοι κόκκοι και κυρίως ο χρυσίζων
σταφυλόκοκκος και ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος
αποτελούν τους παθογόνους μικροοργανισμούς που
απομονώνονται συχνότερα στις οξείες λοιμώξεις του
διαβητικού ποδιού. Οι σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού, οι οποίες συνήθως χαρακτηρίζονται από
χρονιότητα, είναι κατά κανόνα πολυμικροβιακές(13).
Οι συνηθέστερες ομάδες μικροοργανισμών, οι οποίες
αναπτύσσονται στις σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού
ποδιού είναι οι gram(+) κόκκοι, τα εντεροβακτηριακά
και τα αναερόβια (14). Η προηγηθείσα νοσηλεία και
κυρίως η προηγηθείσα χορήγηση αντιμικροβιακών
ευρέως φάσματος επί μακρόν, προδιαθέτουν στην
ανάπτυξη λοιμώξεων από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς (MRSA, VRE) (πίνακας 3).
Το ποσοστό των MRSA στελεχών έχει αυξηθεί

Οι σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα με τη χορήγηση
εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής ευρέως φάσματος
(16). Η εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή θα πρέπει
να καλύπτει το σύνολο των συνήθως αναπτυσσόμενων μικροοργανισμών (πίνακας 3). Ακολούθως η
αντιμικροβιακή αγωγή θα πρέπει να τροποποιείται
βάσει του αντιβιογράμματος με την προϋπόθεση ότι
οι καλλιέργειες έχουν ληφθεί με κατάλληλο τρόπο.
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται χημειοθεραπευτικά
σχήματα, τα οποία χορηγούνται ως εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή σε σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού
ποδιού. (ΙDSA guidelines)
Εδικότερα, ο συνδυασμός σιπροφλοξασίνης και
κλινδαμυκίνης έχει το πλεονέκτημα, ότι και τα δύο
αυτά αντιμικροβιακά επιτυγχάνουν υψηλές οστικές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

Πινακας 4. Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή των σοβαρών λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού
Μονοθεραπεία
• Piperacillin+Tazobactam 4,5gr × 3 iv
• Imipenem+Cilastatin 1gr × 3 iv
Συνδυασμένη αγωγή
• Ciprofloxacin 400 mg × 2 + Clindamycin 600mg × 3 iv
• Vancomycin 500 mg × 4 + Ceftazidime 2gr × 3 iv +
Metronidazole 500 mg × 3 iv.

συγκεντρώσεις και ως εκ τούτου συνιστάται σε περιπτώσεις που συνυπάρχει και οστική συμμετοχή (17).
Ο συνδυασμός βανκομυκίνης – κεφταζιδίμης – μετρονιδαζόλης συνιστάται όταν ο ασθενής παρουσιάζει
συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση ή μεταβολική
αστάθεια (18).
Έλεγχος για οστεομυελίτιδα

Η ύπαρξη οστικής συμμετοχής σε λοίμωξη διαβητικού ποδιού επηρεάζει σημαντικά τόσο την πρόγνωση
όσο και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων
αυτών.Τα ακόλουθα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα
αυξάνουν την πιθανότητα οστικής συμμετοχής:
- έλκος στο βάθος του οποίου είναι ορατό το
οστούν
- έλκος με διάμετρο >2cm και βάθος >3 mm
- διάρκεια έλκους μεγαλύτερη από 2 εβδομάδες
- τριψήφια ΤΚΕ
Ο εργαστηριακός έλεγχος για την τεκμηρίωση της
διάγνωσης της οστεομυελίτιδος περιλαμβάνει:
- Απλές ακτινογραφίες άκρου ποδός. Πρώιμο ακτινολογικό εύρημα οστεομυελίτιδος είναι η περιοστική
αντίδραση και αργότερα η οστεόλυση. Μειονέκτημα
της μεθόδου αυτής αποτελεί το γεγονός ότι τα
ανωτέρω ακτινολογικά ευρήματα εμφανίζονται
αφού έχει καταστραφεί το οστούν κατά 30-50%,
πράγμα το οποίο απαιτεί οστική λοίμωξη διάρκειας
τουλάχιστον δύο εβδομάδων (19).
- ΜRI. Αποτελεί την απεικονιστική εξέταση πρώτης
εκλογής με 95% ευαισθησία και ειδικότητα. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης
της οστεομυελίτιδος από τη νευροαρθροπάθεια
Charcot (20).
- Οι ραδιοισοτοπικές μέδοδοι (σπινθηρογράφημα
οστών τριών φάσεων και λευκοκυττάρων σεσημασμένων με Ίνδιο) διαθέτουν υψηλή ευαισθησία (98%)
αλλά σχετικά χαμηλή ειδικότητα (70%) (21).
- Οστική βιοψία. Εκτελείται μόνο σε περιπτώσεις
γνωστής οστεομυελίτιδος, η οποία δεν ανταπο-
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κρίνεται στην αντιμικροβιακή αγωγή για τη λήψη
οστού προς καλλιέργεια.
Διάρκεια αντιμκροβιακής αγωγής

Η διάρκεια της αντιμκροβιακής αγωγής των σοβαρών λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού εξαρτάται
κυρίως από την ύπαρξη ή μη οστικής συμμετοχής.
Χωρίς οστική συμμετοχή η διάρκεια της αντιμικροβιακής αγωγής κυμαίνεται μεταξύ 2-4 εβδομάδων,
αρχικά ενδοφλεβίως και ακολούθως από του στόματος. Η οστεομυελίτιδα απαιτεί αντιμικροβιακή
αγωγή διάρκειας τουλάχιστον 8 εβδομάδων, η οποία
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επεκταθεί μέχρι
και τους 6 μήνες, τις πρώτες εβδομάδες ενδοφλεβίως
και εν συνεχεία από του στόματος (22). Βεβαίως, σε
περίπτωση πλήρους εξαίρεσης του πάσχοντος οστού,
η διάρκεια της αντιμικροβιακής αγωγής περιορίζεται
σημαντικά στις 5-7 ημέρες.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σημαντικό ποσοστό των σοβαρών λοιμώξεων του
διαβητικού ποδιού απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις που εκτελούνται στις
σοβαρές λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού είναι:
- Επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις σοβαρών λοιμώξεων των
μαλακών μορίων που απειλούν την ακεραιότητα
του σκέλους, όπως η μυική περιτονίτις, το απόστημα και το σύνδρομο διαμερίσματος.
- Ακρωτηριαστικές επεμβάσεις. Οι ακρωτηριαστικές
επεμβάσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται μέρος της
θεραπευτικής αντιμετώπισης των λοιμώξεων του
διαβητικού ποδιού. Στην ουσία, οι ακρωτηριαστικές
επεμβάσεις αποτελούν ομολογία αποτυχίας της
πολιτικής πρόληψης των λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις οι
ακρωτηριαστικές επεμβάσεις είναι αναγκαίες π.χ.
ακρωτηριάζοντας ένα δάκτυλο με γάγγραινα διασώζεται το υπόλοιπο σκέλος ή ακρωτηριάζοντας
το σκέλος διασώζεται η ζωή του ασθενούς.
		Οι ακρωτηριαστικές επεμβάσεις εκτελούνται σε
γάγγραινα του σκέλους ή λοιμώξεις που απειλούν
τη ζωή του ασθενούς.
		Ο καθορισμός του επιπέδου του ακρωτηριασμού
αποτελεί συνδυασμό αγγειακού status και λειτουργικού κολοβώματος (23).
- Επεμβάσεις επαναγγείωσης. Εκτελούνται σε περπτώσεις σοβαρών λοιμώξεων σε έδαφος κρίσιμης
ισχαιμίας του πάσχοντος σκέλους, οι οποίες δεν
ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή (24).
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Οι επεμβάσεις επαναγγείωσης περιλαμβάνουν
την τοποθέτηση stents σε περιπτώσεις κεντρικών στενωτικών βλαβών (λαγόνιες, μηριαίες) και
παρακαμπτηρίων επεμβάσεων σε περιπτώσεις
αποφρακτικών βλαβών περιφερικού (κνημιαίου)
τύπου, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη τεχνική
δυσκολία λόγω του χαμηλού runoff (25).
Παρά την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής σε ένα σημαντικό ποσοστό (20-30%)
των σοβαρών λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού θα
απαιτηθεί τελικά κάποιου είδους ακρωτηριαστική
επέμβαση.
Η πρόληψη και η άμεση θεραπευτική παρέμβαση
στα αρχικά στάδια των λοιμώξεων του διαβητικού
ποδιού, αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα
αποφυγής των ακρωτηριασμών.
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Επεμβατική αποκατάσταση αιματώσεως
κάτω άκρων
Α Πορτινός

SUMMARY
Portinos A. Procedures for lower limb revascularization. Methods of revascularization for
treatment of peripheral arterial obstructive disease (PAOD) include surgical and endovascular procedures. The technological improvement of endovascular materials and the accumulated experience
from their vast use led AHA (American Heart Association) and TASC II (Τrans Atlantic Inter-Society
Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease) to establish criteria for the appropriate
use of each method (surgical or endovascular) for every individual case. However, the interventional
treatment (surgical or endovascular) should not be used in the early stages of PAOD. Whenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
making
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
treatment recommendations the patient’s co-morbidities, fully informed patient’s preference and
the local operator’s long term success rates must be considered. The outcome of revascularization
depend upon the extent of the disease in the subjacent arterial tree (inflow, outflow and the size
and length of the diseased segment), the degree of systemic disease (co-morbid conditions that may
affect life expectancy and influence graft patency) and the method of the procedure performed. The
endovascular techniques for the treatment of patients with PAOD include balloon angioplasty, stents,
stent-grafts and plaque debulking procedures. On the other hand, surgical options for revascularization include autogenous or synthetic bypass, endarterectomy or an intra-operative hybrid procedure.
Although synthetic materials (polyester or polytetrafluoroethylene) can be used as bypass conduit for
the aortoiliac obstructive lesions, with excellent long-term results, the autogenous great saphenous
vein is the conduit of first choice in femorodistal bypasses. In general, aortoiliac surgical procedures
have better prognosis than that of femorodistal ones. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
17-24, 2010.
Key words: peripheral arterial disease, revascularization, aortoiliac disease, endovascular techniques

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επεμβατική αποκατάσταση της αιματώσως των κάτω άκρων περιλαμβάνει εκτός της κλασικής
χειρουργικής και ενδαγγειακές τεχνικές. Η εξέλιξη των υλικών ενδοπρόθεσης και η συσσωρευμένη
εμπειρία από την ευρεία εφαρμογή τους δημιούργησε την ανάγκη θέσπισης κριτηρίων για την
επιλογή της καταλληλότερης από των δυο μεθόδων ανά περίπτωση ασθενούς. Την υλοποίηση
αυτής της ανάγκης πραγματοποίησαν σχετικά πρόσφατα, η AHA (American Heart Association) και
η TASC II (Τrans Atlantic Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease)
Αγγειοχειρουργός, Επικουρικός Ιατρός, Χειρουργικό Τμήμα Θώρακος-Αγγείων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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αφού ανέλυσαν τα αποτελέσματα των δυο μεθόδων. Από την κατηγοριοποίηση των αγγειακών
βλαβών, βάσει των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων των δυο μεθόδων, δημιούργησαν ομάδες
xxxxxxxxxxxx
ασθενών-«αγγειακών βλαβών»-στις οποίες η μια ή η άλλη μέθοδος κατέχει τον πρωτεύοντα xxxxxxxxxxxxxxx
θεραπευτικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση η επεμβατική θεραπεία (χειρουργική ή ενδαγγειακή) xxxxxxxxxxxxxxx
δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια της αποφρακτικής νόσου. Στην αναγκαιότητα
ή μη εφαρμογής επεμβατικής θεραπείας και στο είδος αυτής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το
γενικότερο βιολογικό προφίλ του αρρώστου (άλλες συνοδές σοβαρές παθήσεις) αλλά ακόμα
και η προσωπική του επιλογή, αφού όμως έχει πλήρως ενημερωθεί από τον θεράποντα γιατρό
του. Η ενδαγγειακή μέθοδος θεραπείας της ισχαιμίας των κάτω άκρων (αορτολαγόνιου και
μηροπεριφερικού άξονα) περιλαμβάνει την αγγειοπλαστική με μπαλόνι, τον ενδονάρθηκα,
τον επικαλυμμένο ενδονάρθηκα και τις αθηρο-μειωτικές τεχνικές. Στην κλασική χειρουργική οι
παρακαμπτήριες επεμβάσεις κατέχουν την κυρίαρχη θέση. Σπανιότερα και κατά περίπτωση
εφαρμόζονται η ενδαρτηρεκτομή ή η διευρυντική πλαστική με τοποθέτηση εμβαλώματος. Τα
συνθετικά εμβαλώματα (patches) και τα σωληνωτά μοσχεύματα (grafts) ποικίλλων διαμέτρων
από polyester και polytetrafluoroethylene (PTFE) χρησιμοποιούνται στις παρακάμψεις του
αορτολαγόνιου άξονα με εξαιρετικά αποτελέσματα πρωτογενούς βατότητας. Αντιθέτως, για τον
μηροπεριφερικό άξονα το μοσχευματικό υλικό εκλογής είναι το αυτόλογο μόσχευμα (π.χ. μείζον
σαφηνής φλέβα). Γενικώς, η πρόγνωση των παρακαμπτήριων επεμβάσεων είναι φτωχότερη
στον μηροπεριφερικό άξονα συγκριτικά με αυτή στον αορτολαγόνιο. Νοσοκ. Χρονικά, 72,
Συμπλήρωμα, 17-24, 2010.
Λέξεις κλειδιά: περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, επαναγγείωση, αορτολαγόνιος
νόσος, ενδαγγειακές τεχνικές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παράγων ισχαιμία παίζει τον καθοριστικότερο
ρόλο στην ανάπτυξη ιστικών βλαβών στους διαβητικούς ασθενείς (1). Ο σακχαρώδης διαβήτης, ως ένας
εκ των ισχυρότερων παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης
της αθηρωματικής νόσου, συμβάλλει σημαντικά στην
ανάπτυξη και εξέλιξη των αγγειακών βλαβών της υπονεφρικής κοιλιακής αορτής, των λαγονίων αρτηριών και
των περιφερικών αρτηριών κάτωθεν του βουβωνικού
συνδέσμου (2). Κλινική έκφραση των βλαβών αυτών
αποτελούν η χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια
των κάτω άκρων με τα κλινικά της στάδια, αλλά και
το οξύ ισχαιμικό σύνδρομο λόγω θρόμβωσης ή εμβολικής απόφραξης. Η αξιολόγηση της βαρύτητας των
ισχαιμικών βλαβών με την αντικειμενική εξέταση, τις
κατάλληλες κλινικές δοκιμασίες και ακολούθως τις
παρακλινικές μεθόδους καθορίζουν την αναγκαιότητα
ή μη της παρέμβασης και το είδος αυτής.
Ποια είναι όμως η διαχωριστική γραμμή πέραν
της οποίας η θεραπευτική παρέμβαση ξεφεύγει από
τις δυνατότητες της συντηρητικής αντιμετώπισης;
Κλινικά και αιμοδυναμικά κριτήρια θέτουν την ένδειξη
για επεμβατική αντιμετώπιση (χειρουργική ή ενδαγγειακή) όπως:

• Η ιδιαίτερα περιοριστική διαλείπουσα χωλότητα
(<50 m)
• Η έλλειψη στύσης σε ένα σεξουαλικά δραστήριο
άνδρα
• Το στάδιο III κατά Fontaine (άλγος ηρεμίας)
• Το στάδιο IV κατά Fontaine (νεκρωτικές βλάβες
στο δέρμα)
• Το σύνδρομο μπλε δακτύλων (αθηροεμβολή)
• Ταχεία επιδείνωση του ΣΒΔ (Σφυρο-Βραχιόνιου
Δείκτη) ή ΣΒΔ <0,6
• Υψηλή (παρανεφρική) απόφραξη της κοιλιακής
αορτής
Η επιλογή της καλύτερης μεθόδου επαναγγείωσης
της περιφερικής αποφρακτικής νόσου στηρίζεται
στην ισορροπία ανάμεσα στον κίνδυνο μιας εξειδικευμένης παρέμβασης και στον βαθμό και τη διάρκεια
της βελτίωσης που αναμένεται από τη συγκεκριμένη
παρέμβαση. Γενικώς τα αποτελέσματα της επαναγγείωσης εξαρτώνται από: α) την έκταση της νόσου
στο υποκείμενο αρτηριακό δέντρο, β) το βαθμό της
συστηματικής νόσου και γ) τον τύπο της παρέμβασης
που θα επιλεγεί. Για την ευχερέστερη κατανόηση των
επεμβατικών μεθόδων αντιμετώπισης της αποφρακτικής νόσου των κάτω άκρων (οξείας και χρόνιας)
κατέστη αναγκαία η πραγμάτευσή της εν μέσω δυο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

ανατομικών αγγειακών ομάδων: α) του αορτολαγόνιου
άξονα και β) του μηροπεριφερικού άξονα.
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Πινακας 1. TASC II. O τύποι αγγειακών βλαβών του
αορτολαγόνιου άξονα.

Α. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΟΡΤΟΛΑΓΟΝΙΟΥ
(ΥΠΕΡ-ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ) ΑΞΟΝΑ
Τα μορφολογικά γνωρίσματα της αορτολαγόνιας
αποφρακτικής νόσου ταξινομήθηκαν από την TASC
(Trans Atlantic Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease) το 2000 και
τροποποιήθηκαν πιο πρόσφατα από την TASC II το
2007 (3). Η ταξινόμηση έχει ως εξής (Πίνακας 1).
Βλάβες τύπου Α

• Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη στένωση της
κοινής λαγονίου
• Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη μονήρης κοντή
(<3cm) στένωση της έξω λαγονίου που δεν επεκτείνεται στην κοινή μηριαία
• Βλάβες ΤΥΠΟΥ Β
• Κοντή (≤3cm) στένωση της υπονεφρικής αορτής
• Ετερόπλευρη απόφραξη της κοινής λαγονίου
• Μονήρης ή πολλαπλή στένωση (συνολικά 3-10 cm)
• Ετερόπλευρη απόφραξη της έξω λαγονίου που
δεν επεκτείνεται στην κοινή μηριαία
Βλάβες τύπου C

• Άμφω απόφραξη των κοινών λαγονίων
• Άμφω στενώσεις 3-10cm των έξω λαγονίων μη
εκτεινόμενες στην κοινή μηριαία
• Ετερόπλευρη στένωση της έξω λαγονίου εκτεινόμενη στην κοινή μηριαία
• Ετερόπλευρη απόφραξη της έξω λαγονίου με
προσβολή των εκφύσεων της έσω λαγονίου και/ή
της κοινής μηριαίας
• Βαριά ετερόπλευρη ασβεστοποίηση των έξω λαγονίου με ή χωρίς προσβολή εκφύσεων της έσω
λαγονίου και/ή της κοινής μηριαίας
Βλάβες τύπου D

• Υπονεφρική αορτολαγόνιος απόφραξη
• Διάχυτη προσβολή της αορτής και των λαγονίων
που χρήζει αντιμετώπισης
• Διάχυτες πολλαπλές ετερόπλευρες στενώσεις της
κοινής λαγονίου, της έξω λαγονίου και της κοινής
μηριαίας
• Ετερόπλευρες αποφράξεις της κοινής και της έξω
λαγονίου
• Αμφοτερόπλευρες αποφράξεις των έξω λαγονίων

• Στενώσεις των λαγονίων σε ασθενείς με ανεύρυσμα
κοιλιακής αορτής που δεν επιδέχεται ενδοαυλική
αποκατάσταση ή άλλες βλάβες που απαιτούν
ανοικτή χειρουργική της αορτής ή των λαγονίων
Η Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση (AHA) πρότεινε το 2003 μια άλλη ταξινόμηση των βλαβών του
αορτολαγόνιου άξονα (4). Ομαδοποίησε τις βλάβες
σε Εστιακές Αορτικές Βλάβες και Λαγόνιες.
ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
• Κατηγορία 1: μικρού μήκους στένωση της υπονεφρικής αορτής (<2cm) με ελάχιστη αθηροσκληρωτική
νόσο της αορτής
• Κατηγορία 2: μέσου μήκους στένωση της υπονεφρικής αορτής (2-4 cm) με ήπια αθηροσκληρωτική
νόσο της αορτής.
• Κατηγορία 3: μεγάλου μήκους στένωση της υπονεφρικής αορτής (>4 cm), ή αορτική στένωση με
αθηροεμβολική νόσο (σύνδρομο μπλε δακτύλων), ή
στένωση μέσου μήκους (2-4 cm) της υπονεφρικής
αορτής με μέτριο ως μεγάλο βαθμό αθηροσκλήρωσης της αορτής
• Κατηγορία 4: αορτική απόφραξη, ή αορτική στένωση που συνδέεται με κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα.
ΛΑΓΟΝΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
• Κατηγορία 1: στένωση <3 cm σε μήκος, ομόκεντρη
και μη ασβεστοποιημένη
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• Κατηγορία 2: στένωση 3-5 cm σε μήκος, ή ασβεστοποιημένη κι έκκεντρη αλλά <3 cm σε μήκος
• Κατηγορία 3: στένωση 5-10 cm σε μήκος, ή απόφραξη <5 cm σε μήκος μετά από θρομβολυτική
θεραπεία με χρόνια συμπτώματα
• Κατηγορία 4: στένωση >10 cm σε μήκος, ή απόφραξη >5cm σε μήκος μετά από θρομβολυτική
θεραπεία και με χρόνια συμπτώματα, ή υπάρχει
εκτενής αμφοτερόπλευρη αορτολαγόνιος νόσος, ή η
βλάβη αφορά λαγόνιο στένωση σε ασθενή με κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα, ή άλλη βλάβη που απαιτεί
αορτική ή λαγόνιο χειρουργική επέμβαση.
Συνδυάζοντας λοιπόν το διαθέσιμο επεμβατικό
οπλοστάσιο (χειρουργικό και ενδαγγειακό) με τα
μακροπρόθεσμα αποτελέσματά του στη μορφολογική κατηγοριοποίηση των αγγειακών βλαβών στον
αορτολαγόνιο άξονα (από τις TASC II και AHA) τα
συνιστώμενα ευρωπαϊκά πρότυπα θεραπείας (κατευθυντήριες οδηγίες) έχουν επί του παρόντος διαμορφωθεί ως εξής:
• Για βλάβες τύπου Α κατά TASC II: Η ενδαγγειακή
αποκατάσταση είναι η θεραπεία εκλογής
• Για βλάβες τύπου D κατά TASC II: Η χειρουργική
αποκατάσταση είναι η θεραπεία εκλογής
• Για βλάβες τύπου B κατά TASC II: Η ενδαγγειακή
αποκατάσταση είναι προτιμητέα έναντι της χειρουργικής
• Για βλάβες τύπου C κατά TASC II: Η χειρουργική
αποκατάσταση είναι προτιμητέα έναντι της ενδαγγειακής για χαμηλού κινδύνου ασθενείς
• Στις θεραπευτικές συστάσεις για βλάβες τύπου B
και τύπου C κατά TASC II πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη: συνυπάρχοντα νοσήματα του ασθενούς,
η επιλογή του ασθενούς μετά από πλήρη ενημέρωσή του, καθώς και τα καλά μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα του συγκεκριμένου επεμβατικού
εργαστηρίου.
• Για αορτικές και λαγόνιες βλάβες κατηγορίας 4
κατά AHA: χειρουργική αποκατάσταση είναι η
μέθοδος εκλογής
• Για αορτικές και λαγόνιες βλάβες κατηγοριών 1 και
2 κατά AHA: ενδαγγειακή αποκατάσταση είναι η
μέθοδος εκλογής
• Για αορτικές βλάβες κατηγοριών 1 και 2 κατά AHA
(με επιπλεγμένες και εμβολογόνες αορτικές πλάκες):
χειρουργική είναι η θεραπεία εκλογής σε ασθενή
χαμηλού κινδύνου, ενώ ενδαγγειακή θεραπεία
μπορεί να εφαρμοστεί σε υψηλού κινδύνου ασθενή
όταν είναι κλινικά και τεχνικά εφικτό
• Για αορτικές βλάβες κατηγορίας 3 κατά AHA: χειρουργική αποκατάσταση η θεραπεία εκλογής, ενώ
ενδαγγειακή αποκατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί

σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
• Για λαγόνιες βλάβες κατηγορίας 3 κατά AHA: η
χειρουργική θεραπεία υπερτερεί σημαντικά έναντι της ενδαγγειακής στα πρώιμα και απώτερα
αποτελέσματα
• Στην οξεία αορτική (ή λαγόνιο) θρόμβωση (ή εμβολή): η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η μέθοδος
εκλογής
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι ενδαγγειακές τεχνικές που εφαρμόζονται για τη
θεραπεία της ισχαιμίας των κάτω άκρων τόσο στον
αορτολαγόνιο όσο και στον μηροπεριφερικό αγγειακό
άξονα περιλαμβάνουν:
• Αγγειοπλαστική με μπαλόνι (balloon angioplasty)
• Ενδοπροθέσεις (stents)
• Επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις (covered stents ή
stent grafts)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι κλασικές εγχειρητικές επιλογές στις αποφρακτικές ή στενωτικές βλάβες του αορτο-λαγόνιου άξονα
είναι οι κάτωθι:
Α. η αορτο-διμηριαία παράκαμψη (δια- ή οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση) τελικο-τελικά (Σχήμα
1) ή τελικο-πλάγια (Σχήμα 2) στην αορτή
Β. η αορτο-διλαγόνιος παράκαμψη (δια- ή οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση)
Γ. η αορτο-λαγόνιος ενδαρτηρεκτομή με τοποθέτηση
εμβαλώματος (Σχήμα 3)
Δ. η θωρακο-λαγονο-μηριαία παράκαμψη
Ε. η λαγονο-μηριαία παράκαμψη
Στ. η ανάστροφη μηριαία εμβολεκτομή

Σχήμα 1.
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Σχήμα 2.

από τις προαναφερθείσες ορθότοπες επεμβάσεις.
Οι εξωανατομικές αυτές επεμβάσεις είναι:
Ζ. η μασχαλο-μηριαία ή μασχαλο-διμηριαία παράκαμψη (Σχήμα 4)
Η. η μηρο-μηριαία υπερηβική παράκαμψη
Θ. η λαγονο-μηριαία υπερηβική παράκαμψη.
Σε όλα τα παραπάνω είδη χειρουργικών επεμβάσεων το υλικό παράκαμψης ή εμβαλώματος που
χρησιμοποιείται είναι συνθετικό (polyester ή e-PTFE).
Προτού εφαρμοστεί κάποια από τις ανωτέρω
χειρουργικές επεμβάσεις, ακόμα και αν είναι εξωανατομική (μικρότερη επιβάρυνση για τον ασθενή)
πρέπει να σταθμίζεται ο λόγος κίνδυνος από την
επέμβαση/όφελος από την επέμβαση (κ/ο). Η συνεχώς
εξελισσόμενη ενδαγγειακή τεχνική (διαδερμική αγγειοπλαστική-PTA, τοποθέτηση ενδονάρθηκα-stent) έχει
δώσει πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα ιδιαίτερα
στην περιοχή του αορτολαγόνιου άξονα, με σημαντική
μείωση του λόγου κ/ο (5,6).
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας
στην ενδαγγειακή χειρουργική τρέχει με ταχύς ρυθμούς. Συγχρόνως όμως μια παρόμοιου είδους εξέλιξη
εμφανίζεται και στην κλασική χειρουργική με σκοπό
τη μείωση του λόγου κ/ο εκεί όπου η επιλογή της
χειρουργικής θεραπείας είναι η πρώτη ή η μοναδική
επιλογή. Έτσι αξίζει να αναφερθούν οι νέες χειρουργικές τάσεις που εμφανίζονται, στηριζόμενες βέβαια
στις κλασικές εγχειρητικές τεχνικές:
• Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (στην αορτολαγόνιο ή αορτομηριαία παράκαμψη) (7,8)
• Η αορτο-διμηριαία video-υποβοηθούμενη παράκαμψη με σύστημα εισόδου χειρός (Hand-Port) (9,10)
• Η αορτο-διμηριαία εξ ολοκλήρου λαπαροσκοπική
παράκαμψη [τεχνική Coggia (11),τεχνική Dion (12),
τεχνική Gracia (13,14)].

Σχήμα 3.

		Σε περιπτώσεις ασθενών υπερηλίκων ή σε κακή
γενική κατάσταση (βαριά στεφανιαία νόσος, σοβαρού βαθμού χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια,
κ.α.) υπάρχουν και οι επιλογές των εξωανατομικών
παρακάμψεων που είναι λιγότερο επιβαρυντικές
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Σχήμα 4.
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Τα αποτελέσματα τόσο των ενδαγγειακών όσο και
των χειρουργικών επεμβάσεων επαναγγείωσης είναι
εξαιρετικά στους ασθενείς του σταδίου της διαλείπουσας χωλότητας. Η πρωτογενής βατότητα στο 1 και
στα 3 χρόνια φτάνει το 95% στην ομάδα της ενδαγγειακής αποκατάστασης και στο 100% στην ομάδα
που αντιμετωπίζεται χειρουργικά (αορτοδιμηριαία
παράκαμψη). Το μετεγχειρητικό ποσοστό θνητότητας
είναι σχεδόν μηδενικό στην ενδαγγειακή ομάδα και <
3% στη χειρουργική ομάδα. Μεταξύ των χειρουργικών
επεμβάσεων οι εξωανατομικές υστερούν στην 5ετή
βατότητα συγκριτικά με τις ορθότοπες επεμβάσεις
(70-75% έναντι 90-95%).

Πινακας 2. TASC II Τύποι βλαβών στο μηροπεριφερικό
άξονα.

Β. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΜΗΡΟΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ
(ΥΠΟ- ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ) ΑΞΟΝΑ
Η σημαντικού βαθμού διαλείπουσα χωλότητα
(στάδιο IIb κατά Fontaine) αλλά και το άλγος ηρεμίας
(στάδιο IIΙ κατά Fontaine) και οι ισχαιμικές αλλοιώσεις
του δέρματος (στάδιο IV κατά Fontaine) αποτελούν τις
κλινικές ενδείξεις επαναγγείωσης για τις μηροπεριφερικές βλάβες. Πάντως οι περιφερικότερες της ιγνυακής αρτηρίας παρακάμψεις πρέπει να διενεργούνται
αποκλειστικά για τη διάσωση ενός σκέλους, δηλαδή
σκέλους που βρίσκεται σε κρίσιμη ισχαιμία, και όχι
στο στάδιο της διαλείπουσας χωλότητας.
Η TASC II έχει κατηγοριοποιήσει τις βλάβες στον μηροπεριφερικό αγγειακό άξονα βάσει των μορφολογικών
χαρακτηριστικών που έχουν ως εξής (Πίνακας 2):
Βλάβες τύπου Α

• Μονήρης στένωση <10 cm σε μήκος
• Μονήρης απόφραξη <5 cm σε μήκος
Βλάβες τύπου Β

• Πολλαπλές βλάβες (στενώσεις ή αποφράξεις),
έκαστη <5 cm
• Μονήρης στένωση ή απόφραξη <15 cm που δεν
επινέμεται την 3η μοίρα της ιγνυακής αρτηρίας
• Μονήρης ή πολλαπλές βλάβες σε απουσία συνέχειας των κνημιαίων αγγείων
• Βαριά ασβεστοποιημένη απόφραξη <5cm σε μήκος
• Μονήρης στένωση της ιγνυακής αρτηρίας
Βλάβες τύπου C

• Πολλαπλές στενώσεις ή αποφράξεις συνολικά
>15cm με ή χωρίς βαριά ασβέστωση

• Υποτροπιάζουσες στενώσεις ή αποφράξεις που
χρήζουν θεραπεία μετά από δυο αποτυχημένες
προσπάθειες αγγειοπλαστικής
Βλάβες τύπου D

• Χρόνιες πλήρεις αποφράξεις της κοινής ή της
επιπολής μηριαίας (>20cm, με προσβολή της
ιγνυακής)
• Χρόνια πλήρης απόφραξη της ιγνυακής και του
τριχασμού της
Οι κλασικές εγχειρητικές επιλογές για βλάβες στο
μηροπεριφερικό αγγειακό άξονα είναι:
Α. η κάθε είδους παράκαμψη (μηροϊγνυακή άνωθεν
ή κάτωθεν του γόνατος, ιγνυο-οπίσθια κνημιαία,
μηρο-σφυριαίες, κ.α.)
Β. η διευρυντική πλαστική της εν τω βάθει μηριαίας
με εμβάλωμα
Γ. η μηριαία εμβολεκτομή
Στις μηροπεριφερικές παρακάμψεις το μόσχευμα
επιλογής είναι η αυτόλογη σύστοιχη μείζων σαφηνής
φλέβα. Αποτελεί το ιδανικότερο αρτηριακό υποκατάστατο. Παρόλα αυτά υπάρχουν συχνά περιπτώσεις
που αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, όπως όταν
έχει αφαιρεθεί σε προηγούμενη επέμβαση, όταν είναι
κιρσοειδής ή θρομβωμένη, ή είναι μικρής διαμέτρου. Σε
τέτοιες περιπτώσεις εναλλακτικό φλεβικό μόσχευμα
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αποτελεί η ελάσσων σαφηνής φλέβα, οι επιπολής
φλέβες του βραχίονα ακόμα και η επιπολής μηριαία
φλέβα. Εάν το μήκος των φλεβών δεν επαρκεί για
την προγραμματισμένη παράκαμψη, τότε η σε σειρά
τελικο-τελική αναστόμωση των μικρότερων αυτών
φλεβικών τμημάτων παρέχει ένα μεγαλύτερου μήκους
μόσχευμα. Το φλεβικό μόσχευμα λόγω της παρουσίας δίπτυχων βαλβίδων εντός του αυλού του πρέπει
να τοποθετείται ανεστραμμένο για την παράκαμψη
ώστε να μην παρεμποδίζεται από αυτές η προς την
περιφέρεια αρτηριακή ροή. Αν χρησιμοποιηθεί όμως
ορθότοπα (in situ) αυτό προϋποθέτει τη χρήση βαλβιδοτόμου για τη διατομή των φλεβικών βαλβίδων. Σε
παντελή αδυναμία χρήσης αυτόλογου μοσχεύματος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανθρώπινη ομφαλική
φλέβα (ΗUV), αλλομοσχεύματα (συντηρούμενα με
κρυοδιατήρηση) ή PTFE μοσχεύματα. Σε περίπτωση
«αναγκαστικής» εφαρμογής συνθετικού μοσχεύματος
(PTFE) σε μηροπεριφερική παράκαμψη κάτωθεν της
ιγνυακής αρτηρίας, συνιστάται από αρκετούς η συμπληρωματική εφαρμογή τεχνικών που θεωρείται ότι
αυξάνουν τα ποσοστά βατότητας των μοσχευμάτων
(15). Τέτοιες είναι:
• η αρτηριο-φλεβική επικοινωνία (μειώνει τις περιφερικές αντιστάσεις και αυξάνει τη ροή στο
μόσχευμα)
• το φλεβικό κολάρο (Muller’s collar)
• το φλεβικό εμβάλωμα (Taylor’s patch)
Είναι σημαντικό μετεγχειρητικά οι ασθενείς με
μηροπεριφερικές παρακάμψεις να υποβάλλονται
σε συστηματική παρακολούθηση με εργαστηριακές
τεχνικές όπως το έγχρωμο Doppler. H αναγνώριση
των στενωτικών βλαβών επιτρέπει τη διόρθωσή τους
πριν το μόσχευμα οδηγηθεί σε θρόμβωση. Έχει βρεθεί
μέχρι και 25% αύξηση στην 3ετία του ποσοστού της
πρωτογενούς υποβοηθούμενης βατότητας για τα
φλεβικά μοσχεύματα (16).
Διευρυντική πλαστική της εν τω βάθει μηριαίας
αρτηρίας: η εν τω βάθει μηριαία αρτηρία κατέχει σημαντικότατο ρόλο στην αιμάτωση του ποδιού. Με το
πλούσιο παράπλευρο δίκτυο που μπορεί να αναπτύξει
αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των κλάδων της
λαγονίου αρτηρίας κεντρικά και των επιγονατιδικών
κλάδων της ιγνυακής αρτηρίας περιφερικά. Μπορεί
έτσι να αναπληρώσει σε ικανό βαθμό την αιμάτωση
ενός σκέλους παρακάμπτοντας μια στενωμένη ή και
αποφραγμένη επιπολής μηριαία αρτηρία. Δίκαια χαρακτηρίζεται από πολλούς η «καρωτίδα του ποδιού».
Σε περιπτώσεις λοιπόν αποφραγμένης επιπολής
μηριαίας και ταυτόχρονης στένωσης της εκφύσεως
της εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας συνιστάται εκτός
μιας ενδεχόμενης μηροϊγνυακής παράκαμψης και η
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επιδιόρθωση της τελευταίας.
ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η υποστηρικτική αυτή αγωγή συνιστάται προκειμένου να βελτιώσει το ποσοστό βατότητας των
μοσχευμάτων μετά από προηγηθείσα μηροπεριφερική παράκαμψη. Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα
φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ευεργετική δράση στα
συνθετικά από ότι τα αυτόλογα μοσχεύματα (17). Η
συνιστώμενη δοσολογία είναι ίδια με αυτή που συνιστάται στις ενδαγγειακές τεχνικές (αγγειοπλαστικές)
(18). Η αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία πρέπει να αρχίσει
προεγχειρητικά και να συνεχιστεί ως συμπληρωματική
θεραπεία μετεγχειρητικά. Τα αυτόλογα μοσχεύματα
μπορούν να υποστηριχτούν με ουαρφαρίνη, αν και
αυτό μπορεί να συνοδεύεται από τον κίνδυνο αιμορραγίας (19).
ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
Δυο μεγάλες πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες (20,21) έχουν αποδείξει την ανωτερότητα των
φλεβικών μοσχευμάτων έναντι των συνθετικών στις
παρακάμψεις περιφερικότερα της ιγνυακής αρτηρίας. Συγκεκριμένα το ποσοστό 5ετούς πρωτογενούς
βατότητας για τις αυτόλογες φλέβες σε σύγκριση με
τα PTFE μοσχεύματα βρέθηκε 49% έναντι 12% στην
πρώτη μελέτη και 73% έναντι 30% στη δεύτερη. Με
βάση λοιπόν αυτές τις δυο μελέτες έχει καθιερωθεί ως
πρώτης επιλογής μόσχευμα για τις μηροπεριφερικές
παρακάμψεις το αυτόλογο φλεβικό μόσχευμα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ

Νεoτερες απεικονιστικeς μeθοδοι
στα νοσhματα του πεπτικοy συστhματος
Συντονιστής: ΓΙ Μάντζαρης

Εισαγωγή
Η διαγνωστική προσπέλαση της νόσου εξακολουθεί
να βασίζεται στην προσεκτική λήψη του ιατρικού ιστορικού, ατομικού και οικογενειακού, και την λεπτομερή
αντικειμενική εξέταση του ασθενούς. Η διαφορά είναι
ότι σήμερα οι ιατρικές πληροφορίες που χρειάζεται
ο γιατρός παρέχονται ταχύτατα, άμεσα και αφειδώς
χάρις στην άμεση προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική πληροφόρηση. Παρ’ όλα αυτά η συνδυαστική
διαγνωστική σκέψη και η παρατήρηση του ασθενούς
εξακολουθούν να αποτελούν τους πυλώνες της ιατρικής διάγνωσης. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένο
επειδή οι επαναστατικές εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και η ασύλληπτη μέχρι πρότινος ενίσχυση του
διαγνωστικού μας οπλοστασίου με τεχνικές Ιατρικής
απεικόνισης μπορεί να παρέχουν ταυτόχρονα εκτίμηση της ανατομικής υπόστασης και της φυσιολογικής
λειτουργίας οργάνων και συστημάτων οργάνων όπως
και της εκτροπής τους από τα φυσιολογικά αλλά η
κατά προτεραιότητα και με βάση τη σχέση κόστουςαποτελεσματικότητας χρήση τους εναπόκειται στον
νου και τις δεξιότητες του θεραπευτή γιατρού.
Σκοπός του σεμιναρίου για την ιατρική απεικόνιση
του πεπτικού συστήματος είναι η παράθεση μερικών

Διευθυντής, Α’ Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

από τις νέες αυτές τεχνικές (μερικές άλλες σπουδαίες
τεχνικές παρελήφθησαν σκοπίμως επειδή θα παρουσιασθούν αυτοτελώς στη διάρκεια άλλων σεμιναρίων)
και η κατά το δυνατό κριτική παράθεσή τους έτσι
ώστε ο αναγνώστης αξιολογώντας τιςxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
πραγματικές
διαγνωστικές και ενδεχομένως θεραπευτικές
τους ενxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
δείξεις και τους περιορισμούς και τις αντενδείξεις τους
να είναι σε θέση να ιεραρχήσει τη λογική χρήση τους.
Στόχος μας ήταν να επικεντρωθούμε πιο πολύ στο
ελάχιστα προσπελάσιμο με τις παλαιότερες μεθόδους
λεπτό έντερο γι’ αυτό και επιμείναμε στην ανάδειξη
της σημερινής θέσης της κλασικής εντερόκλυσης ως
μεθόδου αναφοράς σε σύγκριση με την απεικόνιση
του οργάνου με τεχνικές αξονικής τομογραφίας και
μαγνητικού συντονισμού και την ενδοσκοπική κάψουλα. Παράλληλα, ενσωματώσαμε τις νεότερες τεχνικές
υπερηχοτομογραφίας που εφαρμόζονται στο πεπτικό
σύστημα, είτε με ενσωμάτωση υπερηχολογικής κεφαλής στο ενδοσκόπιο ή με χρήση ευαίσθητων ουσιών
απεικονιστικής αντίθεσης ως μεθόδων ενίσχυσης της
xxxxxxxxxxxxx
απεικόνισης με τη συμβατική υπερηχοτομογραφία.
xxxxxxxxxxxxxxxx
Ελπίζουμε το γραπτό αυτό σεμινάριο να ανταποκρίνεται στους φιλόδοξους αυτούς στόχους.

Εντερόκλυση - Παλαιά μέθοδος
σε σύγχρονες εφαρμογές
Ι Καλογερόπουλος1, Ι Λάππας2

summary
Kalogeropoulos I, Lappas I. Enteroclysis – An old technique in modern applications. Small
bowel imaging has undergone rapid changes and continues to evolve in the 21st century. Τhe imaging
literature has shown for many years that the most reliable radiologic method of examination for the
diagnosis of small-bowel obstruction, Crohn disease, and small-bowel neoplasm is enteroclysis. The
discomfort associated with performing conventional small-bowel enteroclysis in particular, and other
modifications of enteroclysis in general, is a consideration that has limited its application despite its
reported diagnostic accuracy. Evidence-based studies comparing barium, computed tomographic
(CT), and magnetic resonance (MR) enteroclysis have shown that in spite of improvements in smallbowel examination methods using CT and MR, barium examinations remain superior in the depiction of mucosal abnormalities, particularly the apthoid lesions of early Crohn disease. The method
compares favorably with wireless capsule endoscopy in the diagnosis of mucosal abnormalities of
the small intestines and it has been suggested that is more accurate than small bowel follow through
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
at detecting early mucosal lesions. Enteroclysis is a well-tolerated problemsolving examination
but
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
further research looking into the cost effectiveness in comparison with other methods is indicated,
so that clinicians can choose wisely among the armamentarium of small bowel diagnostic methods.
Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 26-30, 2010.
Key words: small bowel imaging, barium-computed tomographic (CT) - magnetic resonance (MR)
enteroclysis, Crohn disease.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι απεικονιστικές μέθοδοι μελέτης του λεπτού εντέρου, έχουν εξελιχθεί ραγδαία στο παρελθόν
και συνεχίζουν να εξελίσσονται στον 21ο αιώνα. Για πολλά χρόνια η πιο αξιόπιστη ακτινολογική
εξέταση για τη διάγνωση της νόσου Crohn, της απόφραξης και των νεοπλασμάτων του λεπτού
εντέρου θεωρείται η συμβατική εντερόκλυση. Η δυσφορία του ασθενούς λόγω του καθετηριασμού
που απαιτείται για την εκτέλεση είτε της συμβατικής εντερόκλυσης είτε των παραλλαγών της,
περιορίζει ελαφρώς τις εφαρμογές της, παρά τη δεδομένη διαγνωστική της ακρίβεια. Μελέτες
που έχουν γίνει συγκρίνοντας την απλή με βάριο εντερόκλυση, με την CT εντερόκλυση και την
MR εντερόκλυση, έχουν αποδείξει ότι παρά τις όποιες βελτιώσεις στην τεχνική των μεθόδων
που χρησιμοποιούν τον αξονικό ή το μαγνητικό τομογράφο, η εξέταση με βάριο παραμένει
ανώτερη στην ανάδειξη αλλοιώσεων του βλεννογόνου, όπως τα αφθώδη έλκη της πρώιμης
Επιμελητής Α’, 2Επικουρικός Επιμελητής, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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νόσου Crohn. Η μέθοδος φαίνεται να υπερέχει και σε σχέση με την ενδοσκοπική κάψουλα στην
ανάδειξη βλεννογονικών αλλοιώσεων του λεπτού εντέρου, αλλά και σε σύγκριση με την από
xxxxxxxxxxxxxx
του στόματος διάβαση με βάριο. Συμπερασματικά η εντερόκλυση αποτελεί μία καλώς ανεκτή,
αξιόπιστη μέθοδο μελέτης του λεπτού εντέρου, αλλά η περαιτέρω έρευνα για τα συγκριτικά xxxxxxxxxxxxxxxxx
πλεονεκτήματα της σε σχέση με νεότερες τεχνικές, θα βοηθήσει στο να γίνεται κάθε φορά η
σωστή επιλογή της καταλληλότερης εξέτασης για την απεικόνιση του. Νοσοκ. Χρονικά, 72,
Συμπλήρωμα, 26-30, 2010.
Λέξεις κλειδιά: απεικόνιση λεπτού εντέρου, συμβατική - CT - MR εντερόκλυση, νόσος Crohn.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Παρατηρείται την τελευταία 25ετία στην Ακτινολογία, μία αργή αλλά σταθερή μείωση του αριθμού
των εξετάσεων που εκτελούνται με χρήση βαρίου
(βαριούχο γεύμα, εντερόκλυση, βαριούχος υποκλυσμός), για την απεικόνιση του ΓΕΣ. Αυτό οφείλεται
σε διάφορους παράγοντες, αλλά κυρίως στην ολοένα
αυξανόμενη χρήση των ενδοσκοπικών μεθόδων, καθώς
και των μεθόδων εγκάρσιας απεικόνισης (CT-MRI), για
τη μελέτη του πεπτικού σωλήνα.
Τα πιθανά σενάρια λοιπόν για το μέλλον είναι,
είτε η επιτεινόμενη μείωση της χρήσης των μεθόδων
αυτών, με ακόμα μεγαλύτερη ελάττωση του αριθμού
των διενεργούντων εξετάσεων ως πεπαλαιωμένων,
είτε η σταθεροποίηση ή γιατί όχι και η αύξηση ακόμα
της χρήσης τους, καθώς αποτελούν μεθόδους απεικόνισης απλές, ασφαλείς, με χαμηλό κόστος, για τη
μελέτη μιας ευρείας γκάμας παθήσεων του ΓΕΣ.
Στα πλαίσια αυτά θα κάνουμε μια αναφορά στη
συμβατική εντερόκλυση, ως μέθοδο εξέτασης του
λεπτού εντέρου, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα της μεθόδου, την τεχνική εκτέλεσης
και τις παραλλαγές αυτής, καθώς και τις ενδείξεις
και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σε σχέση με
τις νεότερες τεχνικές, που χρησιμοποιούνται ευρέως
πλέον για τη μελέτη του Λ.Ε., αναδεικνύοντας τη θέση
που μπορεί να κατέχει στο σύγχρονο πεδίο έρευνας
– μελέτης του.
Γενικά

Η μέθοδος αυτή εξέτασης του λεπτού εντέρου
με καθετηριασμό της νήστιδας προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική από του
στόματος εξέταση: α) Παρακάμπτει τον σφιγκτηριακό μηχανισμό του πυλωρού επιτρέποντας στο
σκιαγραφικό να προωθείται ως ενιαία στήλη στο Λ.Ε.
Η ποσότητα και ο ρυθμός έγχυσης του σκιαγραφικού
ελέγχονται απόλυτα. β) Οι εντερικές έλικες εξετάζο-

νται ενώ βρίσκονται σε διάταση, με αποτέλεσμα να
είναι δυνατόν να απεικονισθούν μικρές ανωμαλίες
του βλεννογόνου, όπως τα αφθώδη έλκη σε αρχόμενη νόσο Crohn, δύσκολα αναδεικνυόμενες με άλλη
μέθοδο. γ) Βοηθά στο να αποκαλύπτονται μικρές
στενώσεις του Λ.Ε. επιτείνοντας την προστενωτική
διάταση. δ) Καθιστά εφικτό το μορφολογικό έλεγχο
του βλεννογόνου σε ασθενείς με κοιλιοκάκη ή νόσο
του Whipple με το να καθυστερεί η κροκκύδωση και η
διάσπαση του σκιαγραφικού. ε) Αναδεικνύοντας κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον βλεννογόνο και τις
πτυχές του Λ.Ε., το πάχος των οποίων μετράται με
ακρίβεια, θέττει με μεγάλη θετική προγνωστική αξία
τη διάγνωση μιάς φυσιολογικής εξέτασης.
Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η απαιτούμενη
εξάσκηση του ιατρού στην τεχνική και η απροθυμία
του ασθενούς να υποστεί καθετηριασμό. Η σωστή
όμως ενημέρωση για τη χρησιμότητα και το ακίνδυνο
της εξέτασης, όπως και για τις διάφορες φάσεις της,
εκτός του ότι αποτελεί υποχρέωση του ιατρού προς
τον ασθενή, θα εξασφαλίσει τη συγκατάθεση και τη
καλύτερη συνεργασία του.
Προετοιμασία του ασθενούς

Συχνά παραβλέπεται η πρωταρχική σημασία αυτής
της φάσης στην εξέταση.Κόπρανα στο παχύ έντερο
και πιθανή παλινδρόμησή τους στον ειλεό, εκτός από
τα τεχνικά σφάλματα τα οποία προκαλούν, προβάλουν κώλυμα στην προώθηση του σκιαγραφικού με
αποτέλεσμα τη διάταση των ελίκων και τη παράταση
του χρόνου εξέτασης. Επίσης, το ακάθαρτο παχύ
έντερο μπορεί να προκαλέσει διάρροια στον ασθενή
πριν ολοκληρωθεί η εξέταση.
Έχουν προταθεί πολλά σχήματα προετοιμασίας,
τα οποία στηρίζονται κυρίως σε δίαιτα μικρού υπολείμματος και καθαρισμό του κόλου. Ο τελευταίος
μπορεί να γίνει είτε με καθαρτικό υποκλεισμό είτε
με χορήγηση αλατούχων ή ερεθιστικώς δρώντων
καθαρτικών, π.χ. γάλα μαγνησίας ή καστορέλαιο.
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Ο καθαρτικός υποκλεισμός μπορεί να προκαλέσει
παλινδρόμηση περιεχομένου του παχέος εντέρου
στον τελικό ειλεό, γι’αυτό πρέπει να γίνεται 1-2 ώρες
πριν την εξέταση και όχι αμέσως πριν. Φάρμακα τα
οποία επηρεάζουν την κινητικότητα του εντέρου,
όπως χολαγωγά, σπασμολυτικά και ηρεμιστικά, εάν
είναι δυνατόν πρέπει να διακόπτονται στη φάση
της προετοιμασίας. Η χορήγηση μετοκλοπραμίδης
πριν από την εξέταση αναφέρεται ότι βοηθάει τον
καθετηριασμό του 12δακτύλου.
Τεχνική εξέτασης

Ο καθετηριασμός μπορεί να γίνει μέσω της μύτης
ή του στόματος. Η άκρη του καθετήρα πρέπει να
φθάσει μέχρι τη νηστιδοδωδεκαδακτυλική καμπή (σύνδεσμος του Treitz) ή ακόμα καλύτερα να την περάσει,
πράγμα το οποίο θα εμποδίσει την παλινδρόμηση του
σκιαγραφικού στον στόμαχο.
Η χορήγηση του σκιαγραφικού μπορεί να γίνει με
καταιωτήρα, με σύριγγα ή με ηλεκτρική αντλία.
Ακτινογραφίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της
εξέτασης: ορισμένες περιλαμβάνουν ολόκληρο το
Λ.Ε. και άλλες είναι τοπικές με εφαρμογή πίεσης στις
έλικες. Η εξέταση ολοκληρώνεται με την απεικόνιση
του τελικού ειλεού και του τυφλού. Για να επιτευχθεί
αυτό συνήθως δεν απαιτούνται περισσότερα από 30
λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου καθετηριασμού
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΛΥΣΗΣ
Εντερόκλυση απλής αντίθεσης: Ο JL Sellink, ο
οποίος διέδωσε τη μέθοδο αυτή, συστήνει διαφορετικές πυκνότητες σκιαγραφικού (28%, 34% και 42%
β/ο), ανάλογα με το βάρος του ασθενούς. Συνήθως
απαιτούνται 1.000-1.200 κ.ε. Η εξέταση γίνεται με
διακεκομένη ακτινοσκόπηση και λαμβάνονται ακτινογραφίες και πίεση.
Εντερόκλυση διπλής αντίθεσης με χορήγηση αέρα:
Κατ’αρχήν γίνεται έγχυση εναιωρήματος βαρίου 60%
β/ο και όταν αυτό φθάσει στο τυφλό εισάγεται αέρας
μέσω του καθετήρα. Η ποσότητα του αέρα, η οποία
απαιτείται είναι περίπου 1 λίτρο. Ο αέρας προκαλεί
έντονη περισταλτική δραστηριότητα και προωθείται
μέσω του βαρίου ταχύτητα φθάνοντας στον τελικό
ειλεό συχνά μέσα σε ένα λεπτό. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ένα μειονέκτημα: ο αέρας διέρχεται ταχέως
δια του αυλού του εντέρου και δεν προλαβαίνει να
διατείνει επαρκώς τα στενωμένα τμήματα. Είναι μία
μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ιαπωνία
σε αντίθεση με την Ευρώπη και την Αμερική. Η ελικο-

ειδής μορφολογία του εντέρου έχει ως αποτέλεσμα
να δημιουργούνται μεγάλες διαφορές σκιαγραφικής
αντίθεσης μεταξύ τμημάτων τα οποία περιέχουν
λίμνες βαρίου και άλλων τα οποία περιέχουν αέρα,
με αποτέλεσμα κακή απεικόνιση. Επίσης ο αέρας
εάν δεν εισαχθεί αργά προκαλεί στον ασθενή έντονα
κωλικοειδή άγλη. Η χορήγηση αέρα χρησιμοποιείται
κυρίως σαν συμπλήρωμα της προηγούμενης μεθόδου
όταν υπάρχει μεγάλη επικάλυψη ελίκων του ειλεού
στην ελάσσονα πύελο.
Εντερόκλυση διπλής αντίθεσης με χορήγηση
μεθυλοκυτταρίνης: Η μέθοδος αυτή, η οποία πρωτοεφαρμόστηκε από τον Trickey στο παχύ έντερο
και διαδόθηκε σαν μέθοδος εξέτασης Λ.Ε. από τον
Herlinger, βασίζεται στις ικανότητες της μεθυλοκυτταρίνης. Η ουσία αυτή αφού αναμιχθεί με νερό, δεν
διαχέεται γρήγορα στο βάριο ούτε το κορκκυδώνει,
αλλά προωθεί τη στήλη του σκιαγραφικού αφήνοντας
μόνο ένα λεπτό στρώμα βαρίου στην επιφάνεια του
Λ.Ε. Μετά από έγχυση 150-200 κ.ε. βαρίου 85% β/ο
ακολουθούν 1-2 λίτρα διαλύματος μεθυλοκυτταρίνης
0,5%. Η εικόνα της διπλής αντίθεσης διατηρείται για
αρκετά λεπτά. Η ουσία αυτή δεν κυκλοφορεί στην
Ελλάδα. Παραλλαγή αυτής της τεχνικής είναι η αρχική
χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας βαρίου (500 κ.ε.)
μικρότερης πυκνότητας (50% β/ο) και ακολούθως η
έγχυση του διαλύματος μεθυλοκυτταρίνης.
Διφασική εντερόκλυση: Αρχικά εγχύεται ποσότητα
βαρίου περίπου 500 κ.ε. πυκνότητας (40% β/ο) και
ακολουθεί είτε η έγχυση 1-2 λίτρων διαλύματος βαρίου
μικρότερης πυκνότητας (10% β/ο) είτε η χορήγηση
1-2 λίτρων νερού. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται
εικόνες του Λ.Ε. τόσο με απλή όσο και με διπλή σκιαγραφική αντίθεση, εκμεταλλευόμενοι με τον τρόπο
αυτό, όπως υποστηρίζουν μερικοί, τα πλεονεκτήματα
της κάθε μεθόδου.
Μεγάλο πλεονέκτημα της εντερόκλυσης είναι η
ικανότητα να αναδεικνύει το φυσιολογικό Λ.Ε. απεικονίζοντας με ακρίβεια τα ανατομικά του στοιχεία και
παρέχοντας τη δυνατότητα λεπτομερών μετρήσεων
στις ακτινογραφίες. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση
είναι η διάταση των ελίκων, έτσι ώστε οι πτυχές και
το τοίχωμά τους να ευθειασθούν. Αυτό θα προκαλέσει
συνωστισμό στον περιορισμένο χώρο της περιτοναϊκής κοιλότητας. Η διπλή σκιαγράφηση, αλλά κυρίως
η πίεση των ελίκων κατά τη διάρκεια της εξέτασης
βοηθούν στο να εξετασθεί κάθε έλικα χωριστά.
Τα πιο κάτω χαρακτηριστικά θέτουν τα κριτήρια
για να ονομασθεί ένα Λ.Ε. φυσιολογικό:
α) Διάμετρος αυλού: Εξαρτάται από το ρυθμό έγχυσης του σκιαγραφικού. Για ρυθμούς 75-100
κ.ε./λεπτό η διάμετρος της νήστιδας είναι 2,5-3,5
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εκ. (για την εγγύς νήστιδα έως 4 εκ.) και του ειλεού
2-3 εκ. Σημασία έχει επίσης η ελεύθερη ροή του
σκιαγραφικού. Τυφλό γεμάτο κόπρανα θα προκαλέσει διάταση των ελίκων του ειλεού.
β) Πάχος τοιχώματος: Αυτό υπολογίζεται έμμεσα
μετρώντας την απόσταση μεταξύ δύο ελίκων οι
οποίες πορεύονται παράλληλα για ορισμένα εκατοστά. Η απόσταση μεταξύ των ελίκων είναι 2-3
χιλ., οπότε συνάγεται ότι το πάχος τοιχώματος
είναι 1-1,5 χιλ.
γ) Σχήμα πτυχών: Όταν οι έλικες έχουν επαρκώς
εκπτυχθεί οι πτυχές παριστούν ευθείες γραμμές.
Στη νήστιδα διατάσσονται παράλληλα ενώ στον
ειλεό σχηματίζουν μεταξύ τους γωνίες. Η μετάπτωση των πτυχών προς το τοίχωμα είναι ομαλή
και έχει σχήμα αποστρογγυλοποιημένης γωνίας.
		Στον τελικό ειλεό μπορούν να παρατηρηθούν τόσο
επιμήκεις, όσο και κάθετες πτυχές. Το μέγεθος
των λαχνών του βλεννογόνου είναι μικρότερο της
διακριτικής ικανότητας των ακτινογραφιών, με
αποτέλεσμα αυτές να απεικονίζονται μόνον εάν
παχυνθούν.
δ) Πάχος πτυχών: Το πάχος των πτυχών της νήστιδας
είναι περίπου 1,5-2 χιλ. και του ειλεού 1-1,5 χιλ.
Ο Sellink αναφέρει ότι στην αρχή της νήστιδας οι
πτυχές μπορεί να είναι λίγο παχύτερες χωρίς να
υπάρχει εμφανής αιτία. Την παρατήρηση αυτή
την επιβεβαιώσαμε στις εξετάσεις μας.
ε) Αριθμός πτυχών: Αυτός ποικίλλει σημαντικά εξαρτώμενος από τον τόνο του τοιχώματος και την
έκπτυξη των ελίκων. Πρόσφατη μελέτη του Η.
Herlinger έδειξε ότι σε μια ίντσα (25 χιλ.) νήστιδας
ευρίσκονται συνήθως 4-6 πτυχές ενώ στον ειλεό
3-5 πτυχές.
στ)Άλλα χαρακτηριστικά: Οι έλικες του Λ.Ε. πρέπει
να είναι κινητές και να έχουν ελαστικότητα. Τα
χαρακτηριστικά αυτά ελέγχονται κυρίως στην
ακτινοσκόπηση εξασκώντας πίεση στις εντερικές
έλικες.
Σύγκριση της συμβατικής εντερόκλυσης
με την MR εντερογραφία και την MR
εντερόκλυση, σε ασθενείς με νόσο
Crohn

Η MR εντερόκλυση γίνεται με χορήγηση σκιαγραφικού από ρινονηστιδικό καθετήρα και η MR εντερογραφία με λήψη σκιαγραφικού από το στόμα.
Η συμβατική εντερόκλυση είναι η πιο ακριβής
μέθοδος στη διάγνωση της νόσου Crohn, εντούτοις
παρέχει λίγες πληροφορίες για την επέκταση της
νόσου στο μεσεντέριο και επιβαρύνει με ακτινοβολία
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τον ασθενή. Η MR εντερογραφία υπολείπεται στη
διάταση του εντέρου με αποτέλεσμα οι άλλες δύο μέθοδοι να υπερέχουν στην ανάδειξη βλεννογονικών και
ενδοαυλικών αλλοιώσεων. Στην ανάδειξη στενώσεων
και fistula οι τρεις μέθοδοι είναι ισοδύναμες. Οι τεχνικές
με μαγνητικό συντονισμό υπερέχουν στην αξιολόγηση
του μεσεντερίου και των εντοπίσεων στο κόλο. Με
τη συμβατική εντερόκλυση το κόλο ελέγχεται μόνο
σε ανεπάρκεια ειλεοτυφλικής. Επίσης, μόνο με MR
τεχνικές μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί η παρουσία
οξείας φλεγμονής από ίνωση του τοιχώματος.
Προτείνεται λοιπόν η MR εντερόκλυση να αποτελεί
τη μέθοδο εκλογής σε ασθενείς με υποψία νόσου Crohn
και η MR εντερογραφία να χρησιμοποιείται σε ασθενείς
που αρνούνται ή απέτυχαν να καθετηριαστούν και
για παρακολούθηση γνωστής νόσου Crohn.
Σύγκριση της συμβατικής εντερόκλυσης
με την ενδοσκοπική κάψουλα Wireless
Capsule Endoscopy

Σε πολλές εργασίες η Wireless Capsule Endoscopy
(WCE) είναι ανώτερη στην ανάδειξη σημαντικών βλεννογόνιων αλλοιώσεων όπως αγγειοδυσπλασίες, έλκη
και πολύποδες. Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η μη
επεμβατική εκτίμηση του βλεννογόνου του λεπτού
εντέρου, ενώ μειονέκτημα της η αδυναμία ακριβούς
εντόπισης της βλάβης και η έλλειψη θεραπευτικής
δυνατότητας όπως στις ενδοσκοπήσεις.
Έχει ένδειξη σε αιμορραγία πεπτικού με αρνητικές
γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, καθώς μέχρι
30-50% των ασθενών που πάσχουν από ανεξήγητη
απώλεια αίματος από το ΓΕΣ, παραμένουν αδιάγνωστοι
μετά τον έλεγχο με γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις
και ακτινολογικές εξετάσεις.
Μικρή η προσφορά της στην απεικόνιση νεοπλασμάτων του Λ.Ε. όπου μέθοδος εκλογής παραμένει η
εντερόκλυση.
Συμπερασματικά, η συμβατική εντερόκλυση αποτελεί ακόμα και σήμερα, μέθοδο κλειδί στη διαγνωστική
προσπέλαση των παθήσεων του Λ.Ε., δεδομένου ότι
έχει ευαισθησία που φτάνει στο 93,1% και ειδικότητα
στο 96,9%, στην ανάδειξη βλαβών του βλεννογόνου
του.
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Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα
Κ Μάρκογλου

SUMMARY
Markoglou C. Endoscopic Ultrasonography. Endoscopic Ultrasound (EUS) should be performed
only when it has the potential to affect patient management, as when establishing a diagnosis performing locoregional tumor staging, or providing therapeutic intervention. The primary indications
for EUS are: cancer staging, when there is potential additive value after computed tomography or
magnetic resonance imaging has been performed, assessement of lymph node status combined or
not with fine needle aspiration (FNA) and evaluation of pancreatic disease and submucosal tumors.
Antibiotics are recommended for prophylactic use with EUS-FNA of a cystic lesion. There are no reliable data regarding EUS-FNA in patients with increased risk of bleeding. Reasonable rules toxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
follow
include: INR<1,5 and platelet count >50.000. It is recommended to use a 22 or 25 gauge
needle
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
and make as few passes as possible. The risk of perforation for EUS is higher than for standard endoscopy. Caution should be exercised when intubating the patient, traversing stenotic tumors and
passing the instrument past the apex of the duodenal bulb. These are all areas where the long rigid
tip of the instrument increases the difficulty of passing. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
31-37, 2010.
Key words: endoscopic ultrasonography, indications, fine needle aspiration-FNA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS) είναι απεικονιστική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται
μέσω ενδοσκοπίων. Ο ηχοβολέας είναι προσαρμοσμένος στην άκρη των ενδοσκοπικών οργάνων.
Με την είσοδο των συγκεκριμένων ενδοσκοπίων στο ανώτερο πεπτικό (οισοφάγο, στομάχι,
δωδεκαδάκτυλο) ή στο παχύ έντερο έχουμε την δυνατότητα να μελετήσουμε τόσο τα κοίλα
όργανα του πεπτικού συστήματος, όσο και τα συμπαγή, όπως το πάγκρεας. Η ενδοσκοπική
υπερηχοτομογραφία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει η πιθανότητα να επηρρεασθεί
η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή, όπως μπορεί να συμβεί όταν επιβεβαιώνεται μια
διάγνωση, όταν επιχειρείται τοπική σταδιοποίηση κακοήθους βλάβης ή όταν παρέχεται με την
εφαρμογή της μεθόδου κάποια θεραπεία. Σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγία
φαίνεται ασφαλής η διενέργεια FNA με INR <1,5 και αριθμό αιμοπεταλίων >50.000. Συνιστάται
η δίοδος της βελόνας όσο το δυνατόν λιγότερες φορές και η χρήση κατά προτίμηση βελόνης
22G ή 25G. Η ακρίβεια της EUS στην σταδιοποίηση του καρκίνου του οισοφάγου είναι 85% για
το Τ (βάθος διήθησης) και 77% για το Ν (παρουσία ή όχι επιχώριων λεμφαδένων). Στον καρκίνο
στομάχου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 83% και 69%, ενώ στον καρκίνο παγκρέατος υπάρχουν
Αν. Διευθυντής, Β’ Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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σημαντικές διαφορές στην βιβλιογραφία με την ακρίβεια στο Τ να κυμαίνεται από 65 –90% και
xxxxxxxxxxxxxxxx
στο Ν από 55-85%. Η ακρίβεια στη διάγνωση της εξαιρεσιμότητας του παγκρεατικού καρκίνου
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
κυμαίνεται από 65% -93%. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 31-37, 2010.
Λέξεις κλειδιά: ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία, ενδείξεις, κυτταρολογική εξέταση, FNA

Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS) είναι
απεικονιστική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται μέσω
ενδοσκοπίων. Ο ηχοβολέας είναι προσαρμοσμένος
στην άκρη των ενδοσκοπικών οργάνων. Με την είσοδο των συγκεκριμένων ενδοσκοπίων στο ανώτερο
πεπτικό (οισοφάγο, στομάχι, δωδεκαδάκτυλο) ή στο
παχύ έντερο έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε
τόσο τα κοίλα όργανα του πεπτικού συστήματος, όσο
και τα συμπαγή, όπως το πάγκρεας.
Η εξέταση γίνεται με τον ασθενή σε αριστερή
πλάγια θέση υπό καταστολή μετά από νηστεία 12
ωρών. Για τον έλεγχο του ορθού απαιτούνται δυο
υποκλοισμοί, ένας το προηγούμενο βράδυ και ένας
το πρωί της ημέρας της εξέτασης. Για τον έλεγχο του
υπόλοιπου παχέος εντέρου απαιτείται προετοιμασία
ανάλογη με αυτήν που δίνουμε στην κολοσκόπηση,
όμως οι ενδείξεις στο παχύ έντερο είναι περιορισμένες και η προώθηση του ηχοενδοσκοπίου μέσω του
σιγμοειδούς απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου
ότι το άκρο του οργάνου είναι άκαμπτο.
Τα ηχοενδοσκόπια διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα κυκλικής σάρωσης (radial) και τα γραμμικής
σάρωσης (linear) ηχοενδοσκόπια. Aμφότερα διαθέτουν
ενδοσκοπική και υπερηχογραφική εικόνα. Η απεικόνιση στα κυκλικής σάρωσης ηχοενδοσκόπια γίνεται σε
επίπεδο κάθετο προς τον άξονα του ηχοενδοσκοπίου,
ενω στα γραμμικής σάρωσης το επίπεδο απεικόνισης
συμπίπτει με το επίπεδο του άξονα του ενδοσκοπίου. Στα γραμμικής σάρωσης υπάρχει η δυνατότητα
μελέτης των αγγείων με Doppler, καθώς και η λήψη
δείγματος για κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση
με βελόνες σχεδιασμένες για να εφαρμόζονται ειδικά
μέσω ηχοενδοσκοπίων.
Εκτός από τις δυο κύριες κατηγορίες ηχοενδοσκοπίων υπάρχουν και οι λεπτοί καθετήρες EUS (mini
probes), οι οποίοι διέρχονται μέσω του καναλιού εργασίας συμβατικών ενδοσκοπίων. Με την εφαρμογή
τους μέσω των πλαγίας οράσεως ενδοσκοπίων μπορούμε να τα προωθήσουμε στον παγκρεατικό ή στον
χοληδόχο πόρο και να μελετήσουμε λεπτομερέστερα
τα νοσήματα των χοληφόρων και του παγκρέατος.
Ο ηχοβολέας στην άκρη των ηχοενδοσκοπίων καλύπτεται με ειδικό μπαλόνι εντός του οποίου βάζουμε
απαερωμένο νερό. Αυτό συμβάλλει στην καλύτερη
μετάδοση των υπερήχων. Επίσης ο έλεγχος μικρών

τοιχωματικών βλαβών είναι ευκολώτερος με την επαφή του ηχοενδοσκοπίου με το μπαλόνι φουσκωμένο.
Συχνά επιλέγεται η μέθοδος απεικόνισης με χορήγηση
ύδατος ενδογαστρικά, για την ευκολότερη απεικόνιση
των ευμεγέθων γαστρικών βλαβών. Στην περίπτωση
αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
της εισρόφησης.
Η EUS έχει τη δυνατότητα να αναλύει το τοίχωμα
του πεπτικού σωλήνα σε επι μέρους στιβάδες (1-3), οι
οποίες έχουν αντιστοιχία με τις στιβάδες σε ιστολογικό
επίπεδο. Συνήθως το τοίχωμα αναλύεται σε πέντε
στιβάδες, όταν χρησιμοποιούμε συχνότητα 5 ή 7,5
MHz. Με συχνότητα 20 MHz το γαστρικό τοίχωμα
επεικονίζεται ιδανικά με εννέα στιβάδες αλλά συνήθως βλέπουμε επτά (ο μυικός χιτώνας που είναι στην
κλασική απεικόνιση η τέταρτη στιβάδα αναλύεται, σε
τρείς στιβάδες). Η δυνατότητα της υπερηχογραφικής
ανάλυσης του τοιχώματος με την EUS σε αντιστοιχία
με τις ιστολογικές στιβάδες προσφέρει στη μέθοδο τη
δυνατότητα να ελέγξει το βάθος διήθησης του καρκίνου
που αναπτύσσεται στο τοίχωμα του γαστρεντερικού
σωλήνα, εάν η βλάβη περιορίζεται μέσα στο τοίχωμα,
εάν διηθεί πέραν αυτού, και σε τι βάθος, εάν επηρεάζει
άλλα γειτονικά όργανα, εάν διηθεί λεμφαδένες πλησίον
του τοιχώματος κλπ.
Η σταδιοποίηση του γαστρεντερικού καρκίνου
είναι μία από τις κυριότερες ενδείξεις της EUS. Η μέθοδος έχει περιορισμένο βάθος διείσδυσης με συνέπεια να
είναι ανεπαρκής στην ανίχνευση απομεμακρυσμένων
μεταστάσεων και η σταδιοποίηση με EUS είναι πάντοτε τοπική (4). Προηγείται πάντοτε η διαγνωστική
ενδοσκόπηση με λήψη βιοψίας, προκειμένου να έχουμε
τον ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος και ακολουθεί
η EUS. Το αποτέλεσμα της EUS καθορίζει προεγχειρητικά την πρόγνωση. Ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά
την πρόγνωση του αρρώστου έχει η σταδιοποίηση
που αναφέρεται στο βάθος διήθησης της βλάβης στο
τοίχωμα (Τ). Πολύ συχνά η σταδιοποίηση καθορίζει
και την επιλογή της θεραπείας, εάν δηλαδή είναι
σκοπιμή η άμεση χειρουργική επέμβαση ή αν πρέπει
να προηγηθεί ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία,
ή εάν η βλάβη θεωρηθεί ανεγχείρητη. Ανεγχείρητη
μπορεί να θεωρηθεί μία βλάβη που διηθεί μεγάλα
αγγεία της περιοχής, ή γειτονικά ζωτικά όργανα. Η
επιλογή της ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας σε

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

πρώτη προσέγγιση είναι δυνατόν να έχει ευεργετικά
αποτελέσματα, με συρίκνωση του όγκου σε βαθμό
ικανό να επιφέρει υποσταδιοποίηση, δηλαδή να ταξινομείται πλέον ο όγκος σε μικρότερο στάδιο, γεγονός
που ελέγχεται πάλι με EUS (μετά το τέλος της ακτινο/
χημειοθεραπείας). Συνεπώς εφαρμογή της μεθόδου
ενδείκνυται και στην επανασταδιοποίηση των όγκων.
Πολύ συχνά ανάλογη στρατηγική ακολουθείται στον
καρκίνο του οισοφάγου και κυρίως του ορθού.
Η μετεγχειρητική παρακολούθηση των όγκων
οισοφάγου, στομάχου και ορθού με EUS αποτελεί
επίσης ένδειξη της μεθόδου, και προσφέρει κάποια
πλεονεκτήματα στην πρώιμη διάγνωση της υποτροπής. Ιδιαίτερα στον καρκίνο του ορθού οι υποτροπές
πολύ συχνά δεν είναι αναγνωρίσιμες ενδοσκοπικά,
διότι εντοπίζονται εξωαυλικά.
Διαγνωση και διαφορικη διαγνωση
υπερτροφικων πτυχων στομαχου
Η ενδοσκόπηση σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι
επαρκής για την ακριβή διάγνωση διηθητικών βλαβών,
όπως το λέμφωμα του στομάχου και η πλαστική
λινίτιδα. Υπάρχουν ενδείξεις παθολογίας όπως ακαμψία, υποκινητικότητα, υπερτροφία πτυχών, αλλά οι
ενδοσκοπικά επιχειρούμενες βιοψίες δεν αναδεικνύουν
το πρόβλημα, διότι η βλάβη αναπτύσσεται υποβλεννογόνια, αφήνοντας άθικτο τον βλεννογόνο. Η χρήση
μεγάλων λαβίδων ή διαφόρων περισσότερο επεμβατικών ενδοσκοπικών τεχνικών για τη λήψη μεγαλύτερων
ιστοτεμαχιδίων συχνά αποτυγχάνει. Οι συγκεκριμένες
περιπτώσεις αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την EUS,
διότι με τη μέθοδο απεικονίζεται η εντόπιση και η
έκταση της παθολογίας. Έτσι έχουμε συγχρόνως
διάγνωση και σταδιοποίηση της βλάβης. Η διάγνωση
μπορεί να μην είναι ιστολογική αλλά αρκετά συχνά σε
αυτές τις περιπτώσεις ο τύπος επέκτασης της διήθησης είναι χαρακτηριστικός ενός νοσήματος. Επιπλέον,
γίνεται με αξιοπιστία και η διαφορική διάγνωση από
καλοήθεις καταστάσεις που μπορεί να εμφανίζονται
ενδοσκοπικά με την εικόνα υπερτροφικών πτυχών,
όπως π.χ. η νόσος Menetrier.
MALT λεμφωμα στομαχου
Απόλυτη ένδειξη αποτελεί το χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα στομάχου (MALT). Το αποτέλεσμα της
σταδιοποίησης της βλάβης καθορίζει εάν είναι σκόπιμη η αντιμετώπιση με θεραπεία εκρίζωσης ή εάν
θα επιχειρηθεί περισσότερο επιθετική θεραπευτική
προσέγγιση. Σημαντικές πληροφορίες είναι η διήθηση
του μυικού χιτώνα και η παρουσία διηθημένων επι-
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χωρίων λεμφαδένων. Η ανταπόκριση της βλάβης στη
θεραπευτική αγωγή ελέγχεται με μεγάλη ακρίβεια με
EUS. Η παρατηρούμενη απεικονιστικά μη ανταπόκριση αποτελεί ένδειξη για αλλαγή της θεραπευτικής
στρατηγικής.
Υποβλεννογονιοι ογκοι
Με τη διάδοση της ενδοσκόπησης διαπιστώθηκε
και η μεγάλη συχνότητα ανάπτυξης υποβλεννογονίων
όγκων στον γαστρεντερικό σωλήνα. Είναι συνήθως ασυμπτωματικοί όγκοι και έχουν αρκετά συχνά καλοήθη
πορεία, όμως η βιολογική συμπεριφορά κάποιων από
αυτούς δεν είναι αθώα. Πριν τη διάδοση της ενδοσκόπησης οι υποβλεννογόνιοι όγκοι «εμφανίζονταν» μέσω
των επιπλοκών τους (αιμορραγία, κακοήθης εξαλλαγή
κ.λπ.). Τώρα είναι συνήθως τυχαία ευρήματα. Η EUS
καθορίζει τους χαρακτήρες του όγκου, όπως το μέγεθος την ηχομορφολογία (υπερηχογενείς, υποηχογενείς,
μικτής ηχογένειας), τα όρια (ομαλά, ανώμαλα) και την
εντόπιση, δηλαδή από πια στιβάδα του τοιχώματος
του γαστρεντερικού σωλήνα προέρχεται ο όγκος. Τα
ανωτέρω στοιχεία είναι πολλές φορές συνηγορητικά για
κακοήθη εξαλλαγή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τίθεται
με σαφήνεια ο καλοήθης χαρακτήρας του όγκου, όπως
είναι το λίπωμα ή ο έκτοπος παγκρεατικός ιστός που
έχει κύρια εντόπιση στο άντρο του στομάχου.
Η διαφορική διάγνωση μεταξύ των Gist (gastrointestinal stromal tumor) που φαίνεται να έχουν
δυνητικά κακοήθη βιολογική συμπεριφορά και των
λειομυωμάτων ή των όγκων από κύτταρα Schwann,
δηλαδή όγκων με καλοήθη πορεία, δεν είναι εφικτή
υπερηχογραφικά. Απαιτείται ιστολογική εξέταση, η
οποία δεν είναι εφικτή με απλή ενδοσκόπηση, διότι
οι υποβλεννογόνιοι όγκοι καλύπτονται από φυσιολογικό βλεννογόνο. Επιχειρείται είτε ενδοσκοπική
επεμβατική πράξη, μέσω ενδοσκοπίου ή μέσω EUS,
είτε χειρουργική εξαίρεση.
Ιδιαίτερη διαγνωστική βοήθεια προσφέρει η EUS
στη διαφορική διάγνωση των υποβλεννογονίων όγκων
από πίεση εκ των έξω, δεδομένου ότι καθορίζει με
σαφήνεια τις στιβάδες του τοιχώματος και διακρίνει
τα ανατομικά μόρια που εντοπίζονται έξωθεν, έστω
και σε άμεση επαφή με το τοίχωμα.
Διαγνωση και σταδιοποιηση καρκινου
παγκρεατος
Το σώμα και η ουρά του παγκρέατος ελέγχονται
από πολύ κοντά μέσω του οπισθίου τοιχώματος του
στομάχου. Μέσω του στομάχου απεικονίζεται στις
περισσότερες περιπτώσεις και ο αυχένας του οργά-
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νου, ενώ η πλήρης απεικόνιση της κεφαλής απαιτεί
την είσοδο του ηχοενδοσκοπίου στο 12/λο και τον
έλεγχο μέσω του βολβού, από τη θέση του φύματος
και τέλος από θέση κάτωθεν του φύματος.
Η EUS θεωρείται η πλέον ευαίσθητη μέθοδος απεικόνισης των όγκων του παγκρέατος. Είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμη σε περιπτώσεις ασαφούς απεικόνισης των
βλαβών με τις άλλες απεικονιστικές εξετάσεις όπως
η αξονική τομογραφία, ή σε περιπτωσεις αδυναμίας
απεικόνισης της βλάβης. Η ακρίβεια της EUS στη
σταδιοποίηση του καρκίνου του παγκρέατος είναι
συγκρίσιμη με την ακρίβεια της αξονικής εφ’όσον ο
αξονικός τομογράφος που θα χρησιμοποιηθεί νέας
τεχνολογίας (multidetector CT scan). Η EUS όμως αποκτά κάποιο προβάδισμα με τη βοήθεια που προσφέρει
η εφαρμογή της επεμβατικής EUS. Οσον αφορά τα
μεγάλα αγγεία της περιοχής, η διήθηση της πυλαίας
και της συμβολής με τη σπληνική φλέβα απεικονίζεται με την EUS με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι με
αγγειογραφία ή με αξονική τομογραφία. Αντιθέτως
η διήθηση της άνω μεσεντερίου αρτηρίας και φλέβας
διακρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια με την αξονική,
στην οποία ελέγχεται και η παρουσία απομεμακρυσμένων μεταστάσεων. Συνεπώς οι δυο μέθοδοι δεν
είναι ανταγωνιστικές αλλά συμπληρωματικές.
Η EUS είναι η πλέον ακριβής απεικονιστική μέθοδος στην ανάδειξη των νευροενδοκρινικών όγκων,
ιδιαίτερα όσων έχουν μέγεθος μικρότερο από 2 εκ.σε
διάμετρο.
Νεοπλασματα φυματος
Η ακριβέστερη μέθοδος απεικόνισης των όγκων
του φύματος είναι η EUS. Η εξέταση εκτελείται μέσω
του τοιχώματος του 12/λου χωρίς την παρεμβολή
του αέρα που υπάρχει φυσιολογικά στον αυλό του
εντέρου. Η EUS υπερτερεί έναντι της αξονικής και
μαγνητικής τομογραφίας και στη σταδιοποίηση του
καρκίνου του φύματος Vater. Σημαντικώτατη θεωρείται
η αξία της μεθόδου στην αναγνώριση των αδενωμάτων του φύματος και των καρκίνων που βρίσκονται
σε πολύ αρχικό στάδιο (Τ1, όγκοι που περιορίζονται
μέσα στα όρια του σφιγκτήρα του Oddi). Η διάκριση
αυτών από τους όγκους σε προχωρημένο στάδιο
(Τ2-4) γίνεται με μεγάλη ακρίβεια. Oι ασθενείς με τα
συγκεκριμένα προβλήματα αναπτύσσουν συνήθως
ανώδυνο αποφρακτικό ίκτερο και υποβάλλονται σε
ERCP και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης στον χοληδόχο
πόρο. Η παρουσία ενδοπρόθεσης μειώνει την ακρίβεια
της EUS στη σταδιοποίηση, οπότε η EUS πρέπει να
προηγείται της ERCP.

Κυστεις παγκρεατος
Οι περισσότερες κύστεις στο πάγκρεας είναι ψευδοκύστεις, όμως έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνει διαφορική
διάγνωση από τα βλεννώδη νεοπλάσματα, δεδομένου
ότι αυτά έχουν δυνητική κακοήθεια ή είναι κακοήθη.
Η πιθανότητα κακοήθειας αυξάνεται με την αύξηση
του μεγέθους τους. Αποτελούν το 10% των κυστικών
νεοπλασμάτων του παγκρέατος.
Οι ορώδεις κύστεις συχνά απεικονίζονται με σαφή
χαρακτηριστικά (μικροκυστική απεικόνιση) και δεν
απαιτούν κάποια αντιμετώπιση. Οι ενδοπορικοί
βλεννοπαραγωγοί όγκοι (IPMN: intraductal papillary
mucinus neoplasms) έχουν σημαντικές διαφορές στη
βιολογική τους συμπεριφορά και ελέγχονται ιδανικά με
την προώθηση mini probes στον παγκρεατικό πόρο.
Η λήψη υλικού μέσω FNA είναι συχνά σημαντική στη
διαφορική διάγνωση των παγκρεατικών κύστεων.
Χοληδοχολιθιαση
Η ERCP είναι η εξέταση εκλογής για τους ασθενείς
με λίθους στον χοληδόχο πόρο, δεδομένου ότι στον
ίδιο χρόνο γινεται και η ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή
και η αφαίρεση των λίθων. Η ERCP είναι, όμως, επεμβατική μέθοδος με επιπλοκές, οι οποίες σε ποσοστό
0,5% είναι πολύ σοβαρές.
Ασθενείς με ιστορικό που ενδεχομένως θέτει την
υπόνοια παρουσίας λίθων στον χοληδόχο πόρο, χωρίς όμως η πιθανότητα αυτή να είναι πολύ ισχυρή, η
διενέργεια μιας επεμβατικής μεθόδου όπως η ERCP
δεν είναι επιθυμητή. Στη συγκεκριμένη ομάδα των
ασθενών θεωρείται σκόπιμη η επιλογή της EUS ή της
MRCP (μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία). EUS
και MRCP θεωρούνται οι πλέον ακριβείς απεικονιστικές μέθοδοι για τη χοληδοχολιθίαση. Ειδικότερα στη
μικρολιθίαση του χοληδόχου πόρου ή στη διάγνωση
της χολικής λάσπης η EUS υπερέχει τόσο έναντι της
ERCP, όσο και έναντι της MRCP. Συνεπώς η EUS έχει
θέση στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με
οξεία παγκρεατίτιδα άγνωστης αιτιολογίας, ή ασθενών με άλγος δεξιού υποχονδρίου και φυσιολογικό
διαδερμικό υπερηχογράφημα και συμβάλλει ιδιαίτερα
στην αποφυγή της εκτέλεσης άσκοπων ERCP
Στενωση χοληδοχου πορου αγνωστης
αιτιολογιας
Η EUS έχει θέση στη διαγνωστική προσέγγιση των
αγνώστου αιτιολογίας στενώσεων του χοληδόχου
πόρου, δεδομένου ότι συχνά η διάγνωση των χολαγ-
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γειοκαρκινωμάτων αργοπορεί να τεθεί παρά τη σωστή
εκτέλεση της ERCP και τις επανηλλειμμένες λήψεις
υλικού για κυτταρολογική εξέταση. Η εκτέλεση EUS
με την είσοδο στον χοληδόχο πόρο λεπτού καθετήρα
EUS βοηθάει πολύ περισσότερο στη διαγνωστική
προσπέλαση των ασθενών, αλλά η μέθοδος είναι
δύσκολα διαθέσιμη.
Ογκοι, κυστεις και λεμφαδενες οπισθιου
μεσοθωρακιου
Η EUS ελέγχει ευχερώς το οπίσθιο μεσοθωράκιο,
όπου αναγνωρίζονται διαφόρων τύπων βλάβες σε
εκτελούμενες αξονικές τομογραφίες. Η απεικόνιση,
όμως, των βλαβών δεν είναι επαρκής. Μεγαλύτερη
ακρίβεια στη διαγνωστική προσέγγιση επιτυγχάνεται
με EUS-FNA.
Ακρατεια πρωκτου
Η EUS απεικονίζει με ευχέρεια τον έσω και τον έξω
σφιγκτήρα του πρωκτού, με συνέπεια να αποκαλύπτει
πιθανές αιτίες ακράτειας, όπως είναι τα ελλείμματα
των σφιγκτήρων.
Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία πρέπει να
εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει η πιθανότητα να
επηρεασθεί η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή
(5), όπως μπορεί να συμβεί όταν επιβεβαιώνεται μια
διάγνωση, όταν επιχειρείται τοπική σταδιοποίηση
κακοήθους βλάβης ή όταν παρέχεται με την εφαρμογή
της μεθόδου κάποια θεραπεία. Είναι πολύ πιθανό οι
ενδείξεις της ενδοσκοπικής υπερηχοτομογραφίας να
αλλάξουν μελλοντικά υπό την επήρρεια της ανάπτυξης
ή της εξέλιξης άλλων μεθόδων, όπως άλλωστε έχει
ήδη γίνει από την εποχή της πρώτης εμφάνισης της
μεθόδου στις αρχές της δεκαετίας του ’80.
Η υπερηχογραφική εικόνα από μόνη της σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρει μία σαφή διάγνωση
όπως για παράδειγμα στη χοληδοχολιθίαση και στα
λιπώματα. Σε άλλες περιπτώσεις όπως σε διάφορους
τύπους υποβλεννογονίων όγκων εκτός από τα λιπώματα και IPMN κλάδων του μείζονος παγκρεατικού
πόρου η υπερηχογραφική εικόνα είναι μεν συνηγορητική όχι όμως 100% διαγνωστική. Με τη λήψη υλικού
για κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση μέ βελόνη
κατευθυνόμενη υπό EUS είναι εφικτό να έχουμε και
ιστολογική διάγνωση.
Η σταδιοποίηση των όγκων με EUS δεν πρέπει να
προηγείται άλλων μη επεμβατικών απεικονιστικών
μεθόδων, όπως η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία ή
το PET, διότι οι ανωτέρω εξετάσεις είναι ακριβέστερες
στην απεικόνιση των απομεμακρυσμένων μεταστά-
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σεων. Επί απουσίας μεταστάσεων ακολουθεί η EUS
για την τοπική σταδιοποίηση του όγκου. Η τοπική
σταδιοποίηση με EUS των όγκων του γαστρεντερικού
σωλήνα είναι ακριβής σε ποσοστό περίπου 85% (6-9).
Τυχόν προηγηθείσα ακτινοθεραπεία περιορίζει την
ακρίβεια της μεθόδου σημαντικά. Η EUS πλεονεκτεί
σαφώς των μη επεμβατικών απεικονιστικών μεθόδων
στην τοπική σταδιοποίηση των όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα, ενώ η αξία της στην τοπική σταδιοποίση των όγκων του παγκρέατος αμφισβητείται.
Ιδιαίτερα, σύμφωνα και με πρόσφατες ανακοινώσεις
στη διεθνή βιβλιογραφία, αμφισβητείται η αξία της
μεθόδου στην απεικόνιση της διήθησης των αγγείων
από τους όγκους του παγκρέατος, ενώ ταυτόχρονα η
αξονική και η μαγνητική τομογραφία έχουν βελτιωθεί
όσον αφορά στην ακρίβεια της τοπικής σταδιοποίησης
του παγκρεατικού καρκίνου. Η EUS έχει διατηρήσει
το προβάδισμα στην τοπική σταδιοποίηση του παγκρεατικού καρκίνου όσον αφορά στη διήθηση των
λεμφαδένων αλλά και στην ανίχνευση μικρών όγκων
παγκρέατος.
Oι λεμφαδένες που απεικονιζονται στην EUS ταξινομούνται σε καλοήθεις και κακοήθεις βάσει των
απεικονιστικών τους χαρακτηριστικών. Μέγεθος,
ομαλά ή ανώμαλα όρια, ομοιογενής ή ανομοιογενής
ηχομορφολογία και σχήμα στρογγύλο ή ελλειψοειδές
είναι στοιχεία που προσμετρούμε για την ταξινόμηση σε καλοήθεις ή κακοήθεις. Λεμφαδένες μεγάλου
μεγέθους (>1 εκ.), αντίστοιχα προς τον μικρότερο
άξονα, στρογγύλοι, ομοιογενείς, με ομαλά όρια είναι
σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95% κακοήθεις (1012). Δυστυχώς, δεν συνυπάρχουν και τα τέσσερα
ύποπτα χαρακτηριστικά παρά μόνο στη μειοψηφία
των απεικονιζόμενων λεμφαδένων. Παθογνωμονικός
καλοήθης λεμφαδένας είναι ο λεμφαδένας ελλειψοειδούς σχήματος και μικρής διαμέτρου, με κεντρική
υπερηχογένεια
Η EUS προσφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον
αφορά τη σταδιοποίηση στο Ν κυρίως στον καρκίνο
του οισοφάγου του πνεύμονα και του ορθού. Με βάση
τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά των λεμφαδένων
που απεικονίζονται, η μέθοδος είναι κατά 75% ακριβής
στην ανίχνευση των κακοήθων λεμφαδένων. Η σε μεγάλο ποσοστό αλληλοεπικάλυψη στα χαρακτηριστικά
των καλοήθων και κακοήθων λεμφαδένων καθιστά
προβληματική τη σταδιοποίησή τους. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι διηθημένοι περιορθικοί λεμφαδένες
σε καρκίνο του ορθού, οι οποίοι συχνά απεικονίζονται
με καλοήθη υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ανωτέρω δεδομένα. Αντιθέτως
αντιδραστικοί λεμφαδένες μπορεί να αποκτήσουν
μεγάλο μέγεθος και να εκληφθούν ως διηθημένοι. Με
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την προσθήκη της FNA βελτιώνεται σημαντικά η ακρίβεια της μεθόδου στη σταδιοποίση στο Ν. Ιδιαίτερη
προσοχή απαιτείται, όταν επιχειρείται η λήψη υλικού
για κυτταρολογική εξέταση να μην διέρχεται η βελόνα
από την πρωτοπαθή βλάβη, να μην παρεμβάλλεται
δηλαδή στην πορεία της βελόνας ο όγκος, προκειμένου
να αποφύγουμε τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και
τη διασπορά καρκινικών κυττάρων.
Η EUS έχει περιορισμένο ρόλο στην ανάδειξη απομεμακρυσμένων μεταστάσεων. Σε μερικές περιπτώσεις
μια ύποπτη βλάβη είναι δυνατόν να προσεγγισθεί με
EUS-FNA, ή με την ευκαιρία της τοπικής σταδιοποίησης, (π.χ. ενός όγκου παγκρέατος) να διαγνωσθεί μια
μεταστατική βλάβη, η οποία μέχρι τότε δεν εθεωρείτο
ύποπτη (13-16), Η EUS-FNA τουλάχιστον στις ηπατικές
βλάβες και στα επινεφρίδια θεωρείται ασφαλής.
Η διαγνωστική ακρίβεια της EUS-FNA μπορεί να γίνει
στον ίδιο χρόνο με τη σταδιοποίση ή με τη νευρόλυση
του κοιλιακού πλεγματος που επιχειρείται για την
αντιμετώπιση του παγκρεατικού πόνου με συνέπεια
μείωση του κόστους. Η ακρίβεια της σταδιοποίησης
στο Τ και Ν είναι περίπου 85%, όμως σε κάποιες περιπτώσεις τα ποσοστά είναι μειωμένα, όπως γιά παράδειγμα στις κυστικές βλάβες του παγκρέατος, στην
αυτοάνοση παγκρεατίτιδα και στους στρωματικούς
όγκους, όπου υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην
αξιολόγηση του υλικού. Η χρήση βελόνας 19 G (TRUCUT biopsy – core biopsy) επιτρέπει την αξιολόγηση
της αρχιτεκτονικής του προς εξέταση ιστού. (17)
Θεραπευτικά η μέθοδος έχει από ετών χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του παγκρεατικού
πόνου (με νευρόλυση ή αναστολή της λειτουργίας του
κοιλιακού πλέγματος (18,19) και για την παροχέτευση
ψευδοκύστεων (20). Πρόσφατα εφαρμόστηκε η έγχυση θεραπευτικών ουσιών σε συμπαγείς βλάβες του
παγκρέατος (EUS FNI - fine needle injection) (21), ή η
έγχυση αιθανόλης σε κυστικές βλάβες παγκρέατος.
Αντενδειξεις
Απόλυτη αντένδειξη αποτελεί η σημαντικού βαθμού
επικινδυνότητα για ορισμένους ασθενείς από την καταστολή που θα χορηγηθεί, η παράταση του χρόνου
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Ενδοσκοπική κάψουλα
ΙΕ Θεοδωρόπουλος

SUMMARY
Theodoropoulos EI. Capsule Endoscopy. It is now more than seven years since capsule endoscopy was first introduced to the gastroenterological community. This disposable small video capsule,
containing its own optical dome, light source, batteries, transmitter and antenna, is swallowed with
water after a twelve hour fast. The capsule is propelled via peristalsis through the gastrointestinal
tract, capturing about 60 000 digital images, and is excreted naturally. Capsule endoscopy has
become a first-line tool for detecting abnormalities in the small bowel, because all other imaging
technologies are rather ineffective. There are some clear indications for capsule endoscopy: obscure
gastrointestinal bleeding, suspected small bowel tumour, suspected Crohn’s disease, surveillance
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
of inherited polyposis syndromes, drug-induced small bowel injury, and any abnormal small
bowel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
imaging. Controversy persists regarding what is a normal small bowel appearance, which is exacerbated by the inability to take biopsies and thus differentiate between entities; with technological
advances, however, it is hoped that this will be addressed. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 38-43, 2010.
Key words: capsule endoscopy, Crohn’s disease, celiac disease, small bowel tumors, obscure
gastrointestinal bleeding

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έχουν περάσει σχεδόν επτά χρόνια από τη στιγμή που η ενδοσκοπική κάψουλα εισήχθη
στη διαγνωστική φαρέτρα των γαστρεντερολόγων. Αυτή η μικρή αναλώσιμη συσκευή, που
διαθέτει δική της οπτική κεφαλή, πηγή φωτός, μπαταρία, πομπό και κεραία, καταπίνεται από
τον ασθενή με νερό μετά από δωδεκάωρη νηστεία. Η κάψουλα προωθείται με τον εντερικό
περισταλτισμό στον γαστρεντερικό σωλήνα, λαμβάνοντας περίπου 60.000 ψηφιακές εικόνες
και στη συνέχεια απεκκρίνεται στα κόπρανα. Η ενδοσκοπική κάψουλα αποτελεί αυτή τη στιγμή
πρώτης γραμμής εργαλείο για τη διερεύνηση της παθολογίας του λεπτού εντέρου, καθώς
όλες οι άλλες απεικονιστικές μέθοδοι είναι σχετικά αναποτελεσματικές. Σήμερα, οι ενδείξεις
της ενδοσκοπικής κάψουλας περιλαμβάνουν τις εξής καταστάσεις: την απροσδιόριστης
αιτιολογίας αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα, την υπόνοια όγκου του λεπτού εντέρου,
την υποψία νόσου Crohn, την επιτήρηση των συνδρόμων οικογενούς πολυποδίασης, και την
φαρμακευτικής αιτιολογίας εντεροπάθεια. Εντούτοις, δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία όσον
αφορά τη φυσιολογική απεικόνιση του λεπτού εντέρου, γεγονός που δε διευκολύνει η αδυναμία
λήψης βιοψιών με την ασύρματη κάψουλα, κάτι που θα έλυνε πολλά διαγνωστικά διλήμματα.
Γαστρεντερολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Α’ Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ωστόσο, αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον αυτό θα είναι εφικτό.
xxxxxxxxxxxxxxxx
Συμπερασματικά, η ενδοσκοπική κάψουλα έχει ενσωματωθεί στην καθ’ ημέρα διαγνωστική
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
πράξη των γαστρεντερολόγων, αλλάζοντας σημαντικά την προσέγγιση και αντιμετώπιση της
παθολογίας του λεπτού εντέρου. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 38-43, 2010.
Λέξεις κλειδιά: ενδοσκοπική κάψουλα, νόσος Crohn, κοιλιοκάκη, όγκοι λεπτού εντέρου, ακαθόριστης αιτιολογίας αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενδοσκοπική κάψουλα εισήχθη στην κλινική
πράξη το 2000 από τους Iddan και συν. (1) και βρήκε μεγάλης και ενθουσιώδους αποδοχής. Έκτοτε,
αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη διερεύνηση της
παθολογίας του λεπτού εντέρου. Μέχρι σήμερα έχουν
δημοσιευθεί πληθώρα μελετών που εξετάζουν τόσο τη
χρησιμότητα της νέας αυτής μεθόδου στη διερεύνηση
ποικίλων παθολογικών καταστάσεων όσο και θέματα
σχετικά με την εντερική προετοιμασία και τις τεχνικές
λεπτομέρειες της μεθόδου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΚΑΨΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Η ενδοσκοπική βίντεο-κάψουλα (PillCam SB2, Given
Imaging, Israel) είναι μια ασύρματη συσκευή διαστάσεων 11mm x 26mm που περιλαμβάνει μια πηγή
φωτός, ένα φακό, έναν απεικονιστή, μια μπαταρία
και έναν ασύρματο πομπό. Η ολισθηρή επιφάνειά της
επιτρέπει την εύκολη κατάποση και την αποφυγή
προσκόλλησης του εντερικού περιεχομένου καθώς η
κάψουλα προωθείται με τον εντερικό περισταλτισμό
από το στόμα στον πρωκτό. Η μπαταρία έχει ζωή 7-8
ώρες κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνονται δύο
εικόνες ανά δευτερόλεπτο (50.000 - 60.000 συνολικά)
με μια γωνία λήψης 1560 και μεγέθυνση 8:1. Οι εικόνες
μεταβιβάζονται σε ένα καταγραφέα προσαρμοσμένο με
ζώνη στη μέση του ασθενούς, μέσω οκτώ ηλεκτροδίων
που εφαρμόζονται με ειδικό τρόπο στην κοιλιακή χώρα.
Ακολούθως, τα δεδομένα από τον καταγραφέα μεταφέρονται σε ηλεκτρονική υπολογιστή και διαβάζονται
ως βίντεο-φιλμ συνεχόμενης καταγραφής με τη χρήση
ειδικού προγράμματος (RAPID 5, Given Imaging). Το
πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού κατά
προσέγγιση της εκάστοτε θέσης της κάψουλας, της
αυτόματης ανίχνευσης αίματος, της επιλογής γρήγορου
διαβάσματος, ενώ είναι εφοδιασμένο με παραδείγματα
παθολογικών εικόνων από ενσωματωμένο άτλαντα,
με σκοπό την καλύτερη ερμηνεία των ευρημάτων
από τον μελετητή.
Η όλη εξέταση είναι εύκολη, ασφαλής, μη επεμ-

βατική και κατά τη διάρκειά της ο ασθενής είναι
περιπατητικός. Ο ασθενής καταπίνει την κάψουλα
με λίγο νερό μετά από 12ωρη νηστεία. Είναι δυνατή
η λήψη διαυγών υγρών δύο ώρες μετά την κατάποση
ενώ 4 ώρες μετά ο ασθενή μπορεί να λάβει ελαφρύ
γεύμα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγραφής
μπορούν να εκτελούνται οι συνήθεις καθημερινές
δραστηριότητες.
Πρόσφατα, ορισμένοι ερευνητές πρότειναν την
προσθήκη της εντερικής προετοιμασίας πριν από
την κατάποση της κάψουλας ώστε να βελτιωθεί το
ποσοστό ολικής ενδοσκόπησης του λεπτού εντέρου
και να απεικονισθεί καλύτερα το άπω λεπτό έντερο
(2-4). Στο 20% των περιπτώσεων η ενδοσκοπική
κάψουλα αποτυγχάνει να φθάσει στο τυφλό και να
απεικονίσει όλο το βλεννογόνο του λεπτού εντέρου.
Μια ομάδα ειδικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
χρήση εντερικής προετοιμασίας και προκινητικών
φαρμάκων βελτιώνει την ποιότητα καθαρισμού του
λεπτού εντέρου και πιθανώς αυξάνει την πιθανότητα ολοκλήρωση της εξέτασης, εντούτοις ο τύπος
φαρμάκου, η ακριβής δοσολογία και η χρονική στιγμή
χορήγησής του δεν έχουν καθοριστεί (5).
Μια ακόμα ενδοσκοπική κάψουλα, η Olympus
EndoCapsule (Olympus, Japan), έχει πάρει έγκριση
και φάνηκε εξ’ ίσου αποτελεσματική με την PillCam
SB (6).
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ ΛΕΠΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ
1. Ακαθόριστης αιτιολογίας αιμορραγία
του γαστρεντερικού σωλήνα

Η ακαθόριστης αιτιολογίας αιμορραγία από το
γαστρεντερικό σωλήνα αποτέλεσε την πρωταρχική
ένδειξη της ενδοσκοπικής κάψουλας, μετά από τα
αποτελέσματα της μελέτης των Lewis και Swain (7).
Έκτοτε, μια σειρά μελετών έδειξαν τη σημαντική
διαγνωστική υπεροχή της ενδοσκοπικής κάψουλας
(39-90%) έναντι άλλων εξετάσεων, όπως είναι η προωθητική εντεροσκόπηση (push enteroscopy) (8-10).
Φάνηκε επίσης ότι όσο πλησιέστερα χρονικά στο
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επεισόδιο της αιμορραγίας διενεργηθεί η εξέταση με
κάψουλα, τόσο αυξάνει και η διαγνωστική ακρίβεια.
Η ευαισθησία της εξέτασης κυμαίνεται μεταξύ 89 και
92% και η ακρίβεια είναι περίπου 95%. Επομένως,
φαίνεται ότι η ενδοσκοπική κάψουλα έχει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια στη διερεύνηση της ακαθόριστης
αιτιολογίας αιμορραγίας από το γαστρεντερικό και
μπορεί να οδηγήσει στην πιο πρώιμη διάγνωση του
αιτίου. Επίσης, μπορεί να καθορίσει σημαντικά τη
λήψη περαιτέρω διαγνωστικών και θεραπευτικών
αποφάσεων για τον ασθενή (11). Με βάση αυτά τα
ευρήματα, ο νέος αλγόριθμος στην προσέγγιση των
ασθενών με ακαθόριστης αιτιολογίας αιμορραγία από
το γαστρεντερικό σωλήνα προτείνει την ενδοσκοπική
κάψουλα ως εξέταση εκλογής μετά από αρνητική
ενδοσκόπηση ανώτερου και κατώτερου πεπτικού,
ακολουθούμενη από την προωθητική εντεροσκόπηση,
την εντεροσκόπηση με διπλό μπαλόνι (double balloon
enteroscopy) ή τη διεγχειρητική εντεροσκόπηση ως
θεραπευτικές μεθόδους (11). Ορισμένες μελέτες έχουν
συγκρίνει την ενδοσκοπική κάψουλα με την εντεροσκόπηση με διπλό μπαλόνι και έδειξαν ότι η πρώτη
υπερέχει ή έχει τουλάχιστον την ίδια αποτελεσματικότητα με τη δεύτερη (6,12).

αποφάσεων. Μια μελέτη σύγκρισης της ενδοσκοπικής
κάψουλας με την ειλεο-κολοσκόπηση στην ανίχνευση της πρώιμης μετεγχειρητικής υποτροπής έδειξε
ότι η ειλο-κολοσκόπηση αποτελεί καλύτερο αρχικό
διαγνωστικό μέσο για την ανίχνευση της πρώιμης
υποτροπής του άπω λεπτού εντέρου, ενώ αντίθετα η
κάψουλα αναδεικνύει βλάβες κυρίως στο εγγύς τμήμα
του λεπτού εντέρου (16). Η ενδοσκοπική κάψουλα
βρέθηκε χρήσιμη στην κατηγοριοποίηση ασθενών με
ακαθόριστη κολίτιδα, αν και η αρνητική εξέταση δεν
αποκλείει τη νόσο Crohn (17). Επιπλέον, η ενδοσκοπική
κάψουλα σε ασθενείς με χρόνια ανθεκτική ληκυθίτιδα
ανέδειξε διάσπαρτα αφθώδη έλκη και διαβρώσεις του
βλεννογόνου μεταξύ δωδεκαδακτύλου και ειλεού (18),
αν και η ακριβής φύση αυτών των βλαβών δεν έχει
καθοριστεί. Περιπτώσεις όπου ανευρίσκονται λίγα
αφθώδη έλκη στο λεπτό έντερο κατά την ενδοσκόπηση
με κάψουλα μπορεί να αποτελέσουν διαγνωστικά διλήμματα, δεδομένου ότι και άλλες καταστάσεις, όπως
η λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
(ΜΣΑΦ), μπορεί να προκαλέσουν παρόμοιες βλάβες.
Συνεπώς, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται
να απέχουν από τη λήψη ΜΣΑΦ τουλάχιστον για ένα
μήνα πριν από την εξέταση.

2. Πιθανολογούμενη νόσος Crohn

3. Κληρονομούμενα σύνδρομα
πολυποδίασης

Οι αρχικές μελέτες επάνω στη χρησιμότητα της
ενδοσκοπικής κάψουλας σε ασθενείς με υποψία νόσου
Crohn έδειξαν ότι υπερέχει σημαντικά σε σύγκριση με
τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους (13). Μια πρόσφατη
μετα-ανάλυση 11 προοπτικών συγκριτικών μελετών
έδειξε ότι η ενδοσκοπική κάψουλα έχει καλύτερη
διαγνωστική ακρίβεια (15 - 44%) σε σχέση με άλλες
μεθόδους απεικόνισης (14). Αυτό ισχύει τόσο για τη
γνωστή όσο και για την πιθανολογούμενη νόσο Crohn.
Μια ομάδα ειδικών, μετά από ανακεφαλαίωση της
βιβλιογραφίας για το ρόλο της ενδοσκοπικής κάψουλας τόσο στη γνωστή όσο και στην πιθανολογούμενη
νόσο Crohn κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κάψουλα
υπερέχει συγκριτικά με τη διάβαση λεπτού εντέρου
με βάριο και πιθανώς και από τις άλλες μεθόδους,
στην ανάδειξη των πρώιμων βλεννογονικών βλαβών
του λεπτού εντέρου στα αρχικά στάδια της νόσου
Crohn (15). Στους ασθενείς με γνωστή νόσο Crohn,
η κάψουλα μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό
ρόλο στο χειρισμό του αρρώστου, να επιτρέψει την
εκτίμηση της βλεννογονικής επούλωσης μετά από τη
θεραπεία και τέλος να επιτρέψει τη διάγνωση της
πρώιμης μετεγχειρητικής υποτροπής της νόσου, καθοδηγώντας έτσι τη λήψη περαιτέρω θεραπευτικών

Η ενδοσκοπική κάψουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην επιτήρηση των πολυπόδων του λεπτού εντέρου
σε ασθενείς με οικογενή σύνδρομα πολυποδίασης.
Έχει δειχθεί η υπεροχή της κάψουλας στην ανάδειξη
μικρών πολυπόδων του λεπτού εντέρου σε ασθενείς
με σύνδρομο Peutz-Jeghers σε σχέση με τη διάβαση του
λεπτού εντέρου με βάριο (19). Ωστόσο, η ανάδειξη
πολυπόδων στο δωδεκαδάκτυλο είναι δυσχερής με
την κάψουλα λόγω της ταχείας διέλευσης από αυτό
και ως εκ τούτου, μπορεί να δώσει ψευδώς αρνητικό
αποτέλεσμα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η εκτίμηση του
μεγέθους του πολύποδα. Αυτό παρατηρήθηκε σε μια
μελέτη σύγκρισης της ενδοσκοπικής κάψουλας με τη
την προωθητική εντεροσκόπηση και την κολοσκόπηση
(20). Σε αυτή τη μελέτη η κάψουλα ανέδειξε λιγότερους
πολύποδες και υποεκτίμησε το μέγεθος των μεγάλων
πολυπόδων. Ο συνδυασμός της ενδοσκοπικής κάψουλας με την εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού και την
πολυπεκτομή στον ίδιο χρόνο ίσως να αποτελέσει την
ιδανική μέθοδο παρακολούθησης και θεραπευτικής
αντιμετώπισης αυτών των ασθενών, αποφεύγοντας
πιθανώς το χειρουργείο (21).
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4. Όγκοι λεπτού εντέρου

Η χρήση της ενδοσκοπικής κάψουλας έχει αυξήσει
πάνω από το διπλάσιο το ποσοστό διάγνωσης των
όγκων του λεπτό έντερο, από το 3 στο 6-9%. Οι περισσότεροι όγκοι βρέθηκαν σε ασθενείς που διερευνούνταν για ακαθόριστης αιτιολογίας αιμορραγία από το
γαστρεντερικό σωλήνα (22-24). Η έκβαση των όγκων
του λεπτού εντέρου εξαρτάται σημαντικά από την
έγκαιρη διάγνωσή τους, και συνεπώς η επέκταση της
εφαρμογής της κάψουλας στη διερεύνηση μη ειδικών
γαστρεντερικών συμπτωμάτων μπορεί να βελτιώσει
το χειρισμό και την επιβίωση αυτών των ασθενών,
αλλά αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί με περαιτέρω
μελέτες.
5. Κοιλιοκάκη

Η κοιλιοκάκη προσβάλει περίπου 1% του δυτικού
πληθυσμού. Η ενδοσκοπική κάψουλα επιτρέπει μια
υψηλής ανάλυσης μεγέθυνση του βλεννογόνου του
λεπτού εντέρου, δίνοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης
των ενδοσκοπικών βλαβών που παρατηρούνται σε
ασθενείς με κοιλιοκάκη, όπως η οδόντωση (scalloping)
των πτυχών, η εικόνα δίκην πλακόστρωτου, η επιπέδωση του βλεννογόνου, η αραίωση των κυκλοτερών
πτυχών και η οζώδης διαμόρφωση. Η κάψουλα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως μέσο επιτήρησης των ασθενών
με μερική ανταπόκριση ή στους μη ανταποκριθέντες
στη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, ή να επιτρέψει τη
διάγνωση σε ασθενείς με θετικά αντισώματα που
αρνούνται της συμβατικής ενδοσκόπησης. Οι αρχικές μελέτες έδειξαν ότι η ενδοσκοπική κάψουλα έχει
υψηλή ευαισθησία στους ασθενείς με αποδεδειγμένη
κοιλιοκάκη (25). Η συναινετική ομάδα μελέτης της κοιλιοκάκης συμπεραίνει ότι τα υπάρχοντα δεδομένα είναι
αρκετά για να στηρίξουν τη χρήση της ενδοσκοπικής
κάψουλας ως προγνωστικό εργαλείο σε ασθενείς με
αποδεδειγμένη κοιλιοκάκη που γίνονται συμπτωματικοί
και, πιθανώς μελλοντικά, ως αρχικό διαγνωστικό μέσο
για την επιβεβαίωση της ατροφίας του βλεννογόνου
σε ασθενείς με θετικά αντισώματα (26).
6. Εκτίμηση των προκαλούμενων από
φάρμακα βλαβών του λεπτού εντέρου

Μια άλλη ένδειξη της ενδοσκοπικής κάψουλας είναι
η εκτίμηση της τοξικής επίδρασης διαφόρων φαρμάκων
(π.χ. ΜΣΑΦ) στο βλεννογόνο του λεπτού εντέρου.
Η κάψουλα αναδεικνύει ξεκάθαρα τις βλάβες στο
βλεννογόνο του λεπτού εντέρου που προκαλούν τα
ΜΣΑΦ, τόσο οι COX-1 όσο και οι COX-2 ανταγωνιστές.
Οι βλάβες περιλαμβάνουν ερύθημα, διαβρώσεις, μικρά
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έλκη και διαφραγμάτια που προκαλούν στένωση του
αυλού (27). Επίσης, η ενδοσκοπική κάψουλα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του λεπτού
εντέρου μεταμοσχευμένων ασθενών, στη διάγνωση
της αντίδρασης του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή
(GVHD) και πιθανώς στην παρακολούθηση της επούλωσης του βλεννογόνου σε ασθενείς με νόσο Crohn
λεπτού εντέρου μετά από διάφορες θεραπευτικές
παρεμβάσεις (28,29).
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Η κατακράτηση αποτελεί πρακτικά τη μοναδική
επιπλοκή της ενδοσκοπικής κάψουλας. Αναφέρεται
στην επ’ αόριστο κατακράτηση της κάψουλας στο
λεπτό έντερο, που απαιτεί την οποιασδήποτε μορφής
παρέμβαση προκειμένου να αρθεί, σε αντιδιαστολή
με την καθυστερημένη διέλευση από το λεπτό έντερο
προς το τυφλό κατά τη διάρκεια της καταγραφής,
που επισυμβαίνει στο 20% των περιπτώσεων. Η
κατακράτηση της κάψουλας θεωρητικά μπορεί να
οδηγήσει σε αποφρακτικό ειλεό και χειρουργική παρέμβαση, αν τελικά αυτή δεν αποβληθεί. Το ποσοστό
της κατακράτησης φαίνεται να εξαρτάται από την
ένδειξη της εξέτασης. Υψηλό ποσοστό παρατηρείται
σε ασθενείς με γνωστή νόσο του Crohn, με στένωση
από ΜΣΑΦ, ακτινική εντερίτιδα και όγκους του λεπτού εντέρου. Η φυσιολογική διάβαση του λεπτού
εντέρου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κατακράτησης
της κάψουλας. Ο κίνδυνος κατακράτησης για τους
ασθενείς με ακαθόριστης αιτιολογίας αιμορραγία από
το πεπτικό είναι περίπου 5%, στην πιθανολογούμενη
νόσο Crohn 1,4% και στη γνωστή νόσο Crohn 8% ή και
περισσότερο. Καμία περίπτωση κατακράτησης δεν
παρατηρήθηκε σε 773 υγιείς εθελοντές που έλαβαν
κάψουλα. Μέχρι και σήμερα καμία περίπτωση οξείας
εντερικής απόφραξης οφειλόμενη σε κατακράτηση
της κάψουλας δεν έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία
(30). Σε περίπτωση υπόνοιας κατακράτησης της κάψουλας, θα πρέπει να γίνεται ακτινογραφία κοιλίας
μετά πάροδο δύο εβδομάδων. Εφόσον πιστοποιηθεί
η κατακράτηση, συστήνεται αφαίρεση της κάψουλας
ενδοσκοπικά (εντεροσκόπηση διπλού μπαλονιού) ή
χειρουργικά. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για
την αφαίρεσή της, εκτός και αν ο ασθενής γίνει συμπτωματικός. Η θεραπευτική παρέμβαση όχι απλώς
επιτρέπει την αφαίρεση της κάψουλας, αλλά και του
πιθανού αιτίου που την προκάλεσε (30).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια των χρόνων από τη στιγμή που
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εισήχθη στη διαγνωστική φαρέτρα, η ενδοσκοπική
κάψουλα ανέδειξε την υπεροχή της την έναντι των
άλλων μεθόδων για την απεικόνιση του βλεννογόνου
του λεπτού εντέρου. Θα πρέπει να εφαρμόζεται
έγκαιρα στη διερεύνηση της ακαθόριστης αιτιολογίας αιμορραγίας του πεπτικού, στην οποία η υψηλή
διαγνωστική της ακρίβεια μπορεί να καθοδηγήσει την
αντιμετώπιση του ασθενούς και να βοηθήσει στη λήψη
της κατάλληλης απόφασης για την περαιτέρω διαγνωστική ή θεραπευτική παρέμβαση. Επομένως, μπορεί
να επηρεάσει την έκβαση. Κάτω από τις κατάλληλες
κλινικές προϋποθέσεις και ενδείξεις αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο για τη νόσο Crohn, με μικρό
μόνο κίνδυνο για τους ασθενείς. Ωστόσο, θα πρέπει
να μελετηθεί περαιτέρω η φυσιολογική απεικόνιση του
λεπτού εντέρου σε υγιής εθελοντές. Ο συνδυασμός
της ενδοσκοπικής κάψουλας με την εντεροσκόπηση
διπλού μπαλονιού θα επιτρέπει ιδανικά τον καλύτερο
τρόπο επιτήρησης ασθενών με κληρονομούμενα σύνδρομα πολυποδίασης. Η ενδοσκοπική κάψουλα είναι
χρήσιμη στην επιτήρηση των ασθενών με κοιλιοκάκη,
ενώ μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση της ακεραιότητας του βλεννογόνου του
λεπτού εντέρου σε μια πληθώρα νοσημάτων (π.χ. σε
μεταμοσχευμένους ασθενείς).
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Υπερηχοτομογράφημα με χορήγηση σκιαγραφικού
στα νοσήματα του πεπτικού συστήματος
ΔΔ Κόκκινος

SUMMARY
Cokkinos DD. Contrast enhanced ultrasonography in gastrointestinal diseases. Ultrasound
contrast agents are being used today in a variety of imaging applications. The commonest indication
is the detection and characterisation of focal liver lesions. However, contrast agents are also applied
in other gastrointestinal clinical problems. This article describes the basic principles of ultrasound
contrast agent imaging. The haemodynamic characteristics of normal hepatic parenchymal vasculature are analysed, as well as their alteration in different abnormal entities. Examples of contrast
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
agent imaging of the commonest benign and malignant focal liver lesions are given. Finally,
other
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
applications in the gastrointestinal system are briefly mentioned. Nosokomiaka Chronika, 72,
Supplement, 44-53, 2010.
Key words: ultrasound, contrast agents, focal liver lesions

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ενισχυτές ηχογενείας (υπερηχογραφικές σκιαγραφικές ουσίες) χρησιμοποιούνται τα τελευταία
χρόνια όλο και περισσότερο σε διάφορες ακτινολογικές εφαρμογές. H συχνότερη χρήση
τους είναι στην ανάδειξη και στο χαρακτηρισμό των εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων, ενώ
χρησιμοποιούνται και σε διάφορα ακόμη κλινικά προβλήματα του γαστρεντερικού συστήματος.
Στο άρθρο αναφέρονται σύντομα οι βασικές αρχές της λειτουργίας των υπερηχογραφικών
σκιαγραφικών. Περιγράφονται τα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά ενισχύσεως του φυσιολογικού
xxxxxxxxxxxxxxxx
ηπατικού παρεγχύματος και στη συνέχεια αναλύεται η μεταβολή των χαρακτηριστικώνxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
αυτών
σε διάφορες παθολογικές οντότητες. Παρατίθενται παραδείγματα των συχνότερων καλοήθων
και κακοήθων ηπατικών αλλοιώσεων και τα υπερηχογραφικά ευρήματα μετά από την έγχυση
ενισχυτού. Τέλος, αναφέρονται συνοπτικά οι υπόλοιπες εφαρμογές στο γαστρεντρικό σύστημα.
Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 44-53, 2010.
Λέξεις κλειδιά: υπέρηχοι, σκιαγραφικές ουσίες, εστιακές ηπατικές αλλοιώσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρκετά συχνά, κατά τη διάρκεια των υπερηχογραΕπιμελητής Β’, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

φικών εξετάσεων της κοιλίας απεικονίζονται εστιακές
ηπατικές αλλοιώσεις, είτε ως τυχαίο εύρημα είτε στα
πλαίσια τακτικής παρακολούθησης. Πολλές φορές
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χαρακτηρισμός των αλλοιώσεων δεν γίνεται με την
υπερηχοτομογραφία και οι ασθενείς παραπέμπονται
για διευκρινιστική απεικόνιση με αξονική (ΑΤ) ή μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) ή και βιοψία. Ωστόσο, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου η υπερηχοτομογραφία είναι δυνατό
να θέσει την τελική διάγνωση. Σ’αυτό βοηθά η μελέτη με
τη χρήση των υπερηχογραφικών σκιαγραφικών ουσιών.
Οι ουσίες αυτές βρίσκουν τη συχνότερη εφαρμογή τους
στην ακτινοδιαγνωστική στο χαρακτηρισμό των εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων, αλλά χρησιμοποιούνται κε
σε άλλους τομείς της γαστρεντερικής απεικόνισης. Στο
παρόν άρθρο πραγματοποιείται σύντομη περιγραφή
των βασικών χαρακτηριστικών των υπερηχογραφικών σκιαγραφικών, ανασκόπηση της συμπεριφοράς
των διαφόρων εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων και
τέλος αναφορά των υπολοίπων ενδείξεών τους στο
γαστρεντερικό σύστημα.
1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ
ΗΧΟΓΕΝΕΙΑΣ
Οι ουσίες αυτές αποτελούνται από μικροφυσαλλίδες αερίων με μεγάλη διαφορά αντίστασης με το
αίμα και πιο ευένδοτες από τους ιστούς (1). Καθώς οι
υπέρηχοι προσκρούουν επάνω στις φυσαλλίδες, αυτές
διογκώνονται (περίπου στο διπλάσιο της αρχικής τους
διαμέτρου) και συρρικνώνονται, στέλνοντας πίσω στο
μετατροπέα ένα ποσό ενέργειας πολύ μεγαλύτερο
από αυτό ενός παθητικού ανακλαστήρα. Αντίθετα, τα
σκιαγραφικά της ΑΤ και ΜΤ παίζουν απλώς παθητικό
ρόλο στην απεικονιστική ενίσχυση. Η συχνότης συντονισμού των φυσαλλίδων εξαρτάται μεταξύ άλλων
και από τη διάμετρό της. Έστι για μια διάμετρο 5 μm,
που επιτρέπει την κυκλοφορία μέσω των τριχοειδών,
η συχνότης αυτή είναι περίπου 5 ΜHz, άρα συμπίπτει
με τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται στα υπερηχογραφικά μηχανήματα στην κλινική πράξη. Μετά από
την ενδοφλέβιο έγχυση του ενισχυτού, παρατηρείται
αύξηση της συχνότητας κατά αρκετές χιλιάδες φορές
σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς ιστούς (2). Αυτό
έχει σαν συνέπεια αύξηση και του υπερηχογραφικού
σήματος για μερικά λεπτά έως και 25 dΒ, δηλαδή 300
φορές πολλαπλάσιο του αρχικού σήματος (1).
Το περιεχόμενο των σκιαγραφικών είναι μία αέριος
ουσία εγκλεισμένη σε ένα συμπαγές περίβλημα, έτσι
ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα του φαρμάκου
μέσα στην υπερηχογραφική δέσμη. Απαραίτητη για
την απεικόνιση των ενισχυτών είναι η αρμονική συμπεριφορά: σε αντίθεση με τους στατικούς ανακλαστήρες ιστού που ανακλούν τους υπερήχους με την
ίδια συχνότητα της αρχικής δέσμης, ο συντονισμός
των μικροφυσαλλίδων από τους υπερήχους προκα-
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λεί μεταβολή του σχήματος και του μεγέθους τους.
Έτσι, εκτός από την ανάκλαση της αρχικής-βασικής
συχνότητος, εκπέμπονται υπερηχογραφικά σήματα
με συχνότητα πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια από
αυτή της αρχικής εκπεμπόμενης δέσμης (1). Τα σήματα
αυτά λέγονται αρμονικές και είναι παρόμοια με τους
ήχους που παράγει ένα έγχορδο ή κρουστό μουσικό
όργανο ή μία καμπάνα. Για να εμφανισθεί η αρμονική
συμπεριφορά, η ένταση της υπερηχογραφικής δέσμης
δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ χαμηλή (διότε τότε οι
φυσαλλίδες δεν ανταποκρίνονται), ούτε πολύ υψηλή
(διότε τότε ρήγνυνται). Η ένταση αυτή εκφράζεται με
το μηχανικό δείκτη (mechanical index: MI). Οι σύγχρονοι
ενισχυτές ηχογενείας δεύτερης γενιάς απεικονίζονται
με χαμηλό ΜΙ 0,1-0,3.
Η μεγάλη χρησιμότητα των σκιαγραφικών είναι η
απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της παρεγχυματικής μικροκυκλοφορίας, δηλαδή εκείνης που υπάρχει
σε αγγεία πολύ μικρά και με πολύ χαμηλή ταχύτητα,
ώστε να μην ανιχνεύονται επαρκώς από την Power,
Pulsed και Colour Doppler απεικόνιση (3). Η ενίσχυση
των ιστών ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο και συνεχώς
έως και για 7 min μετά από την ενδοφλέβια έγχυση.
Στον τομέα αυτό, τα υπερηχογραφικά σκιαγραφικά
υπερισχύουν αυτών της ΑΤ και ΜΤ, όπου η ενίσχυση
ελέγχεται μόνο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα,
ενώ στο ενδιάμεσο δεν είναι δυνατόν να παρακολουθηθεί. Μία ακόμη διαφορά των υπερηχογραφικών
ενισχυτών ηχογενείας από τις αντίστοιχες ουσίες ΑΤ και
ΜΤ είναι ότι παραμένουν στον ενδαγγειακό χώρο και
δεν διαχέονται εκτός αυτού. Μετά από την ενίσχυση
των ιστών, το συμπαγές περίβλημα μεταβολίζεται
στο ήπαρ, ενώ η αέριος ουσία αποβάλλεται δια της
εκπνοής. Τα σκιαγραφικά δεν απεκκρίνονται από τους
νεφρούς και δεν συγκεντρώνονται στο πυελοκαλυκικό σύστημα, έτσι νεφρική ανεπάρκεια δεν αποτελεί
αντένδειξη για τη χρήση τους.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΚΩΝ
ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ
Ο χαρακτηρισμός των εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων ως καλοήθων ή κακοήθων είναι απαραίτητος για τη συντηρητική ή επεμβατική θεραπεία
του ασθενούς (4) και συνήθως πραγματοποιείται με
ΑΤ ή ΜΤ. Στον τομέα αυτό η ικανότητα της απλής
(B mode) υπερηχοτομογραφίας είναι περιορισμένη.
Πρακτικώς, ασφαλής διάγνωση και χαρακτηρισμός
αλλοιώσεων με συμβατική υπερηχοτομογραφία γίνεται με υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια μόνο για τις
ηπατικές κύστεις, τις αποτιτανώσεις (4), και πιθανώς
για τα τυπικά αιμαγγειώματα. Όμως σε πιο δύσκολες
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περιπτώσεις (πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς ηπατικοί
όγκοι) υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί και συνήθως
απαιτείται συμπληρωματικός έλεγχος με ΑΤ ή ΜΤ.
Εκτός αυτού, βλάβες με ηχογένεια όμοια με αυτή του
φυσιολογικού ηπατικού παρεγχύματος μπορούν να
διαφύγουν στο απλό υπερηχογράφημα. Ακόμη όμως
και η Colour και Power Doppler υπερηχογραφία έχει
περιορισμένη χρησιμότητα στην ανάδειξη της αιματώσεως των βλαβών, αφού περιορίζεται από το
βάθος της αλλοιώσεως, τη χαμηλή ταχύτητα ροής
και το μικρό μέγεθος των αγγείων, ενώ επηρεάζεται
από την κίνηση, την αναπνευστική και την καρδιακή
λειτουργία του ασθενούς (4).
Η υπερηχογραφία με σκιαγραφικό βρίσκει σε τέτοια
κλινικά ερωτήματα τη συχνότερη εφαρμογή της. Ο
ακριβής μηχανισμός με τον οποίο μερικές φυσαλλίδες
προσλαμβάνονται από το ήπαρ δεν είναι απολύτως
σαφής, αλλά το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα πιθανότατα είναι υπεύθυνο (2). Η απεικόνισή τους γίνεται
κατά τη διάρκεια της αγγειακής φάσης που χωρίζεται
στην αρχική αρτηριακή (έως 25-35 sec μετά από την
ενδοφλέβιο έγχυση) και την πυλαία (έως 2 min). Στη
συνέχεια ακολουθεί η φάση του ηπατικού παρεγχύματος (ενίσχυση κολποειδών και κυττάρων Κupffer-έως
5 min). Οι φάσεις αυτές είναι παρόμοιες με αυτές που
ακολουθούν τα σκιαγραφικά που χρησιμοποιούνται
στην ΑΤ. Οι χρόνοι επίσης εξαρτώνται από το εκάστοτε
χρησιμοποιούμενο φάρμακο (2,5,6).
Παρόλο που συνήθως υπάρχει αντιστοιχία ενισχύσεως μιας αλλοίωσης μετά από έγχυση σκιαγραφικού,
ανεξαρτήτως της απεικονιστικής μεθόδου (υπέρηχοι,
ΑΤ, ΜΤ), υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα σκιαγραφικά
των υπερήχων συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά
από αυτά της ΑΤ και ΜΤ (7,8) στην καθυστερημένη
ομοιογενή φάση ενισχύσεως και ιδίως σε κακοήθεις
αλλοιώσεις, έως και στο 25% των ασθενών. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, το υπερηχογραφικό σκιαγραφικό εμφανίζει έλλειμμα πληρώσεως, ενώ η αλλοίωση στη ΜΤ και
ΑΤ συνεχίζει να ενισχύεται, ίσως επειδή οι μικροφυσαλλίδες είναι καθαρά ενδαγγειακές και δεν διαχέονται
στο διάμεσο ιστό, σε αντίθεση με τα σκιαγραφικά της
ΑΤ και ΜΤ. Εκτός αυτού τα σύμπλοκα ιωδίου (ΑΤ)
και γαδολινίου (ΜΤ) φαίνεται πως επηρεάζουν τη
συμπεριφορά της πυλαίας φάσης διαφορετικά από
αυτή των υπερηχογραφικών σκιαγραφικών.
Σε γενικές γραμμές πάντως οι κακοήθεις ηπατικές
αλλοιώσεις εμφανίζουν αρχική αρτηριακή ενίσχυση,
αφού αρδεύονται κυρίως από την ηπατική αρτηρία,
ενώ στην καθυστερημένη κολποειδική φάση απεικονίζονται σαν ελλείμματα πλήρωσης. Αντίθετα, οι
καλοήθεις αλλοιώσεις (που αιματώνονται κυρίως από
την πυλαία φλέβα) στην καθυστερημένη φάση εμφανίζουν ενίσχυση ανάλογη αυτής του πέριξ ηπατικού
παρεγχύματος και συνεχίζουν να προσλαμβάνουν τη
σκιαγραφική ουσία. Βέβαια, η κάθε εστιακή αλλοίωση

εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιμοδυναμικής
συμπεριφοράς που θα αναλυθούν ακολούθως:
3. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
Αιμαγγείωμα

Μετά από την ενδοφλέβια έγχυση του σκιαγραφικού, ακολουθεί μια αρχική αρτηριακή περιφερική
κομβολογιοειδής ενίσχυση. Στη συνέχεια η αλλοίωση
ενισχύεται και πληρούται κεντρομόλως, παρομοίως
με τις αντίστοιχες φάσεις ΑΤ και ΜΤ (9) (Εικόνα 1)
διατηρώντας το σκιαγραφικό έως και την καθυστερημένη φάση. Ενώ ένα μικρό αιμαγγείωμα είναι δυνατόν
να ενισχυθεί πλήρως σε 1 λεπτό, για τις μεγαλύτερες
αλλοιώσεις 5 λεπτά μπορεί να μην είναι αρκετά και
η βλάβηνα μην ενισχυθεί ποτέ τελείως. Εξάλλου, σε
αιμαγγειώματα υποηχογενή ή ετερογενώς υπερηχογενή
πριν από τη χορήγηση του σκιαγραφικού, είναι δυνατόν
να παραμείνει χωρίς ενίσχυση μια κεντρική περιοχή
η οποία αντιστοιχεί σε θρομβωτικά ή ινοσκληρυντικά
στοιχεία. Συνολικά για τα αιμαγγειώματα πάντως,
η τυπική αρχική περιφερική ενίσχυση με ακόλουθη
κεντρομόλο πλήρωση θέτει τη διάγνωση (9).
Εστιακή οζώδης υπερπλασία (ΕΟΥ)

Η υπερηχοτομογραφία με ενισχυτή ηχογένειας
είναι πιο ειδική από τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους για το χαρακτηρισμό της ΕΟΥ (10). Μετά από
την ενδοφλέβια χορήγηση του ενισχυτού, η αλλοίωση
απεικονίζεται στην πρώιμη αρτηριακή φάση (έως
15’’) ενισχυόμενη από ένα κεντρικό αγγείο προς την
περιφέρεια (Εικόνα 2), σε αντίθεση με το αιμαγγείωμα
που εμπλουτίζεται από την περιφέρεια προς τα έσω.
Η φάση αυτή διαρκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα
(2-3’’) και εμφανίζεται με τη χαρακτηριστική εικόνα
«δίκην ακτίνων τροχού» (11). Στη συνέχεια, η αλλοίωση
εμφανίζεται ισο- ή υπεραγγειούμενη σε σύγκριση με το
υπόλοιπο ήπαρ σε όλες τις φάσεις. Στις περιπτώσεις
εκείνες όπου παρατηρείται η ύπαρξη ινώδους ουλής,
αυτή απεικονίζεται υποηχογενής χωρίς να προσλαμβάνει το σκιαγραφικό.
Αδένωμα

Μετά από την έγχυση σκιαγραφικού παρατηρείται
κεντρομόλος αρτηριακή ενίσχυση στην κάψα αλλά και
στο εσωτερικό της αλλοίωσης, εκτός από τις περιοχές
νεκρώσεως. Ο εμπλουτισμός διαρκεί με ισο- ή μέτρια
υποενίσχυση μέχρι και την καθυστερημένη φάση. Η
κάψα γενικά παραμένει υπερενισχυόμενη. Το αδένωμα
συχνά πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από ΕΟΥ, καθώς
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Εικόνα 1. Αιμαγγείωμα ήπατος: Μια υπερηχογενής αλλοίωση απεικονίζεται στο δεξιό ηπατικό λοβό (α). Μετά από την
έγχυση σκιαγραφικού, παρουσιάζει αρχική αρτηριακή περιφερική οζώδη ενίσχυση (β). Στην πυλαία φάση, η αλλοίωση
πληρούται κεντρομόλως (γ). Στην καθυστερημένη κολποειδική φάση, πρόσληψη σημειώνεται στο σύνολο της αλλοιώσεως, εκτός από μία κεντρική περιοχή που δεν ενισχύεται (δ). Η συμπεριφορά είναι συμβατή με αιμαγγείωμα με κεντρική
θρομβωμένη περιοχή.

Εικόνα 2. Ηπατική εστιακή οζώδης υπερπλασία: Μια υποηχογενής εστία σημειώνεται στο δεξιό λοβό του ήπατος σε απλό
B mode (α) και Power Doppler (β) υπερηχογράφημα. Μετά από χορήγηση ενισχυτού ηχογενείας, η αλλοίωση εμφανίζει
ταχεία αρτηριακή ενίσχυση από το κέντρο προς την περιφέρεια (γ, δ). Στην καθυστερημένη φάση, η βλάβη διατηρεί το
σκιαγραφικό (ε). Η αιμοδυναμική συμπεριφορά είναι συμβατή με εστιακή οζώδη υπερπλασία. Ευγενική παραχώρηση
εικόνων: Ελένη Αντύπα.
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το μεν αδένωμα αντιμετωπίζεται γενικά χειρουργικά,
ενώ η ΕΟΥ όχι. Η παρουσία κάψας και νεκρωτικών
περιοχών ευνοεί τη διάγνωση αδενώματος, όπως και
η απουσία κεντρικής τροφοφόρου αρτηρίας (10).

όλες οι περιοχές του λιπώδους ήπατος (περισσότερο
ή λιγότερο υπερηχογενείς) ενισχύονται ομότιμα σε
όλες τις φάσεις (11) και οι εντοπισμένες διαφορές
ηχογένειας εξαφανίζονται (Εικόνα 3).

Ηπατικές κύστεις:

4. ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ.

Μετά από τη χορήγηση σκιαγραφικού, οι κύστεις
απεικονίζονται ως ελλείμματα πλήρωσης σε σύγκριση
με το πέριξ ηπατικό παρέγχυμα σε όλες τις φάσεις.
Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα του τοιχώματός
τους εμφανίσει πρόσληψη σκιαγραφικού, το εύρημα
θα πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη ύποπτη επιμόλυνσης
ή εξαλλαγής.

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ):

Απόστημα:

Τα αποστήματα εμφανίζουν περιφερική μόνον ενίσχυση μετά από τη χορήγηση του σκιαγραφικού, ενώ
τυχόν εσωτερικά διαφραγμάτια είναι δυνατόν επίσης
να ενισχύονται. Το υγρό περιεχόμενο παραμένει χωρίς
ενίσχυση. Ωστόσο, στην αρχική τους φάση, όταν η σύστασή τους είναι κατά βάση συμπαγής, είναι δυνατόν
να προσλαμβάνουν το σκιαγραφικό διαχύτως.
Λιπώδης διήθηση ήπατος και νησίδες
φυσιολογικού ιστού:

Το λίπος εναποτίθεται ανομοιογενώς στο ηπατικό
παρέγχυμα, δημιουργώντας περιοχές περισσότερο
ή λιγότερο ηχογενείς («γεωγραφικό ήπαρ»). Η τυπικότερη περιοχή ελαττωμένης εναποθέσεως, που
απεικονίζεται υποηχογενής μέσα σε ένα υπερηχογενές λιπώδες ήπαρ είναι παρά τη χοληδόχο κύστη και
συχνά ερμηνεύεται λανθασμένα ως νεοπλασματική
εξεργασία. Μετά από τη χορήγηση σκιαγραφικού,

Τα σκιαγραφικά των υπερήχων έχουν μεγάλη
αξία στην απεικόνιση των ΗΚΚ, που τυπικώς ενισχύονται στην αρτηριακή φάση από ανώμαλα αγγεία
ανεξαρτήτως της ιστικής τους διαφοροποίησης.
Αυτή η αρτηριακή υπερενίσχυση με χαρακτηριστική άναρχη, «δίκην καλαθιού» κατανομή είναι και το
πλέον αξιόπιστο χαρακτηριστικό τους. Στην πυλαία
και καθυστερημένη φάση η ηχογένειά τους είναι
ποκίλλη. Συχνά είναι υποηχογενή, εμφανιζόμενα σαν
ελλείμματα πληρώσεως (10) (περισσότερο στα μετρίως απ’ ότι στα καλώς διαφοροποιημένα), ωστόσο
αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι παθογνωμονικό.
Το πλέον τυπικό εύρημα είναι αυτό της ενίσχυσης
στην αρτηριακή φάση, σε ποσοστό έως και 90% (12)
(Εικόνα 4).
Η χρήση των σκιαγραφικών βοηθά στην ανεύρεση
των ΗΚΚ και στη διάκρισή τους από αναγεννητικούς
όζους. Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
αγγειώσεως γίνεται καλύτερα με σκιαγραφικά υπερήχων, παρά με ΑΤ με σκιαγραφικό, αφού η πρώτη
τεχνική επιτρέπει απεικόνιση σε πραγματικό συνεχή χρόνο και όχι σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές
αναδεικνύοντας την υπεραγγείωση των ΗΚΚ και την
αρτηριακή μορφή της (10). Έτσι ανευρίσκονται ευκολότερα μικρές αλλοιώσεις και διακρίνονται σαφέστερα
από τους συχνά μη ενισχυόμενους αναγεννητικούς
όζους. Εκτός αυτού, τα περισσότερα ΗΚΚ εμφανίζο-

Εικόνα 3. Περιοχή με ελαττωμένη εναπόθεση λίπους σε απλό B mode (α) και Colour Doppler (β) υπερηχογράφημα. Μετά
από την έγχυση του σκιαγραφικού SonoVue (γ), η περιοχή δεν διακρίνεται πλέον, αφού ενισχύεται παράλληλα με το λοιπό
ηπατικό παρέγχυμα.
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Εικόνα 4. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και αναγεννητικός όζος: Σε κιρρωτικό ασθενή με ασκίτη (α), το ηπατικό παρέγχυμα
εμφανίζει υβώδη παρυφή λόγω της παρουσίας αναγεννητικών όζων (βέλος). Παρατηρείται επίσης μία ευμεγέθης συμπαγής
αλλοίωση (διπλό βέλος). Μετά από τη χορήγηση ενισχυτού, οι όζοι ενισχύονται ταυτόχρονα με το υπόλοιπο παρέγχυμα.
Η ευμεγέθης αλλοίωση εμφανίζει πλούσια αρτηριακή ενίσχυση (β) και διατηρεί το σκιαγραφικό στην πυλαία (γ) και καθυστερημένη (δ) φάση. Σε αυτό το κλινικό πλαίσιο, η συμπεριφορά είναι συμβατή με καλώς διαφοροποιημένο ΗΚΚ.

νται ως ελλείμματα πλήρωσης στην καθυστερημένη
φάση, ενώ οι αναγεννητικοί όζοι εμφανίζουν ενίσχυση
παρόμοια αυτής του πέριξ ηπατικού παρεγχύματος
και στην καθυστερημένη φάση συνεχίζουν να κρατούν
τη σκιαγραφική ουσία.
Ηπατικές μεταστάσεις:

Η ακρίβεια του απλού υπερηχογραφήματος στη
μεταστατική ηπατική νόσο κυμαίνεται μεταξύ 63-85%
(13) και είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της ΑΤ
και ΜΤ. Τα σχετικά χαμηλά αυτά επίπεδα οφείλονται
στην υποκειμενική φύση των υπερήχων, καθώς και
στη δυσκολία εντόπισης αλλοιώσεων ισοηχογενών

και μικρότερων των 10 χιλ. Η χρήση σκιαγραφικών
βελτιώνει τόσο την ευαισθησία όσο και την ειδικότητα
με ποσοστά έως και 94% (14).
Μετά από τη χορήγηση ενισχυτού, η μετάσταση
εμφανίζει ποικίλλη πρόσληψη στην αρχική φάση
αναλόγως του αν είναι υπο- ή υπεραγγειούμενη.
Υποαγγειούμενες μεταστάσεις εμφανίζουν πτωχή,
περιφερική μόνον ενίσχυση. Υπεραγγειούμενες αγγειοβριθείς αλλοιώσεις προσλαμβάνουνν το σκιαγραφικό
διαχύτως στην αρτηριακή φάση. Όλες όμως οι μεταστάσεις στην καθυστερημένη φάση χαρακτηριστικά
εμφανίζεται ως ελλείμματα πληρώσεως (Εικόνα 5). Το
εύρημα αυτό είναι πρακτικώς παθογνωμονικό χωρίς
εξαιρέσεις στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία (3).
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Εικόνα 5. Ηπατική μετάσταση: Σε ασθενή με γνωστό νευροβλάστωμα, στο B mode υπερηχογράφημα μόλις υποσημαίνεται μία εστιακή αλλοίωση (βέλος) στο τμήμα VII (α). Μετά από την έγχυση του σκιαγραφικού, η βλάβη εμφανίζει έντονη
αρτηριακή ενίσχυση (β), ενώ απεικονίζεται ως έλλειμμα πληρώσεως στην καθυστερημένη φάση (γ). ΑΤ πριν και μετά από
έγχυση σκιαγραφικού επιβεβαιώνει το εύρημα (δ). Η εικόνα είναι τυπική αγγειοβριθούς μεταστάσεως.

Άλλες κακοήθεις αλλοιώσεις:

Χολαγγειοκαρκίνωμα και λέμφωμα εμφανίζουν
επίσης τυπική κακοήθη συμπεριφορά (ελλείμματα
πληρώσεως στην καθυστερημένη φάση). Επιπροσθέτως, το χολαγγειοκαρκίνωμα συχνά εμφανίζει πλούσια
πρόσληψη στην αρτηριακή φάση. Η συμπεριφορά
αυτή δεν έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με αυτή της
ΑΤ-ΜΤ (υποαγγείωση με ήπια κεντρομόλο προοδευτική
πλήρωση). Το γεγονός αυτό πιθανότατα εξηγείται
από το γεγονός ότι τα υπερηχογραφικά σκιαγραφικά
είναι αυστηρά ενδαγγειακές ουσίες, σε αντίθεση με τα
αντίστοιχα της ΑΤ και ΜΤ.

5. Η αξια του υπερηχογραφηματος με
σκιαγραφικα στις εστιακες ηπατικες αλλοιωσεις
Η συμβατική υπερηχογραφία υστερεί έναντι της
ΑΤ και ΜΤ για τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό των
εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων με ευαισθησία που
κυμαίνεται μεταξύ 40-80% αναλόγως της διαμέτρου
της εστιακής ηπατικής αλλοιώσεως και της εμπειρίας του εξεταστού (15). Η χρήση των σκιαγραφικών
βελτιώνει θεαματικά τα διαγνωστικά αποτελέσματα.
Έτσι, έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία μεγάλες σειρές, όπου η ευαισθησία κυμαίνεται στο 88%
για τα αιμαγγειώματα (14), 92,8% για τα ΗΚΚ (16) και
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87-94% για τις μεταστάσεις (17). Αντίστοιχες τιμές
για την ακρίβεια αναφέρονται στο 85-95% για όλες
τις εστιακές ηπατικές αλλοιώσεις (18), 99,4% για τα
αιμαγγειώματα, 75-94,5 % για τα ΗΚΚ (14,16) και 9294% για τις μεταστάσεις (17).
Συχνά δεν επιτυγχάνεται η πλήρης ταυτοποίηση
μιας αλλοιώσεως, αλλά ο εξεταστής με τη χρήση των
σκιαγραφικών καταλήγει ασφαλώς στο συμπέρασμα
αν η αλλοίωση είναι καλοήθης ή κακοήθης. Στην περίπτωση αυτή έχουν αναφερθεί μελέτες με ευαισθησία
έως 98% και ειδικότητα 92,7% με ανάλυση και των
τριών φάσεων ενισχύσεως, ειδικά σε ασθενείς με
χρονία ηπατική νόσο (19).
Συνολικά έχει δειχθεί σημαντική βελτίωση στην
ανάδειξη και στο χαρακτηρισμό των εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων σε σύγκριση με τη συμβατική
υπερηχογραφία, σε σημείο που πλέον η ακρίβεια να
είναι συγκρίσιμη ή και ανώτερη της ΑΤ (3). Ειδικότερα
η εξέταση σε πραγματικό χρόνο με υπερήχους είναι
δυνατόν να αναδείξει ταχεία ροή που στην ΑΤ (η
οποία επιτρέπει απεικόνιση μόνον σε συγκεκριμένα
περιορισμένα διαστήματα) μπορεί να διαφύγει.
6. αΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σπλην

Εμφανίζει εστιακές αλλοιώσεις σπανιότερα από
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άλλα όργανα (20). Η ευαισθησία των υπερήχων είναι
χαμηλότερη από την αντίστοιχη της ΑΤ και ΜΤ, αλλά
βελτιώνεται με τη χρήση σκιαγραφικού (21). Οι συχνότερς καλοήθεις αλλοιώσεις είναι κυστικές (απλές
κύστεις, αιμορραγικές, τραυματικές, Εχινοκοκκικές).
Σπανιότερα απαντώνται έμφρακτα (Εικόνα 6), αιμαγγειώματα, αποστήματα, ψευδοόγκοι κ.λπ. (20,22).
Οι συχνότερες κακοήθειες είναι το λέμφωμα και οι
μεταστάσεις. Η σπληνική ενίσχυση ξεκινά περίπου
12 sec από την έγχυση και είναι αρχικά ανομοιογενής,
όπως στην ΑΤ. Ομαλοποιείται περίπου στα 50 sec και
διαρκεί για 5-7 min (23).
Πάγκρεας

Η παγκρεατική ενίσχυση εμφανίζεται νωρίτερα και
με βραχύτερη διάρκεια σε σύγκριση με το ήπαρ, ενώ
στη συνέχεια ακολουθεί έκπλυση του σκιαγραφικού
(24). Σε χρόνια παγκρεατίτιδα, η παρουσία ίνωσης
και ελαττωμένης αιμάτωσης οδηγεί σε περιοχές με
μειωμένη πρόσληψη (25). Οι περισσότεροι όγκοι
του παγκρέατος εμφανίζονται σαν ελλείμματα πληρώσεως σε όλες τις φάσεις, με εμίσχυση πιθανών
διαφραγματίων. Αντίθετα φλεγμονώδεις αλλοιώσεις
ενισχύονται στην αρχή παράλληλα με το υπόλοιπο
όργανο για να ελαττωθεί στη συνέχεια η πρόσληψη
του σκιαγραφικού (26,27).

Εικόνα 6. Σπληνικό έμφρακτο: Μία τριγωνική υποηχογενής περιοχή είναι εμφανής σε απλό B mode υπερηχογράφημα
σπληνός (α). Η εξέταση με ενισχυτή ηχογενείας (β), αναδεικνύει απουσία προσλήψεως στην εν λόγω περιοχή, ενώ το
λοιπό παρέγχυμα ενισχύεται φυσιολογικά.
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Τραύμα συμπαγών οργάνων κοιλίας

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το απλό υπερηχογράφημα είναι συνήθως η αρχική
απεικονιστική εξέταση των ασθενών με τραύμα κοιλίας
(28-30), με μεγάλη χρησιμότητα στην ανεύρεση ελεύθερου περιτοναϊκού, πλευριτικού και περικαρδιακού
υγρού. Περιγράφεται με τα αρχικά FAST (focused
assessment with sonography for trauma) (31), και η ευαισθησία του για την ανεύρεση ελεύθερου ενδοκοιλιακού
υγρού κυμαίνεται από 63% ως 99% (32,33). Ωστόσο,
η ευαισθησία αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη για
την ανάδειξη τραυματικών περιοχών των συμπαγών
οργάνων (34), το ένα τρίτο των οποίων εμφανίζεται
σε ασθενείς χωρίς αιμοπεριτόναιο (35). Στις περιπτώσεις αυτές, ευρήματα τραύματος είναι δυνατόν
να διαφύγουν κατά την υπερηχογραφική εξέταση.
Κατά συνέπεια, η ΑΤ με σκιαγραφικό παραμένει η πιο
ευαίσθητη μέθοδος για την ανάδειξη του κοιλιακού
τραύματος. Ωστόσο, το υπερηχογράφημα με ενισχυτή
έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αναδείξει τραυματικές
περιοχές μη ορατές στην απλή εξέταση, αυξάνοτας
την ευαισθησία έως και στο 91,4% (36). Οι περιοχές
θλάσεως εμφανίζονται ως ελλείμματα πληρώσεως
σε όλες τις φάσεις ενισχύσεως (Εικόνα 7). Η χρήση
των υπερηχογραφικών ενισχυτών ηχογενείας δεν
είναι δυνατόν να αντικαταστήσει την ΑΤ, ιδιαίτερα σε
πολυτραυματίες. Ωστόσο σε σταθερούς ασθενείς με
περιορισμένο, εντοπισμένο τραύμα μπορεί να μειώσει
τη χρήση της (36).

Οι ενισχυτές ηχογενείας βρίσκουν σήμερα ένα
μεγάλο εύρος κλινικών εφαρμογών στην ακτινολογία
για τα όργανα του γαστρεντερικού συστήματος.
Αυξάνουν την ευαισθησία και ειδικότητα του απλού
υπερηχογραφήματος και μπορούν να μειώσουν τον
αριθμό των περιστατικών που παραπέμπονται προς
αξονική και μαγνητική τομογραφία ή βιοψία.

Εικόνα 7. Ηπατική θλάση: Εξέταση με σκιαγραφικό. Στην
αριστερή πλευρά η εικόνα απεικονίζει το ήπαρ χωρίς να
ανιχνεύεται το σκιαγραφικό και δεν αναδεικνύει εμφανώς
αλλοίωση. Στη δεξιά πλευρά είναι εμφανής μία γραμμοειδής
θλαστική περιοχή, απεικονιζόμενη ως έλλειμμα πληρώσεως
(βέλος).
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CT/MR Εντερόκλυση
Α Παντελέων1, Ι Καλογερόπουλος2, Δ Έξαρχος3, Π Πιπερόπουλος4

SUMMARY
Panteleon A, Kalogeropoulos Ι, Exarhos D, Piperopoulos P. CT/MR Enteroclysis.
Computed tomography enteroclysis (CTE) is a gradually emerging imaging technique of examining the small bowel by spiral or mutlidetector computed tomography. The technique allows the
diagnosis of various pathologies of the small intestine. The method consists of contrast medium
infusion, 2lt, through nasoenteric intubation followed by axial image acquisitions focused on the
small intestine. Multiplanar images are performed on a workstation. CTE is an imaging technique of
great diagnostic value especially for patients in the middle and advanced stages of Crohn’s disease
and has an important role in the detection and characterization of small intestinal tumors.
Magxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
netic resonance enteroclysis (MRE) is an imaging method of the small intestine and alsoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
consists of
an infusion of contrast agent through a nasoenteric tube when appropriate dilatation of the small
intestine is achieved. Dilatation of the bowel is evaluated by fast MR sequences. MRE is not a simple
abdominal examination but a dynamic examination that evaluates small intestine motility but also
assesses intestinal wall and surrounding pathology. The major advantage of CTE over MRE is the
short duration of the examination, as well as its low cost. An important advantage of MRE over CTE
is the lack of radiation, an important factor especially when the examination is performed in young
patients consecutively. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 54-62, 2010.
Key words: small intestine, Crohn’s disease, enteroclysis, magnetic resonance, computed tomography.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η CT εντερόκλυση (CTE) αποτελεί μια σταδιακά αναπτυσσόμενη τεχνική απεικόνισης του λεπτού
εντέρου με ελικοειδή και πολυτομικό αξονικό τομογράφο, η οποία βοηθά στην αξιολόγηση πολλών
νοσημάτων της μικρής πυέλου. Περιλαμβάνει την χορήγηση περίπου 2 λίτρων σκιαγραφικού
υγρού του εντέρου, μέσω ρινογαστρικού καθετήρα. Η λήψη των τομών εστιάζεται στις έλικες του
λεπτού εντέρου, αναδομείται σε λεπτές εγκάρσιες τομές και ολοκληρώνεται με τις ανασυνθέσεις
σε τρία επίπεδα. Η CTE έχει ιδιαίτερη διαγνωστική αξία στο ενδιάμεσο και προχωρημένο
στάδιο της νόσου του Crohn, ενώ παίζει ρόλο στον εντοπισμό και χαρακτηρισμό όγκων του
λεπτού εντέρου. Η MR εντερόκλυση (MRE) αποτελεί μέθοδο απεικόνισης του λεπτού εντέρου
μετά από χορήγηση εντερικής σκιαγραφικής ουσίας μέσω ρινογαστρικού καθετήρα, όταν αυτό
–ελεγχόμενο πάντα με γρήγορες ακολουθίες μαγνητικού συντονισμού- βρεθεί σε ιδανική διάταση.
Δεν αποτελεί απλή MRI εξέταση της κοιλιάς, αλλά εξέταση της κινητικότητας του βλεννογόνου
Eιδικευόμενη Ιατρός, 2Επιμελητής A’, Ακτινολογικό Τμήμα, 3Επιμελητής A’, Τμήμα CT-MRI & PET/CT, 4Διευθυντής, Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός»
1
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και του τοιχώματος του λεπτού εντέρου, καθώς και των εξωαυλικών αλλοιώσεων. Σημαντικό
προτέρημα της CTE συγκριτικά με την MRE είναι η μικρή διάρκεια εξέτασης και το χαμηλό σχετικά xxxxxxxxxxxxxxxx
οικονομικό κόστος. Σημαντικό προτέρημα της MRE συγκριτικά με την CTE αποτελεί η έλλειψη
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
μεγάλης δόσης ακτινοβολίας, ειδικά όταν η εξέταση εφαρμόζεται σε νέους ασθενείς. Νοσοκ.
Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 54-62, 2010.
Λέξεις κλειδιά: λεπτό έντερο, νόσος Crohn, εντερόκλυση, μαγνητικός συντονισμός, αξονική
τομογραφία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
CTE

Η εξέταση του πεπτικού συστήματος σήμερα
εξακολουθεί να ενέχει δυσκολίες στη διαγνωστική
προσπέλαση των νοσημάτων που παρουσιάζει, καθώς
ο ενδοσκοπικός έλεγχος δεν μπορεί να προσεγγίσει
πάντα την εστία της αλλοίωσης. Πιο συγκεκριμένα, η
διάγνωση στις νόσους του λεπτού εντέρου βασίζεται
στην κλινική συμπτωματολογία, την ενδοσκοπική
εξέταση, την παθολογοανατομική εξέταση και σε
πληθώρα απεικονιστικών τεχνικών, ειδικών κάθε
φορά για το τμήμα του πεπτικού συστήματος που
παρουσιάζει παθολογία. H CT εντερόκλυση (CTE) εστιάζεται στη λήψη εικόνων με ελικοειδή ή πολυτομικό
αξονικό τομογράφο σε εγκάρσιες τομές όταν οι έλικες
του λεπτού εντέρου βρίσκονται σε διάταση, μετά τη
χορήγηση μεγάλης ποσότητας σκιαγραφικού μέσου
μέσω ρινογαστρικού καθετήρα (1-3). Η τεχνική της
εντερόκλυσης αποτελεί εξέταση «gold standard» για την
ακτινολογική διερεύνηση του λεπτού εντέρου, αφού η
χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων σκιαγραφικού οδηγεί
στη διάταση των ελίκων και στην εντόπιση παθολογίας
στον εντερικό σωλήνα (4). Πρωτού χρησιμοποιηθεί η
CTE, η κλασική εντερόκλυση ήταν η μέθοδος εκλογής
για τη διερεύνηση των νόσων του λεπτού εντέρου
(5,6). Η CTE σήμερα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της
κλασικής εντερόκλυσης, δηλαδή την ομότιμη διάταση
των ελίκων του λεπτού εντέρου που προκαλείται λόγω
της χορήγησης μεγάλης ποσότητας σκιαγραφικού
υγρού (6,7), με τα πλεονεκτήματα της εγκάρσιας
απεικόνισης, δηλαδή την απεικόνιση βλεννογόνιων,
διατοιχωματικών και εξωαυλικών αλλοιώσεων(1-3).
Η ελικοειδής CTE που αναπτύχθηκε για τη διερεύνηση πολλών νοσημάτων της μικρής πυέλου, τήνει
σήμερα να αντικατασταθεί από την πολυτομική CTE
(multidetector CT enteroclysis – MDCTE) (8). Με την
τεχνολογία του πολυτομικού αξονικού τομογράφου
επιτυγχάνονται λήψεις με μία μόνο σάρωση της κοιλιάς,
κατά τη διάρκεια αναστολής της αναπνοής, γεγονός
το οποίο όχι μόνο βελτιώνει την ανάλυση της εικόνας

αλλά μειώνει και τις ψευδενδείξεις περισταλτισμού
και αναπνοής. Κατά συνέπεια η εξέταση αυτή δεν
αντενδείκνειται σε ευαίσθητους ή δυσκίνητους ασθενείς. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τη λήψη των
εικόνων γίνεται η επεξεργασία τους και η αναδόμηση
σε εγκάρσια, στεφανιαία και οβελιαία ανασύνθεση.
Ειδικά οι στεφανιαίες εικόνες βοηθούν στην καλύτερη
αντίληψη των ανατομικών σχέσεων και συνεισφέρουν
στην καλύτερη προετοιμασία του χειρουργού πριν
τη λαπαροσκοπική ή ανοιχτή επέμβαση στην κοιλιά.
Επίσης, όσο αφορά στην ακτινολογική αξιολόγηση, η
μετωπιαία απόδοση της εξέτασης αποτελείται από
λιγότερες εικόνες απ’ ό,τι η εγκάρσια απεικόνιση,
γεγονός το οποίο βοηθά τον έμπειρο ακτινολόγο να
μειώσει τη διάρκεια της μελέτης καθώς και της παρουσίασης των εικόνων.
MRE

H μαγνητική εντερόκλυση (MRE) αποτελεί μέθοδο
αξιολόγησης του λεπτού εντέρου, με κύρια κλινική
εφαρμογή σε ασθενείς με νόσο του Crohn. Προυποθέτει χορήγηση 1-3 L σκιαγραφικού υγρού per os
μέσω ρινογαστρικού καθετήρα, ο οποίος βοηθά στην
ιδανική διάταση των ελίκων του λεπτού εντέρου και
την απεικόνιση αλλοιώσεων του εντερικού τοιχώματος. Χρησιμοποιείται επίσης ως follow up εξέταση
σε γνωστές νόσους, για τη διάκριση οξείας – χρόνιας
φάσης μια φλεγμονής καθώς και για την αξιολόγηση
της επέκτασης της νόσου πέρα από τον εντερικό αυλό
(9). Εφαρμόζονται ακολουθίες Τ1 w πριν και μετά την
έγχυση i.v. σκιαγραφικού, καθώς και γρήγορες Τ2w ακολουθίες, σε εγκάρσιο, στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο.
Δεν χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία, γεγονός
που οδηγεί τα περισσότερα κέντρα διερεύνησης νοσημάτων του πεπτικού συστήματος να χρησιμοποιούν
την MRE στις περισσότερες περιπτώσεις φλεγμονωδών
κυρίως νόσων του λεπτού εντέρου παρά το μεγάλο
κόστος και τη μεγάλη διάρκεια της εξέτασης. Όπως
και η CTE, η MRE χαρακτηρίζεται από τα πλεονεκτήματα της εγκάρσιας απεικόνισης, υστερεί όμως στην
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απεικόνιση επιφανειακών πρώιμων αλλοιώσεων του
βλεννογόνου, όπως τα αφθώδη έλκη.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ CTE ΚΑΙ ΤΗΣ MRE
Τόσο για την CTE όσο και για την MRE προηγείται
νηστεία του ασθενούς για 8-12 ώρες πριν την εξέταση
(10,11) ενώ κάποιοι συγγραφείς συνιστούν επιπρόσθετα κένωση του εντέρου(12), αφού έχει αποδειχθεί
ότι ένα πλήρες παχύ έντερο επιβραδύνει τη ροή του
σκιαγραφικού μέσου στον εντερικό αυλό (12,13). Η
τοποθέτηση λεπτού ρινογραστρικού καθετήρα (8F)
υπό ακτινοσκόπηση θεωρείται απαραίτητη, ενώ η
δυσανεξία του ασθενούς σχετίζεται με την εμπειρία
του ακτινολόγου καθώς και με διάφορες τεχνικές δυσκολίες και ανατομικές ιδιομορφίες. Χρησιμοποιείται
δε τοπικό αναισθητικό για τον ρινικό βλεννογόνο και
δεν δίδεται καμία περαιτέρω αναισθητική αγωγή(14).
Η άκρη του ρινογαστρικού καθετήρα τοποθετείται
περιφερικότερα του συνδέσμου του Treitz, ούτως ώστε
να αποφευχθεί η τάση προς έμετο και παλινδρόμηση
γαστρικού περιεχομένου. Σημειώνεται επίσης, ότι τόσο
στην CTE όσο και στην MRE χρειάζεται η τοποθέτηση
ενδοφλέβιου καθετήρα για τη χορήγηση σκιαγραφικού
i.v. κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Στην CTE χρησιμοποιείται μεγάλη ποσότητα σκιαγραφικού υγρού per os (2l) σε θερμοκρασία σώματος
(37°C), η χορήγηση του οποίου γίνεται μέσω εγχυτή,
όταν ο ασθενής τοποθετηθεί στο τραπέζι του αξονικού
τομογράφου, με ταχύτητα περίπου 200 ml/min έτσι
ώστε να προκληθεί υποτονία των ελίκων του λεπτού
εντέρου. Εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις χορηγούνται
επίσης 20ml i.v. σπασμολυτικού (π.χ. Buscopan) προκειμένου να επιτύχουμε ιδανική μείωση των περισταλτικών κινήσεων του εντέρου κατά τη διάρκεια της
εξέτασης. Η επιλογή του ενδοαυλικού σκιαγραφικού
μέσου (υπέρπυκνο ή υπόπυκνο) σχετίζεται με την
εμπειρία κάθε εξεταστικού κέντρου καθώς και με
την κλινική υποψία. Το υπόπυκνο σκιαγραφικό μέσο
αναδεικνύει καλύτερα βλάβες του βλεννογόνου, όταν
αυτός σκιαγραφείται υπέρπυκνος μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού, π.χ. πολύποδες, χωροκατακτητικές εξεργασίες και αγγειακές δυσπλασίες.
Ως υπόπυκνα σκιαγραφικά υλικά χρησιμοποιούνται
το νερό και διαλύματα μακρομοριακών ουσιών όπως
polyethylenglycol [PEG] και methylcellulose (15,16).
Αντίθετα, η υπέρπυκνη σκιαγράφιση του εντερικού
αυλού χρησιμοποιείται για την ανάδειξη συριγγείων
και διάτρησης, επιτυγχάνεται δε με τη χορήγηση
ιωδιούχων σκευασμάτων. Σημειώνεται ότι η χρήση
βαριούχων διαλυμάτων αντενδείκνυται σε υποψία
διάτρησης (14).

Για την MRE τοποθετείται ρινογαστρικός καθετήρας
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, με τον ίδιο τρόπο όπως και
στην CTE, ενώ έχει προηγηθεί νηστεία 8-12 h. Αφού
ο ασθενής τοποθετηθεί στο τραπέζι του μαγνητικού
τομογράφου γίνεται χορήγηση μεγάλης ποσότητας
σκιαγραφικού υγρού per os (1-3 l) με εγχυτή. Η ουσία
που χρησιμοποιείται για τη σκιαγράφηση του εντερικού αυλού στην MRE είναι διάλυμα methylcellulose
0,5%(17), ενώ χορηγείται με ταχύτητες από 80-200
ml/min. Η πλήρωση των εντερικών ελίκων με σκιαγραφικό υλικό για τη λήψη των εικόνων σε ιδανική διάταση
αυτών παρακολουθείται με ταχείες λήψεις HASTE σε
στεφανιαίο επίπεδο και πάχος 50mm (17).
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Για την CTE απαιτείται η χορήγηση ενδοφλέβιου
σκιαγραφικού μέσου. Ανάλογα με την εμπειρία του
εξεταστικού κέντρου χρησιμοποιούνται διαφορετικές ουσίες, κατά βάση μη ιονικές, διότι αυτές έχουν
λιγότερες παρενέργειες (π.χ. Iohexol-Omnipaque,
Iodixanol Visipaque κ.τ.λ.), ενώ η ρυθμός έγχυσης
κυμαίνεται από 3 ως 5 ml/sec. Η λήψη εικόνων προσαρμόζεται στα συστήματα software και hardware
του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου, περιλαμβάνουν
δε τομές σε εγκάρσιο επίπεδο με πάχος τομής 1.25
mm ή και λεπτότερες, και επικάλυψη 50%. Άμεσα
γίνεται η ανασύνθεση των εικόνων σε στεφανιαίο και
οβελιαίο επίπεδο. Οι Schmidt et al (14)προτείνουν ως
πρωτόκολλο εξέτασης τις παραμέτρους που παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
Η δόση ακτινοβολίας που δέχεται ο ασθενής σε κάθε
CTE, εξαρτάται από την εμπειρία του εξεταστή και
κυρίως το μηχάνημα του αξονικού τομογράφου, στα
νεότερα και καλά εξοπλισμένα κέντρα αυτή ανέρχεται
περίπου σε 6,2 mSv για κάθε φάση σκιαγράφησης
(αρτηριακή και πυλαία), ενώ σε αυτές αθροίζεται
και η ακτινοβολία της ακτινοσκόπησης (0,5 εως 1
mSv) (18,19).

ΠIνακας 1. Παράμετροι εξέτασης CTE όπως προτείνονται
από τους Schmidt et al, CHUV, Department o diagnostic
and interventional radiology, Lausanne, Switzerland
tube voltage
tube current
collimation
pitch

120 kV
150 mAs
16×1.25 mm
1.75

table feed

70 mm/s

dual phase acquisition with delay

30 & 70 s
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Οι ακολουθίες που χρησιμοποιούνται στην MRE
εξαρτώνται από το εξεταστικό κέντρο και την κρίση
του έμπειρου ακτινολόγου, ο οποίος θα αξιολογήσει και
τις εικόνες. Συνήθως κατά τη διάρκεια της πλήρωσης
του εντέρου με σκιαγραφικό μέσο εφαρμόζονται γρήγορες ακολουθίες HASTE ανά 8 sec, χωρίς συγκράτηση
της αναπνοής. Στη συνέχεια εφαρμόζονται ακολουθίες
TRUE FISP, Τ1w HASTE, Τ2w FLASH με καταστολή του
λίπους σε δύο επίπεδα. Οι Herrmann et al (20)προτείνουν τις κάτωθι παραμέτρους εξέτασης MRE. (πίνακας
2). Μετά τη λήψη και επεξεργασία των εικόνων από
ειδικά προγράμματα, η ανάλυση αυτών γίνεται σε
ειδικούς σταθμούς επεξεργασίας και διάγνωσης.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CTE, MRE
Α. Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του
λεπτού εντέρου – νόσος Crohn

Τόσο η CTE όσο και η MRE παρουσιάζουν μεγάλα
ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας σε ενδιάμεσα και
προχωρημένα στάδια της νόσου, αδυνατούν όμως
να απεικονίζουν πρώιμες βλάβες του βλεννογόνου
(αφθώδη έλκη). Τα ακτινολογικά ευρήματα τόσο στην
CTE όσο και στην MRE εστιάζονται σε αλλοιώσεις του
βλεννογόνου, σε διατοιχωματικές και εξωαυλικές βλάβες και κατηγοριοποιούνται σε ενεργό φλεγμονώδη
μορφή (εικόνα 1-2), ινοστενωτική μορφή (εικόνες 1113), συριγγοποιό/ αποστηματική/διατητρένουσα μορφή
(εικόνα 3-5), επιδιορθωτική αναγεννητική μορφή (21).
Συγκριτικά με την κλασική συμβατική εντερόκλυση, οι
νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι (CTE, MRE) συνδυάζουν τόσο τα πλεονεκτήματα της εγκάρσιας απεικόνισης (δυνατότητα λήψης και ανασύνθεσης εικόνων
σε τρία επίπεδα, χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού
για ανάδειξη εστιακών και διάχυτων αλλοιώσεων,
ανάδειξη όλων των περιοχών της κοιλιάς και κυρίως
του λεπτού εντέρου χωρίς επιπροβολές) όσο και της
απλής εντερόκλυσης (με την ιδανική διάταση των
εντερικών ελίκων αναδεικνύονται βλάβες του λεπτού
εντέρου, τις οποίες η ενδοσκόπηση ενδεχομένως δεν
αναδεικνύει).

ΠIνακας 2. Παράμετροι εξέτασης MRE όπως προτείνεται
από τους Herrmann et al, Ludwig Maximilian Universitaet,
Munich, Germany
TR
TE
FA FOV matrix SL
True FISP
4,3
2,15
52 400mm 256×256 6mm
T1w GRE fs 99ms 4,76ms 70 350mm 256×256 4mm
T2w HASTE 1210ms 55ms 180 400mm 256×256 5mm

1

57

2

Εικόνες 1 και 2. Άνδρας 21 ετών με αποδεδειγμένη νόσο
Crohn.
Εικόνα 1. Στεφανιαία ακολουθία true FISP, όπου απεικονίζονται δύο τμήματα του λεπτού εντέρου με πάχυνση του
τοιχώματος, βλεννογόνια έλκη (κεφαλή βέλους), καθώς
και στένωση με προστενωτική διάταση του αυλού (μακρύ
λευκό βέλος). Απεικονίζεται επίσης ινολιπώδης υπερπλασία
– creeping fat- (κουκίδα), μεσεντέριοι λεμφαδένες (λεπτό
λευκό βέλος), και αύξηση της αγγείωσης του μεσεντερίου
– «σημείο χτένης» comb sign- (ανοιχτό βέλος). Με αστερίσκο
απεικονίζεται το περιφερικότερο τμήμα του λεπτού εντέρου
που παρουσιάζει έντονη πάχυνση – skip lesion.
Εικόνα 2. Στεφανιαία ακολουθία FLASH με καταπίεση του
λίπους, στη οποία αναδεικνύονται οι πεπαχυσμένες έλικες του
λεπτού εντέρου (λεπτά μακρυά λευκά βέλη) και η αυξημένη
αγγείωση του μεσεντερίου – comb sign (ανοιχτό βέλος).

3

4

Εικόνες 3 και 4. Γυναίκα 22 ετών με νόσο Crohn σε οξεία
φάση υποβάλλεται σε CTE (1. Εγκάρσια και 2. Στεφανιαία
τομή). Αναδεικνύεται σημαντική στένωση στην περιοχή
του τελικού ειλεού (λεπτό βέλος) και περιβάλλουσες φλεγμονώδεις αλλοιώσεις καθώς και δημιουργία αποστήματος
(παχύ βέλος).
Β. Άλλες φλεγμονώδεις νόσοι
του λεπτού εντέρου

Πολλές φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου έχουν
χαρακτηριστικά κοινά όσο αφορά στις αλλοιώσεις του
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Εικόνα 5. Γυναίκα 45 ετών με γνωστή νόσο Crohn. Εγκάρσια
True FISP ακολουθία με καταπίεση λίπους που αναδεικνύει
συρίγγιο μεταξύ εντερικών ελίκων και δεξιού πρόσθιου
κοιλιακού τοιχώματος.

βλεννογόνου, του τοιχώματος του εντέρου και των
περιβαλλόντων δομών, γεγονός που ενέχει δυσκολίες
ως προς τη διαφορική διάγνωση. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η πάχυνση του τοιχώματος, η απώλεια της
φυσιολογικής πτύχωσης του βλεννογόνου, τα έλκη, οι
στενώσεις και η αυξημένη αγγείωση του μεσεντερίου
(το λεγόμενο σημείο χτένης ή «comb sign»). Η αναγνώριση ειδικών παθογνωμονικών σημείων της νόσου
Crohn, όπως η ινολιπώδης υπερπλασία ή «creeping
fat», οι εναλλασσόμενες βλάβες ή «skip lesions» και τα
συρίγγια, οδηγούν στη νόσο Crohn και αποκλείουν τις
λοιπές φλεγμονώδεις νόσους. Ανάμεσα στις τελευταίες
συχνά συναντούμε την κοιλιοκάκη, τη φλεγμονή της
νήστιδας χωρίς σαφή τεκμηρίωση της παθογένειας,
φλεγμονές βακτηριακής και παρασιτικής αιτιολογίας,
ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια, καθώς και σκληρυντική περιτονίτιδα μετά από αιμοκάθαρση. Συχνά
παρατηρούμε επίσης φλεγμονώδη αντίδραση του
εντερικού βλεννογόνου (εικόνα 6) μετά από ακτινοθεραπεία (μετακτινική). Κάθε μία από τις παραπάνω
νόσους παρουσιάζει μη ειδικά ακτινολογικά σημεία
φλεγμονής, οπότε και η διαφορική διάγνωση γίνεται
με τη ολοκληρωμένη κλινική εικόνα και τη σωστή λήψη
του ιστορικού.
Γ. Νεοπλασίες

Τα νεοπλάσματα του λεπτού εντέρου αποτελούν
το 2 % των πρωτοπαθών όγκων του γαστρεντερικού
συστήματος, είναι μικρά και παρουσιάζονται με μη ειδι-

Εικόνα 6. Γυναίκα 70 ετών με ιστορικό υστερεκτομής προ
20ετίας λόγω Ca του ενδομητρίου και ακτινοθεραπεία. Στην
στεφανιαία τομή FLASH αναγνωρίζουμε την έντονη πρόσληψη του σκιαγραφικού στις έλικες του λεπτού εντέρου στην
περιοχή της ακτινοθεραπείας (μακρυά βέλη) σε αντίθεση με
την φυσιολογική και ηπιότερη πρόσληψη του σκιαγραφικού
στο παχύ έντερο (κεφαλή βέλους).

κά συμπτώματα. Τόσο η CTE όσο και η MRE υπερέχουν
στην ανάδειξη χωροκατακτητικών εξεργασιών του
λεπτού εντέρου, έναντι των απλών CT και MR κοιλιάς,
αφού οι τομές των εξετάσεων λαμβάνονται όταν οι
έλικες βρίσκονται σε ιδανική διάταση και η απεικόνιση ακόμη και μικρών αλλοιώσεων γίνεται με σχετική
ευκολία. Σε συνδυασμό με την ενδοφλέβια χορήγηση
σκιαγραφικού μέσου εντοπίζονται οι βλεννογόνιες,
διατοιχωματικές ή εξωφυτικές εξεργασίες, γίνεται δε
σωστά η σταδιοποίηση της νόσου με την απεικόνιση
της έκτασης της νόσου, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται
η ύπαρξη λεμφαδένων ή δευτεροπαθών εστιών σε
άλλα όργανα της κοιλιάς (14,22) (Εικόνα 7-9).
Δ. Χρόνια αιμορραγία από το ΓΕΣ
άγνωστης αιτιολογίας

Η αναζήτηση της εντόπισης της χρόνιας αιμορραγίας από το λεπτό έντερο απαιτεί την CTE μετά από
πλήρωση του αυλού με υπόπυκνο σκιαγραφικό μέσο
και ταυτόχρονα με πρωτόκολλο αγγειογραφίας, δηλαδή
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Εικόνα 9. Αδενοκαρκίνωμα της νήστιδας σε άνδρα ασθενή 52
ετών, το οποίο απεικονίζεται με ασαφές σχήμα και έντονη
πρόσληψη σκιαγραφικού, παρόμοια με τον παρακείμενο
βλεννογόνιο ιστό.
Εικόνα 7 και 8. Άνδρας 57 ετών που παρουσιάστηκε στο
νοσοκομείο με διάρροιες από 3μήνου.
Εικόνα 7. Στην CTE αναδεικνύονται πολλαπλές χωροκατακτητικές εξεργασίες στον τελικό ειλεό, με έντονη πρόσληψη του
ενδοφλέβιου σκιαγραφικού (μακρυά βέλη) και υπερπλασία
του περιβάλλοντος λιπώδους ιστού (αστερίκος), καθώς και
πολλαπλούς διογκωμένους λεμφαδένες (κοντά βέλη).
Εικόνα 8. Τομή CTE λίγα εκατοστά άνωθεν της προηγούμενης
εικόνας με πάχυνση του τοιχώματος των εντερικών ελίκων
και προσκόλληση μεταξύ τους και με το πρόσθιο κοιλιακό
τοίχωμα (κεφαλές βελών). Η παθολογοανατομική εξέταση
έδειξε πολλαπλά καρκινοειδή του ΓΕΣ.

απεικόνισης του λεπτού εντέρου μετά από ενδοφλέβια
έγχυση σκιαγραφικού και λήψη των πρώτων εικόνων
σε αρτηριακή φάση. Μόνο με αυτήν την τεχνική
μπορούμε να ανακαλύψουμε και να απεικονίσουμε
με σχετική ευκολία την αιτία της αιμορραγίας, είτε
αυτή είναι αγγειακής ή νεοπλασματικής προέλευσης
(14). (Εικόνα 10).

Ε. Μηχανική απόφραξη λεπτού εντέρου

Αν και η απλή αξονική και μαγνητική τομογραφία κοιλιάς μπορούν να αναδείξουν την εντόπιση
της απόφραξης, συχνά προκύπτουν ερωτηματικά
σχετικά με παραπλήσιες έλικες, και υποψίες περί
ψευδώς θετικού πορίσματος λόγω σύμπτωσης των
τοιχωμάτων παραπλήσιων εντερικών ελίκων. Για τον
λόγο αυτό διενεργείται CTE ή MRE μετά από ιδανική
πλήρωση των εντερικών ελίκων με σκιαγραφικό υγρό
αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευαισθησία της
εξέτασης. Σε αντίθεση μάλιστα με την κλασική εντερόκλυση ο ασθενής προσλαμβάνει σκιαγραφικό υγρό
που δεν αποκλείει την άμεση διενέργεια χειρουργικής
επέμβασης, αφού τα βαριούχα διαλείμματα αποφεύγονται (εικόνα 11-12).
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μελέτη της σύγχρονης παγκόσμιας βιβλιογραφίας
αναδεικνύει την υπεροχή των δύο εξετάσεων (MRE
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Εικόνα 10. CTE με υπόπυκνο σκιαγραφικό υγρό του εντερικού
αυλού σε γυναίκα 63 ετών, με αιμορραγία από το ΓΕΣ χωρίς
σαφή αιτιολογία, η οποία αναδεικνύει υποβλεννογόνιο όγκο
με έντονη σκιαγραφική πρόσληψη (βέλος). Η ιστολογική
εξέταση μετά το χειρουργείο έδειξε όγκο GIST.

και CTE ) ως προς την μεγάλη διαγνωστική τους αξία.
Οι Pilleul et al απέδειξαν την ακρίβεια της CTE με
πολυτομικό τομογράφο όσο αφορά στην αξιολόγηση
των νεοπλασμάτων (23). Σε έρευνα των Boudiaf et
al (24) η CTE φαίνεται να αγγίζει μεγάλα ποσοστά
ευαισθησίας (100%), ειδικότητας (95%) και ακρίβειας
(97%) ως προς τη διάγνωση και αξιολόγηση ασθενών
με κλινική υποψία όγκου στην ελάσσονα πύελο, με
ενεργό ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, αιμορραγία από το γαστρεντερικό σύστημα άγνωστης
εντόπισης, επίμονη στεατόροια (sprue), και μικρού
βαθμού απόφραξη της ελάσσονος πυέλου.
Νεότερες έρευνες όμως αναφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία στη MRE και αναδεικνύουν αυτή
ως την προτεινόμενη μέθοδο ανάδειξης βλαβών του
λεπτού εντέρου, συγκριτικά με την ενδοσκόπηση
(κλασσική γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, καθώς
και ενδοσκόπηση με κάψουλα) καθώς και τις λοιπές
ακτινοδιαγνωστικές μεθόδους (CTE, κλασική εντερόκλυση) (25). Η MRE υπερέχει της CTE ως εξέταση

Εικόνες 11 και 12. Ασθενής 48 ετών με γνωστή νόσο του
Crohn, η οποία παρουσίασε συμπτώματα απόφραξης του
λεπτού εντέρου, και στην οποία ο ενδοσκοπικός έλεγχος δεν
μπόρεσε να βοηθήσει στην διάγνωση. Η CTE δείχνει μεγάλη
στένωση στον τελικό ειλεό με συνοδό προστενωτική διάταση
σε εγκάρσια και μετωπιαία απεικόνιση (η κεφαλή βέλους
απεικονίζει το τυφλό, ενώ τα μακρυά βέλη αντιστοιχούν
στην περιοχή στένωσης του τελικού ειλεού).

τόσο γιατί ελέγχει τον εντερικό σωλήνα ως προς τη
μορφολογία αλλά και τη λειτουργικότητα, όσο και γιατί
δεν ενέχει χρησιμοποίηση ιονίζουσας ακτινοβολίας,
ειδικά όταν αξιολογούνται αλλοιώσεις ανά τακτά
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η συμβατική εντερόκλυση απεικονίζει τον εντερικό
αυλό μόνο εκ των έσω, με τα μειονεκτήματα των
επιπροβολών των εντερικών ελίκων και την αδυναμία
επεξεργασίας της εικόνας σε περισσότερα επίπεδα,
σημειώνει χαμηλότερα ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας όσο αφορά σε διατοιχωματικές και εξωαυλικές
βλάβες συγκριτικά με την εγκάρσια απεικόνιση.
Συμπερασματικά θα σημειώναμε ότι κάθε μια
από τις προαναφερθείσες μεθόδους απεικόνισης του
λεπτού εντέρου αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό
μέσο στα χέρια έμπειρων κέντρων, εξοπλισμένων
με την κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη, όταν οι
κλινικοί και εργαστηριακοί ειδικοί προβληματίζονται
και αποφασίζουν από κοινού για το ποια είναι η μέθοδος εκλογής στη διαγνωστική προσπέλαση κάθε
παθολογικής οντότητας του λεπτού εντέρου και της
κοιλίας γενικότερα.
βιβλιογραφια

Εικόνα 13. Στεφανιαία ανασύνθεση εντερόκλυσης σε γυναίκα
49 ετών, με γνωστή νόσο Crohn και χρόνιο κοιλιακό πόνο
και έμετους, που παρουσιάζει στένωση (κεφαλή βέλους) του
τελικού ειλεού. Η CTE δεν αξιόλογη σκιαγραφική ενίσχυση
του βλεννογόνου, ενώ δεν υπάρχει αξιόλογη διεύρυνση των
μεσεντερίων αγγείων, ευρήματα που συνηγορούν υπέρ
ινοστενωτικής μορφής της νόσου. Η ιστολογική εξέταση
δεν έδειξε οξεία φάση νόσου.

χρονικά διαστήματα, ιδίως σε νέους ασθενείς. Γι΄αυτό
το λόγο σε ασθενείς που ανέχονται την τοποθέτηση
ρινογαστρικού καθετήρα και την εντερόκλυση ως
διαγνωστική εξέταση, οι Ryan et al (26) προτείνουν
τη MRE ως διαγνωστική μέθοδο πρώτης γραμμής,
δεδομένου του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού και
εμπειρίας του εξεταστικού κέντρου.
Τέλος αξίζει να τινιστεί ότι σε μελέτες των τελευταίων ετών που αφορούν σε ειδικά νοσήματα (
ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, GIST
όγκοι, καρκινοειδή κ.λπ.) αναγνωρίζεται η σημαντική
διαγνωστική αξία της συμβατικής εντερόκλυσης, ως
μεγάλης ευαισθησίας εξέταση των πρώιμων αλλοιώσεων του εντερικού βλεννογόνου συγκριτικά τόσο με
την CTE όσο και με τη MRE. Επειδή όμως ουσιαστικά
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Αντιμετώπιση Στεφανιαίας Νόσου. Διαδερμική
Αγγειοπλαστική ή Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη.
Η θέση του Καρδιολόγου
Α Σαλάχας

summary
Salahas A. Revascularization of coronary artery disease. Percutaneous coronary intervention
or coronary artery bypass grafting? The Cardiologist’s view. Percutaneous coronary artery intervention (PCI) and coronary artery bypass grafting (CABG) are the most widespread invasive strategies
for the treatment of coronary artery disease (CAD). Their safety and effectiveness has been studied
in multiple comparative randomized trials and meta-analyses in patients with single and multivessel
coronary artery disease. Their results indicate that CABG is superior to PCI in terms of reducing the
need for revascularization and the anginal episodes especially in diabetics with multivessel CAD.
However, survival and myocardial infarction incidence both in short and long term remains the same
with no statistically significant difference between the two strategies. Therefore treatment choice
may also depend both on patient preference and on outcomes related to complications of each
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
therapeutic strategy. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 63-66, 2010.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Key words: coronary artery disease, percutaneous coronary intervention, coronary artery bypass
surgery

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG) και η διαδερμική στεφανιαία αγγειοπλαστική (PCI) είναι
σήμερα οι κατ’ εξοχήν επεμβατικές στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης της στεφανιαίας
νόσου (CAD). Πολυάριθμες τυχαιοποιημένες συγκριτικές μελέτες και μετα-αναλύσεις έχουν
μελετήσει την αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφάλειας των δύο επεμβατικών θεραπειών σε ασθενείς με μονοαγγειακή και πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο. Τα αποτελέσματα και
συμπεράσματά τους δείχνουν ότι η CABG πλεονεκτεί έναντι της PCI ως προς τη μείωση της
xxxxxxxxxxxxxx
ανάγκης για νέα επαναγγείωση και τη συμπτωματική ανακούφιση από τη στηθάγχη, ιδιαίτε-xxxxxxxxxxxxxxxxx
ρα σε διαβητικούς ασθενείς με πολυαγγειακή CAD. Εν τούτοις ως προς την επιβίωση και το
έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση, δεν παρατηρείται
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο επεμβατικών στρατηγικών. Ως εκ τούτου, η
επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης θα εξαρτηθεί και από την προτίμηση του στεφανιαίου
ασθενούς καθώς και από άλλες εκβάσεις σχετιζόμενες με τις επιπλοκές των επεμβάσεων της
κάθε μεθόδου. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 63-66, 2010.
Λέξεις κλειδιά: στεφανιαία νόσος, στεφανιαία αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Αν. Διευθυντής, Αιμοδυναμικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

64

Αντιμετώπιση Στεφανιαίας Νόσου. Διαδερμική Αγγειοπλαστική ή Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη. Η θέση του Καρδιολόγου

Αντιμετώπιση των ασθενών
με μονοαγγειακή στεφανιαία νόσο
– Σύγχρονες τάσεις

Στην ομάδα αυτή των ασθενών οι περισσότερες
μελέτες, παρατηρητικές – κλινικές εγγραφές (1,2)
και μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων συγκριτικών
μελετών (3,4) έδειξαν ότι:
	1. Δεν υπάρχει διαφορά στην επιβίωση μεταξύ των
στρατηγικών επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου.
	2. Η ανάγκη για νέα επαναγγείωση ήταν σημαντικά
μεγαλύτερη στους ασθενείς που αντιμετωπιστήκαν
με PCI.
Να σημειωθεί ότι στις κλινικές – εγγραφές από τα
Πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης και Duke οι συγγραφείς
συμπεραίνουν ότι στη μονοαγγειακή νόσο με βλάβη
εγγύς στην έκφυση του προσθίου κατιόντα κλάδου,
η θεραπεία με CABG προσφέρει καλύτερη επιβίωση
συγκριτικά με την PCI (1,2), πλην όμως, οι μελέτες δεν
ήταν τυχαιοποιημένες, υπήρχε επιλογή ασθενών και
στο σκέλος της PCI εμφυτεύθηκαν γυμνές μεταλλικές
προθέσεις σε μικρό ποσοστό 11,8%.
Σε μεταγενέστερη τυχαιοποιημένη μελέτη επιβεβαιώθηκε η εξαιρετικά μακροπρόθεσμη επιβίωση και των
δύο επεμβατικών στρατηγικών επαναιμάτωσης CABG
και PCI με εμφύτευση γυμνών μεταλλικών προθέσεων
(BMS), σε βλάβες με εντόπιση εγγύς στην έκφυση του
προσθίου κατιόντα κλάδου (5).
Το μειονέκτημα των BMS που είναι η επαναστένωσή
τους σε ποσοστό 10-20% ανάλογα με την περίπτωση,
σήμερα με την εμφύτευση των φαρμακολογικών stents
– DES έχει ελαττωθεί δραματικά λόγω της αντιυπεραλαστικής ιδιότητάς τους.
Σήμερα η εμφύτευση των DES έχει εκτοπίσει τη
θεραπεία με CABG σε ποσοστό περίπου 4% για την
πρωτογενή αντιμετώπιση των ασθενών με μονοαγγειακή CAD (6).
Φαίνεται λοιπόν, ότι η PCI κατέχει την πρώτη θέση
σαν θεραπεία επεμβατικής αντιμετώπισης ασθενών
με μονοαγγειακή στεφανιαία νόσο.
Αντιμετώπιση ασθενών με
πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο –
Σύγχρονες τάσεις

Στην κατηγορία αυτή πολυάριθμες μελέτες τυχαιοποημένες-συγκριτικές και μετα-αναλύσεις καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι:
	1. Υπάρχει ένα μικρό πλεονέκτημα – όφελος στην
επιβίωση, το οποίο φαίνεται να είναι στατιστικά
σημαντικό μόνο σε στεφανιαίους ασθενείς υψηλού
κινδύνου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από πολυ-

αγγειακή στεφανιαία νόσο ± νόσο στελέχους και
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.
	2. Η θεραπεία με CABG έχει σαφές πλεονέκτημα έναντι
της PCI ως προς την ανάγκη για νέα επαναγγείωση
και την ανακούφιση της στηθάγχης (σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά), αλλά συνοδεύεται από υψηλό
ποσοστό εγκεφαλικών επεισοδίων συγκριτικά με
την PCI.
Συγκεκριμένα η πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη
που συνέκρινε τις θεραπείες PCI-DES και CABG σε
ασθενείς με πολυαγγειακή CAD ήταν η μελέτη ARTS-II
(Arterial Revascularization Treatment Study – II). Αυτή
προοπτικά συνέλλεξε στοιχεία από 607 ασθενείς με
εμφύτευση DES, και έκανε σύγκριση των στοιχείων
τους με τα αντίστοιχα των ασθενών της προηγηθείσας μελέτης ARTS-I, στην οποία είχε γίνει σύγκριση
ασθενών τυχαιοποιημένων σε δύο σκέλη θεραπείας:
με PCI-BMS και CABG (7,8).
Σε μακροπρόθεσμη παρακολούθηση η ARTS-II έδειξε
ότι η θεραπεία με PCI-DES δεν ήταν κατώτερη από τη
θεραπεία με CABG στη μελέτη ARTS-I σε ό,τι αφορά
τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάμματα (MACCE):
θάνατος, έμφραγμα, αγγειοεγκεφαλικό επεισόδιο. H
ανάγκη όμως για νέα επαναγγείωση, αν και σημαντικά
μικρότερη σε ποσοστά συγκριτικά με την PCI-BMS
(ARTS-I), ήταν μεγαλύτερη σε ποσοστά συγκριτικά
με την CABG-ARTS-I (Εικόνα 1).
Συμπερασματικά, σε ασθενείς με πολυαγγειακή
CAD, όλες σχεδόν οι τυχαιοποιημένες μελέτες μέχρι
σήμερα έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στη θνητότητα και το έμφραγμα, είτε υποβληθούν σε CABG
ή PCI με μπαλόνι μόνο ή με εμφύτευση BMS ή DES
(7,9,10).
Αντίθετα ως προς την ανάγκη για νέα επαναγγείωση, η PCI συνοδεύεται από υψηλότερα ποσοστά,
με τη θεραπεία της CABG να έχει το πλεονέκτημα
(χαμηλότερα ποσοστά), αν και τα τελευταία χρόνια
με την τεχνολογική επανάσταση που έφεραν τα DES,
το προβάδισμα αυτό μειώθηκε σε εύρος.
Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην έκβαση
των πολυαγγειακών ασθενών με PCI φαίνεται να
μειώνουν την ανάγκη για CABG -αν λάβουμε υπόψη
ότι οι περισσότεροι αυτών θέλουν να αποφύγουν την
εγχείρηση- λόγω της νοσηρότητας και υψηλότερης
συχνότητας εμφάνισης αγγειοεγκεφαλικών επεισοδίων
κατά την επέμβαση (11,12).
Υπάρχει όμως και ο αντίλογος που λέει ότι λόγω
επιλογής των πολυαγγειακών ασθενών στις περισσότερες των μελετών, τα αποτελέσματά τους δεν είναι
ισχυρά και ικανά για να μπορούν να γενικευθούν στην
καθ’ ημέρα κλινική πράξη και έξω από το τεχνητό
περιβάλλον των κλινικών μελετών.
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Πινακας 1. Αποτελέσματα 12 μηνών από την τυχαιοποιημένη μελέτη SYNTAX (n=1800) MACCE = θάνατος από
όλες τις αιτίες, εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα, ανάγκη
για επαναγγείωση

Εικόνα 1. Μακροπρόθεσμη επιβίωση ελεύθερη καρδιαγγειακών συμβαμμάτων από τη μελέτη ARTS-II, που δείχνει
την ασήμαντη διαφορά έκβασης μεταξύ CABG και DES. PCR
2009 Barcelona.

Τελικά ποιά είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής σε
ασθενείς με πολυαγγειακή CAD;
Φαίνεται ότι η απάντηση έρχεται από την προσφάτως δημοσιευθείσα μελέτη SYNTAX (SYNergy between percutaneous coronary intervention with TAXus
and cardiac surgery) (13). Σε αυτήν περιελήφθησαν
1.800 ασθενείς υψηλού κινδύνου με νόσο στελέχους
± 3 αγγείων και οι οποίοι, αφού κρίθηκαν επιδεκτικοί
για τις δύο μεθόδους θεραπείας, τυχαιοποιήθηκαν σε
δύο σκέλη CABG και PCI-DES.
Τα αποτελέσματα έδειξαν μη στατιστικά σημαντική
διαφορά στα ποσοστά θανάτου, εμφράγματος και
εγκεφαλικού επεισοδίου σε συνδυασμό στους 12 μήνες
παρακολούθησης, αλλά διπλάσιο ποσοστό ανάγκης
για νέα επαναγγείωση στην ομάδα θεραπείας με PCIDES (Πίνακας 1).
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της μελέτης ήταν
ο δείκτης SYNTAX, ο οποίος βαθμολόγησε την πολυπλοκότητα των βλαβών βάσει των αγγειογραφικών
χαρακτηριστικών και κατά συνέπεια έδειξε ποια είναι
η καταλληλότερη θεραπευτική στρατηγική σε ασθενείς
με βλάβες υψηλού κινδύνου (14).
Ποιοι ασθενείς με πολυαγγειακή CAD θα ωφεληθούν περισσότερο από την CABG συγκριτικά με την
PCI-DES;
Την απάντηση δίνει το SYNTAX score.
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τη βαθμολογία που
συγκέντρωσαν από τον αγγειογραφικό δείκτη SYNTAX
(<22, 22-32, >32).

Επεισόδια από
Πρώτο χρόνο

CABG
Pvalue
PCI-DES
N=901(%) N=897 (%)

MACCE

160 (17,8) 109 (12,1)

0,002

Θάνατος/Εγκεφαλικό/
Έμφραγμα

69 (7,6)

69 (7,7)

0,98

Έμφραγμα

43 (4,8)

29 (3,2)

0,11

Εγκεφαλικό

5 (0,6)

20 (2,2)

0,003

Ανάγκη επαναγγείωσης

124 (13,7)

53 (5,9)

< 0,001

Θάνατος από όλες τις
αιτίες

39 (4,3)

31 (3,5)

0,37

Ασθενείς με τις ολιγότερο πολύπλοκες βλάβες
(<22), είχαν αποτελέσματα συγκρίσιμα και για τις
δύο στρατηγικές επαναιμάτωσης και κατά συνέπεια
η θεραπευτική επιλογή εξαρτάται από την προτίμηση
του ασθενή.
Ασθενείς με πολυπλοκότερες σε μορφολογία και
εντόπιση βλάβες (>32), είχαν σημαντικά καλύτερη
έκβαση με τη θεραπεία CABG συγκριτικά με την
PCI-DES.
Στην ενδιάμεση κατηγορία (22-32) δεν υπήρχε
συνολικά σημαντική διαφορά ως προς την έκβαση
μεταξύ των δύο θεραπειών. Εντούτοις όπως φαίνεται
στην Εικόνα 2 η θεραπεία με CABG είχε μία ελαφρώς
καλύτερη έκβαση συγκριτικά με τη θεραπεία PCI-DES
(11,7% vs 16,6% p=0,1) στα μείζονα καρδιαγγειακά

SYNTAX Score

Total no. of patients
(PCI/CABG)

573
(299/274)

610
(310/300)

606
(290/316)

Εικόνα 2. Η έκβαση των ασθενών 12 μήνες μετά την τυχαιοποίηση σύμφωνα με το SYNTAX score.
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συμβάμματα.
Εν κατακλείδι, οι ασθενείς υψηλού κινδύνου με
πολυαγγειακή CAD ± νόσο στελέχους, όπως και η
ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη η οποία εμφανίζεται
σε συχνότητα περίπου 30% στην κατηγορία αυτή,
δέον να αντιμετωπίζονται με CABG, όπως έδειξε με
κατηγορηματικό τρόπο η μελέτη SYNTAX.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα και την κρατούσα τρέχουσα πρακτική,
η PCI κατέχει πρωτεύουσα θέση στη θεραπεία των
ασθενών με μονοαγγειακή CAD.
Αντιθέτως, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ιδιαίτερα
με νόσο του κυρίου στελέχους ± 3 αρτηρίες, καθώς και
σε παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, η θεραπεία επιλογής
πρέπει να είναι η αορτοστεφανιαία παράκαμψη.
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Αντιμετώπιση της Στεφανιαίας Νόσου:
Η θέση του χειρουργού
Π Δεδεηλίας

SUMMARY
Dedeilias P. Treatment of coronary artery disease: The surgeon’s thesis. Cardiovascular disease
remains the first cause of death in Western Communities. Coronary artery bypass graft has been the
treatment of choice since 1968 with great success. The alternative option of percutaneous coronary
angioplasty has increased in volumes and over the last decade has taken over the surgical revascularization by 4 to 1 times in some countries. Current studies though reconfirm that CABG remains
the best therapy as far it concerns improved survival and freedom from reintervention for most paxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tients with left main stem disease, proximal anterior descending and multivessel disease and
these
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
benefits and even greater in diabetic patients. On top of that, several meta-analyses have shown that
drug-eluting stents (DES) do not improve survival or freedom from myocardial infarction compared
with bare metal stents and as opposed have an increased risk of in-stent thrombosis. Therefore they
demand prolonged dual antiplatelet medication resulting to associated medical and financial implications. Health economic analyses have also confirmed the cost-effectiveness of medical therapy and
surgical coronary artery bypass grafting (CABG) but not of percutaneous angioplasty (PCI). In view
of the evidence favouring CABG especially in multivessel, left main stem, proximal LAD lesions and
diabetic patients, we need conscious indications for PCI and a multidisciplinary team approach to the
management of coronary artery disease as a minimum standard of care. Nosokomiaka Chronika,
72, Supplement, 67-75, 2010.
Key words: coronary artery bypass grafting, coronary artery disease, drug-eluting stents, percutaneous coronary angioplasty.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στο γενικό πληθυσμό των
δυτικών κοινωνιών και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες αιτίες. Η αορτοστεφανιαία
παράκαμψη από την εμφάνισή της (1968) ως τις ημέρες μας προσέφερε αποτελεσματική
θεραπεία σε εκατομμύρια ασθενείς. Η εναλλακτική μέθοδος της αγγειοπλαστικής γνώρισε
αλματώδη εξέλιξη από το 1977, και κυρίως το 1944, και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία φθάσαμε
στο σημείο σε ορισμένες δυτικές χώρες η αναλογία αγγειοπλαστικής προς αορτοστεφανιαία
παράκαμψη να έχει διαμορφωθεί στο 4 προς 1. Η αρχική πρόβλεψη ότι τα φαρμακοεκλύοντα
stents (DES) θα έλυναν το πρόβλημα της επαναστένωσης δεν επιβεβαιώθηκε. Πρόσφατες
έρευνες επαληθεύουν ότι η αορτοστεφανιαία παράκαμψη παραμένει η καλύτερη θεραπευτική
Επιμελητής Α’, Α’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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αντιμετώπιση με καλύτερα ποσοστά προσδόκιμου επιβίωσης και κινδύνου επανεπέμβασης για
xxxxxxxxxxxxxxxx
τους περισσότερους ασθενείς με νόσο στελέχους, εγγύς νόσο του προσθίου κατιόντος, καθώς
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
και τους πολυαγγειακούς ασθενείς και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαβητικούς ασθενείς. Τα
συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από μεγάλες μελέτες από βάσεις δεδομένων (registries) όπως και από ορθά σχεδιασμένες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες. Καινούργιες
μελέτες επίσης δείχνουν ότι η φαρμακευτική θεραπεία και η αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι
συγκριτικά με την αγγειοπλαστική οικονομικότερη μέθοδος αντιμετώπισης της στεφανιαίας νόσου.
Επιπλέον αρκετές μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι τα φαρμακοεκλύοντα stents δεν βελτιώνουν τον
κίνδυνο νέου εμφράγματος σε σχέση με τα παλαιότερα stents αλλά αντιθέτως έχουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης ενδοπροθεσικής στένωσης ώστε απαιτούν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
για επικίνδυνα παρατεταμένο διάστημα. Τα συμπεράσματα των ανωτέρω ερευνών πρέπει να
υιοθετηθούν από τους θεράποντες ιατρούς και τις υπηρεσίες υγείας ώστε να προσφέρεται για
τους ασθενείς μας η καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα,
67-75, 2010.
Λέξεις κλειδιά: ενδοσκοπική κάψουλα, νόσος Crohn, κοιλιοκάκη, όγκοι λεπτού εντέρου, ακαθόριστης αιτιολογίας αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα, οικογενή σύνδρομα πολυποδίασης,
εντεροπάθεια από ΜΣΑΦ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι με μεγάλη διαφορά
η πρώτη αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου
έχουν εμφανίσει τα ευεργετικά τους αποτελέσματα
στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως το πρόβλημα του
επιπολασμού της νόσου έχει μετατεθεί σε μεγαλύτερες
ηλικίες. Η χειρουργική επαναγγείωση του μυοκαρδίου
ουσιαστικά ξεκίνησε το 1968 αρχικά με φλεβικά μοσχεύματα και από το 1973 μέχρι σήμερα με τη χρήση
της αριστερής μαστικής αρτηρίας να παρακάμπτει τις
βλάβες του πρόσθιου κατιόντα. Επιπρόσθετα τις δύο
τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει μεγάλες βελτιώσεις
στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τη βελτίωση
της εξωσωματικής κυκλοφορίας, τη χρήση και των δύο
μαστικών αρτηριών σαν παρακαμπτηρίων μοσχευμάτων, τη χρήση των κερκιδικών αρτηριών, την ελάχιστα
επεμβατική καρδιοχειρουργική και την επαναγγείωση
χωρίς εξωσωματική. Οι τεχνικές αυτές έχουν προσδώσει ακόμη μεγαλύτερο κύρος και περισσότερο βελτιωμένα αποτελέσματα ώστε η γενική θνητότητα της
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης σε παγκόσμια κλίμακα
να βρίσκεται <2% και στις περισσότερες σύγχρονες
σειρές <1,3% συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων
και περιπεπλεγμένων περιστατικών.
Πριν προχωρήσουμε σε ανάλυση των σύγχρονων
συγκριτικών δεδομένων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και αγγειοπλαστικής θα πρέπει να παραδεχθούμε
μερικές κοινά αποδεκτές αλήθειες:

1. Οι ασθενείς προτιμούν λιγότερο επεμβατικές θεραπείες
2. Η ορθή-τεκμηριωμένη χρήση της αγγειοπλαστικής
μπορεί να αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο αντιμετώπισης της στεφανιαίας
νόσου
Για παράδειγμα, είναι σαφές το πλεονέκτημα της
αγγειοπλαστικής σαν πρωτογενής θεραπεία του οξέος
στεφανιαίου συνδρόμου λόγω της ταχύτητας με την
οποία επιτυγχάνεται η επαναγγείωση του ισχαιμικού
μυοκαρδίου. Επίσης είναι αποδεκτή η επιτυχία της σε
μονοεστιακές περιφερικές βλάβες ενός ή δύο αγγείων
σε μη διαβητικούς ασθενείς.
Η τελευταία δεκαετία όμως χαρακτηρίζεται από
την ανεξέλεγκτη αύξηση της αγγειοπλαστικής (PCI)
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Σε αρκετές ανεπτυγμένες χώρες ο λόγος της αγγειοπλαστικής προς
αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι 4 προς 1 (1). Η
αρχική αισιόδοξη υπόσχεση ότι τα φαρμακοεκλύοντα
stents (DES) θα ελάττωναν το πρόβλημα της επαναστένωσης δεν επαληθεύτηκε ιδιαίτερα στις σύμπλοκες
στενώσεις και αντιθέτως μάλιστα φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά πρώιμης και απώτερης
επαναστένωσης ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται
εκτός ενδείξεων (2). Λόγω της αυξημένης θνητότητας
και των υψηλότερων ποσοστών επανεπέμβασης μετά
από αγγειοπλαστική σε σύγκριση με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι
η χειρουργική επαναγγείωση αποτελεί την καλύτερη
θεραπεία για τους περισσότερους τριαγγειακούς
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ασθενείς ή εκείνους με νόσο στελέχους με βάση κλινικά
και οικονομικά κριτήρια.
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
Η εξάπλωση της αγγειοπλαστικής βασίστηκε σε
συγκριτικές προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες
που ξεκίνησαν ταυτόχρονα με την εμφάνιση των
μεταλλικών stents και συνεχίζονται μέχρι τις ημέρες
μας με τα νέα φαρμακοεκλύοντα stents. Πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε ότι όλες αυτές οι μελέτες που συνοψίζονται στον Πίνακα 1 στόχο είχαν να αποδείξουν
ότι η αγγειοπλαστική δεν υπολείπεται της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και όχι ότι είναι ανώτερη,
πράγμα που δεν έχει αποδείξει καμία μελέτη μέχρι
σήμερα. Οι μελέτες αυτές όμως είχαν πολύ άσχημο
σχεδιασμό που ευνοούσε τις σειρές των ασθενών που
υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική. Έτσι: α) από το
σύνολο των ασθενών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο και
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με τη μία ή άλλη μέθοδο,
μόνο ποσοστό <5% συμπεριλήφθηκε σε μελέτες, β)
δεν συμπεριελάμβαναν ασθενείς με νόσο στελέχους,
γ) μόνο 30% είχαν αληθή νόσο 3 αγγείων, δ) μόνο 40%
είχαν εγγύς νόσο του προσθίου κατιόντος, ε) είχαν
όλοι άριστο κλάσμα εξώθησης (>50%). Και μόνο τα
προαναφερόμενα στοιχεία καθιστούν τις μελέτες
αυτές αδύναμες για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμά-
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των και επικίνδυνες εφόσον τα συμπεράσματα αυτά
γενικευτούν και εφαρμοστούν στο γενικό πληθυσμό.
Ας δούμε σχετικά σύντομα τι γίνεται με κάθε μία από
τις κατηγορίες της στεφανιαίας νόσου.
ΜΟΝΗΡΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ
Ο πρόσθιος κατιόντας κλάδος αιματώνει μεγαλύτερο ποσοστό μυοκαρδίου σε σύγκριση με την περισπωμένη αρτηρία ή τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία και ως εκ
τούτου αλλοιώσεις του πρώτου τριτημορίου του έχουν
μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά την πρόγνωση των
ασθενών ακόμη και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με
ενδείξεις ισχαιμίας. Η πιο ασφαλής μέθοδος αντιμετώπισης έχει αποδειχθεί ότι είναι η παράκαμψη με την
αριστερή έσω μαστική αρτηρία (LIMA) μέθοδος που
έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει δραματικά τον κίνδυνο
θανάτου, εμφράγματος, υποτροπής στηθάγχης και
ανάγκη επανεπέμβασης (3,4). Η ανάγκη για ελάχιστα
επεμβατική ιατρική και αποφυγή του χειρουργικού
τραύματος οδήγησε στη σταδιακή αντικατάσταση
της χειρουργικής μεθόδου από την αγγειοπλαστική
εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή όπως
η νόσος στελέχους ή άλλες παθολογικές καταστάσεις
(αδυναμία λήψης αντιαιμοπεταλιακής αγωγής).
Πρόσφατες όμως μετα-αναλύσεις αποδεικνύουν
ότι η παράκαμψη του προσθίου κατιόντα από τη
μαστική αρτηρία και ιδιαίτερα με την ελάχιστη επεμ-

Πινακας 1. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρελθόντων προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών
Trial
RITA
ERACI
LAUSANNE
GABI
EAST
CABRI
MASS
BARI
TOULOSE
SIMA
ERACI II
AWESOME
MASS II
ARTS
SoS
SUMMARY
CABG (UK)

N
1011
127
134
359
392
1054
142
1829
152
121
450
454
408
1205
988
8826

Pop (%)
4
9
3
4
4
3
69
12
3
2
2
5a
5a
5

Stent
?
+
+
+
+
+

LMD (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
>20

3VD (%)
12
45
0
18
40
40
41
29
56
45
41
32
38
35
>90

Εγγύς LAD (%)
100
70
100
36
100
-

EF >.50
100
100
100
100
100
100
-

DM (%)
6
11
12
10
25
12
21
24
14
11
17
-

IMA (%)
74
75
100
37
75
100
80
58
100
88
70

45
41
>90

100
100
100
30

19
14
16
25

93
81
79
>90

LMD = νόσος στελέχους, 3VD = νόσος 3 αγγείων, LAD = πρόσθιος κατιών, EF = κλάσμα εξώθησης, DM = diabetes mellitus,
IMA = internal mammary artery
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βατική μέθοδο χωρίς τη χρήση της εξωσωματικής
κυκλοφορίας είναι κλινικά και οικονομικά πιο αποδεκτή
μέθοδος από την αγγειοπλαστική με μεταλλικά stents
(BMS) σε μετεπεμβατικό follow-up 4 ετών (5,6) και ότι
η αγγειοπλαστική εμφάνισε 13% ποσοστό υποτροπής
στηθάγχης και ανάγκη επανεπέμβασης, ποσοστό που
είναι 3 εκατοστιαίες κλίμακες περισσότερο από εκείνο
που εμφάνισε η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (4%).
Αν και δεν υπήρχε διαφορά στην επιβίωση μεταξύ
των δύο ομάδων είναι πιθανόν τα αποτελέσματα
της χειρουργικής μεθόδου να υποεκτιμήθηκαν από
το σχετικά μικρό χρονικό follow-up, καθώς και από το
γεγονός ότι οι πιο σύμπλοκες βλάβες οδηγήθηκαν στο
χειρουργείο και ωφελήθηκαν περισσότερο απ’αυτό.
Τέλος, στους ασθενείς των οποίων και οι δύο μέθοδοι
ήσαν ισοδύναμες από τεχνική άποψη θα έπρεπε να
εξηγηθεί ότι με την αγγειοπλαστική απολαμβάνουν
μια λιγότερο τραυματική αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά παραβλέπουν το πλεονέκτημα της
επιβίωσης με τη χρήση της μαστικής αρτηρίας που
έχει επιδείξει 10ετή βατότητα σε ποσοστό >90% και
20ετή βατότητα >80% (7).
ΠΟΛΥΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ
Η αγγειοπλαστική στην πολυεστιακή νόσο έχει
βασιστεί σε 15 τυχαιοποιημένες μελέτες σύγκρισης
της μεθόδου έναντι της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης που σχεδόν όλες ανακοινώνουν παρεμφερή
αποτελέσματα αλλά τουλάχιστον τριπλάσια ποσοστά
επανεπέμβασης με την αγγειοπλαστική. Τα συγκρίσιμα
αυτά αποτελέσματα προκύπτουν σε ένα μικρό μόνο
αριθμό ασθενών που αποτελούν το 5% των ασθενών που ελέγχθηκαν στις μελέτες αυτές και κυρίως
από ασθενείς με μονοαγγειακή ή διαγγειακή νόσο και
άριστη καρδιακή λειτουργία (8). Για παράδειγμα οι
1.829 ασθενείς της μελέτης BARI αποτελούν το 12%
των ασθενών που ελέγχθηκαν, μόνο το 41% είχε
τριαγγειακή νόσο, μόνο το 36% είχε νόσο στο εγγύς
τμήμα του προσθίου κατιόντα και 80% είχε άριστη
καρδιακή λειτουργία (9). Παρόμοια χαρακτηριστικά
είχαν και οι προοπτικές μελέτες ARTS και SOS (10).
Ακόμα κι έτσι όμως μια μεγάλη μετα-ανάλυση αυτών
των μελετών που συμπεριελάμβανε 8.000 ασθενείς
που μελετήθηκαν για 8 έτη, έδειξε μια μικρή αλλά
στατιστικά σημαντική υπεροχή της αορτοστεφανιαίας
παράκαμψης και ειδικά στα ποσοστά επανεπέμβασης
στα 5 έτη (11). Ειδικά η SOS έδειξε 93,4% πενταετή
επιβίωση της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης έναντι
89,1% της αγγειοπλαστικής. Και βέβαια οι μελέτες
αυτές υποεκτιμούν τα οφέλη του χειρουργείου, γιατί:
1) δεν υπολογίζουν το όφελος της επαναγγείωσης

όταν αυτή γίνεται χειρουργικά: για παράδειγμα 58%
των αγγειοπλαστικών της BARI είχαν υποβληθεί σε
χειρουργική επαναγγείωση στα 10 χρόνια, 2) περιλαμβάνει χαμηλού κινδύνου ασθενείς όπου το χειρουργικό
όφελος δεν είναι συγκριτικά τόσο φανερό.
Όπως αναμένεται η αορτοστεφανιαία παράκαμψη υπερτερεί ξεκάθαρα σε ασθενείς με πολυεστιακή
νόσο, επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία και πολλούς
παράγοντες κινδύνου, κάτι που εξάγεται σαφώς από
μεγάλες βάσεις δεδομένων που αντιπροσωπεύουν
καλύτερα και ρεαλιστικότερα την πραγματικότητα
(12-15). Σε μεγάλη βάση δεδομένων της Νέας Υόρκης
για παράδειγμα, σε σύνολο 60.000 ασθενών η τριετής
επιβίωση ήταν 5% χειρότερη με την αγγειοπλαστική
και η ανάγκη επανεπέμβασης 7 ποσοστιαίες μονάδες
σε σχέση με τη χειρουργική επαναγγείωση (13).
ΝΟΣΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
Η νόσος του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας
αρτηρίας είναι παρούσα στο 4-6% των ασθενών που
υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική (16) και περίπου στο
30% των ασθενών που επαναγγειώνονται χειρουργικά
(17). Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη έχει θεωρηθεί ως
η θεραπεία εκλογής τόσο από το Αμερικανικό Κολλέγιο
Καρδιολογίας, την Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση
(ACC/AHA), όσο και από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή
Καρδιολογική Εταιρεία (18-20). Η σύσταση αυτή έχει
περάσει στις κατευθυντήριες οδηγίες των εταιρειών
αυτών (21) λόγω της αποδεδειγμένης βελτίωσης της
επιβίωσης με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη.
Παρόλα αυτά όμως το 29% των Ευρωπαίων ασθενών
με νόσο στελέχους και το 18% των Βορειοαμερικανών
υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική (22).
Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο σχετικά μέγεθος
του στελέχους σε σχέση με τις υπόλοιπες στεφανιαίες
αρτηρίες το καθιστά ελκυστικό στόχο για αγγειοπλαστική. Υπάρχουν όμως 2 σημαντικοί ανατομικοί λόγοι για
τους οποίους η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εγγυηθεί
μακροχρόνια θεραπεία: 1) Μέχρι και ποσοστό 90% των
στενώσεων του στελέχους αφορά το περιφερικό του
τμήμα ή και το διχασμό του στον πρόσθιο κατιόντα
και την περισπωμένη αρτηρία (23-25) οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό επαναστένωσης
(26). 2) Έως και 80% των ασθενών με νόσο στελέχους
παρουσιάζουν ταυτόχρονα περιφερική-πολυεστιακή
νόσο (23-25) και όπως είναι ευνόητο η χειρουργική
μέθοδος προσφέρει πλήρη επαναγγείωση.
O Serruys και οι συνεργάτες του (σπουδαίοι καρδιολόγοι) δίνουν έμφαση στη σημασία των αλλοιώσεων στο περιφερικό τμήμα του στελέχους και την
επίπτωση που έχει στην εμφάνιση μεγάλων ατυχών
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γεγονότων σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από
αγγειοπλαστική. Σε ένα σύνολο 130 ασθενών με νόσο
στελέχους που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική το
30% με περιφερική νόσο εμφάνισε γρήγορα μεγάλα
ατυχή γεγονότα (οξύ έμφραγμα, θάνατο) έναντι 11%
εκείνων που δεν είχαν, αποτελέσματα προερχόμενα
από μια από τις ικανότερες ομάδες επεμβατικών
καρδιολόγων (26).
Τα μεταλλικά stents δεν είχαν καλή επίδοση στη
θεραπεία της νόσου του στελέχους. Τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα 8 μελετών μεταξύ των ετών 1999-2003
που αφορούσαν 1.100 ασθενείς είχαν συνολική ενδονοσοκομειακή θνητότητα 6%, ανάγκη άμεσης επαναγγείωσης 4% (0-20%) και κυρίως θνητότητα 2 ετών 17%
(8). Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσίασαν νέοι
ασθενείς με άριστη καρδιακή λειτουργία και νόσο του
μέσου τμήματος του στελέχους με θνητότητα 3,4-7%
στο 1 έτος και 7,4% στα 3 έτη (27-29). Τα αποτελέσματα βέβαια της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
σε τέτοιου είδους χαμηλού κινδύνου ασθενείς είναι
άριστα, π.χ. στη μελέτη SOS η θνητότητα 1 έτους σε
στεφανιαίους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι μόλις 0,8%.
Τα φαρμακοεκλύοντα stents προτάθηκαν για να
λύσουν το πρόβλημα της επαναστένωσης των μεταλλικών και έτσι ενισχύθηκε και η χρήση τους στη
νόσο στελέχους (23-25). Πράγματι στις μελέτες αυτές
η ενδονοσοκομειακή θνητότητα μειώθηκε σε 2% και
το ποσοστό άμεσης επαναγγείωσης στο 2% επίσης.
Όμως όλες αυτές οι μελέτες αφορούν μικρό αριθμό
ασθενών (50-130) και μικρό χρόνο μετεγχειρητικής
παρακολούθησης (συνήθως μικρότερο από 1 έτος).
Ακόμα και έτσι στο τέλος του follow-up των μελετών
αυτών η συνολική θνητότητα του έτους είναι 7% και η
ανάγκη επαναγγείωσης 13% (2-38%). Στη μόνη μελέτη
με πλήρη αγγειογραφικό επανέλεγχο στους 3 και 9
μήνες ο Price και συνεργάτες ανακοίνωσαν ποσοστό
επαναστένωσης 34% και 44% (23). Επίσης οι δύο από
τις ανωτέρω μελέτες δίνουν έμφαση στην ανάγκη
μετεπεμβατικής στεφανιογραφίας διότι οι επαναστενώσεις ήσαν ασυμπτωματικές και ενδεχομένως
έτσι να εξηγείται το αυξημένο ποσοστό αιφνιδίων
θανάτων μετά από αγγειοπλαστική στελέχους σε
φαρμακοεκλύοντα stents.
Η ανάγκη για μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης της αγγειοπλαστικής και της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης στη σύγχρονη εποχή
οδήγησε στο σχεδιασμότης μελέτης SYNTAX. Είναι η
μελέτη που εκτιμά τις δύο τεχνικές με όλα τα σύγχρονα μέσα τους στη ρεαλιστική πραγματικότητα της
καθημερινής πρακτικής. Στόχος της μελέτης ήταν η
παρακολούθηση των ασθενών μέχρι την εμφάνιση
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μεγάλων ατυχών γεγονότων (εγκεφαλικό, έμφραγμα,
επαναγγείωση, θάνατος). Στον Πίνακα 2 φαίνεται ο
σχεδιασμός της SYNTAX και στους Πίνακες 3 και 4 τα
αποτελέσματα της διετίας που ανακοινώθηκαν προ
διμήνου. Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη στα 2 έτη
παρουσιάζεται σαφώς καλύτερη.
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Είναι γενικώς παραδεκτή η υπεροχή της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης έναντι της αγγειοπλαστικής σε διαβητικούς ασθενείς. Η συγκριτική μελέτη
BARI, αν και μελέτησε ασθενείς χαμηλού κινδύνου
κατέληξε ότι η δεκαετής επιβίωση των διαβητικών
ασθενών είναι καλύτερη μετά από χειρουργείο παρά
μετά από αγγειοπλαστική (58% έναντι 46%, p=0.025)
(9) και η 5ετής επιβίωση της μελέτης ARTS έδειξε

Πινακας 2.

Πινακας 3.
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Πινακας 4.

των οποίων τα αγγεία που δεν επαναγγειώθηκαν
είχαν ολική απόφραξη ή ήσαν πάνω από δύο μη αντιμετωπίσιμα αγγεία (HR=1.36) (31). Επίσης καλύτερη
απόδειξη όλων των παραπάνω αποτελεί η πρόσφατη
μελέτη που συγκρίνει τα αποτελέσματα 9.963 ασθενών με φαρμακοεκλύοντα stents και 7.437 ασθενών
με αορτοστεφανιαία παράκαμψη με εξαίρεση τους
ασθενείς με νόσο στελέχους, πρόσφατο έμφραγμα ή
προηγούμενη επέμβαση επαναγγείωσης. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα δείχνουν πολύ
καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση,
του εμφράγματος, καθώς και της ανάγκης επανεπέμβασης στους 18 μήνες (32). Τα αποτελέσματα
συνοψίζονται στον Πίνακα 5.
ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ

πλεονέκτημα με τη χειρουργική μέθοδο (CABG 92%
έναντι PCI 87%) κάτι που επιβεβαιώθηκε και από
τη μελέτη SOS. Εκεί όμως που υπήρξε ιλιγγιώδης
διαφορά ήταν στην ανάγκη επανεπέμβασης που για
τους χειρουργημένους κυμάνθηκε από 10-18% ενώ
για εκείνους που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική
ήταν 43-80%. Τα ποσοστά αυτά βέβαια δικαιώνουν
τη χειρουργική επαναγγείωση και καταλαβαίνουμε ότι
οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες σε χειρότερους
ασθενείς με επηρεασμένη αριστερή κοιλία και συνοδές
νόσους, όπως συμβαίνει στον πραγματικό πληθυσμό
και επιβεβαιώνουν οι μελέτες των μεγάλων βάσεων
δεδομένων (30).
ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Για δύο πιθανούς λόγους: 1) Τα μοσχεύματα της
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης τοποθετούνται στη
μεσότητα του αγγείου και έτσι προλαμβάνουν και την
εξέλιξη της νόσου στο εγγύς τμήμα του που συνήθως
συμβαίνει σε αντίθεση με τις ενδοπροθέσεις που τεχνικά και αγγειογραφικά αποκαθιστούν τη βατότητα
σε μια στένωση χωρίς να μπορούν να προφυλάξουν
την ανάπτυξη της νόσου κεντρικότερα ή περιφερικότερα του stent. 2) Χειρουργικά επιτυγχάνεται πλήρης
επαναγγείωση των ασθενών με πολυαγγειακή νόσο σε
αντίθεση με την αγγειοπλαστική που αντιμετωπίζει
την προεξάρχουσα και κυρίως υπεύθυνη για το στεφανιαίο σύνδρομο αλλοίωση. Μεγάλη μελέτη 22.000
ασθενών που υποβλήθηκαν σε πλήρη (69%) ή ατελή
(30%) επαναγγείωση με αγγειοπλαστική κατέδειξε
ότι οι δεύτεροι είχαν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα
αιφνίδιου θανάτου (HR=1.15) και ιδιαίτερα εκείνοι

Τα φαρμακοεκλύοντα stents εκτός από τον κίνδυνο
της ενδοπροθεσικής (instent) θρόμβωσης με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και αιφνίδιου
θανάτου (33), έχουν αυξημένη ανάγκη προστασίας από
ισχυρή και μακροχρόνια αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
που ενίοτε πρέπει να είναι διπλή, πράγμα που έχει
σοβαρή επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών
καθώς και στην επιβάρυνση των δαπανών υγείας με
ένα επιπλέον κόστος 1.500-2.000 € ετησίως (34-36).
Μεγάλη μελέτη 1.720 ασθενών που υποβλήθηκαν σε
αγγειοπλαστική, φαρμακευτική θεραπεία ή χειρουργική θεραπεία και μελετήθηκαν για 7 έτη απέδειξε ότι
η αγγειοπλαστική ήταν σαφέστατα η υποδεέστερη
μέθοδος από οικονομικής πλευράς καθώς και προσφερόμενης ποιότητας ζωής (36,37).
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
Παρ’όλη την αποδεδειγμένη ανωτερότητα της
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης έναντι της αγγειοπλαστικής, η τελευταία συνεχίζει να καταλαμβάνει
το μεγαλύτερο μέρος της θεραπείας της στεφανιαίας
νόσου. Οι λόγοι είναι πολλοί αλλά οι σοβαρότεροι είναι: 1) Οι καρδιολόγοι είναι οι κύριοι διαγνώστες της
στεφανιαίας νόσου και ίσως υπάρχει μια προκατάληψη στην υποδεικνυόμενη θεραπεία (Πίνακας 5). 2)
Η εφαρμογή στον γενικό πληθυσμό συμπερασμάτων
που προήλθαν από εξαιρετικά επιλεγμένες μικρές
και άτυπες ομάδες πληθυσμού. 3) Το γεγονός ότι η
μαστική αρτηρία και τα αρτηριακά μοσχεύματα στη
χειρουργική επαναγγείωση χωρίς εξωσωματική είναι
πλέον μια πολύ οικονομική και σχετικά δυσχερής μέθοδος αντιμετώπισης της νόσου. 4) Είναι τέλος, ίσως, το
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Πινακας 5. Επιβίωση και ανάγκη επαναγγείωσης μετά από αγγειοπλαστική ή bypass.

Πινακας 6. Σύγχρονες καρδιολογικές κατευθυντήριες οδηγίες
Εταιρεία

Σύνταξη από

Σύσταση για αγγειοπλαστική

ACC/AHA
2005, Circ 2006

23 Καρδιολόγους
1 Χειρουργό

Ασθενείς με νόσο 2 ή 3 αγγείων που θα μπορούσαν να χειρουργηθούν
και διαβητικοί
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

ESC
2005, EHS 2005

46 Καρδιολόγους
0 Χειρουργό

Όλοι οι ασθενείς εκτός από διαβητικούς με πολυεστιακή νόσο,
απροστάτευτο στέλεχος, χρόνιες αποφράξεις
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

BCS
2006, Heart 2006

8 Καρδιολόγους
1 Χειρουργό

Οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν στην απόφαση μετά από παρουσίαση
των θεραπευτικών επιλογών
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

Σύνολο

77 Καρδιολόγους
2 Χειρουργούς

Στην πράξη: σχεδόν όλοι οι ασθενείς δύνανται να θεραπευτούν
με αγγειοπλαστική χωρίς συζήτηση ή προσφορά χειρουργικής
αντιμετώπισης

αποτέλεσμα που συμβαίνει όταν η καλά τεκμηριωμένη
ιατρική έχει να αντιμετωπίσει τις πολυεκατομμυριούχες
ιατρικές βιομηχανίες.
Έτσι το ερώτημα που τίθεται είναι όχι το ποια είναι
η αποτελεσματικότερη θεραπεία αλλά το γιατί ασθενείς

με συμπτώματα και με ανατομικές αλλοιώσεις που είναι
σίγουρο ότι θα ωφεληθούν από το χειρουργείο συνεχίζουν να αποστέλλονται για αγγειοπλαστική (38). Το
ερώτημα τίθεται από τρεις κορυφαίους καρδιολόγους
και η απάντηση δίδεται συνοπτικά σε τρεις προτάσεις:
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1) Καλός, ειλικρινής και αντικειμενικός σχεδιασμός των
προοπτικών μελετών που θα περιλαμβάνουν όλες τις
ομάδες που υποβάλλονται σε θεραπεία με τη μία ή
την άλλη μέθοδο και μακροχρόνια παρακολούθησή
τους. 2) Ειλικρινή ενημέρωση των ασθενών για όλες
τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν για την
αντιμετώπιση της νόσου του και συμμετοχή του στη
λήψη των αποφάσεων. 3) Αντιμετώπιση και απόφαση
για την καταλληλότερη θεραπεία με τη συμμετοχή και
παρουσία χειρουργού.
Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο Νοσοκομείο μας τηρούνται οι ανωτέρω συνθήκες στο
μέγιστο βαθμό, θα πρέπει όμως να εφαρμοστούν στο
μέτρο του δυνατόν και στα άλλα ιδρύματα όπου δεν
υπάρχουν Καρδιοχειρουργοί.
Τέλος πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι
ο άνθρωπος είναι το κέντρο γύρω από τον οποίο και
με στόχο εκείνον κινούνται όλες οι θεραπευτικές μας
πρακτικές και πως για κάθε έναν από μας υπάρχει μια
και μόνο άριστη θεραπευτική επιλογή κάθε φορά.
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Θεραπεία σηπτικού συνδρόμου
Α Κοτανίδου

SUMMARY
Kotanidou A. New treatment for severe sepsis and septic shock. The modern concept of the
effective management of the septic patient involves support with fluids, artificial respiration, inotropic
agents and removal of the septic focus. This latter goal may be achieved either by surgical eradication
of the septic focus or by the effective administration of antimicrobial agents such as carbapenems or a
combination of 3rd generation cephalosporins and aminoglycosides. The selection of an antimicrobial
agent should be made cautiously, since it could potentiate the septic process due to the release of
endotoxins during lysis of the bacterial cell. Other lines of causative management of sepsis involve
immunomodulation. Monoclonal antibodies and soluble receptors of TNFα, inhibitors of nitric
oxide
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
synthase and polyunsaturated fatty acids have already been used. The intravenous administration
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
of recombinant protein C has been proved the most effective immunomodulatory intervention. Its
application is based on its inhibitory effect on the biosynthesis of pro-inflammatory cytokines. Better insight into the pathogenetic mechanisms of sepsis could lead to improved immunomodulatory
therapy. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 76-79, 2010.
Key words: sepsis treatment, guidelines, activated protein C, IVIG, corticoids.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σοβαρή σήψη και η σηπτική καταπληξία, παρά την εξέλιξη στην υποστηρικτικής αντιμετώπιση,
αποτελούν την κύρια αιτία πολυοργανικής ανεπάρκειας και θανάτου στους βαριά πάσχοντες
ασθενείς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, προκαλώντας θνητότητα από 30εως 70%. Η
κατανόηση του κυρίαρχου ρόλου της εκσεσημασμένης φλεγμονώδους αντίδρασης στη σήψη, με
την ενεργοποίηση πολύπλοκων μηχανισμών της φλεγμονής, οδήγησε στην ανάγκη αναζήτησης
επιπρόσθετων θεραπευτικών χειρισμών, με στόχο τη ρύθμιση της ανεξέλεγκτης φλεγμονώδους
αντίδρασης, την ενίσχυση και αποκατάσταση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος
και τη μείωση της θνητότητας. Σ’ αυτή την προσπάθεια διάφορες συνιστώσες της φλεγμονώδους
αντίδρασης αποτέλεσαν στόχους θεραπευτικής παρέμβασης. Εξετάστηκε επίσης η επίδραση
της απομάκρυνσης μεσολαβητών με την αιμοδιήθηση, η χρησιμοποίηση αναστολέων των
συνθετασών του ΝΟ, δοκιμάστηκαν ανοσοενισχυτικές στρατηγικές στα πλαίσια αντιμετώπισης
της ανοσοπαράλυσης στη σήψη και αναπτύχθηκαν αντιθρομβωτικές στρατηγικές. Παρά
τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα πειραματικών μελετών, οι περισσότερες μεγάλες κλινικές
μελέτες σε σηπτικούς ασθενείς απέτυχαν να αναδείξουν βελτίωση στην επιβίωση. Η χορήγηση
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ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C αποτελεί τη μόνη επιτυχημένη ανοσοπαρέμβαση στη σήψη μέχρι
xxxxxxxxxxxxxxxx
σήμερα. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 76-79, 2010.
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Λέξεις κλειδιά: θεραπεία σήψης, ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, κορτικοειδή, ανοσοσφαιρίνες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σήψη αποτελεί κλινικό σύνδρομο, που οφείλεται στη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση του
ξενιστή στη λοίμωξη. Ωστόσο οι μηχανισμοί που
επιστρατεύονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί
ο εισβολέας, είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρή
ιστική καταστροφή και ανεπάρκεια οργάνων, με τελική
κατάληξη το θάνατο.
Στην αρχική φάση της σήψης παρατηρείται εκσεσημασμένη συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, κατά
την οποία ενδοθηλιακά κι επιθηλιακά κύτταρα, καθώς
και ουδετερόφιλα, μακροφάγα και λεμφοκύτταρα, παράγουν ισχυρούς προφλεγμονώδεις μεσολαβητές (ΤΝF,
ΙL-1, ΙL-6, ΙL-8). Ταυτόχρονα παράγονται πρωτεΐνες
οξείας φάσης, ενώ η ενεργοποίηση του συμπληρώματος προκαλεί την παραγωγή προφλεγμονωδών
μεσολαβητών της φλεγμονής. Τα ουδετερόφιλα και
μακροφάγα, λόγω της επίδρασης των μεσολαβητών
της φλεγμονής, απελευθερώνουν ένζυμα κι ελεύθερες
ρίζες οξυγόνου, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν
ιστική καταστροφή και δυσλειτουργία οργάνων, αν
και παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταστροφή του
μικροβιακού εισβολέα.
Η κατανόηση του κυρίαρχου ρόλου της εκσεσημασμένης φλεγμονώδους αντίδρασης στη σήψη, με την
ενεργοποίηση πολύπλοκων μηχανισμών της φλεγμονής, οδήγησε στην ανάγκη αναζήτησης επιπρόσθετων
θεραπευτικών χειρισμών, με στόχο τη ρύθμιση της
ανεξέλεγκτης φλεγμονώδους αντίδρασης και τη βελτίωση της επιβίωσης. Οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν
τη δεκαετία του 70 (με τη χορήγηση μεγάλων δόσεων
κορτικοειδών) και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ακρογωνιαίος λίθος στη
θεραπεία της σήψης παραμένει η αντιμετώπιση του
μικροβιακού παράγοντα και ο έλεγχος της σηπτικής
εστίας, ενώ επιβάλλεται η έγκαιρη αιμοδυναμική υποστήριξη, καθώς και η υποστήριξη της δυσλειτουργίας
των οργάνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο χρόνος
που απαιτείται για να ελεγχθεί η εστία της σήψης.
Η έγκαιρη έναρξη κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής,
καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν υποκείμενης
χειρουργικής νόσου στην οποία οφείλεται η σήψη,
είναι από τις λίγες θεραπευτικές παρεμβάσεις που
αναμφίβολα μπορούν να τροποποιήσουν την έκβαση
των σηπτικών ασθενών.

ΑνοσοσφαιρIνες
Κλινικές μελέτες στις οποίες δοκιμάστηκε η ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρινών (ΙgG) σε σηπτικούς
ασθενείς προκειμένου να εξουδετερωθεί η ενδοτοξίνη
κι άλλα μικροβιακά προϊόντα, δεν κατέληξαν σε σαφή
συμπεράσματα. Μία μετα-ανάλυση μελετών όπου
χρησιμοποιήθηκαν μονοκλωνικά και πολυκλωνικά
σκευάσματα ανοσοσφαιρινών, έδειξε σημαντική μείωση
της θνητότητας στην υποομάδα των ασθενών που
έλαβαν πολυκλωνικές ανοσοσφαιρίνες (ΙgG). Aκόμα
μεγαλύτερη μείωση της θνητότητας διαπιστώθηκε
στους ασθενείς που τους χορηγήθηκε πολυκλωνική
ανοσοσφαιρίνη εμπλουτισμένη με ΙgM.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας
Εντατικής Θεραπείας (2008 Ιανουάριος) συνιστούν τη
χορήγηση ανοσοσφαιρίνης σε παιδιά, ενώ δεν κάνουν
κανένα λόγο για τη χρήση της σε ενήλικες ασθενείς
με σοβαρή σήψη.
Αυτό είναι αποτέλεσμα δεδομένων που προκύπτουν
από μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες, οι οποίες αναφέρονται στη χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, που όμως
δεν έδειξαν μείωση της θνητότητας.
ΚορτικοειδH
H χρήση των κορτικοειδών στη σοβαρή σήψη και
στη σηπτική καταπληξία έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και διαμάχης τα τελευταία 35 χρόνια.
Πολλοί ερευνητές στα τέλη της δεκαετίας του ‘70
οδηγήθηκαν στη χρήση μεθύλ-πρεδνιζολόνης για τη
θεραπεία της σηπτικής καταπληξίας. Τελικά δύο
μεγάλες ανασκοπήσεις όλων των τυχαιοποιημένων
μελετών που είχαν πραγματοποιηθεί μεταξύ 1966
και 1993 κατέδειξαν ότι η πρακτική της χρήσης μεγάλων δόσεων κορτικοειδών πρέπει να εγκαταλειφτεί,
ως αναποτελεσματική κι επιβλαβής για υποομάδες
ασθενών.
Η παρατήρηση ότι η σοβαρή σήψη και η σηπτική καταπληξία μπορεί να συνδυάζονται με σχετική
επινεφριδιακή ανεπάρκεια ή μειωμένη ανταπόκριση
των περιφερικών υποδοχέων των γλυκοκορτικοειδών
σε αυτά, επανέφερε στο προσκήνιο τη χρήση των
κορτικοστεροειδών σε χαμηλές δόσεις. Τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με σηπτική καταπληξία
υποστηρίζουν ότι η θεραπεία με μικρές δόσεις κορτι-
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κοστεροειδών (<300 mg/24ωρο) μπορεί να μειώσει τη
διάρκεια της καταπληξίας και να επηρεάσει ευνοϊκά
την επιβίωση των ασθενών.
Ο επιπολασμός της σχετικής επινεφριδιακής ανεπάρκειας στους βαρέως πάσχοντες παρουσιάζει
μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τον ορισμό των τιμών
αναφοράς και την αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης μετά διέγερση των επινεφριδίων με συνθετική
ACTH.
Σχετικά με τη χρήση χαμηλών δόσεων υδροκορτιζόνης στη σήψη πρέπει να επισημανθούν τα εξής
σημεία:
Όλες οι μελέτες αφορούν ασθενείς με σηπτική καταπληξία και όχι ασθενείς με απλή ή σοβαρή σήψη.
Παρόλο που το ποσοστό των επιπλοκών δεν
είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τις ομάδες που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο (placebo), υπάρχουν ακόμα
αρκετά θέματα σε σχέση με την υδροκορτιζόνη που
χρειάζονται διευκρίνηση (π.χ. η αυξημένη επίπτωση
περιφερικής πολυνευροπάθειας στους ασθενείς που
λαμβάνουν κορτικοστεροειδή).
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την πλέον αποτελεσματική δόση υδροκορτιζόνης και πρόσφατη σύσταση
για χορήγηση 200-300 mg/24 ωρο για 5-7 ημέρες είναι
καθαρά εμπειρική.
Δεν υπάρχει συμφωνία για τον ορισμό της επινεφριδιακής ανεπάρκειας και για τη χορήγηση φθοριουδροκορτιζόνης μαζί με την υδροκορτιζόνη.
Συμπερασματικά, οι καινούργιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας συνιστούν
τη χορήγηση υδροκορτιζόνης <300 mg/24ωρο μόνο
σε ασθενείς με σηπτική καταπληξία, μέχρι οι ασθενείς
αποδεσμευτούν από τα ινότροπα φάρμακα. Η προσθήκη φλουουδροκορτιζόνης είναι προαιρετική.
ΑντιπηκτικοI παρAγοντες
Η διαπίστωση ότι οι διαταραχές της πήξης και της
ινωδόλυσης μπορεί να συμμετέχουν στην αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου της σοβαρής σήψης, οδήγησε
στην υπόθεση ότι η πήξη θα αποτελούσε ένα λογικό
θεραπευτικό στόχο. Τα αντιπηκτικά βελτίωσαν τόσο
τη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα σε ποικιλία
σηπτικών μοντέλων πειραματόζωων. Η αντιθρομβίνη
ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ), η ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (ΑPC) και ο
αναστολέας της οδού του ιστικού παράγοντα (TFPI)
είναι οι καλύτερα μελετημένοι αντιπηκτικοί παράγοντες
στη θεραπεία της σήψης.
Η αντιθρομβίνη ΙΙΙ έχει μελετηθεί εκτενώς σε διάφορα μοντέλα σήψης. Μία ανασκόπηση των προκλινικών
μελετών χορήγησης της ΑΤΙΙΙ σε σηπτικά μοντέλα

πειραματόζωων καταλήγει στο ότι η χορήγηση ΑΤΙΙΙ
μειώνει τόσο τη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα.
Φαίνεται όμως ότι τα επιτυχή θεραπευτικά αποτελέσματα παρατηρούνται όταν η εξωγενής χορήγηση
επιτυγχάνει επίπεδα ΑΤ ΙΙΙ στο πλάσμα περίπου 200%,
δηλαδή διπλάσια των φυσιολογικών. Τα αποτελέσματα
μίας διπλής- τυφλής, τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης
μελέτης χορήγησης ΑΤ ΙΙΙ σε βαριά σηπτικούς ασθενείς
που συμπεριελάμβανε 2314 ασθενείς δεν ανέδειξαν
όφελος στην επιβίωση από τη χορήγηση ΑΤ ΙΙΙ.
Σε μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, τυφλή, ελεγχόμενη, μελέτη χορήγησης TFPI (δύο διαφορετικών
δόσεων 0,025 και 0,05 mg/kg/h) σε βαριά σηπτικούς
ασθενείς για 96 ώρες, διαπιστώθηκε καταρχήν η
ασφάλεια της χορήγησης του παράγοντα. Αν και η
μελέτη αυτή από το σχεδιασμό της δεν προοριζόταν
να αναδείξει θεραπευτική αποτελεσματικότητα του
χορηγούμενου παράγοντα, παρατηρήθηκε μία τάση
μείωσης της θνητότητας μεταξύ των ατόμων της
ομάδας του TFPI σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Παρά
τα ενθαρρυντικά δεδομένα των κλινικών μελετών στην
τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη
φάσεως ΙΙΙ, η χορήγηση TFPI σε βαριά σηπτικούς
ασθενείς με INR ≥1,2 δεν έχει καμία θετική επίδραση
στη θνητότητα.
Στο τέλος της δεκαετίας του 90 εντατικές έρευνες
σε προκλινικό στάδιο οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι
εκτός από τις αναμενόμενες αντιπηκτικές ιδιότητες η
ΑPC διαθέτει τόσο προινωδολυτικές, όσο αντιφλεγμονώδεις και αντιαποπτωτικές δράσεις, στις οποίες
οφείλονται εν μέρει οι ευεργετικές δράσεις της στη
σήψη. Ακολούθησε μία διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη,
τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσεως ΙΙ που πραγματοποιήθηκε σε 130 βαριά σηπτικούς ασθενείς, που
απέδειξε ότι η ανθρώπινη APC είναι ασφαλής και καλά
ανεκτή και καθορίστηκαν ως βέλτιστη δόση χορήγησης
τα 24μg/kg/h για 96 ώρες. Μετά από αυτή τη μελέτη ακολούθησε μία τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή,
ελεγχόμενη μελέτη φάσεως ΙΙΙ (PROWESS), η οποία
συμπεριέλαβε 1690 ασθενείς με βαριά σήψη, στην
οποία αναδείχτηκε απόλυτη μείωση της θνητότητας
κατά 6,1% και σχετική μείωση κατά 19,4% στην ομάδα
που έλαβε APC, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Συμπερασματικά, οι καινούργιες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Εταιρίας Εντατικής Θεραπείας (2008)
συνιστούν τη χορήγηση APC σε βαριά σηπτικούς
ασθενείς (APACHE II ≥25, ή πάνω από δύο όργανα με
ανεπάρκεια). Προσοχή χρειάζεται στους ασθενείς που
έχουν υποστεί χειρουργείο, λόγω αυξημένου κινδύνου
αιμορραγικών επιπλοκών.
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ΣυμπEρασμα
Η σύγχρονη θεώρηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης του σηπτικού συνδρόμου περιλαμβάνει τη
συντηρητική και την αιτιολογική αντιμετώπιση του
ασθενούς. Έτσι, ο ασθενής υποστηρίζεται με την
ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, ινοτρόπων φαρμάκων
και μηχανικό αερισμό, ενώ η αιτιολογική αντιμετώπιση
του περιλαμβάνει την εκρίζωση της σηπτικής εστίας
και τη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος.
Στα πλαίσια της αιτιολογικής αντιμετώπισης της σηπτικής διεργασίας περιλαμβάνονται οι προσπάθειες
ανοσοπαρέμβασης στα διάφορα στάδια παραγωγής
κι απέκκρισης των μεσολαβητών της φλεγμονής.
Από το σύνολο των προσπαθειών ανοσοπαρέμβασης, πιο επιτυχημένη φαίνεται να είναι η ενδοφλέβια
χορήγηση της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης C. Το
σκεπτικό χρήσης της πηγάζει από την ανασταλτική
επίδραση της στη βιοσύνθεση των προφλεγμονωδών

xxxxxxxxxxxxxxx
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κυτταροκινών. Περαιτέρω μελέτη των παθογετικών
μηχανισμών της σήψης θα ήταν δυνατό ενδεχομένως
να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερους τρόπους ανοσοπαρέμβασης.
ενδεικτικη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Μεσοθωρακίτις: Διάγνωση και θεραπεία
Χ Ζήσης

SUMMARY
Zisis C. Mediastinitis: Diagnosis and treatment. The term mediastinitis concerns to three – at least
- different entities. The first one, the acute bacterial, the most frequent, is induced mainly by medical
manipulations and manoeuvres. Oesophageal perforation due to attempt of stenosis’ dialatation
(achalasia) or barotrauma (Boerhaave syndrome) needs imminent intervention with surgical suture
or endoluminal stent placement. In rarer cases, oesophageal exclusion or even oesophagectomy are
unavoidable. Poststernotomy mediastinitis occurs in 0.3-3% after cardiac surgery procedures. The
deep sternal wound infection (due to staphylococcus species in 70% of cases) results in clinical presentation varying from sternocutaneous fistula to profound sepsis. The management includesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
surgical
debridement, negative pressure vacuum system application as definitive tretmant or asxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
‘bridge to
reconstruction’ with pectoralis major - rectus abdominis muscle flap or omental transposition. In a
small number of systemic sepsis’ patients, ‘open’ sternal debridement and irrigation can be tried with
secondary closure of the wound after sepsis’ remission. In descending necrotizing mediastinitis, the
infection originates from dental or peritonsillar abscess, which descends through the cervical fascias
to the mediastinum. The treatment includes the evacuation of the invaded cervical compartments,
as well as the prompt surgical wound cleaning, and accordingly to the localisation of the lesion in
the mediastinum, additionally mediastinoscopy (anterior-upper mediastinum), right thoracotomy
(posterior mediastinum), or subxiphoidal access (anterior-lower, middle mediastinum and/or pericardial impairment) are performed, whereas sometimes aggressive surgical strategy is advocated. In
granulomatous mediastinitis mediastinal lymph node involvement from microbial or fungal agent
(usually histoplasmosis or tuberculosis) occurs in acute or chronic type. Sclerosing or fibrosing mediastinitis originates from granulomatous or develops in combination with retroperitoneal fibrosis
or Riedel thyroiditis in a frame of generalized sclerosing process. Tamoxifen and steroids resulted in
symptoms’ improvement, whereas surgery contributes to by-pass or desobstruction of encased vital
mediastinal structures. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 80-90, 2010.
Key words: acute mediastinitis, granulomatous, fibrosing, sclerosing, oesophageal perforation,
descending necrotizing.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο όρος μεσοθωρακίτιδα αφορά σε διαφορετικές νοσολογικές οντότητες: την οξεία βακτηριακή,
την κοκκιωματώδη και τη σκληρυντική ή ινώδη. Η οξεία βακτηριακή μπορεί να συμβεί σε διάτρηση
οισοφάγου από προσπάθεια διαστολής για στένωση ή αχαλασία, ή από βαρότραυμα (σύνδρομο
Επιμελητής Β’, Χειρουργικό Τμήμα Θώρακος-Αγγείων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

81

Boerhaave) και χρειάζεται άμεση παρέμβαση με συρραφή ή τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης (stent).
xxxxxxxxxxxxxxxx
Σε σπανιότερες περιπτώσεις συνιστάται αποκλεισμός του θωρακικού οισοφάγου ή και οισοφαxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
γεκτομή. Παρατηρείται ακόμη σε 0.3-3% μετά από στερνοτομή, κυρίως για καρδιοχειρουργική
επέμβαση, όπου η εν τω βάθει λοίμωξη του στέρνου (στο 70% από σταφυλόκοκκο), προκαλεί
άλλοτε άλλης βαρύτητας κλινική εικόνα που ποικίλλει από στερνοδερματικό συρίγγιο μέχρι
βαρειά σήψη. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει χειρουργικό καθαρισμό-νεαροποίηση, εφαρμογή
συστήματος αρνητικής πίεσης ως τελικής θεραπείας ή ενδιάμεσης μέχρι την τελική αποκατάσταση με κινητοποίηση μυϊκών κρημνών μείζονος θωρακικού-ορθού κοιλιακού ή μείζονος
επιπλόου. Σε βαρεία σήψη έχει θέση σε κάποιες λίγες περιπτώσεις η «ανοικτή» μέθοδος, όπου
το στέρνο διανοίγεται για καθαρισμό και παροχέτευση και επουλώνεται κατά δεύτερο ή τρίτο
σκοπό, ή γίνεται σύγκλειση σε δεύτερο χρόνο μετά την ύφεση της ανεξέλεγκτης λοίμωξης.
Άλλη μορφή της οξείας βακτηριακής, η κατιούσα νεκρωτική μεσοθωρακίτιδα, στην οποία η
λοίμωξη προέρχεται από οδοντικό ή περιαμυγδαλικό απόστημα, που μέσα από τις περιτονίες
του τραχήλου κατέρχεται στο μεσοθωράκιο. Η παρέμβαση, πέραν της διάνοιξης και παροχέτευσης του τραχήλου, περιλαμβάνει κατά περίπτωση μεσοθωρακοσκόπηση (πρόσθιο-άνω
μεσοθωράκιο), δεξιά θωρακοτομή (οπίσθιο μεσοθωράκιο), υποξιφοειδική τομή (πρόσθιο-μέσο
μεσοθωράκιο), ενώ ορισμένοι ακολουθούν πιο επιθετική χειρουργική στρατηγική. Στην κοκκιωματώδη μεσοθωρακίτιδα παρατηρείται προσβολή των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου από
μικροβιακό ή μυκητιασικό παράγοντα (κυρίως ιστοπλάσμωση ή φυματίωση) που προσλαμβάνει οξεία ή χρόνια μορφή. Η σκληρυντική ή ινώδης μεσοθωρακίτις μπορεί να αποτελεί την
εξέλιξη της κοκκιωματώδους ή να συνιστά οντότητα που συνδυάζεται με οπισθοπεριτοναϊκή
ίνωση ή θυρεοειδίτιδα Riedel στα πλαίσια προδιάθεσης ανάπτυξης γενικευμένης σκληρυντικής
διεργασίας. Ταμοξιφένη και στεροειδή έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των συμπτωμάτων, ενώ η
συμβολή της χειρουργικής πρακτικά περιορίζεται σε διορθωτικές επεμβάσεις αποσυμπίεσης
ή παράκαμψης. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 80-90, 2010.
Λέξεις κλειδιά: θεραπεία σήψης, ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, κορτικοειδή, ανοσοσφαιρίνες

Η μεσοθωρακίτις περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές
νοσολογικές οντότητες με διαφορετική αιτιοπαθογένεια, ιστοπαθολογία, τρόπο αντιμετώπισης και
πρόγνωση, την οξεία βακτηριακή, την κοκκιωματώδη
και τη σκληρυντική ή ινώδη μεσοθωρακίτιδα. Από
πλευράς διαδρομής, φυσικής πορείας και εξέλιξης, η
νόσος μπορεί να είναι οξεία, υποξεία και χρόνια.
Στις ημέρες μας η συχνότερη αιτία μεσοθωρακίτιδος
είναι η απευθείας προσβολή του μεσοθωρακίου μετά
από χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τα κριτήρια
που έχουν τεθεί από το Κέντρο για τον έλεγχο και
την πρόληψη της νόσου στις ΗΠΑ, η διάγνωση της
μεσοθωρακίτιδος χρειάζεται τουλάχιστον ένα από
τα παρακάτω:
• Μικρόβιο απομονωθέν σε καλλιέργεια μεσοθωρακικού ιστού ή υγρού
• Επιβεβαίωση μεσοθωρακίτιδος σε επέμβαση
• Μία από τις παρακάτω παραμέτρους: πλευροδυνία-θωρακικός πόνος, αστάθεια στέρνου ή πυρετός
(>38°C) σε συνδυασμό με α. αποβολή πύου από

το μεσοθωράκιο ή απομόνωση μικροβίου από αιμοκαλλιέργεια ή β. από καλλιέργεια μεσοθωρακικής
παροχέτευσης (1).
Α. ΟΞΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΣ
Είναι αυτή που συνηθέστερα εννοούμε στην καθημέρα κλινική πράξη μιλώντας για μεσοθωρακίτιδα.
Προέρχεται από τη μετάδοση και διασπορά μικροβιακού παράγοντα σε αυτόματη ή ιατρογενή ρήξη του
οισοφάγου, σε επιμόλυνση χειρουργικού τραύματος
μέσης στερνοτομής μετά από καρδιοχειρουργική
επέμβαση, αλλά ακόμη σε πνευμονία, σήψη, πνευμονικό απόστημα, εμπύημα υπεζωκότος, οδοντικό
απόστημα.
Θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις τρεις σημαντικότερες μορφές που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως
προς το μηχανισμό επελεύσεως και την εντόπιση, αλλά
και την ενδεικνυόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση.
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ΑΙ. Διάτρηση οισοφάγου

Οι διατρήσεις του θωρακικού οισοφάγου είναι
ιατρογενείς, από βαρότραυμα, κατάποση υγρών
και εγκαυματική βλάβη, καρκίνο και διατιτραίνοντα
τραύματα. Τεχνικά ζητήματα οδηγούν σε διάτρηση
του θωρακικού οισοφάγου, όπως: i. ανεπαρκής καταστολή ή αναισθησία, ii. προσπάθειες διαστολής
στενώσεων με απρόσφορα-ακατάλληλα μέσα ή βίαιο
τρόπο, iii. αποτυχία αναγνώρισης στένωσης μη επιδεχόμενης διαστολής, iv. προσπάθεια λήψης βιοψίας
χωρίς ικανοποιητική εικόνα. Διαστολή στενώσεων ή
εμφύσηση αέρα σε αχαλασία είναι υπεύθυνες στο 45%
των διατρήσεων οισοφάγου. Βαρότραυμα (σύνδρομο
Boerhaave) ευθύνεται για το 10-15% των θωρακικών
διατρήσεων.
Οπισθοστερνικός ή επιγαστρικός πόνος είναι το
συνηθέστερο σύμπτωμα. Τραχηλικό υποδόριο εμφύσημα σημειώνεται στο 20% των θωρακικών διατρήσεων, ενώ μεσοθωρακικό εμφύσημα και υπεζωκοτική
συλλογή συμβαίνουν συχνά. Οισοφαγογράφημα με
υδατοδιαλυτό σκιαγραφικό αποτελεί συνήθη πρακτική
σε κάποια κέντρα μετά την ολοκλήρωση διαστολής
οισοφάγου με αέρα.
Στο σύνδρομο Boerhaave τυπικά παρατηρείται
βίαιος έμετος με συνηθέστερη επίπτωση σε άνδρες
(85%) μεταξύ 4ης-6ης δεκαετίας μετά από υπερβολική
κατάποση τροφής και υγρών. Η έκλυση του πόνου
συμβαίνει μετά το επεισόδιο εμέτου, έχει διαξιφιστικό
χαρακτήρα και αντανακλά στο αριστερό ημιθωράκιο,
τον ώμο ή τη ράχη. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει διάτρηση έλκους, οξεία παγκρεατίτιδα, κολικό
νεφρού, έμφραγμα μυοκαρδίου, διαχωρισμό αορτής
ή περισφιγμένη παραοισοφάγεια κήλη. Η έκχυση στο
μεσοθωράκιο γαστρικού περιεχομένου και μικτής
στοματικής χλωρίδας οδηγεί σε κεραυνοβόλο μεσοθωρακίτιδα με αιμορραγική νέκρωση. Ο μεσοθωρακικός
υπεζωκώς συνήθως ρήγνυται λίγο μετά και προκαλεί
μαζική πλευριτική συλλογή, αναπνευστική ανεπάρκεια,
υποογκαιμία και καταπληξία. Οισοφαγογράφημα
και αξονική τομογραφία με κατάποση σκιαγραφικού
καταδεικνύουν τη βλάβη (2).
Όταν η διάτρηση εντοπίζεται στο θωρακικό οισοφάγο συμβαίνει διαφυγή μικροβίων της στοματοφαρυγγικής χλωρίδας και γαστρικού περιεχομένου
εντός του οπισθίου διαμερίσματος του μεσοθωρακίου.
Στις περιπτώσεις αυτές, άμεση παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάσωση του ασθενούς,
δεδομένου ότι η αποδιοργάνωση της κλινικής εικόνας
εξελίσσεται τάχιστα με εγκατάσταση σηπτικής μεσοθωρακίτιδος.
Άμα τη διαγνώσει της διατρήσεως, χρειάζεται

χειρουργική παρέμβαση αποκατάστασης της συνέχειας του οισοφάγου δια πρωτογενούς συρραφής
σε δύο στρώματα (βλεννογόνος-μυϊκός χιτώνας) με
διακεκομμένες ραφές και ενίσχυσης της γραμμής
συρραφής με κινητοποίηση και εναπόθεση είτε μυϊκού, είτε υπεζωκοτικού ή και περι- παρακαρδιακού
κρημνού. Η μέθοδος αυτή θεωρείται ότι αποδίδει όταν
διεξάγεται τις πρώτες ώρες μετά τη διάτρηση- όσο
γίνεται νωρίτερα. Η «χρυσή» περίοδος για τη συρραφή
της διατρήσεως είναι οι πρώτες 12 ώρες. Μετά τις
24 ώρες η πιθανότητα διαφυγής μετά τη συρραφή
αυξάνει (3).
Το άνω και μέσο τριτημόριο του οισοφάγου προσπελάζονται πολύ καλά με δεξιά θωρακοτομή διά του
4ου ή 5ου μεσοπλευρίου διαστήματος. Οι διατρήσεις
στο κάτω τριτημόριο αντιμετωπίζονται δια του 6ου-7ου
αριστερού μεσοπλευρίου. Σε προϋπάρχουσα νόσο του
οισοφάγου είναι επιβεβλημένο να αντιμετωπιστεί η
υποκείμενη παθολογία μαζί με την αποκατάσταση της
συνέχειας του οισοφάγου (πχ οισοφαγομυοτομή σε
αχαλασία, γαστροπλαστική Collis σε βραχύ οισοφάγο).
Αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό και η αποκατάσταση καθίσταται προβληματική είναι προτιμότερη η
οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του
πεπτικού σωλήνα στον ίδιο ή σε δεύτερο χρόνο (4).
Πρόσφατα, έχει επιχειρηθεί η τοποθέτηση ενδοαυλικών ναρθήκων (stent) στον οισοφάγο προς
στεγανοποίηση του σημείου διαφυγής, με αμφίβολα
ωστόσο αποτελέσματα. Η πρακτική μάλιστα αυτή
έχει ενσωματωθεί στην τρέχουσα θεραπευτική στρατηγική, όταν βρισκόμαστε στις πρώτες 48 ώρες μετά
τη διάτρηση στο σύνδρομο Boerhaave (5). Το θέμα
παραμένει ανοικτό προς διερεύνηση σε μεγαλύτερες
σειρές ασθενών στα πλαίσια καλά σχεδιασμένων
προοπτικών μελετών (6).
Εφόσον έχουν παρέλθει πέραν των 24 ωρών ή και
ημέρες από τη διάτρηση, η κλασική λύση προέβλεπει
αποκλεισμό του θωρακικού οισοφάγου, εκστόμωση
του τραχηλικού τμήματος και διενέργεια γαστροστομίας ή ειλεοστομίας σιτίσεως μέχρι την ύφεση της
σήψης, την υποχώρηση της μεσοθωρακίτιδος και την
επίτευξη επαρκούς θρέψεως προς αποκατάσταση
σε δεύτερο χρόνο της συνέχειας του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα δια παρεμβολής συνηθέστερα
τμήματος παχέος εντέρου. Ωστόσο, υποστηρίζεται
ότι η πρακτική αυτή μπορεί να αποφευχθεί σε αρκετές
περιπτώσεις (7) διά της αμέσου συρραφής, ακόμη
και καθυστερημένων διατρήσεων, με παροχετευτική
γαστροστομία και ειλεοστομία σιτίσεως. Αναφέρεται
ακόμη σειρά ασθενών με ενδοθωρακική διαφυγή οισοφάγου σε μεσοθωρακική και συστηματική σήψη, που
αντιμετωπίστηκαν με κινητοποίηση και εναπόθεση
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μυϊκού κρημνού με πολύ καλά αποτελέσματα (μικρή
νοσηρότητα και μηδενική θνητότητα)(9). Πάντως, λόγω
μικρής σειράς ασθενών διεθνώς, η εμπειρία ακόμη και
στα καλύτερα κέντρα παραμένει περιορισμένη και η
εξαγωγή συμπερασμάτων είναι επισφαλής.
Η πρόγνωση και η θνητότητα επιβαρύνονται σημαντικά όταν έχουν παρέλθει πέραν των 24 ωρών.
Επισημαίνεται με έμφαση η σημασία της έγκαιρης
προσέλευσης και της αντιμετώπισης σε εξειδικευμένο
τριτοβάθμιο κέντρο (8). Οι βασικές αρχές που πρυτανεύουν στη διαχείριση των διατρήσεων του οισοφάγου
είναι οι ακόλουθες: i. Έλεγχος και περιορισμός της
πηγής διασποράς, ii. Εξασφάλιση επαρκούς παροχέτευσης, iii. Επανέκπτυξη του πνεύμονος, iv. Πρόληψη
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, v. Ενίσχυση
των αμυντικών εφεδρειών του ξενιστή με κατάλληλη
αντιβιοτική αγωγή, vi. Διατήρηση επαρκούς θρέψεως
και vii. Μετεγχειρητική εξακρίβωση εντόπισης και
παροχέτευση σε εναπομείνασες σηπτικές εστίες.
Οι τραχηλικές διατρήσεις του οισοφάγου είναι
ιατρογενείς ή τραυματικές και αντιμετωπίζονται με
σχετικά απλούς χειρουργικούς χειρισμούς. Όταν
η εντόπιση της διάτρησης αφορά στον τραχηλικό
οισοφάγο, παρατηρείται διαφυγή ανάμεσα στις απονευρώσεις εντός των διαμερισμάτων του τραχήλου,
που επικοινωνούν με το πρόσθιο, αλλά κυρίως με
το οπίσθιο διαμέρισμα του μεσοθωρακίου. Αυτά τα
μεσοθωρακικά διαμερίσματα προσβάλλονται από
κατιόντως επεκτεινόμενη φλεγμονή, όταν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και επαρκώς η εστία της τραχηλικής
διατρήσεως με διάνοιξη, καθαρισμό και παροχέτευση
της περιοχής στον τράχηλο, παράλληλα με κατάλληλη
αντιβιοτική κάλυψη (2).

κούς παράγοντες περιλαμβάνονται η μακρά μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής, η διενέργεια μαλάξεων
ή η πρόκληση κατάγματος στο στέρνο και η μακρά
χορήγηση κορτικοστεροειδών (10). Κατά περίπτωση
έχουν περιγραφεί ως προδιαθεσικοί παράγοντες το
θήλυ φύλο, η προεγχειρητική υπέρταση και η επαναδιάνοιξη του στέρνου για αιμορραγία (11).
Η συχνότητα των μετεγχειρητικών λοιμώξεων του
χειρουργικού τραύματος της στερνοτομής κυμαίνεται
μεταξύ 0,7-3% όλων των επεμβάσεων καρδιάς. Το
φάσμα των λοιμώξεων αυτών ποικίλλει από απλές
φλεγμονές του δέρματος μέχρι βαρύτατες μορφές
μεσοθωρακίτιδας.
Το βάθος και η έκταση της φλεγμονής διαβαθμίζονται σε λοιμώξεις τύπου Α και λοιμώξεις τύπου Β.
Στις μεν πρώτες το βάθος δεν υπερβαίνει το πρόσθιο
περιόστεο του στέρνου, ενώ στις δεύτερες η λοίμωξη
επεκτείνεται πέραν του περιοστέου του στέρνου.
Οι El Oakley και Wright εισηγήθηκαν ταξινόμηση μεσοθωρακίτιδος σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
καρδιοχειρουργική επέμβαση, η οποία έχει καταστεί
δημοφιλής και χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο
συνεννόησης σε διάφορες δημοσιεύσεις (Πίνακας
1) (12). Στην ταξινόμηση αυτή μόνον ο διαβήτης, η
παχυσαρκία και οι ανοσοκατασταλτικές θεραπείες
θεωρούνται παράγοντες κινδύνου για την επιπλοκή. Σε
ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο έχει έννοια η εφαρμογή
ειδικών τεχνικών σύγκλεισης του στέρνου με ενίσχυση

Τάξη

Περιγραφή

ΑΙΙ. Μετεγχειρητική φλεγμονή στέρνου
και μεσοθωρακίτις

Τύπος Ι

Μεσοθωρακίτις μέσα σε 2 εβδομάδες μετά
την επέμβαση χωρίς παράγοντες κινδύνου

Τύπος ΙΙ

Μεσοθωρακίτις 2-6 εβδομάδες μετά την
επέμβαση χωρίς παράγοντες κινδύνου

Προσβάλλεται το πρόσθιο μεσοθωράκιο κατά
συνέχειαν ιστού από το στέρνο και προδιαθεσικοί
παράγοντες για μια τέτοια εξέλιξη είναι η παχυσαρκία,
ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), το άρρεν φύλο, η μεγάλη ηλικία (>70
ετών), η τοπική φλεγμονή του δέρματος (δοθιήνωση)
και η μακρά προεγχειρητική λήψη κορτικοστεροειδών.
Στους διεγχειρητικούς παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται ο μακρά διάρκεια εξωσωματικής κυκλοφορίας, αλλά και επέμβασης, η αμφοτερόπλευρη χρήση
ως μοσχευμάτων των έσω θωρακικών (μαστικών)
αρτηριών, η ατελής παροχέτευση του μεσοθωρακίου
(παραμονή αίματος), η μη συμμετρική διάνοιξη και μη
σωστή σύγκλειση του στέρνου και η επαναδιάνοιξη
του τραύματος λόγω αιμορραγίας. Στους μετεγχειρητι-

ΠΙνακας 1. Ταξινόμηση μεσοθωρακίτιδος σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς

Τύπος ΙΙΙΑ Μεσοθωρακίτις τύπου Ι με παρουσία ενός ή
περισσότερων παραγόντων κινδύνου
Τύπος ΙΙΙΒ Μεσοθωρακίτις τύπου ΙΙ με παρουσία ενός ή
περισσότερων παραγόντων κινδύνου
Τύπος ΙVA Μεσοθωρακίτις τύπου Ι, ΙΙ, ή ΙΙΙ μετά από μια
αποτυχημένη θεραπευτική απόπειρα
Τύπος IVB Μεσοθωρακίτις τύπου Ι, ΙΙ, ή ΙΙΙ μετά από
περισσότερες της μιας αποτυχημένες
θεραπευτικές απόπειρες
Τύπος V

Μεσοθωρακίτις που εκδηλώνεται για πρώτη
φορά περισσότερες από 6 εβδομάδες μετά
την επέμβαση
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των συρμάτων ή με συρραφή «δίκην οκτώ». Μολονότι
δεν μπορούμε να αποδείξουμε το ρόλο ενός εκάστου
χειρουργού στην επίπτωση της μεσοθωρακίτιδος,
θεωρείται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο ο τρόπος
χειρισμού των ιστών (13).
Ο συνηθέστερα εμπλεκόμενος μικροβιακός παράγων είναι ο σταφυλόκοκκος (επιδερμιδικός ή χρυσίζων)
(που απομονώμεται στο 70% των περιπτώσεων) και
χρειάζεται επαρκής κάλυψη ως προς αυτόν, ακόμη και
εμπειρικά, εν αναμονή αποτελεσμάτων καλλιεργειών
τραύματος και αίματος. Σημαντική συζήτηση έχει
διαξαχθεί στη βιβλιογραφία αναφορικά με την προφυλακτική τοπική χρήση αντιβιοτικού με δράση κατά
των Gram θετικών μικροβίων κατά τη σύγκλειση του
τραύματος μετά τη στερνοτομή, με στόχο τη μείωση
των μετεγχειρητικών λοιμώξεων (14).
Επαρκής παροχέτευση του τραύματος και συστηματική περιποίηση με παράλληλη θρεπτική κάλυψη
του ασθενούς και μεταβολική-οξεοβασική ρύθμιση
ύδατος-ηλεκτρολυτών κρίνονται απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών
συνθηκών ανάρρωσης.
Όταν εκδηλώνεται κλινική εικόνα μεσοθωρακίτιδος
(σηπτική εικόνα, πυρετός, δύσπνοια, ταχυκαρδία,
ταχύπνοια, επηρεασμένη ηπατική ή/και νεφρική λειτουργία) μη ανταποκρινόμενη στα συντηρητικά μέτρα
που περιγράφηκαν και η παροχέτευση του μεσοθωρακίου κρίνεται ανεπαρκής με εμμένουσα συλλογή
πύου και νέκρωση στο πρόσθιο μεσοθωράκιο (απεικονιστικά ευρήματα οπισθοστερνικής ασαφοποίησης
στην αξονική τομογραφία θώρακος), τότε πρέπει να
προχωρήσουμε σε δραστικότερες λύσεις χειρουργικής
διόρθωσης. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί η
«ανοικτή» ή η «κλειστή» μέθοδος. Και στις δύο αυτές
μεθόδους αφαιρούνται τα σύρματα του στέρνου και
γίνεται εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός όλων
των νεκρωμάτων μέχρι να εμφανιστεί υγιής αιμάσσων
ιστός. Στην «ανοικτή» μέθοδο το τραύμα καταλείπεται
ανοικτό και εκτελούνται καθημερινά 2-3 αλλαγές, ενώ
η επούλωση γίνεται κατά 2ο ή 3ο σκοπό. Εφόσον μετά
παρέλευση 7-10 ημερών επιτευχθεί ικανοποιητικός
καθαρισμός, μπορεί να επιχειρηθεί χειρουργική σύγκλειση με ή χωρίς πλαστική. Η χρήση της μεθόδου
αυτής στις μέρες μας είναι σχετικά περιορισμένη. Κατά
την «κλειστή» μέθοδο, εκτελείται μετά τον καθαρισμό
σύγκλειση με κινητοποίηση κατά περίπτωση επιπλόου
ή μυϊκού κρημνού (προτιμότερος ο μείζων θωρακικός
μυς αμφοτερόπλευρα, ενίοτε όμως χρησιμοποιείται
και ο ορθός κοιλιακός ή και οι δύο) (10,15).
Η επιλογή της ενδεδειγμένης μεθόδου και το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής της συνιστούν κρισιμότατη παράμετρο στη διαδικασία λήψης θεραπευτικής

απόφασης. Ανάλογα με το βάθος, την έκταση, τη
βαρύτητα, την κλινική εικόνα και το χρόνο εκδήλωσης,
η αντιμετώπιση εξατομικεύεται και οι θεραπευτικές
αποφάσεις ποικίλλουν.
Εδώ και 10 χρόνια έχει περιγραφεί θεραπεία της
εν τω βάθει λοίμωξης του στέρνου-μεσοθωρακίτιδος
μετά στερνοτομή με εφαρμογή συστήματος αρνητικής πίεσης. Έκτοτε έχουν δημοσιευθεί περισσότερες
από 400 περιπτώσεις με τη συγκεκριμένη μέθοδο ως
θεραπεία εκλογής. Με την αρνητική πίεση θεωρείται
ότι αυξάνει η διάμετρος των τριχοειδών και η ταχύτητα ροής του αίματος, διεγείρεται η αγγειογένεση
και ο πολλαπλασιασμός των ενδοθηλιακών κυττάρων
και συνακόλουθα ευοδώνεται η ιστική επούλωση
και η σύγκλειση του τραύματος. Η αρχική χρήση
αφορούσε στην αρνητική πίεση ως «γέφυρας προς
τη χειρουργική θεραπεία» σε μολυσμένα τραύματα,
αλλά πλέον έχει καταστεί σε αρκετές περιπτώσεις
τελική θεραπεία. Στη δημοσίευση των Sjögren και
συνεργατών η θνητότητα στις 90 ημέρες ήταν 0%,
ενώ ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για όψιμη
θνητότητα αναδείχθηκαν το χρονικό διάστημα από
την καρδιοχειρουργική επέμβαση μέχρι τη διάγνωση
της εν τω βάθει λοίμωξης του στέρνου και η διάρκεια
της θεραπείας του τραύματος (16).
Επειδή η αρνητική πίεση αποτελεί πρόσφατη
μέθοδο, εδραιώνει σταδιακά τη θέση της ως πρώτο
μέτρο εφαρμογής σε ασθενείς που δεν έχουν περιέλθει
σε σήψη, με στερνοδερματικό συρίγγιο και σταθερό
στέρνο (17).
Σε αντίθετη περίπτωση, προτείνεται η πρώιμη
κινητοποίηση κρημνών από τους μείζονες θωρακικούς
μυς αμφοτερόπλευρα ως αποτελεσματική λύση για
ασθενείς με εν τω βάθει λοίμωξη του στέρνου, ασταθές στέρνο και οστεομυελίτιδα (18). Άλλη ορθολογική
προσπέλαση είναι ο εκτεταμένος καθαρισμός νεκρωμάτων, η εφαρμογή αρνητικής πίεσης και η μετέπειτα
πλαστική αποκατάσταση με μείζονα θωρακικό μυ για
δευτερογενή σύγκλειση του τραύματος (19). Εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός με πλύσεις, προετοιμασία
του χειρουργικού τραύματος με αρνητική πίεση και
λαπαροσκοπική κινητοποίηση του μείζονος επιπλόου
σε δεύτερο χρόνο έχουν επίσης δοκιμαστεί σε μικρή
σειρά 6 ασθενών με τύπο IV μεσοθωρακίτιδος κατά
El Oakley-Wright αποδίδοντας εξαιρετικά αποτελέσματα (20).
ΑΙΙΙ. Κατιούσα νεκρωτική
μεσοθωρακίτις

Συνοδεύει σοβαρές τραχηλικές λοιμώξεις που
προκαλούνται από στοματοφαρυγγικά αποστήματα.
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Είναι περισσότερες στον αναπτυσσόμενο κόσμο λόγω
κακών συνθηκών υγιεινής. Προδιαθεσικοί παράγοντες
αποτελούν η κακή φυσική κατάσταση από υποθρεψία, σακχαρώδη διαβήτη, αλκοολισμό, κατάχρηση
φαρμάκων ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Πολύ
συχνά πρόκειται για προοδευτική επέκταση οδοντικής
λοίμωξης, συνηθέστερα του 2ου ή 3ου γομφίου. Άλλες
λοιμώξεις περιλαμβάνουν περιαμυγδαλικά ή οπισθοφαρυγγικά αποστήματα, Λουδοβίκειο κυνάγχη και
τραυματική διάτρηση του φάρυγγα, όπως σε τραυματική ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Οι συνηθέστερα
ενοχοποιούμενοι μικροοργανισμοί είναι μικτή χλωρίδα
αεροβίων και αναεροβίων, μολονότι ο αερόβιος β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος μπορεί να είναι ο μοναδικός μικροβιακός παράγων. Άλλοι οργανισμοί είναι το
Fusobacterium, το Bacteroides, ο Peptostreptococcus
και άλλοι αναερόβιοι στρεπτόκοκκοι. Ακόμη μπορεί να
απομονωθούν ο staphylococcus aureus, είδη αιμόφιλου
και το bacteroides melaninogenicus. Συμβίωση μεταξύ
ενός ή περισσότερων ειδών gram αρνητικών αερόβιων
μικροβίων και ενός αναερόβιου μπορεί να επιφέρει
συνεργιστικά νεκρωτική κυτταρίτιδα. Σε κάποια άλλη
σειρά ασθενών ο παθογόνος παράγων στο 43% των
περιπτώσεων ήταν η Klebsiella pneumonia (21). Αυτές οι μικροβιακές τραχηλικές λοιμώξεις μπορούν να
επεκταθούν είτε στο οπίσθιο είτε στο μέσο μεσοθωράκιο ακολουθώντας τη φορά των μεσοθωρακικών
πετάλων-περιτονιών διά του προτραχειακού-οπισθοτραχειακού χώρου ή κατά μήκος των καρωτιδικών
ελύτρων στον παραοισοφάγειο χώρο. Η γνώση της
τοπογραφίας των καρδιομεσοθωρακικών περοτονιών
είναι σημαντική για την παρακολούθηση και ερμηνεία
της μετάδοσης της λοίμωξης. Η εν τω βάθει τραχηλική
περιτονία διατάσσεται σε 3 στρώματα που διαιρούν
τον τράχηλο σε 3 χώρους: ένα επιπολής στρώμα, ένα
σπλαχνικό στρώμα και ένα παρασπονδυλικό στρώμα.
Όλα αυτά τα στρώματα μπορούν να λειτουργήσουν
ως πύλες εισόδου στο μεσοθωράκιο. Το σπλαχνικό
όμως στρώμα είναι αυτό που ταυτοποιείται ως πηγή
της λοίμωξης στο 70% των περιπτώσεων κατιούσης
νεκρωτικής μεσοθωρακίτιδος.
Η κατιούσα νεκρωτική μεσοθωρακίτις εκδηλώνεται
συχνότερα σε ασθενείς που βρίσκονται υπό αγωγή για
εν τω βάθει τραχηλική λοίμωξη και παρά την αγωγή ή
ακόμη και την παροχέτευση του εν τω βάθει τραχηλικού διαμερίσματος, όπου εντοπίζεται η φλεγμονή, η
λοίμωξη προχωρεί προς το μεσοθωράκιο. Υπάρχουν
ωστόσο περιπτώσεις στις οποίες τα συμπτώματα
από την οδοντική ή περι-(παρα)αμυγδαλική περιοχή
είναι ασαφή και περιορίζονται σε προηγηθείσα οδοντιατρική πράξη ή απλώς κακή στοματική υγιεινή ή
σε αποδραμούσα λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού
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(κυνάγχη) με υπογνάθια ή οπισθοτραχηλική λεμφαδενική συμμετοχή. Η διάγνωση όμως της μεσοθωρακίτιδος
μπορεί αρχικά να διαλάθει της προσοχής λόγω της
ασάφειας και ατυπίας των πρώτων συμπτωμάτων. Η
προσβολή του μεσοθωρακίου μπορεί να συμβεί πολύ
νωρίς (μόλις στις 12 ώρες), αλλά και αρκετά αργά
(ακόμη και στις 2 εβδομάδες) μετά την εκδήλωση της
εν τω βάθει τραχηλικής λοίμωξης, το σύνηθες ωστόσο
είναι να εμφανίζεται 48 περίπου ώρες μετά. Εξελισσόμενη σηπτική εικόνα είναι που προέχει. Διάχυτη
σκλήρυνση στον τράχηλο και το ανώτερο πρόσθιο
θωρακικό τοίχωμα, με πιθανό οίδημα ή και κριγμό,
οπισθοστερνικό άλγος, αυξανόμενη δυσφαγία, βήχας
και δύσπνοια μπορεί να συνυπάρχουν σε άλλοτε άλλη
αναλογία, όπως επίσης η παρουσία υπεζωκοτικής ή
περικαρδιακής συμμετοχής. Ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις μπορεί να παρατηρηθούν, αλλά και
λοίμωξη του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, καθώς η
φλεγμονή κατέρχεται στην κοιλιά διά του οισοφαγείου
τρήματος.
Το 1983 οι Estrera και συνεργάτες καθιέρωσαν
τα ακόλουθα κριτήρια για την κατιούσα νεκρωτική
μεσοθωρακίτιδα: 1. κλινικά σημεία και συμπτώματα
σοβαρής τραχηλικής λοίμωξης, 2. τυπικά ακτινολογικά
σημεία με συλλογή υγρού ή/και αέρα στην αξονική
θώρακος, 3. διεγχειρητική ή νεκροτομική τεκμηρίωση μεσοθωρακικής λοίμωξης, 4. συνέχεια μεταξύ
στοματοφαρυγγικής λοίμωξης και μεσοθωρακικής
διεργασίας (22).
Τα απεικονιστικά ευρήματα που απαντούν σε
άλλοτε άλλο βαθμό συνίστανται σε διεύρυνση του οπίσθιου τραχηλικού διαμερίσματος με ή χωρίς υδραερικό
επίπεδο, πρόσθια παρεκτόπιση της τραχείας, μεσοθωρακικό εμφύσημα (πνευμομεσοθωράκιο), απώλεια
της φυσιολογικής λόρδωσης της αυχενικής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης, διεύρυνση του μεσοθωρακίου
και περικαρδική ή/και υπεζωκοτική συλλογή. Η αξονική τομογραφία τραχήλου-θώρακος αποτελεί την
εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση της έκτασης και
της βαρύτητας της παθολογίας. Τα ευρήματα που
θα μας καθοδηγήσουν είναι η αποστηματοποίηση, η
ασαφοποίηση των μαλακών ιστών με συνοδό απώλεια
των φυσιολογικών περιοχών πυκνότητας λίπους,
διάχυτη διήθηση των μαλακών μορίων χωρίς σαφή
εικόνα λεμφαδενοπάθειας και παρουσία φυσαλίδων
αέρα. Η διενέργεια αξονικής τομογραφίας συνιστάται
για όλους τους ασθενείς με εν τω βάθει τραχηλική
λοίμωξη, προκειμένου να διακριβωθεί η παρουσία
κατιούσης νεκρωτικής μεσοθωρακίτιδος, που χρήζει
άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης με καθαρισμό των
νεκρωμάτων, εκτεταμένη και σχολαστική παροχέτευση
του προσβεβλημένου μεσοθωρακίου και έκπλυση των
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κοιλοτήτων (Εικόνα 1α).
Η θεραπευτική αντιμετώπιση συνίσταται στη
χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών σε συνδυασμό με
τους προαναφερθέντες χειρουργικούς χειρισμούς. Τα
αντιβιοτικά πρέπει να καλύπτουν αερόβιους και αναερόβιους μικροοργανισμούς και κάθε αλλαγή στο σχήμα
πρέπει να βασίζεται σε καλλιέργειες που λαμβάνονται
κατά τη χειρουργική παροχέτευση με ταυτοποίηση
ευαισθησίας. Έχουν προταθεί και εφαρμοστεί πολλές
διαφορετικές χειρουργικές προσπελάσεις, όπως:
τραχηλική, υποξιφοειδική, μέση στερνοτομή, αμφοτερόπλευρη εγκάρσια πρόσθια θωρακοτομή (clamshell),
οπισθοπλάγια θωρακοτομή, μεσοθωρακοσκόπηση,
βιντεοσκοπικά καθοδηγούμενη ή μη, θωρακοσκοπική.
Ως χειρουργική προσπέλαση εκλογής έχει καθιερωθεί
ο συνδυασμός τραχηλικής τομής και θωρακοτομής
(σχεδόν πάντα από τη δεξιά πλευρά) (Εικόνα 1β,1γ).
Έχουν βέβαια δοκιμαστεί συντηρητικότερες προσπελάσεις, όπως με εγκάρσια τραχηλική τομή προσθίως,
και εισαγωγή μεσοθωρακοσκοπίου, που παρέχει τη
δυνατότητα παροχέτευσης και καθαρισμού μέχρι την
τρόπιδα, προ- και παρατραχειακά, χωρίς όμως να επιτρέπει περαιτέρω πρόσβαση σε ανατομικές περιοχές
κατωφερέστερα ή στην υπεζωκοτική κοιλότητα για
καθαρισμό, παροχέτευση και διάνοιξη του οπισθίου
μεσοθωρακικού υπεζωκότος αντίστοιχα προς τον
οισοφάγο για την καλύτερη δυνατή έκπλυση και παροχέτευση του οπισθίου μεσοθωρακίου. Εναλλακτικά
έχει χρησιμοποιηθεί η θωρακοσκοπική προσπέλαση
(video-assisted thoracoscopic surgery), η οποία με κατάλληλη εμπειρία αποδίδει συγκρίσιμα αποτελέσματα
με τη θωρακοτομή επιφέροντας μικρότερο χειρουργικό τραύμα, λιγότερο πόνο και δυνητικά ταχύτερη

ανάνηψη του ασθενούς (23). Ωστόσο, επισημαίνεται
η αποφυγή μικρών προσπελάσεων που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε περιορισμένες μόνον ανατομικά
περιοχές και μπορεί να αποβούν εις βάρος της αποτελεσματικότητας. Από την άλλη η μέση στερνοτομή
και η αμφοτερόπλευρη πρόσθια θωρακοτομή τύπου
clamshell θεωρούνται εξαιρετικά επιβαρυντικές για
ασθενείς ευρικόμενους ήδη σε σηπτική κατάσταση,
προκαλούν δε οστεομυελίτιδα ή/και διάσπαση του
στέρνου, επιπλοκές καταστροφικές για ασθενείς που
πάσχουν από κατιούσα νεκρωτική μεσοθωρακίτιδα.
Γι’αυτό το λόγο είναι σκόπιμο να αποφεύγονται και
να προκρίνεται ως λύση για την παροχέτευση του
πρόσθιου μεσοθωρακίου –όταν αυτό είναι προσβεβλημένο- η υποξιφοειδική προσπέλαση (24). Πρόσφατα επεκτάθηκε η εφαρμογή συστημάτων κενού
(vacuum-assisted closure device) για την εξασφάλιση
στεγανότητας και την ενεργοποίηση της επούλωσης
μετά από ριζικό καθαρισμό μολυσμένων ιστών και
νεκρωμάτων. Είναι επιβεβλημένη η υποστήριξη των
ζωτικών λειτουργιών στα πλαίσια Μονάδος Εντατικής
Θεραπείας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της
εικόνας με επανάληψη αξονικών τομογραφιών. Επί
ανιχνεύσεως εμμενουσών εστιών νεκρώσεως στοιχειοθετείται ένδειξη νέας χειρουργικής παρέμβασης καθαρισμού και νεαροποίησης. Μερικές φορές χρειάζονται
επανειλημμένες ερευνητικές επεμβάσεις καθαρισμού,
διότι η τοπική επέκταση της λοίμωξης κατά συνέχειαν
ιστού οδηγεί σε υπολειμματικές νεκρώσεις. Είναι τέλος
απαραίτητο τα συστήματα κενού να εφαρμόζονται
σε υγιά χείλη τραύματος με φυσιολογική άρδευση,
προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη υγιούς κοκκιώδους ιστού (25).

Εικόνα 1α. Γυναίκα 41 ετών με Λουδοβίκειο κυνάγχη, που παρουσίασε κατιούσα νεκρωτική μεσοθωρακίτιδα. Η αξονική
τομογραφία θώρακος αναδεικνύει ασαφοποίηση του οπισθίου μεσοθωρακίου (μικρό βέλος) και υπεζωκοτικές συλλογές
αμφοτερόπλευρα με χαρακτήρες εγκυστώσεως, ιδιαίτερα δεξιά (μεγάλο βέλος). β. Δεξιά οπισθοπλάγια θωρακοτομή με
την οποία ανευρίσκονται νεκρώματα και ψευδομεμβράνες στο οπίσθιο πέταλο του μεσοθωρακικού υπεζωκότα (μεγάλο
βέλος) και στο σπλαχνικό υπεζωκότα, κυρίως του δεξιού άνω λοβού (μικρό βέλος). γ. Εξαιρεθείσες ψευδομεμβράνες.
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Πριν τη δρομολόγηση των ανωτέρω χειρισμών
έχει προταθεί διενέργεια τραχειοστομίας, καθώς
η φλεγμονή του φάρυγγα προδιαθέτει σε κεντρική
απόφραξη του αεραγωγού και χρειάζεται επανειλημμένα αναρροφήσεις. Επιπροσθέτως, το οίδημα
του ανώτερου αεραγωγού μπορεί να αποβεί μοιραίο,
λόγω αδυναμίας διασωλήνωσης.
Η θνητότητα, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά, εγγίζει
το 50% και βασική αιτία επέλευσής της θεωρείται η
καθυστέρηση στη διάγνωση. Ο θάνατος μπορεί να
επέλθει από κεραυνοβόλο μη αναστρέψιμη σήψη,
διάβρωση τοιχώματος αγγείου με απώλεια αίματος,
εισρόφηση, καρδιακό επιπωματισμό λόγω πυώδους
περικαρδίτιδος, στα πλαίσια ανεξέλεγκτης σήψης, ή
μεταστατική ενδοκράνια λοίμωξη.

παραβλέπεται. Ωστόσο, όταν εκτεταμένη φλεγμονή
μεσοθωρακικών λεμφαδένων και αποτιτάνωση επισυμβούν, η παθολογία προσλαμβάνει τη μορφή είτε
της διάχυτης σκλήρυνσης (οπότε μεταπίπτουμε στην
ακολούθως περιγραφόμενη εικόνα της ινώδους μεσοθωρακίτιδος) είτε των εντοπισμένων μεσοθωρακικών
προβλημάτων, όπως η αιμόπτυση από διάβρωση
αποτιτανωμένων λεμφαδένων στους αεραγωγούς ή
η ανάπτυξη εκκολπωμάτων οισοφάγου εξ έλξεως.
Ανάλογη πορεία σημειώνεται στις μυκητιασικές λοιμώξεις από Histoplasma capsulatum. Στην οξεία φάση
μπορεί να προσιδιάζει σε νεκρωτική φλεγμονή του
μεσοθωρακίου, η οποία όμως καταλείπει στη συνέχεια
ινωτική βλάβη (βλ. ινώδης μεσοθωρακίτις).

Β. ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΣ

Μπορεί να συνυπάρχει με κοκκιωματώδη μεσοθωρακίτιδα, αλλά μεγάλο μέρος ασθενών πάσχει μόνον
από πυκνή και στερεή ίνωση, παθολογοανατομικά
ακυτταρική, που μπορεί κατά τόπους να παρουσιάζει
αποτιτάνωση. Τα υψηλά επίπεδα καθήλωσης συμπληρώματος Histoplasma εμβάλλουν υποψία αιτιοπαθογένειας του συγκεκριμένου μυκητιασικού παράγοντα
στην πρόκληση της σκληρυντικής μεσοθωρακίτιδος.
Μερικές περιπτώσεις συνδυάζονται με οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση ή θυρεοειδίτιδα Riedel που παραπέμπει
σε προδιάθεση ανάπτυξης γενικευμένης σκληρυντικής
διεργασίας. Μεσοθωρακική και οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση έχουν ακόμη περιγραφεί ως επιπλοκές θεραπείας
με μεθυσεργίδη. Η περισσότερο αποδεκτή υπόθεση
αιτιοπαθογένειας αφορά σε επιβραδυμένη αντίδραση
υπερευαισθησίας σε μυκητιασικά, μυκοβακτηριακά ή
άλλα αντιγόνα με προέχουσα μεταξύ τους την ιστοπλάσμωση. Η συνήθης ιστοπαθολογική αλληλουχία
είναι η μείωση του μεγέθους των προσβεβλημένων
λεμφαδένων μετά τη φάση της οξείας λοιμώξεως-με
ή χωρίς αποτιτάνωση-και η ανάπτυξη κοκκιωμάτων
(κοκκιωματώδης μεσοθωρακίτις), τα οποία ακολούθως εξελίσσονται σε αντιδραστική ίνωση και ινώδη
μεσοθωρακίτιδα. Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να
ποικίλλουν από ήπιες μέχρι σοβαρές ή και μοιραίες.
Βήχας, δύσπνοια, δυσφαγία, σύνδρομο άνω κοίλης,
υποτροπιάζουσες πνευμονικές λοιμώξεις μπορεί
να συμβαίνουν. Η νόσος καταλήγει προοδευτικά
σε εγκλωβισμό ζωτικών μεσοθωρακικών στοιχείων,
όπως η άνω κοίλη φλέβα, ο οισοφάγος, η πνευμονική
αρτηρία, το περικάρδιο και η τραχεία. Παρεγχυματική
συμμετοχή του πνεύμονα είναι σχετικά συνήθης, είτε
δευτερογενώς λόγω στένωσης βρόγχων ή αγγειακής
πνευμονικής απόφραξης είτε πρωτοπαθώς λόγω
απευθείας επέκτασης της μεσοθωρακικής ίνωσης. Πιο

Προέρχεται από μετάδοση κοκκιωματώδους φλεγμονής του πνεύμονος στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες. Αφορά κυρίως στη φυματίωση και στην ιστοπλάσμωση και έχει οξεία και χρόνια κλινική συνιστώσα.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μεσοθωρακίτις συμβαίνει
αρκετές φορές χωρίς εμφανή μείζονα παρεγχυματική λοίμωξη (Εικόνα 2) (26,27). Αυτό παρατηρείται
ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία και σε ασθενείς με
AIDS. H πρωτοπαθής παρεγχυματική λοίμωξη δεν
διαγιγνώσκεται και η πρώιμη αδενοπάθεια συχνά

Εικόνα 2. Κοκκιωματώδης μεσοθωρακίτις λόγω φυματιώδους
προσβολής των μεσοθωρακικών λεμφαδένων χωρίς εντόπιση στο πνευμονικό παρέγχυμα, που προκαλεί σύνδρομο
άνω κοίλης λόγω σσυμπίεσης και παρεκτόπισης της άνω
κοίλης φλέβας (βέλος).

Γ. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ Η ΙΝΩΔΗΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΣ
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συγκεκριμένα, η πνευμονική φλεβική απόφραξη μπορεί
να εκδηλωθεί με δύσπνοια κατά την κόπωση προοδευτικά επιδεινούμενη και εγκαθιστάμενη προϊόντος του
χρόνου ακόμη και σε ήπια προσπάθεια, όπως επίσης
και με αιμόπτυση. Αυτό το πρότυπο συμπτωμάτων
αποκαλείται «ψευδο-σύνδρομο στενώσεως μιτροειδούς». Επιμένουσα πνευμονική φλεβική απόφραξη
μπορεί να επιφέρει δευτεροπαθή πνευμονική υπέρταση και πνευμονική καρδία, που αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους παράγοντες νοσηρότητας και
θνητότητας σε ασθενείς με ινώδη μεσοθωρακίτιδα.
Η πνευμονική φλεβική απόφραξη μπορεί ακόμη να
οδηγήσει σε πνευμονικό έμφρακτο (28).
Aπεικονιστικά εμφανίζεται μη ειδική διεύρυνση του
μεσοθωρακίου με σημεία τραχειοβρογχικής στένωσης.
Στην αξονική τομογραφία αναδεικνύεται διάχυτη, διηθητική ή καλά περιγεγραμμένη μεσοθωρακική μάζα που
ενίοτε χρειάζεται διαφορική διάγνωση από λέμφωμα
μεσοθωρακίου (νόσο Hodgkin ή σκληρυντικό λέμφωμα
μεσοθωρακίου από Β-κύτταρα) (29), μικροκυτταρικό ή
μη καρκίνωμα του πνεύμονα, μεταστατικό καρκίνωμα,
σάρκωμα ή μεσοθωρακικό δεσμοειδή όγκο. Αυξημένη
σκιαγράφηση των πνευμόνων, πάχυνση στα μεσολόβια
διαφραγμάτια και περιβρογχικά παρατηρούνται σε περιπτώσεις απόφραξης-συμφόρησης των πνευμονικών
φλεβών. Η εναπόθεση ασβεστίου διάσπαρτα εντός
της μάζας στο μεσοθωράκιο ή στις πύλες συνηγορεί
για τη διάγνωση της ινώδους μεσοθωρακίτιδος και
παρατηρείται στο 86% των ασθενών (30). Επειδή η
μαγνητική τομογραφία δεν αναδεικνύει ικανοποιητικά
τις αποτιτανώσεις, η αξονική τομογραφία θεωρείται
βασική εξέταση στη μελέτη ασθενών με υποψία ινώδους μεσοθωρακίτιδος. Όταν μία εκτεταμένα αποτιτανωμένη, διηθητική μεσοθωρακική μάζα ανευρίσκεται
στην αξονική τομογραφία σε νέο ασθενή από περιοχή
ενδημική για ιστοπλάσμωση, η ινώδης μεσοθωρακίτις
είναι η πιο πιθανή διάγνωση. Ωστόσο, όταν η μάζα
δεν είναι αποτιτανωμένη, η ινώδης μεσοθωρακίτις δεν
μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί αξιόπιστα από άλλες
βλάβες και χρειάζεται βιοψία ιστού με μεγάλο τεμάχιο,
ώστε να τεθεί διάγνωση με τη μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια. Είναι καθοριστικής σημασίας η εκτεταμένη δειγματοληπτική βιοψία, ώστε να αποκλειστεί η
παρουσία υποκείμενου νεοπλάσματος, όπως η νόσος
Hodgkin, που μπορεί να συνυπάρχει σε συνδυασμό με
ινωτική εξεργασία (Εικόνα 3). Προτιμάται πάντοτε η
χειρουργική βιοψία με μεσοθωρακοσκόπηση, θωρακοσκόπηση ή θωρακοτομή, έναντι της διαθωρακικής
ή διαβρογχικής βιοψίας δια λεπτής βελόνης. Σπανίως,
αποτιτάνωση μπορεί να υπάρξει μέσα σε λεμφαδένες
ως προϊόν μεταστατικής νόσου, αλλά και σε πρωτοπαθές ενδοθωρακικό εξωοστικό οστεοσάρκωμα και

Εικόνα 3. Ευμεγέθης χωροκατακτητική εξεργασία που καταλαμβάνει με άναρχη ανάπτυξη το μεσοθωράκιο, φτάνει
στο θωρακικό τοίχωμα (μεγάλο βέλος) και εξαλείφει την
άνω κοίλη φλέβα, περιβροχίζει τη δεξιά πνευμονική αρτηρία (μικρό βέλος), κατασπά το δεξιό στελεχιαίο βρόγχο και
περισφίγγει το δε άνω λοβαίο βρόγχο. Η αρχική βιοψία,
που διενεργήθηκε σε άλλο νοσοκομείο, κατέδειξε ινώδη
μεσοθωρακίτιδα, αλλά η επανάληψή της από το τμήμα μας
με μεγαλύτερα ιστοτεμάχια βιοψίας οδήγησε σε διάγνωση
λεμφώματος.

νόσο Hodgkin (31).
Άλλες εξετάσεις που χρειάζονται κατά περίπτωση για τη διερεύνηση της ινώδους μεσοθωρακίτιδος
είναι:
α. το οισοφαγογράφημα για τη διακρίβωση προσβολής
του οισοφάγου, όπου συνηθέστερα προσβάλλεται
η περιοχή μεταξύ άνω και μέσου τριτημορίου.
Πρόκειται για περιοχή παρακείμενη σε αναλόγως
προσβληθείσες περιοχές της τραχείας και των
κυρίων βρόγχων.
β. Το σπινθηρογράφημα αιματώσεως με αλβουμίνη
σημασμένη με τεχνήτιο-99m, που μπορεί να δείξει
εστιακά ή διάχυτα ελλείμματα πλήρωσης σε πνευμονική αρτηριακή ή φλεβική απόφραξη. Πλήρης,
ετερόπλευρη απουσία αιματώσεως παρατηρείται
και σε ασθενείς με εστιακή πυλαία ίνωση.
γ. Σπινθηρογράφημα αερισμού, είτε με xenon-133 είτε
με Tc-99m-DTPA, που μπορεί να δείξει ελλείμματα
αερισμού σε ασθενείς με απόφραξη λοβαίων ή
τμηματικών βρόγχων.
δ. Πνευμονική αρτηριογραφία σε ασθενείς με υποψία
πνευμονικής αρτηριακής απόφραξης και φλεβογραφία για κεντρική φλεβική απόφραξη. Οι τεχνικές
αυτές έχουν στις μέρες μας περιορισμένη χρήση

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

λόγω των λιγότερο επεμβατικών και εξίσου αξιόπιστων αξονικής και μαγνητικής αγγειογραφίας.
ε. Η εφαρμογή του 18-FDG PET αποφέρει υπομεταβολική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της βλάβης,
με εστιακές περιοχές αυξημένης μεταβολικής δραστηριότητας.
Οι βασικές θεραπευτικές κατευθύνσεις αφορούν
στις ακόλουθες γραμμές: συστηματική αντιμυκητιασική ή κορτικοστεροειδή αγωγή, χειρουργική εκτομή
και τοπική θεραπεία επιπλοκών.
Η χειρουργική θεραπεία έχει θέση μόνον όταν πρόκειται να αποκατασταθεί η συνέχεια και λειτουργία
κάποιας απειλούμενης από απόφραξη ανατομικής
δομής, οπότε εφαρμόζονται παρακαμπτήριες επεμβάσεις. Θεωρείται ότι η συμπίεση του ανώτερου
μεσοθωρακίου έχει καλύτερη πρόγνωση από την του
κατώτερου μεσοθωρακίου. Στη μεν πρώτη προέχουσα
κλινική εικόνα είναι ο βήχας και η δύσπνοια, ενώ στο
κατώτερο μεσοθωράκιο η πνευμονική υπέρταση, η
απόφραξη των πνευμονικών φλεβών με ανάπτυξη
θρόμβων σε αυτές και οι στενώσεις στο τραχειοβρογχικό δέντρο και ιδιαίτερα στους μικρούς αεραγωγούς
που χάνουν την ελαστικότητά τους και παραμένουν
άκαμπτοι, στενωτικοί και καθηλωμένοι. Λόγω της
προοδευτικά εξελισσόμενης και εξαπλούμενης παθολογίας, παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος προς
ανάπτυξη παράπλευρης αναστομωτικής κυκλοφορίας και αποφεύγεται η εγκατάσταση συνδρόμου
άνω κοίλης. Η ταμοξιφένη και τα στεροειδή έχουν
οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων,
μολονότι χρειάζονται μελέτες για την αξιολόγηση του
μακροπρόθεσμου αποτελέσματός τους (32,33).
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Εφαρμογες του PET/CT

Εφαρμογές του PET/CT στα λεμφώματα
Φ Ροντογιάννη

SUMMARY
Rondogianni P. The role of 18FDG PET-CT in lymphoma. 18FDG PET-CT is a noninvasive imaging modality widely used in patients with diverse malignancies, especially those with lymphoma...
PET-CT has been evaluated in primary staging, restaging after the end of therapy, early estimation of
the therapeutic result as well as in post therapy surveillance. The method has been demonstrated
to be more sensitive and specific than either 67Ga scintigraphy or computerized tomography in the
distinction between scar or fibrosis and active tumor. Data to support these different roles still need
validation by even more prospective studies. Moreover caution must be exercised in the interpretation
of PET images to avoid false positive and false negative results. Recent attempts to standardize
PET
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
interpretation criteria as well as to incorporate it in uniformly adopted response criteria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
are hopeful
for the improvement of lymphoma patients’ outcome. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
91-98, 2010.
Key words: lymphoma, 18FDG PET-CT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η 18FDG PET-CT είναι μια καινούργια αναίμακτη απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται
πλέον ευρέως στη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών με διάφορες κακοήθειες. Ιδιαίτερα χρήσιμη έχει αποδειχθεί η μέθοδος στους ασθενείς με λέμφωμα οι οποίοι αποτελούν
και την πλειονότητα των εξεταζόμενων ασθενών στα τμήματα PET-CT παγκοσμίως. Η 18FDGxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
PET-CT χρησιμοποιείται στην αρχική σταδιοποίηση, την επανασταδιοποίηση μετά από το τέλος
της εφαρμοζόμενης αγωγής, την πρώιμη εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την
παρακολούθηση των ασθενών. Είναι πιο ευαίσθητη και ειδική μέθοδος από το σπινθηρογράφημα
με 67Ga και την αξονική τομογραφία (CT) όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ ουλώδους συνδετικού
ιστού και ενεργής νόσου, πρόβλημα συχνά απαντόμενο στους ασθενείς αυτούς μετά από το
πέρας της αγωγής. Η σωστή γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και περιορισμών της μεθόδου, της φυσιολογικής κατανομής της 18FDG και των παραλλαγών της και της ιδιαιτερότητας
των υποτύπων του λεμφώματος αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση για τη σωστή ερμηνεία
των PET-CT scans και την αποφυγή ψευδώς θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη
σημασία δίνεται σήμερα στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ερμηνεία των εικόνων
και τη σωστότερη αξιολόγηση τους με απώτερο στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του κάθε
ασθενούς ξεχωριστά. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 91-98, 2010.
Λέξεις κλειδιά: λέμφωμα, 18FDG PET-CT
Αν. Διευθύντρια, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α. « Ο Ευαγγελισμός»

92

Εφαρμογές του PET/CT στα λεμφώματα

Τα λεμφώματα, αποτελούν την πέμπτη σε συχνότητα κακοήθεια στις Η.Π.Α. και το 5-6% του συνόλου
των κακοηθειών. Η ακριβής αρχική σταδιοποίηση της
νόσου καθώς και η σωστή και έγκαιρη εκτίμηση του
αποτελέσματος της θεραπείας που έχει επιλεγεί στον
κάθε ασθενή αποτελούν τις σημαντικότερες παραμέτρους για την τελική έκβαση της νόσου και την κλινική
πορεία του ασθενούς. Μέχρι σχετικά πρόσφατα
η αξονική τομογραφία (CT) αποτελούσε τη βασική
απεικονιστική, μη επεμβατική μέθοδο σταδιοποίησης,
επανασταδιοποίησης και παρακολούθησης των ασθενών με λέμφωμα. Το κύριο μειονέκτημα της CT είναι οι
ψευδώς θετικές μελέτες κατά την επανασταδιοποίηση της νόσου και την εκτίμηση του θεραπευτικού
αποτελέσματος. Όπως είναι γνωστό σε ασθενείς με
αρχική ογκώδη νόσο παραμένει συχνά υπολειπόμενη
μάζα μετά το πέρας της θεραπείας. Η CT μπορεί να
εκτιμήσει τη μεταβολή του μεγέθους της μάζας αλλά
δεν μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη υπολειπόμενης,
ενεργού νόσου σε αυτή και να τη διακρίνει από τον
ουλώδη συνδετικό ιστό και τους νεκρωμένους ιστούς
που έχουν προκύψει μετά τη θεραπεία
Ένα άλλο πρόβλημα της CT είναι ότι το όριο για
τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικών ή παθολογικών
λεμφαδένων είναι το 1cm, ενώ είναι πλέον γνωστό ότι
μπορεί να υπάρχει νόσος και σε λεμφαδένες μικρότερους του 1cm. Η 18FDG PET(PET) είναι λειτουργική
μέθοδος που υπερέχει της CT στις προαναφερθείσες
περιπτώσεις μειονεκτεί, όμως, προς αυτή στην ακριβή
ανατομική εντόπιση της βλάβης. Ο συνδυασμός των
δύο μεθόδων (18FDG PET-CT ή PET/CT) αυξάνει την
ευαισθησία και την ειδικότητα και των δύο μεθόδων
και αποτελεί σήμερα την πιο αξιόπιστη μέθοδο στην
αρχική σταδιοποίηση, επανασταδιοποίηση, και την
πρώιμη εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος
ασθενών με λέμφωμα.
Η PET/CT ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
Στα λεμφώματα, αμέσως μετά τη βιοψία, η οποία
οδηγεί στη διάγνωση και την ιστολογική ταυτοποίηση
της νόσου, απαραίτητη είναι η ορθή σταδιοποίηση για
τον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπείας και την εκτίμηση της πρόγνωσης. Η ακριβής αρχική σταδιοποίηση
είναι, επίσης, απαραίτητη και για την ορθή επανασταδιοποίηση της νόσου μετά το πέρας της αγωγής
καθώς και την τεκμηρίωση της πλήρους ύφεσης όταν
αυτή αποτελεί και το στόχο της θεραπείας.
Η σταδιοποίηση τόσο των HL όσο και των NHL
γίνεται σύμφωνα με το σύστημα Ann Arbor με την
προσθήκη της εκτίμησης για ύπαρξη «ογκώδους νόσου»

(bulky disease) που είναι γνωστή σαν τροποποίηση
κατά Cotswοld (Cotswοld modification). Εκτός από
τη φυσική εξέταση και την οστεομυελική βιοψία, για
αρκετές δεκαετίες, η αξονική τομογραφία (CT) αποτελούσε τη βασική απεικονιστική μέθοδο στην αρχική
σταδιοποίηση του λεμφώματος με καλή ευαισθησία
και ικανοποιητική ειδικότητα. Το μείζον πρόβλημα
της CT στην αρχική σταδιοποίηση είναι η αδυναμία
εκτίμησης των λεμφαδένων φυσιολογικού μεγέθους
ως προς την ύπαρξη η μη νόσου. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η αδυναμία εκτίμησης της διήθησης του
μυελού των οστών (1).
Τα HL και οι περισσότεροι ιστολογικοί τύποι NHL
προσλαμβάνουν έντονα 18FDG (2). Στην αρχική σταδιοποίηση η 18FDG PET/CT – με χαμηλής δόσης CT
(40-80 mAs) - είναι εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδος για
την ανίχνευση λεμφαδενικής και εξωλεμφαδενικής
νόσου για την πλειονότητα των ιστολογικών τύπων
του λεμφώματος πριν από την έναρξη της θεραπείας
(3-5). Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η
ευαισθησία και ειδικότητα της low-dose PET/CT (80
mAs) είναι παρόμοια με αυτή της contrast-enhanced full
dose PET/CT (300mAs)-CECT για την αρχική ανίχνευση
λεμφαδενικής και εξωλεμφαδενικής νόσου κατά την
αρχική σταδιοποίηση (6). Οι Schaefer et al αναφέρουν
94% ευαισθησία της PET/CT για την ανίχνευση αδενικής
νόσου έναντι 88% της CECT και ειδικότητα 100% και
88% αντίστοιχα, ενώ για την προσβολή εξωαδενικών
οργάνων ευαισθησία 88% για την PET/CT και 50% για
την CECT με ειδικότητα 100% και 90% αντίστοιχα (4).
Οι Tatshumi et al μελέτησαν 1537 ανατομικές εστίες
νόσου σε 20 ασθενείς με HL και 33 ασθενείς με NHL.
Για τις 1489 θέσεις υπήρχε συμφωνία ευρημάτων
μεταξύ της PET/CT και της CECT. Για 48 θέσεις υπήρχε διαφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων με την PET/CT
να ταυτοποιεί σωστά- σύμφωνα με επόμενη βιοψία
ή την κλινική παρακολούθηση-τις 40 από αυτές ως
αληθώς θετικές ή αρνητικές (5).
Αρχικά θεωρήθηκε ότι η PET/CT με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό κατά την αρχική σταδιοποίηση βοηθά στην
ασφαλέστερη εκτίμηση της προσβολής του ήπατος
και του σπληνός. Εντούτοις, πρόσφατα δημοσιευμένες
μελέτες δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική υπεροχή της
18
FDG PET/CT με 80mAs, χωρίς ενδοφλέβιο σκιαγραφικό,
έναντι της CECT με 300mAs τόσο για την ανίχνευση
αδενικής όσο και εξωαδενικής νόσου στην αρχική
σταδιοποίηση του λεμφώματος παρότι η CECT έχει
λιγότερα αμφίβολα αποτελέσματα και ταυτοποίησε
ελαφρώς περισσότερες εξωαδενικές εστίες νόσου από
την PET/CT (6). Η διαφορά αυτή αποδίδεται από τους
συγγραφείς στη χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού
παρά στη high-dose CT.
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Πρόσφατα οι Fueger et al έδειξαν 99% ευαισθησία
και 100% ειδικότητα για την PET/CT έναντι 70% και
100% αντίστοιχα για την CT στην αρχική σταδιοποίηση
45 ασθενών με ήπιο λέμφωμα (7).
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στοιχεία, φαίνεται ότι η low-dose FDG PET/CT μπορεί να
χρησιμοποιείται ως μοναδική μέθοδος αρχικής σταδιοποίησης των λεμφωμάτων. Η χρήση ενδοφλέβιου
σκιαγραφικού συνιστάται για τον έλεγχο διηθήσεως
του ήπατος και του σπληνός (3,15,18,21). Οι κύριες
ενδείξεις είναι:
• Σε ασθενείς με λεμφώματα που αποδεδειγμένα
έχουν υψηλή πρόσληψη 18FDG όπως το HL, DLBC
NHL, FL η βασική μελέτη δεν είναι μεν απαραίτητη
συνιστάται, όμως, γιατί διευκολύνει την ερμηνεία
των αποτελεσμάτων της μεταθεραπευτικής μελέτης.
• Σε ασθενείς με ιστολογικούς τύπους των οποίων
δεν είναι απόλυτα γνωστή η πρόσληψη 18FDG αν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σαν μέθοδος αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία.
• Σε ασθενείς με ήπιο λέμφωμα (indolent lymphoma)
αρχικού σταδίου( I-II) εάν η νόσος πρόκειται να
αντιμετωπισθεί μόνο με ακτινοβολία. Στους ασθενείς αυτούς, η αποκάλυψη πλέον προχωρημένης
νόσου τροποποιεί την αγωγή σε συστηματική.
Η PET/CT ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η παραμονή μιας μάζας μετά τη συμπλήρωση
της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής είναι συχνό
πρόβλημα στους ασθενείς με HL και NHL Η πιθανότητα υπολειπόμενης νόσου, αν και μικρή, οδηγεί
σε επιπρόσθετη θεραπεία είτε με ακτινοβολία είτε
με χημειοθεραπεία διάσωσης ακολουθούμενη από
μεγαθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού.
Μέχρι πρόσφατα η ανταπόκριση της νόσου στη
θεραπεία εκτιμάτο σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια
τα οποία βασιζόταν κυρίως στη μείωση του μεγέθους
του όγκου στην CT. Εντούτοις μετά το πέρας της
θεραπείας συχνά οι ασθενείς με NHL αλλά κυρίως
αυτοί με HL παρουσιάζουν υπολειπόμενη μάζα στην
CT. Με τις συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους είναι
αδύνατον να διευκρινισθεί αν μια τέτοια μάζα περιέχει
βιώσιμο ιστό ενδεικτικό εμμένουσας νόσου ή μόνο ουλώδη, συνδετικό ιστό απότοκο επιτυχούς θεραπείας.
Η βιοψία δεν είναι πάντα εφικτή στις περιπτώσεις
αυτές και εξάλλου δίνει συχνά ψευδώς αρνητικά
αποτελέσματα που οφείλονται σε προβλήματα δειγματοληψίας επειδή στις μάζες αυτές ο βιώσιμος ιστός
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-αν υπάρχει- βρίσκεται εν μέσω μεγάλης ποσότητας
ουλώδους ιστού.
Πολλές είναι οι μελέτες που έχουν δείξει ότι η PET
μπορεί να ξεχωρίσει την υπολειπόμενη νόσο από τον
ουλώδη ιστό στις υπολειπόμενες μάζες και ότι έχει
υψηλή προγνωστική αξία όσον αφορά το διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου (PFS) και τη συνολική
επιβίωση (OS) στα HL και τα επιθετικά NHL (8-12).
Λιγότερα δεδομένα υπήρχαν για τα ήπια λεμφώματα
αλλά πρόσφατες μελέτες έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα και σε αυτά (13,14). Από τις μελέτες αυτές
προκύπτει ότι η PET έχει υψηλή αρνητική προγνωστική
αξία (NPV) >85% για ασθενείς με HL και επιθετικό
NHL. Το 15% των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων
οφείλεται στην αδυναμία της μεθόδου να ανιχνεύσει
υπολειπόμενη μικροσκοπική νόσο και αφορά τους
ασθενείς με αρχικά προχωρημένο στάδιο νόσου. Η
θετική προγνωστική αξία (PPV) της μεθόδου είναι
χαμηλότερη και ποικίλει αρκετά από 65% για τους
ασθενείς με HL αρχικού σταδίου έως 85% για ασθενείς
με επιθετικό NHL προχωρημένου σταδίου. Παρά ταύτα
η PPV της PET είναι μεγαλύτερη από αυτή της CT που
κυμαίνεται από 40-50%.Τα ψευδώς θετικά ευρήματα
μειώνονται τόσο με τον συνδυασμό PET-CT όσο και
με την πιστή εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών
(guidelines) που συνιστούν η εκτέλεση της PET να γίνεται τουλάχιστον 3 εβδομάδες και κατά προτίμηση
2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας,
όσο το δυνατόν αργότερα και πάντως οπωσδήποτε
3-4 μήνες μετά την ακτινοβολία και 2 μήνες μετά από
οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση (15).
Με βάση τα ευρήματα των μελετών αυτών το 2007
έγινε αναθεώρηση των μέχρι τότε ισχυόντων διεθνών
κριτηρίων ανταπόκρισης της νόσου στη θεραπεία
στα οποία συμπεριλήφθηκαν και τα ευρήματα της
PET μετά το πέρας της θεραπείας (12,16). Παρότι
μία αρνητική μελέτη δεν μπορεί να αποκλείσει την
ύπαρξη μικροσκοπικής νόσου, τα ψευδώς αρνητικά
αποτελέσματα της PET είναι πολύ λιγότερα από τα
ψευδώς θετικά αποτελέσματα που προέκυπταν από
την εφαρμογή των παλαιών κριτηρίων, τα οποία οδηγούσαν τους ασθενείς σε επιπλέον, μη απαραίτητη
θεραπεία. Η υπεροχή των νεότερων κριτηρίων έναντι
των παλαιοτέρων έχει επιβεβαιωθεί με πρόσφατες
αναδρομικές μελέτες (17,18). Εντούτοις δεν έχει ακόμη
αποσαφηνισθεί κατά πόσο είναι ασφαλές σε ασθενείς
με αρνητικό μεταθεραπευτικό PET scan να παραλειφθεί
προγραμματισμένη ακτινοβολία της υπολειπόμενης
μάζας και τα αποτελέσματα σχετικών μελετών παραμένουν αντικρουόμενα. Τα νέα προτεινόμενα κριτήρια
δεν έχουν ισχυροποιηθεί ακόμη από επαρκή κλινικά
κριτήρια και κυρίως δεν έχουν επαληθευθεί ακόμη
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από τη μακρόχρονη παρακολούθηση των ασθενών
στους οποίους εφαρμόσθηκαν. Παρά ταύτα επειδή
η συνολική διαγνωστική ακρίβεια της PET- όπως αυτή
προκύπτει από το συνδυασμό NPV και PPV- είναι 80%
για την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία
έναντι 50% της CT θεωρείται αναμφισβήτητα μέθοδος
εκλογής για την επανασταδιοποίηση των ασθενών
μετά από την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας
πρώτης γραμμής (19).
Η PET/CT ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ (INTERIM) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τόσο στους ασθενείς με HL όσο και σε αυτούς με
NHL η δυνατότητα και πρώιμης αλλά ακριβούς πρόγνωσης της ανταπόκρισης στη θεραπεία μπορεί να
διαχωρίσει αυτούς που μπορούν να θεραπευτούν με
τη συμβατική ή ακόμη και λιγότερο εντατική θεραπεία
από αυτούς στους οποίους η έγκαιρη στροφή σε πιο
επιθετική θεραπεία θα βελτίωνε την πιθανότητα και
τη διάρκεια της ύφεσης της νόσου.
Από τις μέχρι σήμερα μελέτες σε ασθενείς με HL
και επιθετικό NHL έχει φανεί ότι τα αποτελέσματα
της 18FDG PET που γίνεται πρώιμα κατά τη διάρκεια
της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής (μετά από
τον 10-40 κύκλο σε χημειοθεραπευτικά σχήματα 6-8
κύκλων) αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη
της συνολικής κλινικής έκβασης της νόσου και μπορούν,
επομένως, να οδηγήσουν σε κατάλληλη τροποποίηση της αρχικά σχεδιασμένης αγωγής είτε προς πιο
επιθετικά σχήματα (επί θετικών αποτελεσμάτων) με
σκοπό το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα είτε προς
λιγότερο επιθετικά ( επί αρνητικών αποτελεσμάτων )
προς αποφυγή άσκοπης τοξικότητας (20-33).
Στα επιθετικά NHL λεμφώματα το διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου (Progression Free Survival) κυμαίνεται
από 10%-50% το πρώτο χρόνο για τους ασθενείς με
παθολογικά αποτελέσματα νωρίς μετά την έναρξη της
θεραπείας (PET+) καθώς και 79% - 100% για ασθενείς
με φυσιολογική εξέταση (PET-). Επίσης στην πρώτη
ομάδα ασθενών είτε αυτοί βρίσκονται σε αρχικό είτε
σε προχωρημένο στάδιο νόσου παρατηρείται και
υψηλό ποσοστό υποτροπών.
Οι Mikhael et al σε αναδρομική μελέτη 121 ασθενών
με επιθετικό NHL τους οποίους παρακολούθησαν για
μέσο διάστημα 28,5 μηνών, έδειξαν ότι τα αποτελέσματα της πρώιμης PET (μετά από 2 ή 3 χημειοθεραπευτικούς κύκλους) αποτελούν ισχυρό προγνωστικό
δείκτη για τη συνολική επιβίωση (ΟS) καθώς και την
επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου (PFS). Το ποσοστό
της 5ετούς PFS ήταν 89% για τους ασθενείς με PET(+),
59% για τους ασθενείς με ελάχιστη υπολειπόμενη

πρόσληψη στο PET (minimal residual uptake) και 16%
για αυτούς με PET(-) αποτελέσματα (26).
Σε προοπτική μελέτη 90 ασθενών με επίσης επιθετικό NHL οι Haioun et al βρήκαν το ποσοστό 2ετούς PFS
82% σε ασθενείς PET(-) και 43% σε ασθενείς PET(+)μετά
από 2 κύκλους θεραπείας. Τα ποσοστά της 2ετούς
OS ήταν 90% και 60% αντίστοιχα (27).
Οι Hutchings et al σε αναδρομική μελέτη 88 ασθενών
με HL βρήκαν ποσοστά 5ετούς PFS 39% και 92% για
τους PET(+) και PET(-) μετά από 2 ή 3 κύκλους ABVD
αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν
στη συνέχεια από προοπτικές μελέτες των Hutching
και Gallamini σε ασθενείς με HL μεταξύ των οποίων και
ασθενείς με προχωρημένο στάδιο νόσου. Τα ποσοστά
2ετούς PFS ήταν 0-60% για PET(+) ασθενείς μετά από
2 κύκλους και 94% για ασθενείς PET(-) αντίστοιχα. Για
την ομάδα των ασθενών με προχωρημένο στάδιο
νόσου η μελέτη συνεχίστηκε μέχρι τη συμπλήρωση
260 συνολικά ατόμων (29,30,32,33). Η προγνωστική
αξία της πρώιμης PET βρέθηκε να υπερέχει στατιστικά
σημαντικά του διεθνούς προγνωστικού δείκτη (ΙΡΙ).
Οι PET(+) ασθενείς είχαν πολύ κακή έκβαση νόσου
σε αντίθεση με τους PET(-) ασθενείς ανεξάρτητα
από τον IPI. Εντούτοις, πρόσφατες μελέτες δείχνουν
ότι πιθανόν η θετική προγνωστική αξία της PET να
είναι χαμηλότερη σε ασθενείς που λαμβάνουν το πιο
επιθετικό σχήμα BEACOPPesc (bleomycin-etoposidedoxorubicin-cyclophosphamide-vincristine-procarbazineprednisone) απ’ότι σε αυτούς που βρίσκονται υπό το
κλασικό ABVD (34,35).
Υπάρχουν λίγα δεδομένα για τη χρησιμότητα της
interim 18FDG PET στα ήπια λεμφώματα. Οι Bischu et
al μελέτησαν αναδρομικά 31 ασθενείς με οζώδες NHL
(FL NHL) προχωρημένου σταδίου, από τους οποίους
οι 11 υποβλήθηκαν σε interim PET μετά από 4 κύκλους
χημειοθεραπείας. Οι 4 PET(+) ασθενείς είχαν μέση
PFS 17 μήνες σε αντίθεση με τους 7 PET(-) ασθενείς
στους οποίους η PFS ήταν 30 μήνες (36). Εντούτοις
ακόμη και αν αποδειχθεί, με μεγαλύτερους αριθμούς
ασθενών, ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ των
αποτελεσμάτων της interim PET και της PFS στα ήπια
λεμφώματα είναι αμφίβολη η κλινική χρησιμότητα
του ευρήματος διότι τα λεμφώματα αυτά είναι πολύ
διαφορετικά από τα HL και τα επιθετικά NHL για
δύο λόγους.
	1) με τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής θεραπευτικά σχήματα
για τα προχωρημένου σταδίου ήπια λεμφώματα
σπάνια επιτυγχάνεται ίαση αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ότι η πρώιμη εντατικοποίηση της αγωγής με
αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση ωφελεί τους
μη ανταποκρινόμενους στην αγωγή ασθενείς.
	2) η μακρά πορεία του οζώδους NHL και σχετική
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επιτυχία των επομένων θεραπειών στην επίτευξη
μακρύτερου χρόνου μέχρι την πρώτη επιδείνωση
δεν μεταφράζονται υποχρεωτικά και σε μεγαλύτερη
επιβίωση
Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία ως προς την αξία της
interim 18FDG PET στο εντοπισμένο οζώδες λέμφωμα
καθώς και σε άλλα λιγότερο συχνά ήπια λεμφώματα
όπως το λέμφωμα οριακής ζώνης ή το μικρό λεμφοκυτταρικό λέμφωμα.
Στα επιθετικά NHL συμπεριλαμβάνονται ιστολογικοί υπότυποι στους οποίους η χημειοθεραπεία
πρώτης γραμμής –γενικευμένη ή τοπική – δίνεται
με σκοπό την ίαση. Ασθενείς με επιθετικά NHL που
δεν ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία πρώτης
γραμμής ή που υποτροπιάζουν σύντομα μετά την
περάτωσή της έχουν κακή πρόγνωση ακόμη και
μετά από μεγαθεραπεία και θεραπεία διάσωσης. Οι
ασθενείς αυτοί θα μπορούσαν να ωφεληθούν από
την πρώιμη διάγνωση της αποτυχίας της θεραπείας
πρώτης γραμμής ούτως ώστε να τους δοθούν έγκαιρα
πιο επιθετικά σχήματα (37-41).
Η μεγάλη πλειοψηφία (90%) ασθενών με HL πρώιμου σταδίου θεραπεύονται μετά από τα σύντομα
σχήματα κλασικής πολυχημειοθεραπείας πρώτης
γραμμής και ακτινοβόληση προσβεβλημένου πεδίου
(IFRT). Εντούτοις οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν
χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης λόγω των παρενεργειών της χημειοθεραπείας. Επομένως στους ασθενείς
αυτούς θα ήταν χρήσιμο να ταυτοποιηθούν αυτοί που
θα μπορούσαν να θεραπευτούν με λιγότερο εντατική
θεραπεία. Πολλές κλινικές πειραματικές μελέτες που
βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάζουν κατά πόσο είναι αιτιολογημένο να παραλειφθεί η ακτινοθεραπεία στους
ασθενείς με HL αρχικού σταδίου και PET(-) interim
μελέτη ενώ, αντίθετα, να εντατικοποιηθεί η θεραπεία
αλλάζοντας τη χημειοθεραπεία από το κλασικό ABVD
στο BEACOPPesc και προσθέτοντας συγχρόνως ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου στους ασθενείς
με PET(+) interim μελέτες. Όμως, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, μόνο 1 από τους
πέντε ασθενείς με HL πρώιμου σταδίου και παθολογικά
ευρήματα στο PET scan υποτροπίασε και ως εκ τούτου
τα θετικά ευρήματα στην ομάδα αυτή των ασθενών
πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.
Οι ασθενείς με HL προχωρημένου σταδίου που δεν
ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής
ή που υποτροπιάζουν σύντομα μετά το πέρας της
έχουν ακόμη χειρότερη πρόγνωση και είναι χρήσιμο
να ταυτοποιηθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα ούτως
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αποτυχίας της θεραπείας,
να αποφευχθεί η τοξικότητα από αναποτελεσματική
θεραπεία και παράλληλα να αυξηθεί η πιθανότητα
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επίτευξης όσο το δυνατόν μακρότερη επιβίωση. Περίπου 70% των ασθενών αυτών θεραπεύονται μετά από
παρατεταμένο σχήμα ABVD με ή χωρίς ακτινοθεραπεία
σταθεροποίησης. Τα πιο επιθετικό BEACOPPesc σχήμα
θεραπεύει το 85-90% των ασθενών αυτών αν δοθεί
σαν θεραπεία πρώτης γραμμής αλλά ενοχοποιείται
για οξεία τοξικότητα και υψηλό ποσοστό δεύτερων
κακοηθειών. Και στους ασθενείς αυτούς κλινικές μελέτες σε εξέλιξη μελετούν τη δυνατότητα τροποποίησης
της θεραπείας με βάση τα αποτελέσματα της interim
PET. Στόχος είναι ασθενείς με PET(+) να ωφεληθούν
από έγκαιρη εντατικοποίηση της θεραπείας με BEACOPPesc ή αυτόλογη μεταμόσχευση ενώ ασθενείς με
που έχουν υποβληθεί σε 2 κύκλους BEACOPPesc και
εμφανίζουν interim PET(-) να συνεχίσουν με λιγότερο
τοξική θεραπεία.42-44
Η PET/CT ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
Η χρησιμότητα της PET στην παρακολούθηση
των ασθενών που βρίσκονται σε πλήρη ύφεση αμφισβητείτο μέχρι πρόσφατα. Ο μεγάλος αριθμός
των ψευδώς θετικών μελετών αποτελεί το μείζον
πρόβλημα στις περιπτώσεις αυτές, ιδιαίτερα στους
ασθενείς με HL.
Οι Jerusalem και συν μελέτησαν τη χρησιμότητα
του 18FDG PET στην παρακολούθηση 36 ασθενών με
HL οι οποίοι βρίσκονταν σε πλήρη ύφεση μετά την
ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Σε κάθε ασθενή
γινόταν μία μελέτη ανά 4-6 μήνες για 2-3 χρόνια.
Παθολογικές μελέτες επαναλαμβανόταν μετά από
διάστημα 4-6 εβδομάδων. Σε τέσσερις (4) ασθενείς η
υποτροπή διαγνώσθηκε μερικούς μήνες πριν από την
εμφάνιση κλινικών, εργαστηριακών ή απεικονιστικών
ευρημάτων στο συμβατικό έλεγχο. Υπήρχαν ωστόσο
και 6 ψευδώς θετικές μελέτες οι οποίες οδήγησαν σε
περαιτέρω διερεύνηση των ασθενών ή σε επανάληψή
τους με αρνητικά τη δεύτερη φορά αποτελέσματα (45).
Οι Zinzani et al μελέτησαν αναδρομικά 151 ασθενείς
με λέμφωμα μεσοθωρακίου (HL και επιθετικό NHL)
οι οποίοι έκαναν PET κάθε 6 μήνες για τα 2 πρώτα
χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και στη
συνέχεια κάθε χρόνο για 3 ακόμη χρόνια. Τριάντα (30)
ασθενείς παρουσίασαν θετική μελέτη σε μεσοδιάστημα
22 μηνών κατά μέσο όρο. Από τις μελέτες αυτές οι 17
αποδείχθηκαν αληθώς θετικές μετά από ιστολογική
επιβεβαίωση των ευρημάτων. Από τους υπόλοιπους
13 ασθενείς σε 9 τα ευρήματα οφειλόταν σε ίνωση, σε
3 σε σαρκοειδικού τύπου κοκκιωμάτωση και σε 1 σε
θύμωμα. Από τους 17 ασθενείς με τις αληθώς θετικές
μελέτες μόνον οι 3 είχαν συμπτώματα ενδεικτικά υπο-
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τροπής (46). Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της
μελέτης των Rhodes et al σε 41 παιδιά με HL και NHL
(47). Οι συγγραφείς αναφέρουν απαράδεκτα υψηλό
αριθμό ψευδώς θετικών μελετών (41% στα NHL και
63% στα HL). Αντίθετα σε πρόσφατα δημοσιευμένη
προοπτική μελέτη επί 421 ασθενών (160 με HL,138 με
επιθετικό NHLκαι 78 με ήπιο NHL) οι ψευδώς θετικές
μελέτες ήταν ελάχιστες (16/1789) (48). Η διαφορά
αυτή αποδίδεται από τους συγγραφείς στη θέσπιση
πιο αυστηρών και συγκεκριμένων κριτηρίων βάσει των
οποίων μια μελέτη PET χαρακτηρίζεται θετική αλλά και
στη μεγαλύτερη πλέον εμπειρία των απεικονιστών.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία θεωρείται αυτή των
ασθενών που έχουν μελέτες αμφίβολες (inconclusive)
ή-αλλιώς-μελέτες με «ελάχιστη υπολειπόμενη πρόσληψη» (minimally residual uptake). Οι περισσότερες από
αυτές της μελέτες αποδεικνύονται τελικά αρνητικές
για υποτροπή σε ασθενείς με HL και –ως εκ τούτουπρέπει να αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό πριν τη
λήψη της απόφαση θεραπείας διάσωσης.
Από όλες τις προαναφερθείσες μελέτες δεν προκύπτει ότι η PET βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση της
υποτροπής ώστε να δικαιολογείται η εκτέλεσή της
ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ασθενείς που
βρίσκονται σε ύφεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η PET/CT έχει καθιερωθεί πλέον σαν μη επεμβατική
απεικονιστική μέθοδος στη διαχείριση των ασθενών
με λέμφωμα. με κύριες ενδείξεις:
	1) Την αρχική σταδιοποίηση δυνητικά ιάσιμων λεμφωμάτων ( HL, DLBCL) ή λεμφωμάτων από τα οποία
η πρόσληψη 18FDG δεν είναι γνωστή. Επίσης την
αρχική σταδιοποίηση λεμφωμάτων που κλινικά
είναι εντοπισμένα. για τον αποκλεισμό εκτεταμένης
νόσου
	2) την αξιολόγηση υπολειπόμενης μάζας ως προς
την ύπαρξη ή μη νόσου μετά από το πέρας της
θεραπείας.
3) Την πρώιμη εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
Αντίθετα μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει ενδείξεις
για τη χρησιμότητα της μεθόδου στην παρακολούθηση
των ασθενών που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία
τους και βρίσκονται σε ύφεση.
Για να είναι τα αποτελέσματα της μεθόδου αξιόπιστα πρέπει να ακολουθούνται οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα και
όπως τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα
σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών (18).
Οι οδηγίες αυτές αφορούν την προετοιμασία των

ασθενών, τα πρωτόκολλα εκτέλεσης της εξέτασης,
το χρονικό διάστημα που πρέπει να τηρείται μεταξύ
εκτέλεσης της PET/CT και το πέρας της θεραπείας
(χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, ανοσοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση) αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης
των ευρημάτων (οπτικά και ποσοτικά). Ερωτήματα
που δεν έχουν ακόμη απαντηθεί είναι κατά πόσο
είναι αιτιολογημένη η τροποποίηση της θεραπείας
σύμφωνα με τα ευρήματα της interim PET/CT, μετά
από πόσους χημειοθεραπευτικούς κύκλους πρέπει
να γίνεται, ο ακριβής ρόλος της μεθόδου στο ήπιο
λέμφωμα, προμεταμοσχευτικά και μετά από ανοσοθεραπεία ή ραδιοανοσοθεραπεία, τα πρωτόκολλα CT
που πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρχική
σταδιοποίηση. Επίσης διεθνής προσπάθεια γίνεται
για τη θέσπιση όσο το δυνατόν σαφέστερων και
ομογενοποιημένων κριτηρίων ερμηνείας των εικόνων
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
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Εφαρμογές του ΡΕΤ-CT στον καρκίνο του πνεύμονα
Κλινική Προσέγγιση: Η άποψη του πνευμονολόγου
Γ Στρατάκος

SUMMARY
Stratakos G. PET-CT in the management of Lung Cancer. The clinical Perespective. The potential use of positron emission tomography (PET) imaging in patients with non–small cell lung cancer
(NSCLC) is broadly divided into 5 categories: management of solitary pulmonary nodule, mediastinal
lymph node evaluation, detection of metastases, evaluation of response to chemoradiation and
detection of recurrence. The purpose of this review is to discuss the current clinical applications of
18F-fluorodeoxyglucose PET in patients with NSCLC and to discuss future applications and developxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ments of this technology. PET performace is compared to CT as well as to other alternative strategies
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
namely conventional and EBUS guided TBNA or mediastinoscopy which are necessary for confirming
malignancy. A diagnostic algorithm is proposed. PET has not yet been extensively studied in small
cell lung cancer although several reports have shown advantage over conventional CT for evaluation
of extrathoracic disease. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 99-105, 2010.
Key words: Lung Cancer, Staging, Diagnosis, PET, TBNA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εφαρμογή του 18 FDG-PET-CT απεικονιστικού ελέγχου σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο
του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) διακρίνεται γενικά σε πέντε κατηγορίες: αντιμετώπιση του μονήρους
πνευμονικού όζου, αξιολόγηση των μεσοθωρακικών λεμφαδενικών διογκώσεων, ανίχνευση των
απομακρυσμένων μεταστάσεων, αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη χημειο-ακτινοθεραπεία και
ανίχνευση υποτροπής. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται τα νεότερα κλινικά δεδομένα
xxxxxxxxxxxxxxxx
για τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία της μεθόδου. Τα αποτελέσματα του 18 FDG-PET-CT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
συγκρίνονται με αντίστοιχα δεδομένα άλλων εναλλακτικών εξετάσεων όπως η συμβατική ΤΒΝΑ,
η Υπερηχο-ΤΒΝΑ και η μεσοθωρακοσκόπηση και προτείνεται κλινικός αλγόριθμος εφαρμογής
τους. Στο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα η 18 FDG-PET έχει χρησιμοποιηθεί σπανιότερα
και λίγες μόνο μελέτες έχουν διερευνήσει τη χρησιμότητα της μεθόδου στη διαγνωστική του
διερεύνηση και παρακολούθηση. Ο πραγματικός ρόλος του ΡΤ-CT στο χειρισμό του ασθενούς με
καρκίνο του πνεύμονα σε συνάρτηση με τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται
για τα συστήματα υγείας, εξακολουθεί να είναι αντικείμενο ερευνών και συζητήσεων. Νοσοκ.
Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 99-105, 2010.
Λέξεις κλειδιά: καρκίνος πνεύμονος, σταδιοποίηση, διάγνωση, ΡΕΤ, ΤΒΝΑ
Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΝΝΘΑ «Σωτηρία»
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Παρά τις σημαντικές προόδους στη διάγνωση, τη
σταδιοποίηση και τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα τα τελευταία 50 χρόνια, η πενταετής επιβίωση
των ασθενών έχει ελάχιστα βελτιωθεί ενώ ακόμα και
στους ασθενείς με χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό
όγκο (ΜΜΚΠ), η μέση επιβίωση δεν ξεπερνά το 50%.
[1]
Η δυσμενής αυτή επιβίωση ακόμα και στους ασθενείς που χειρουργούνται, φαίνεται να αποδίδεται
μεταξύ άλλων και στην παρουσία τοπικά εκτεταμένου
όγκου κατά τη διάγνωση καθώς και στην ανακριβή
προεγχειρητική σταδιοποίηση. Η ακριβής και αξιόπιστη σταδιοποίηση είναι προφανούς σημασίας για
τη σωστή επιλογή ασθενών υποψήφιων για ριζική
(θεραπευτική) χειρουργική επέμβαση, για την επιλογή
ασθενών υποψήφιων για εισαγωγική (neoadjuvant)
χημειοθεραπεία καθώς και για την έγκαιρη εξακρίβωση
τοπικών υποτροπών που θα μπορούσαν ακόμη και
στο στάδιο εκείνο να επιδέχονται ριζικής χειρουργικής
θεραπείας.
Το πλεονέκτημα του PET-CT (18-FDG-PET-CT) έγκειται στη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε μεταβολικές
αλλαγές στα καρκινικά κύτταρα πολύ πριν την εμφάνιση των ανατομικών αλλαγών που ανιχνεύονται με
τις συμβατικές απεικονιστικές τεχνικές όπως η CT, o
MRI ή το σπινθηρογράφημα οστών. Το πλεονέκτημα
αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στην πιο ακριβή
προ-εγχειρητική σταδιοποίηση καθώς και στην πρώϊμη
διάγνωση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Ακόμα,
η ικανότητα του ΡΕΤ να εκτιμά την ανταπόκριση του
όγκου στη χημειοθεραπεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εξατομικευμένα για την τροποποίηση της
θεραπευτικής στρατηγικής. [2]
Ο πραγματικός ρόλος του ΡΤ-CT στο χειρισμό του
ασθενούς με καρκίνο του πνεύμονα σε συνάρτηση με τη
σημαντική οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται για
τα συστήματα υγείας, εξακολουθεί να είναι αντικείμενο
ερευνών και συζητήσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία
των ερευνητικών δεδομένων αφορούν στον ΜΜΚΠ
όπου η χειρουργική θεραπεία έχει θεραπευτικό ρόλο
ενώ τελευταία ανανεωμένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για τη χρήση του ΡΤ-CT και στον μικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύμονα όπου φαίνεται να απλοποιεί τη
σταδιοποίηση σε περιορισμένη και εκτεταμένη νόσο.
[3] Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται τα
πρόσφατα δεδομένα κλινικών μελετών από την οπτική
του πνευμονολόγου.
I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ
ΟΖΟΥ
Εξ’ορισμού, ο μονήρης πνευμονικός όζος είναι βλάβη

διαμέτρου <3cm που δεν προκαλεί ατελεκτασία και
δεν συνδέεται με λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου. Οι
μεγαλύτερες από τις βλάβες αυτές είναι πιθανότατα
νεοπλασματικές και απαιτούν άμεση διάγνωση και
χειρουργική εκτομή. Ακόμα και οι μικρότερες βλάβες
όμως που με βάση το ιστορικό και τον ακτινολογικό
έλεγχο χαρακτηρίζονται «αδιευκρίνιστης αιτιολογίας»,
έχουν 70-75% πιθανότητα να αποδειχθούν τελικά
κακοήθεις. [4]
Από την άλλη μεριά σήμερα, με την εκτεταμένη
χρήση υψηλής ευκρίνειας υπολογιστικής τομογραφίας
και την αυξημένη αναγνώριση πνευμονικών όζων, ένας
σημαντικός αριθμός ασθενών με καλοήθεις αλλοιώσεις
μπορεί να οδηγηθούν αναίτια σε μια ακρωτηριατική
χειρουργική επέμβαση. Το ΡΕΤ-CT μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση του κακοήθη από τον καλοήθη όζο
εφόσον η διάμετρός του υπερβαίνει το 1cm. [5] H
ευαισθησία, ειδικότητα και διαγνωστική ακρίβεια του
ΡΕΤ στη διάκριση τέτοιων όζων είναι 95%, 75%, και 90%
αντιστοίχως. [6-8] Τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα
δεν υπερβαίνουν συνήθως το 5%. [9] Από την άλλη
μεριά για όζους διαμέτρου <1cm τα ψευδώς αρνητικά
αποτελέσματα σε μια μελέτη έφθασαν ακόμα και το
40%. [10] Η αξία της ΡΕΤ-CT είναι σημαντικότερη όταν
δεν είναι δυνατή λήψη ιστοτεμαχίου ή κυτταρολογικού
δείγματος με επεμβατικές μεθόδους όπως η FNA υπό
αξονικό ή η διαβρογχική TBNA με καθοδήγηση. [11]
Καθώς το κόστος της ΡΕΤ-CT απεικόνισης παραμένει υψηλό, η αναλογία κόστους/οφέλους φαίνεται να
δικαιολογεί τη χρήση της σε ασθενείς με όζους >1cm,
όπου υπάρχει ασυμφωνία κλινικής και ακτινολογικής υποψίας ή με ενδιάμεση κλινική πιθανότητα και
αυξημένο κίνδυνο από μια χειρουργική επέμβαση.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρά τη χρησιμότητα
της μεθόδου και τις πληροφορίες που μας παρέχει,
δεν υπάρχουν ως τώρα δεδομένα που να δείχνουν
βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών αυτών όταν
χρησιμοποιείται η ΡΕΤ- κάτι που αντίθετα, έχει δειχθεί
με άλλες απεικονιστικές μεθόδους.
Το FDG-PET που ευρέως χρησιμοποιείται, έχει
ορισμένους εγγενείς περιορισμούς που οφείλουμε
να γνωρίζουμε για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων:
Α) Ανιχνεύεται αυξημένη συγκέντρωσή του σε καλοήθεις φλεγμονώδεις και κοκκιωματώδεις παθήσεις,
μετεγχειρητικές και μετα-ακτινικές βλάβες, καλοήθεις όγκους όπως εντερικούς πολύπωδες και
ινώδεις δυσπλασίες των οστών.
Β) Όγκοι χαμηλού μεταβολισμού όπως το βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα και τα καρκινοειδή δεν
συγκεντρώνουν το φάρμακο
Γ) Σε διαβητικούς ασθενείς με αρρύθμιστες τιμές

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

σακχάρου, είναι εξαιρετικά δυσχερής η ερμηνεία
των αποτελεσμάτων.
II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
Η επινέμηση των μεσοθωρακικών λεμφαδένων από
τον όγκο έχει σημαντικό κλινικό αντίκτυπο στην πρόγνωση και στη θεραπευτική στρατηγική του ΜΜΚΠ.
Επί εξαιρέσιμων όγκων με απουσία λεμφαδενικών
εντοπίσεων και απομακρυσμένων μεταστάσεων η
ανατομική εκτομή πνεύμονος είναι η προτεινόμενη
αντιμετώπιση. Αντίθετα, επί εντοπίσεως σε σύστοιχους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες (Ν2), προτείνεται
εισαγωγική χημειοθεραπεία (neoadjuvant) και στη
συνέχεια, εφόσον ο όγκος υποσταδιοποιηθεί ακολουθεί χειρουργική εκτομή και χημειο-ακτινο-θεραπεία.
[12,13]
Παραδοσιακά, η αξιολόγηση των μεσοθωρακικών
λεμφαδένων γίνεται με την ΥΤ θώρακος μετά από iv
έγχυση σκιαγραφικού. Εφόσον εντοπιστούν λεμφαδένες
>1cm οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι, η μετάσταση
επιβεβαιώνεται ιστολογικά μετά από μεσοθωρακοσκόπηση. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργικής
Ογκολογίας διερεύνησε την αξία της πρόσθετης χρήσης ΡΕΤ στη σταδιοποίηση ρουτίνας 303 ασθενών με
ΜΜΚΠ που θεωρήθηκαν υποψήφιοι για χειρουργική
επέμβαση. [14] Η ΡΕΤ ήταν σημαντικά καλύτερη της
ΥΤ για την ανίχνευση Ν1 και Ν2/Ν3 νόσου (42% έναντι
13% για Ν1 και 58% έναντι 32% για τη Ν2/Ν3 νόσο) με
μια αρνητική προγνωστική αξία που αγγίζει το 90%.
Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που έδειξε ότι η μέση ευαισθησία
και ειδικότητα ήταν 61% και 79% αντίστοιχα για την
ΥΤ συγκρινόμενα με 85 και 90% αντίστοιχα για την
ΡΕΤ. [15] Παρ’όλα αυτά, η θετική αναλογία κόστους
οφέλους της ΡΕΤ θα μπορούσε να υποστηριχτεί μόνον
εάν η ΡΕΤ μπορούσε να αντικαταστήσει την ιστολογική
επιβεβαίωση της επινέμησης των λεμφαδένων. Κάτι
τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό και σε κάθε περίπτωση τα
θετικά ευρήματα της ΡΕΤ όπως και της ΥΤ άλλωστε,
θα πρέπει να επιβεβαιώνονται ιστολογικά με ΤΒΝΑ
ή μεσοθωρακοσκόπηση. [16]
Από την άλλη μεριά, ένα αρνητικό ΡΕΤ scan λεμφαδένων που είναι αρνητικοί και στην ΥΤ, θα μπορούσε ίσως
σε μεγάλο βαθμό να αποτρέψει περαιτέρω διερεύνηση
με μεσοθωρακοσκόπηση (αρνητική προγνωστική αξία
περί τα 90%). [17] Πρόσφατη μετα-ανάλυση αναφέρει
πιθανότητα Ν2 νόσου 5% σε ασθενείς με λεμφαδένες
10-15mm και ΡΕΤ και CΤ (ψευδώς) αρνητικές για τους
λεμφαδένες αυτούς. [18] Σε μελέτη 590 ασθενών που
δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα επιβεβαιώνεται η
υπεροχή του ΡΕΤ έναντι της ΥΤ ως προς την ευαισθη-
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σία και την ειδικότητα και την ορθή αναβίβαση του
κλινικού σταδίου της νόσου αλλά και την ευρύτερη
αποκάλυψη απομακρυσμένων μεταστάσεων. [19]
Επιβεβαιώνεται όμως και η λανθασμένη υπερεκτίμηση
του σταδίου (ψευδώς θετικά) σε 5% των ασθενών και
η λανθασμένη υποεκτίμηση (ψευδώς αρνητικά) σε 15%
των ασθενών και σε κάθε περίπτωση η ιστολογική
επιβεβαίωση θεωρείται εκ των ουκ άνευ.
Ο ρόλος της Μεσοθωρακοσόπησης και
της ΤΒΝΑ

Η «χρυσή σταθερά» της διερεύνησης και της ιστολογικής επιβεβαίωσης μεσοθωρακικής λεμφαδενικής
διασποράς του καρκίνου του πνεύμονα, παραμένει
ασφαλώς η μεσοθωρακοσκόπηση. Σε πρόσφατη
χειρουργική μελέτη όπου συγκρίθηκαν το ΡΕΤ με τη
μεσοθωρακοσκόπηση σε 170 ασθενείς με κλινικά
χειρουργήσιμο ΜΜΚΠ, η ευαισθησία και η ακρίβεια
του ΡΕΤ αναφέρεται μόνον 74% και 73% αντιστοίχως
έναντι 84% και 100% αντιστοίχως για τη μεσοθωρακοσκόπηση. [20]
Καθώς όμως η μεσοθωρακοσκόπηση είναι μια
επεμβατική χειρουργική μέθοδος που απαιτεί γενική
αναισθησία και νοσηλεία, τα τελευταία 20 χρόνια έχει
αναπτυχθεί η πολύ λιγότερο επεμβατική μέθοδος της
διαβρογχικής βιοψίας δια βελόνης (ΤΒΝΑ), η οποία
μπορεί να δώσει τόσο ιστολογικό όσο και κυτταρολογικό υλικό από τις περισσότερες λεμφαδενικές ομάδες
του μεσοθωρακίου. [21,22] Η ευαισθησία της μεθόδου
βελτιώνεται με τη χρήση μεγαλύτερου διαμετρήματος
(ιστολογικής) βελόνης [23] καθώς και με την εξάσκηση
[24] αλλά παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη
από την ικανότητα του ενδοσκόπου και κυμαίνεται
ευρέως από 74% - 91%. [25,26] Πολλές προσπάθειες
έχουν γίνει για τη βελτίωση της ακρίβειας της ΤΒΝΑ
με την καθοδήγηση της βελόνης είτε ακτινοσκοπικά
είτε υπερηχολογικά. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος
των τελευταίων ετών είναι ασφαλώς η διαβρογχική
παρακέντηση μέσω ειδικού βρογχοσκοπίου υπερήχων, όπου σε πραγματικό χρόνο μπορεί κανείς
να παρακολουθήσει την πορεία της βελόνης και να
πιστοποιήσει την είσοδό της στον υπό μελέτη λεμφαδένα (EBUS-ΤΒΝΑ). [27,28] Σε μελέτη 102 ασθενών
υποψήφιων για χειρουργική εκτομή ΜΜΚΠ όπου
διερευνήθηκε η διαγνωστική ακρίβεια της ΥΤ του ΡΕΤCΤ και της EBUS-TBNA, η ευαισθησία και η ειδικότητα
ήταν 76,9% και 55,3% για την ΥΤ, 80% και 70% για την
ΡΕΤ-CΤ ενώ για την EBUS-TBNA ήταν 92,3% και 100%
αντίστοιχα. [29]
Σε άλλη εργασία όπου διερευνήθηκαν με EBUS-TBNA
ασθενείς με μεσοθωρακικούς λεμφαδένες <1 cm οι
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οποίοι είχαν αρνητική εξέταση PET-CT, αποδείχθηκε
ότι σε ποσοστό 9% οι λεμφαδένες αυτοί ήσαν διηθημένοι (ΡΕΤ ψευδώς αρνητικό) και συνεπώς έπρεπε
να τροποποιηθεί η θεραπευτική στρατηγική. [30]
Ένας από τους βασικούς περιορισμούς της διερεύνησης με συμβατική ή EBUS-ΤΒΝΑ είναι η προσπέλαση
λεμφαδενικών ομάδων που δεν έρχονται σε άμεση
ανατομική επαφή με την τραχεία ή τους κυρίους
βρόγχους. Στις περιπτώσεις αυτές η παρακέντηση
δια βελόνης με οισοφάγεια υπρηχογραφία (EUS-FNA)
δίνει πρόσβαση στους ύποπτους λεμφαδένες και
συμπληρώνει τη διαγνωστική διερεύνηση. [31]. Πρακτικά ο συνδυασμός EBUS και EUS FNA, είναι σήμερα
σε θέση να υποκαταστήσει σχεδόν πλήρως τη μεσοθωρακοσκόπηση στην προεγχειρητική διερεύνηση
του μεσοθωρακίου προσφέροντας μια πολύ λιγότερο
επεμβατική, πολύ λιγότερο δαπανηρή, εξ’ίσου ασφαλή
και αποτελεσματική εναλλακτική λύση. [32]
Η τρέχουσα σύσταση από την πλευρά του κλινικού
πνευμονολόγου είναι να επιβεβαιώνεται ιστολογικά
κάθε λεμφαδενική διόγκωση στην ΥΤ θώρακος ή/και
κάθε θετικό αποτέλεσμα της PET-CT με διενέργεια
ΤΒΝΑ συμβατική ή EBUS-TBNA, κατά τη διάρκεια
της αρχικής βρογχοσκοπικής εξέτασης. Επί θετικών
αποτελεσμάτων αυτά θεωρούνται επιβεβαιωτικά
λεμφαδενικής νόσου. Επί αρνητικών αποτελεσμάτων
να ακολουθεί μεσοθωρακοσκόπηση ακόμη και σε περιπτώσεις αρνητικού ΡΕΤ το οποίο σε ποσοστό 5-9%
δίδει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και δεν μπορεί
να αποκλείσει την επινέμηση του μεσοθωρακίου.
Μόνον σε περιπτώσεις περιφερικού όγκου χωρίς
ένδειξη λεμφαδενικής συμμετοχής στην ΥΤ και το ΡΕΤ,
η επεμβατική διερεύνηση του μεσοθωρακίου μπορεί
να παραλείπεται.
Κατά την επανασταδιοποίηση επίσης προτιμώνται
οι επεμβατικές τεχνικές και ειδικά η μεσοθωρακοσκόπηση (εφόσον αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την
αρχική σταδιοποίηση) καθώς η αξιοπιστία της ΡΕΤ
παρουσιάζεται περιορισμένη. [32]
III. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Απομακρυσμένες μεταστάσεις από ΜΜΚΠ συμβαίνουν κυρίως στον εγκέφαλο, τα οστά, το ήπαρ
και τα επινεφρίδια (με σειρά συχνότητος). Ένας από
τους βασικούς εγγενείς περιορισμούς της ΡΕΤ απεικόνισης είναι η δυσκολία στην ανάδειξη εγκεφαλικών
μεταστάσεων (λόγω της υψηλής πρόσληψης Γλυκόζης
από τα εγκεφαλικά κύτταρα) και για το λόγο αυτό δεν
συνιστάται για τη συγκεκριμένη εντόπιση.
Ένα 10% των ασθενών με ΜΜΚΠ παρουσιάζουν
μονήρη επινεφριδιακή διόγκωση, 60% των οποίων

αποδεικνύονται καλοήθεις. [33] Συνεπώς ένα σημαντικό
ποσοστό ασθενών με εντοπισμένο ΜΜΚΠ υποψήφιοι
για χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να υποβληθούν
σε διαδερμική βιοψία επινεφριδίου. Στην περίπτωση
αυτή μια αρνητική εξέταση ΡΕΤ, μπορεί να μειώσει την
ανάγκη για βιοψία καθώς η ευαισθησία και η ειδικότητά
του ΡΕΤ για τις επινεφριδιακές μεταστάσεις, ανέρχονται
σε 93%-100% και 80%-96% αντιστοίχως. Μια θετική
ΡΕΤ εξέταση ωστόσο θα πρέπει να επιβεβαιώνεται
με βιοψία εφόσον αυτή είναι η μόνη απομακρυσμένη
εντόπιση και τυχόν επιβεβαίωσή της θα άλλαζε τη
θεραπευτική στρατηγική. [34]
Οι οστικές μεταστάσεις συνήθως αξιολογούνται
με σπινθηρογράφημα 99Tc το οποίο παρουσιάζει ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια 90%, 60% και 66%
αντιστοίχως. Το ΡΕΤ έχει αντίστοιχη ευαισθησία με το
σπινθηρογράφημα 99Tc (90%) αλλά πολύ μεγαλύτερη
ειδικότητα 98%) και ακρίβεια (96%). [35] Έτσι πρακτικά, το ΡΕΤ υποκαθιστά πλήρως τις πληροφορίες
που μπορούμε να πάρουμε από ένα σπινθηρογράφημα 99Tc με σημαντικό πλεονέκτημα την αυξημένη
ειδικότητα.
Μη αναμενόμενες ηπατικές μεταστάσεις συμβαίνουν στο 3% - 6% ασθενών με ΜΜΚΠ που έχουν φυσιολογική ηπατική λειτουργία. [36] Αν και συμβατικά
για την αναζήτηση ηπατικών μεταστάσεων χρησιμοποιείται η απεικόνιση με ΥΤ ή MRI, υπάρχουν μελέτες
που δείχνουν ότι η ΡΕΤ μπορεί να αναδείξει ηπατικές
μεταστάσεις σε ένα 2% ασθενών που είχαν αρνητικό
συμβατικό έλεγχο. [37] Συνολικά η ΡΕΤ φαίνεται να
έχει ψηλότερη ευαισθησία από τις άλλες μεθόδους
για την ανάδειξη ηπατικών εντοπίσεων. Στη μελέτη
Ζ0050 της ACSOG, το ΡΕΤ ανέδειξε απομακρυσμένες
μεταστάσεις στο 6.3% των ασθενών με ΜΜΚΠ που θεωρούνταν υποψήφιοι για ριζική χειρουργική θεραπεία.
[14] Το ΡΕΤ στην περίπτωση αυτή, μέσω της ακριβούς
αναγνώρισης της εκτεταμένης νόσου (ΙΙΙΑ-ΙV) αλλά και
της διάγνωσης των καλοηθών όγκων, συνέβαλλε στην
αποφυγή μιας μη ενδεικνυόμενης θωρακοτομής στο
20% των περιπτώσεων. Το συμπέρασμα αυτό αμφισβητείται ωστόσο από άλλη πρόσφατη προοπτική
μελέτη που μελέτησε ασθενείς σταδίων Ι και ΙΙ. [38]
Στη μελέτη αυτή το ΡΕΤ αύξησε το στάδιο στο 24%
των ασθενών, επιβεβαίωσε τη σταδιοποίηση στο 67%
και διαπίστωσε καλοήθη νόσο στο 1% των ασθενών.
Παρ’όλα αυτά, επηρέασε με κάποιο τρόπο τη διαγνωστική διερεύνηση και τη θεραπευτική στρατηγική μόνο
σε ένα 13% των ασθενών που μελετήθηκαν. Παρ’ότι
η ΡΕΤ ήταν χρήσιμη για τη διερεύνηση των ασθενών,
δεν μείωσε τον αριθμό των θωρακοτομών έναντι της
ομάδας που δεν έλαβε ΡΕΤ και είχε αξιολογηθεί μόνο
με προσεκτική συμβατική απεικόνιση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η εισαγωγική (neoadjuvant) χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από ριζική χειρουργική εκτομή αναδεικνύεται σε μια σύγχρονη και αποδεκτή θεραπεία
του εξαιρέσιμου ΜΜΚΠ που παρουσιάζει μικρούς
διηθημένους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες (στάδιο
ΙΙΙ Α). [39] Συνεπώς η αξιολόγηση της ανταπόκρισης
στη χημειοθεραπεία είναι κρίσιμη για τη θεραπευτική
αντιμετώπιση και σημαντική για την πρόγνωση του
ασθενούς.
Στη μελέτη των Weber et al [40], οι ασθενείς μελετήθηκαν προοπτικά με ΡΕΤ για την ανταπόκρισή
τους στη χημειοθεραπεία πριν και μετά τον πρώτο
κύκλο της θεραπείας. Ως κριτήριο μεταβολικής απάντησης θεωρήθηκε η μείωση του SUV κατά 20%. Ο
μέσος χρόνος προόδου της νόσου και η μέση επιβίωση
ήσαν σημαντικά καλύτεροι στην ομάδα των ασθενών
που εμφάνιζαν μεταβολική απάντηση (p<0,005)
Πάντως η ευαισθησία της ΡΕΤ στην επανα-σταδιοποίηση είναι αισθητά χαμηλότερη αυτής της αρχικής
σταδιοποίησης για λόγους που δεν έχουν απολύτως
αποσαφηνιστεί.
V. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της παρακολούθησης μετά από τη θεραπευτική αντιμετώπιση
του ΜΜΚΠ είναι η έγκαιρη ανίχνευση υποτροπής. Οι
περισσότερες από τις υπάρχουσες απεικονιστικές
μεθόδους είναι ευαίσθητες σε δομικές αλλαγές αλλά
έχουν μειωμένη ικανότητα να διακρίνουν ουλές από
ενεργείς όγκους. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του
ΡΕΤ για την ανίχνευση υποτροπής του πρωτοπαθούς
ΜΜΚΠ, είναι 93%-100% και 89%-92% αντιστοίχως
έναντι 71% και 95% αντιστοίχως για την ΥΤ θώρακος.
[41,42] Ασφαλώς η πρώιμη ανίχνευση τοπικών υποτροπών έχει νόημα και κλινική σημασία μόνον εφόσον
υπάρχουν ακόμα και στη φάση αυτή διαθέσιμες θεραπευτικές δυνατότητες.
Μελλοντικές Προοπτικές

Η επικράτηση της συνδυασμένης PET-CT τεχνολογίας έχει κατά πολύ αυξήσει την ακρίβεια της απεικόνισης, είναι σαφώς καλύτερη από όλες τις άλλες
διαθέσιμες μεθόδους. [43,44] Νέες ραδιοσημασμένες
ουσίες βρίσκονται υπό διερεύνηση και πιθανόν θα
αυξήσουν μελλοντικά την ακρίβεια της μεθόδου.
Παρά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των μελετών που διερευνούν την ευαισθησία και την ειδικότητά
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της, η ΡΕΤ μπορεί να συμβάλλει ειδικά στα πρώιμα
καρκινώματα ανιχνεύοντας απομακρυσμένες μεταστάσεις και μειώνοντας τον αριθμό των άστοχων
θωρακοτομών. Περισσότερες μελέτες αναμένεται να
αποσαφηνίσουν το ρόλο της στο χειρισμό του καρκίνου
του πνεύμονα χωρίς ωστόσο να θέσει σε κίνδυνο την
ευαίσθητη ισορροπία των ασφαλιστικών συστημάτων
και των διαρκώς διογκούμενων δαπανών υγείας
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Η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων
με χρήση 18F-2-δεοξυγλυκόζης (18FDG-ΡΕΤ) στον μη
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)
Χ Γιαννοπούλου

SUMMARY
GIANNOPOULOU H. 18FDG-ΡΕT/CT assessment of non-small cell lung carcinoma. 18FDG-PET
(Positron Emission Tomography) is a nuclear medicine functional imaging method, frequently used
in oncology during the last years. It is a non-invasive technique providing quantitative in vivo assessment of physiological and biological phenomena. 18FDG-PET is used in common practice for
the management of various cancers. Lung cancer is the most common cause of death for cancer
in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
western countries. This concise review focuses the use of 18FDG-PET in patients with Nonxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Small Cell
Lung Cancer (NSCLC) for: solitary pulmonary nodule (SPN) characterization, initial staging, assessing
response to treatment, detection of recurrences and follow-up. 18FDG-PET allows for the differentiation
of indeterminate lung lesions with high accuracy and is the most accurate non-invasive procedure
to assess the mediastinal nodal stage, for NSCLC as well as for small cell lung cancer. Unexpected
extrathoracic metastases are detected by 18FDG-PET, resulting in alteration in therapeutic decisions
in a number of patients. 18FDG-PET is also recommended in NSCLC follow up and detection of recurrence, due to its clinical efficacy (high level of evidence).The selected use of 18FDG-PET nowadays
belongs to the standard of care in patients with NSCLC. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
106-111, 2010.
Key words: 18FDG-ΡΕΤ, PET, NSCLC, positron emission tomography, lung cancer

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων με χρήση 18F-2-δεοξυγλυκόζης (18FDG-ΡΕΤ) είναι μια μεθοδος
λειτουργικής απεικόνισης της Πυρηνικής Ιατρικής, που χρησιμοποιείται συχνά στην Ογκολογία
κατα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια μη επεμβατική μέθοδος με την οποία εκτιμάται ποσοτικά
και ποιοτικά in vivo μια πλειαδα βιολογικών φαινομένων. Η 18FDG-ΡΕΤ έχει χρησιμοποιηθεί
στην καθημερινή κλινική πράξη σε πολλούς τύπους καρκίνου. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η
συχνότερη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο.Αυτή η συνοπτική εργασία ανασκόπησης εστιάζεται
στη χρήση της 18FDG-PET σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) για:
χαρακτηρισμό του μονήρους πνευμονικού όζου (ΜΠΟ), αρχική σταδιοποίηση, εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας της εισαγωγικής θεραπείας, έλεγχο υποτροπών και παρακολούθηση.
H 18FDG-ΡΕΤ συμβάλλει στη διαφοροποίηση πνευμονικών όζων και μαζών με υψηλή ακρίβεια
Πυρηνικός ιατρός, Διευθύντρια, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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και είναι η ακριβέστερη μη επεμβατική μέθοδος για την σταδιοποίηση των λεμφαδένων του
xxxxxxxxxxxxxxxx
μεσοθωρακίου, τόσο στον ΜΜΚΠ, όσο και στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η 18FDGxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ΡΕΤ ανιχνεύει την ύπαρξη απρόσμενων εξωθωρακικών μεταστάσεων σε ενα σημαντικό αριθμό
ασθενών με ΜΜΚΠ, με αποτέλεσμα τη μεταβολή της θεραπευτικής αντιμετώπισής τους. Η 18FDGΡΕΤ συνίσταται επίσης στην ανίχνευση υποτροπών και στην παρακολούθηση ομάδων ασθενών
με ΜΜΚΠ.Η επιλεκτική χρήση της 18FDG-ΡΕΤ σε ασθενείς με ΜΜΚΠ αποτελεί πλέον μέρος της
συνήθους κλινικής πρακτικής. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 106-111, 2010.
Λέξεις κλειδιά: 18FDG-ΡΕΤ, ΡΕΤ, ΜΜΚΠ, ποζιτρονιακή τομογραφία, καρκίνος πνέυμονα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) είναι
μια ποσοτική, τομογραφική απεικονιστική μέθοδος
που, με τη χρήση μιας πλειάδας ιχνηθετών (ραδιοφαρμάκων), μπορεί έγκαιρα να ανιχνεύσει και να
απεικονίσει βιολογικές μεταβολές στα κύτταρα. Στον
Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ),
η ΡΕΤ έχει χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του
μεταβολισμού, της σύνθεσης της κυτταρικής μεμβράνης, της σύνθεσης του DNA, του βαθμού υποξίας και
της αιμάτωσης (1).
Η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων με 18F-2δεοξυγλυκόζη (18FDG-PET) έχει αποδειχθεί αξιόπιστη
μέθοδος για την απεικόνιση των νεοπλασμάτων. Η
18
FDG προσλαμβάνεται από τα κύτταρα όπως και η
γλυκόζη, αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσει τον συνήθη
μεταβολισμό της στο γλυκολυτικό κύκλο, με συνέπεια
να υφίσταται «μεταβολική παγίδευση» μέσα σε αυτά.
Η αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης από τα νεοπλασματικά κύτταρα, αντανακλά τον έντονο μεταβολισμό
τους και είναι δείκτης βιωσιμότητας, διαφοροποίησης,
επιθετικότητας και πολλαπλασιασμού τους, ως και
δείκτης κυτταροβρίθειας του όγκου.
Η18FDG-ΡΕΤ ΣΤΟΝ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ)
Διερεύνηση του μονήρους πνευμονικού
όζου (ΜΠΟ)

Η έντονη πρόσληψη FDG από τα καρκινικά κύτταρα διαφοροποιεί τους κακοήθεις από τους καλοήθεις
μονήρεις πνευμονικούς όζους (ΜΠΟ). Με βάση την
κλασική μετά–ανάλυση 40 εργασιών από τον Gould
και συν, η FDG-PET μπορεί να διαγνώσει κακοήθεις
ΜΠΟ και μεγαλύτερες μάζες με ευαισθησία 96,8% και
ειδικότητα 77,8%, και καλοήθεις όζους με ευαισθησία
96%, ειδικότητα 77,8% και ακρίβεια 94% (2).
Οι πρόσφατες οδηγίες για τη χρήση της FDGΡΕΤ στη διερεύνηση του ΜΠΟ επισημαίνουν πως η

FDG-ΡΕΤ είναι χρήσιμη μόνο σε ασθενείς των οποίων
η αντιμετώπιση αναμένεται να αλλάξει μετά το αποτέλεσμα της ΡΕΤ μελέτης. Συνεπώς δεν είναι χρήσιμη
σε ασθενείς με πολύ χαμηλή (<5%) ή πολύ υψηλή
(>80%) πιθανότητα κακοήθειας του ΜΠΟ (3). Επίσης
η FDG-ΡΕΤ δεν συνιστάται για βλάβες <1cm όπου το
ποσοστό των ψευδώς αρνητικών μελετών κυμαίνεται
από 5 ως 10% (4). Κατά συνέπεια:
• Η FDG-ΡΕΤ δεν συνιστάται σε ασθενείς με ΜΠΟ
<1cm. Τεκμηρίωση: καλή, Όφελος ασθενούς:
κανένα, κατηγορία σύστασης: D.
• Ασθενείς με ΜΠΟ που είναι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση και αρνητικό έλεγχο του
μεσοθωρακίου με CT, η χρήση της FDG-ΡΕΤ- εφόσον είναι διαθέσιμη- είναι αποδεκτή. Τεκμηρίωση:
επαρκής. Όφελος ασθενούς: μέτριο. Κατηγορία
σύστασης: Β.
• Ασθενείς με ΜΠΟ που είναι οριακά υποψήφιοι
για χειρουργική αντιμετώπιση, αν έχουν αρνητική FDG-ΡΕΤ μπορούν να παρακολουθούνται με
επαναλαμβανόμενες CT τουλάχιστον ανά τρίμηνο.
Τεκμηρίωση: ασφαλής. Όφελος ασθενούς: σημαντικό. Κατηγορία σύστασης: Α.
• Ασθενείς με ΜΠΟ που είναι οριακά υποψήφιοι
για χειρουργική αντιμετώπιση, με αμετάβλητη
ακτινολογική εικόνα και αρνητική FDG-ΡΕΤ παρακολουθούνται με CT σε 3, 6, 12, και 24 μήνες. Τεκμηρίωση: επαρκής. Όφελος ασθενούς: σημαντικό.
Κατηγορία σύστασης: Β (5).
T, Ν, Μ σταδιοποίηση

Η ακριβής σταδιοποίηση έγκαιρα κατα τη διάγνωση του ΜΜΚΠ είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τους
παρακάτω λόγους:
• Επιτρέπει την ορθή επιλογή των ασθενών που θα
οφεληθούν από χειρουργική αντιμετώπιση.
• Προσδιορίζει τους ασθενείς που θα οφεληθούν
από την εισαγωγική θεραπεία.
• Προσφέρει πολύ ακριβή εντόπιση τοπικοπερι-
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οχικών μεταστάσεων που πιθανόν επιδέχονται
θεραπεία διάσωσης.
Η ανάδειξη μεταστάσεων στους λεμφαδένες έχει
μεγάλη σημασία για την πορεία της θεραπείας και
την πρόγνωση ασθενών με ΜΜΜΚΠ.
Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει πως η FDG-ΡΕΤ
είναι ακριβέστερη της CT για τη σταδιοποίηση των
λεμφαδένων (Ν σταδιοποίηση) (5,6) και πως το ολοκληρωμένο σύστημα PET/CT αυξάνει τον αριθμό των
ασθενών που σταδιοποιούνται ορθά (7). Επίσης είναι
γνωστό πως η FDG-ΡΕΤ αποκαλύπτει απροσδόκητη
εξωθωρακική νόσο σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με
ΜΜΚΠ (8) και συμβάλλει στη μείωση των μη απαραίτητων θωρακοτομών (9,10).
Μετά τις πρώτες αυτές μεγάλες μελέτες, προέκυψαν σοβαρά κλινικά ερωτήματα σχετικά με το
ρόλο που μπορεί να παίξει η ΡΕΤ στη σταδιοποίηση
ασθενών με ΜΜΚΠ:
Πρέπει άραγε όλοι οι ασθενείς να σταδιοποιούνται
με FDG-ΡΕΤ? Πόσο αξιόπιστη είναι η αρνητική FDGΡΕΤ όταν υπάρχουν διογκωμένοι λεμφαδένες στην CT?
Παραλείπεται η μεσοθωρακοσκόπηση στους ασθενείς
με αρνητική FDG-ΡΕΤ? Σε ποιο σημείο του διαγνωστικού αλγορίθμου του ΜΜΚΠ βρίσκεται σήμερα η
FDG-ΡΕΤ? Είναι η FDG-ΡΕΤ συμφέρουσα (cost effective)
για τη σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ? Οι απαντήσεις στα
παραπάνω ερωτήματα είναι κρίσιμες και δύσκολες,
τόσο μάλλον επειδή οι δημοσιευμένες εργασίες συχνά
έχουν σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα τόσο στην
επιλογή των ασθενών, όσο και στον ορισμό του τελικού
τους στόχου και τη στατιστική ανάλυση. Από την άλλη
πλευρά οι δημοσιευμένες τα τελευταία τρία χρόνια
ανασκοπήσεις μοιάζουν εξαιρετικά μεροληπτικές
ανάλογα με την προέλευση του συγγραφέα, που αν
είναι θωρακοχειρουργός εξοβελίζει σχεδόν την ΡΕΤ
(11) αν είναι όμως απεικονιστής τη θεωρεί εξαιρετικά
χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των ασθενών με
ΜΜΚΠ (12,13).
Ασθενείς με ΜΜΚΠ κλινικού σταδιου Ι και ΙΙ (cI, cII)
έχουν χαμηλή πιθανότητα να έχουν εξωθωρακικές μεταστάσεις (<5%) και επίσης έχουν εξ ορισμού αρνητικό
ακτινολογικό έλεγχο του μεσοθωρακίου. Σε πρόσφατη
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 184 ασθενών από
τους Viney και συν η FDG-ΡΕΤ αναβάθμισε το στάδιο
σε 22 ασθενείς και μετέβαλε την κλινική αντιμετώπιση
στο 13% των ασθενών, αλλά δεν μετέβαλε σημαντικά
τον αριθμό των άσκοπων θωρακοτομών (14).
Σε ασθενείς με πιθανά χειρουργήσιμο ΜΜΚΠ κλινικού σταδίου ΙΙΙΑ η αποκάλυψη εξωθωρακικής νόσου
κάνει την ΡΕΤ χρήσιμη. Θετική ΡΕΤ στο μεσοθωράκιο
επιβάλλει λόγω του υψηλού ποσοστού ψευδώς θετικών μελετών (13-22%) (15) επιβάλλει τη μεσοθω-

ρακοσκόπιση.
Στην άλλη άκρη του φάσματος η διαγνωστική
αξία της αρνητικής FDG-ΡΕΤ στο μεσοθωράκιο είναι
αντικείμενο διχογνωμιών. Σε παλιότερες μελέτες το
ποσοστό των ψευδώς αρνητικών ΡΕΤ ευρημάτων σε
ασθενείς με cI,cII και cIII κυμαινόταν από 5-7%, ενώ
και το μέσο ποσοστό ψευδώς αρνητικών ευρημάτων
της μεσοθωρακοσκόπησης ανέρχεται σε 9%. Δύο
πρόσφατες μελέτες ασχολούνται με το θέμα αυτό:
Στην προοπτική διπλή τυφλή μελέτη οι Rodriguez
και συν συγκρίνουν την ακρίβεια της ελικοειδούςCT
(hCT) με αυτήν της FDG-ΡΕΤ για τη Ν σταδιοποίηση,
με μέθοδο αναφοράς τη μεσοθωρακοσκόπιση, ή τη
μεσοθωρακοσκόπηση συν θωρακοτομή συν παρακολούθηση 6 μηνών. Οι συγγραφείς αναφέρουν πως
οι δύο μελέτες είναι ισοδύναμες, αλληλοεξαρτώμενες
και συμπληρωματικές και η διαγνωστική τους αξία
έγκειται στα αρνητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα
αναφέρουν πως αν η FDG-ΡΕΤ γίνει μετά από μια
αρνητική hCT η συνδυασμένη αρνητική προγνωστική
αξία των μελετών αποκλείει με μεγάλη ασφάλεια την
ύπαρξη νόσου στο μεσοθωράκιο (16). Η δεύτερη πολύ
πρόσφατη μετά-ανάλυση 14 καλά σχεδιασμένων εργασιών από τους Langen και συν (17) αναφέρει πως
αρνητική FDG-ΡΕΤ σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου
μεγέθους 10-15mm (στην CT) έχει post test probability
κακοήθειας 5%, έναντι του 21% αν οι λεμφαδένες είναι
μεγαλύτεροι από 16 mm. Με τον τρόπο αυτό και με
δεδομένη την ευαισθησία της μεσοθωρακοσκόπησης (85%) ασθενείς της πρώτης ομάδας μπορούν να
προχωρήσουν σε θωρακοτομή και να αποφύγουν τη
μεσοθωρακοσκόπηση.
Σε ασθενείς με πιθανές εξωθωρακικές μεταστάσεις
η FDG-ΡΕΤ είναι πιθανόν προτιμότερη από μια πλειάδα
εξετάσεων με μικρότερη διαγνωστική ακρίβεια η καθεμία (MRI, σπινθηρογράφημα οστών, ολόσωμη CT)
Εν τούτοις η ανεύρεση μονήρους εξωπνευμονικής
εστίας στην FDG-ΡΕΤ πρέπει να αντιμετωπίζεται
με προσοχή γιατί όπως αναφέρεται σε πρόσφατη
δημοσίευση οι μισές περίπου από αυτές τις εστίες
παριστούν άσχετες από τον ΜΜΚΠ κακοήθειες ή
καλοήθεις νόσους (18).
Σε πρόσφατη πολυκεντρική προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο NEJM συμπεραίνεται πως η χρήση PET–CT για την προεγχειρητική σταδιοπόιηση ασθενών με ΜΜΚΠ μειώνει τον
συνολικό αριθμό των θωρακοτομών και των άσκοπων
θωρακοτομών, αλλά δεν επηρεάζει τη συνολική θνησιμότητα. (19)
Δύο εργασίες εξετάζουν την ακρίβεια αλλά και την
αποδοτικότητα (cost effectiveness) της FDG-ΡΕΤ στη
σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου σε ασθενείς με πιθα-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

νά χειρουργήσιμο ΜΜΚΠ: Η γαλλική ομάδα συγκρίνει
τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές Ν σταδιοποίησης
(μόνο CT, FDG-ΡΕΤ επί αρνητικής CT, FDG-ΡΕΤ για όλους
και ανατομική -low dose CT για όλους και τέλος CT και
FDG-ΡΕΤ για όλους). Με τη στρατηγική CT και FDG-ΡΕΤ
για όλους μειώθηκε κατά 70% η ανάγκη χειρουργικής
αντιμετώπισης. Η στρατηγική FDG-ΡΕΤ για όλους και
ανατομική -low dose CT ήταν πλέον συμφέρουσα από
την CT για όλους με αύξηση του προσδόκιμου ζωής
κατά 0.10 χρόνια και κέρδος 61 ευρώ (18). Η Αμερικανική ομάδα από τη Minneapolis μελέτησε ομάδα 90
ασθενών και συμπεραίνει πως η χρήση της FDG-ΡΕΤ
αυξάνει την ακρίβεια της σταδιοποίησης σχετικά με
την CT και είναι οικονομικά αποδοτική. (20)
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την ιστολογική ανταπόκριση και πως μείωση του SUV
κατά 80% προβλέπει πλήρη ανταπόκριση (24).
Η μεταβολική ανταπόκριση (ΜΑ) μετά από ριζική
χημείο-ακτινοθεραπεία συσχετίζεται με ελεύθερη
τοπικών και απομακρυσμένων υποτροπών νόσο. Σε
πρόσφατη μελέτη των Mac Manus και συν. σε ομάδα
88 ασθενών με μακρά περίοδο παρακολούθησης 35
μηνών, βρέθηκε πως η διάμεση επιβίωση ασθενών με
ΜΑ ήταν 31 μήνες έναντι 11 για τους ασθενείς χωρίς
ΜΑ (p=0.0001), και πως ασθενείς χωρίς ΜΑ είχαν
υψηλότερα ποσοστά τοπικών υποτροπών (ποσοστό
κινδύνου 2.15 p=0.009) και απομακρυσμένων μεταστάσεων (ποσοστό κινδύνου 2 p=0.041)(25)
Ανίχνευση Υποτροπών

Εκτίμηση της ανταπόκρισης του όγκου
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας:
χαρακτηρισμός υπολειπομένων μαζών
με FDG-PET

Η δυνατότητα μεταβολικής απεικόνισης που
προσφέρει η ΡΕΤ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην παρακολούθηση ασθενών με ΜΜΚΠ και συγκεκριμένα
α. για την αξιολόγηση της πρώιμης ανταπόκρισης στη
χημειοθεραπεία και κατά συνέπεια την εξατομίκευση
της θεραπείας, β. για την επανασταδιοποίηση μετά
από την εισαγωγική θεραπεία για την πρόβλεψη της
ιστολογικής ανταπόκρισης και γ. για την πρόγνωση και
στην ανίχνευση υπολειμματικής νόσου ή υποτροπών
μετά τη θεραπεία. Είναι γνωστό πως η παρακολούθηση
της ανταπόκρισης με CT στερείται ακρίβειας. (21)
Σε πρόσφατη προοπτική πολυκεντρική μελέτη
εξετάστηκε η ακρίβεια της πρώιμης εκτίμησης της
ανταπόκρισης στην εισαγωγική χημειοθεραπεία με
FDG-ΡΕΤ. Ο ρυθμός μεταβολισμού της γλυκόζης (MrGlu)- μια ποσοτική παράμετρος που προκύπτει από την
ανάλυση των δεδομένων της FDG-ΡΕΤ- αποδείχτηκε
ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας επιβίωσης.
Η πολυπαραγοντική ανάλυση απέδειξε πως η FDGΡΕΤ διαστρωματώνει καλύτερα τους ασθενείς που
θεωρήθηκαν ανταποκρινόμενοι με βάση τα δεδομένα
της CT. (22)
Οι Pottgen και συν μελέτησαν ομάδα 50 ασθενών
με τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ πριν και μετά από
την εισαγωγική χημείο-ραδιοθεραπεία με προ και
μετά-θεραπευτικό FDG-ΡΕΤ και συμπεραίνουν πως
οι τιμές της πρόσληψης της γλυκόζης (SUV) προβλέπουν την ιστολογική ανταπόκριση του όγκου και
των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου και έχει ισχυρή
προγνωστική αξία (23). Παρόμοια αποτελέσματα είχε
και η ομάδα των Cerfolio και συν που ανακοίνωσε πως
οι μεταβολές του SUV έχουν γραμμική συσχέτιση με

Κατα τη διάρκεια της παρακολούθησης των ασθενών με ΜΜΚΠ, σημαντικό ρόλο παίζει η έγκαιρη
ανίχνευση υποτροπών της νόσου.. Οι περισσότερες
διαθέσιμες τεχνικές πριν από την 18FDG-ΡΕΤ ανίχνευαν μορφολογικές μεταβολές, αλλά δεν μπορούσαν
να διαχωρίσουν τον ουλώδη ιστό από το βιώσιμο
νεοπλασματικό ιστό. Η ευαισθησία και η ειδικότητα
της 18FDG-ΡΕΤ για την ανίχνευση υποτροπών είναι
93-100% και 89-92% αντίστοιχα (26-27). Αυτά τα
δεδομένα ανδεικνύουν την 18FDG-ΡΕΤ υπέρτερη της
CT, που έχει ευαισθησία 71% και ειδικότητα 95% για
την ανίχνευση υποτροπής. Μια προσφατη μελέτη
δείχνει πως η πρόσληψη της 18FDG εκφρασμένη
σαν standard uptake value (SUV), είναι ανεξάρτητος
προγνωστικός παράγων σε ασθενείς με υποτροπή
του ΜΜΚΠ (28).
Νέα Ραδιοφάρμακα

Είναι γνωστη η σχετικά χαμηλή ειδικότητα τηε
FDG, που περιορίζει τη διαγνωστική ακρίβεια της
18
FDG-ΡΕΤ στη διαχείρηση ασθενών με ΜΜΚΠ. Νέοι
πολλά υποσχόμενοι ιχνηθέτες (ραδιοφάρμακα) συντίθενται για να υπερκεράσουν το πρόβλημα αυτό. Στις
λίγες κλινικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί προς το
παρόν έχουν χρησιμοποιηθεί: H 18F- φθοριοθυμιδίνη,
που είναι δείκτης πολλαπλασιασμού των κυττάρων, για
τη διερεύνηση του ΜΠΟ και για ακριβέστερη ακτίμηση
της πρωιμης ανταπόκρισης στη θεραπεία. Η χολίνη
επισημασμένη με άνθρακα 11 (C-11) που ελέγχει τη
σύνθεση μεμβρανών, η Αννεξίνη V- επισημασμένη με
τεχνήτιο (Tc99m) που είναι γνωστός αποπτωτικός
δείκτης και έχει συσχετισθεί με επιτυχία με την επιβίωση των ασθενων, και η 18F-misonidasole μπορεί να
ποσοτικοποιήσει την ιστική υποξία και συμβάλει στον
καθορισμό της άριστης θεραπείας (29-34). Εν τουτοις με
18
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τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα
δεν έχει τεκμηριωθεί η αξία του ραδιοφάρμακου που
θα αντικαταστήσει την 18FDG στον ΜΜΚΠ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• H FGD-PET/CT έχει μεγάλη ευαισθησία για τον
χαρακτηρισμό ΜΠΟ μεγέθους >1cm
• H FGD-PET/CT έχει μεγάλη ακρίβεια για την ΤΝΜ
σταδιοποίηση ασθενών με ΜΜΚΠ.
• Αρνητική FDG-PET σε ασθενείς χωρίς διογκωμένους
λεμφαδένες του ΜΣΘΡ αποκλείει την ύπαρξη
νόσου εκεί.
• Απαραίτητη η Ιστολογική επιβεβαίωση ύποπτων
θετικών ευρημάτων της FDG-PET στο μεσοθωράκιο.
• Η FDG-PET αποκαλύπτει μη αναμενόμενες εξωθωρακικές μεταστάσεις σε ασθενείς με ΜΜΚΠ όλων
των κλινικών σταδίων.
• Η FDG-PET είναι απαραίτητη για την προεγχειρητική σταδιοποίηση όλων των ασθενών με ΜΜΚΠ
που πρόκειται να αντιμετωπισθούν χειρουργικά.
• Η FDG-PET δίνει σημαντικές προγνωστικές πληροφορίες για την επιβίωση των ασθενών τόσο από
την πρόσληψη της πρωτοπαθούς εστίας, όσο και
από την ανταπόκριση της νόσου στην εισαγωγική
θεραπεία.
• Η FDG-PET επανασταδιοποιεί ορθά τους ασθενείς
μετά την εισαγωγική θεραπεία.
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Σταδιεκτίμηση και πρόγνωση ασθενών
με καρκίνωμα παχέος εντέρου - ορθού
ΜΜ Βασλαματζής

SUMMARY
VASLAMATZIS MM. Colorectal cancer: Staging And Prognosis. Colorectal cancer (CRC) is a
common and lethal disease. Approximately 146.970 new cases of large bowel cancer are diagnosed
each year in the United States, of which 106.100 are colon and the remainder rectal cancers. Approximately 49.920 Americans die of large bowel cancer each year. Once the diagnosis of CRC is
established, the local and distant extent of disease spread should be determined in order to choice
the proper treatment and estimating prognosis. Two staging systems are used to: define the extent
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
of disease at diagnosis, estimate prognosis, and measure therapeutic outcomes for both colon
and
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rectal cancer: the Duke’s classification and the TNM staging system of the American Joint Committee
on Cancer (AJCC) with the recent (2002) version which divides stage III disease into prognostically
distinct A, B, and C categories, depending upon depth of the primary tumor and number of involved
nodes. Clinical staging must be based on physical examination (with particular attention to ascites,
hepatomegaly and lymphadenopathy), computed tomography scan of the abdomen and pelvis,
chest radiograph, EUS for rectal cancer, endoscopic, and intraoperative findings. A variety of serum
markers have been associated with CRC, particularly carcinoembryonic antigen, and carbohydrate
antigen 19-9 (CA 19-9). However, these markers have a low diagnostic ability to detect primary
CRC due to significant overlap with benign disease and low sensitivity. Many other markers (p53,
ras, thymidine synthase, dihydropyrimidine dehydrogenase, thymidine phosphorylase, microsatellite instability, 18q loss of heterozygosity, or deleted in colon cancer (DCC) protein, microsatellite
instability or immunohistochemical testing for DNA mismatch repair genes proteins) have been
reported to provide prognostic information in patients with CRC. Nosokomiaka Chronika, 72,
Supplement, 112-123, 2010.
Key words: CRC, staging, Duke’s classification, TNM system, physical examination, computed
tomography, chest radiograph, EUS and rectal cancer, endoscopic, and intraoperative findings,
serum tumor markers

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το καρκίνωμα παχέος εντέρου-ορθού (ΚΠΕ-Ο) είναι συνήθης και θανατηφόρος νόσος. Περίπου
146.970 νέα περιστατικά διαγιγνώσκονται ετησίως στις Η.Π.Α. και από αυτά τα 106.100 είναι
καρκινώματα του παχέος εντέρου και τα υπόλοιπα καρκινώματα του ορθού. Υπολογίζεται ότι

Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

113

49.920 Αμερικανοί πεθαίνουν από τη νόσο, κάθε χρόνο. Αφού τεθεί η διάγνωση του ΚΠΕ-Ο,
xxxxxxxxxxxxxxxx
είναι απαραίτητη η λεπτομερής σταδιεκτίμηση, η οποία προσφέρει στην επιλογή της καλύτερης
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
θεραπείας και στον καθορισμό της προγνώσεως. Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως δύο
σταδιεκτιμητικά συστήματα: το κατά Duke και το κατά TNM της American Joint Committee on
Cancer (AJCC). Στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση του τελευταίου το 2002, ασθενείς με νόσο
σταδίου III διακρίνονται με βάση την επέκταση του πρωτοπαθούς όγκου και τον αριθμό των
διηθημένων λεμφαδένων, στις κατηγορίες A, B και C, οι οποίες έχουν διαφορετική πρόγνωση,
μεταξύ τους. Η κλινική σταδιεκτίμηση βασίζεται σε λεπτομερή κλινική εξέταση κατά την οποία
πρέπει να αναζητώνται η ύπαρξη ασκίτου ή/και ηπατομεγαλίας ή/και λεμφαδενοπάθειας,
στη χρησιμοποίηση της αξονικής τομογραφίας άνω και κάτω κοιλίας με χρήση σκιαγραφικού,
ακτινογραφίας θώρακος, διορθικού υπερηχογραφήματος προκειμένου περί καρκινωμάτων
του ορθού και στοιχείων της ενδοσκοπήσεως ή της διεγχειρητικής εκτιμήσεως. Σε ασθενείς
με ΚΠΕ-Ο έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί νεοπλασματικοί δείκτες ορού με κυριότερους το carcinoembryonic antigen και το carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9). Εντούτοις οι δείκτες αυτοί έχουν
χαμηλή διαγνωστική αξία στην ανίχνευση πρωτοπαθών ΚΠΕ-Ο δεδομένων της σημαντικής
αλληλοεπικαλύψεως με καλοήθη νοσήματα και της χαμηλής των ευαισθησίας. Πλείστοι άλλοι
δείκτες (p53, ras, thymidine synthase, dihydropyrimidine dehydrogenase, thymidine phosphorylase, microsatellite instability, 18q loss of heterozygosity ή deleted in colon cancer (DCC) protein,
microsatellite instability ή immunohistochemical testing for DNA mismatch repair genes proteins)
ελέγχονται για εκτίμηση της προγνωστικής τους αξίας σε ασθενείς με ΚΠΕ-Ο. Νοσοκ. Χρονικά,
72, Συμπλήρωμα, 112-123, 2010.
Λέξεις κλειδιά: ΚΠΕ-Ο, σταδιεκτίμηση, ταξινόμηση κατά Duke’s, σύστημα TNM, αντικειμενική
εξέταση, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία θώρακος, διορθικό υπερηχογράφημα, ενδοσκοπικά,
διεγχειρητικά ευρήματα, νεοπλασματικοί δείκτες ορού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το καρκίνωμα του παχέος εντέρου-ορθού (ΚΠΕ-Ο),
ανήκει στις συνηθέστερες αιτίες θανάτου. Περίπου
146.970 νέες περιπτώσεις της νόσου υπολογίζεται ότι
διαγιγνώσκονται ετησίως στις Η.Π.Α. και από αυτές
οι 106.100 αφορούν εντόπιση στο παχύ έντερο ενώ
οι υπόλοιπες στο ορθό Κάθε χρόνο περίπου 49.920
κάτοικοι των Η.Π.Α., πεθαίνουν από τη νόσο (1).
Η ριζική εγχείρηση αποτελεί την κατ’ εξοχήν θεραπευτική προσέγγιση του ΚΠΕ-Ο και η έκβαση της
νόσου συνδέεται στενότατα με την έκτασή της κατά
τη διάγνωση. Μέθοδοι μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου, με αναζήτηση μικροσκοπικής απώλειας αίματος,
ενδοσκοπήσεων (συμβατικών και νέας τεχνολογίας)
ή/και απεικονιστικών εξετάσεων, έχουν αυξήσει τα
ποσοστά ασθενών, οι οποίοι διαγιγνώσκονται με
αρχικά στάδια της νόσου και τη συνολική επιβίωσή
τους, μολονότι η προώθηση αναλόγων προγραμμάτων
δεν επέτυχε την ένταξη μεγάλων ομάδων ατόμων
παγκοσμίως (2-5).

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η πλειοψηφία των ασθενών με ΚΠΕ-Ο διαγιγνώσκονται κατά τη διερεύνηση συμπτωμάτων, κυριότερα
των οποίων είναι η πρόσμιξη αίματος στα κόπρανα
ή μέλαινα, γαστραλγία, ανεξήγητη εμφάνιση σιδηροπενικής αναιμίας ή αλλαγή στις εντερικές συνήθειες
(2-5).
Σε δύο μελέτες ελέγχθηκε η συχνότητα των συμπτωμάτων τα οποία οδηγούν τους ασθενείς σε
έλεγχο και αποδεικνύεται ότι έχουν ριζικά εξαιρέσιμη
νόσο. Ορισμένοι ασθενείς έχουν περισσότερα του ενός
συμπτώματα (6,7):
- Επιγαστραλγία, 44%.
- Αλλαγές των εντερικών συνηθειών, 43%.
- Πρόσμιξη αίματος στα κόπρανα ή μέλαινα, 40%.
- Αδυναμία, 20%.
- Αναιμία χωρίς άλλα συμπτώματα από το Γ.Ε.Σ.,
11%.
- Απώλεια Βάρους, 6%.
Μία meta-analysis 15 μελετών κατέληξε ότι η ευαισθησία συμπτωμάτων τα οποία ανησυχούν τους
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ασθενείς, όπως είναι η απώλεια σωματικού βάρους
ήταν πολύ χαμηλή και εκυμαίνετο μεταξύ 5%-64%.
Αντιθέτως η ειδικότητα συμπτωμάτων ανησυχούντων
τους ασθενείς, με κυριότερα την αποβολή σκοριόχρου
αίματος από το ορθό και την ψηλάφηση κοιλιακής
μάζας ήταν μεγαλύτερη του 95% (8).
O κοιλιακός πόνος μπορεί να οφείλεται σε ατελή
εντερική απόφραξη, περιτοναϊκή διασπορά ή διάτρηση
του εντέρου και επακολουθούσα γενικευμένη περιτονίτιδα. Η προσβολή νεύρων του πυελικού εδάφους,
επί καρκινώματος του ορθού, είναι δυνατόν να επάγει
σύνδρομο νευροπαθητικού πόνου.
Η πρόσμιξη ζωηρού αίματος είναι συχνότερη σε
καρκινώματα του ορθού, ενώ εμφάνιση σιδηροπενικής αναιμίας, συχνότερη σε καρκινώματα του λοιπού
εντέρου (9), χωρίς τα παραπάνω συμπτώματα δεν
συνδέονται με το στάδιο της νόσου. Το καρκίνωμα του
τυφλού και του ανιόντος προκαλούν τέσσερεις φορές
μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια αίματος (περίπου 9
mL/ ημερησίως) σε σχέση με απώλεια αίματος εκ των
υπολοίπων περιοχών του εντέρου.
Η αλλαγή στις εντερικές συνήθειες είναι το συχνότερο σύμπτωμα καρκινωμάτων εντοπιζομένων στο
αριστερό κόλον.
Άλλα ενδεχόμενα συμπτώματα ασθενών με καρκινώματα του κόλου είναι η κοιλιακή διάταση, η ναυτία,
οι εμετοί, η απώλεια σωματικού βάρους και η εύκολη
κόπωση κυρίως λόγω αναιμίας.
Τα κακοήθη νεοπλάσματα μπορεί να απεικονίζονται στις ακτινολογικές εξετάσεις δίκην πλακών ή
εξωφυτικών μορφωμάτων τα οποία δίνουν εικόνα
περιγραφόμενη στη διεθνή βιβλιογραφία ως “applecore” (10,11).
ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Περίπου το 20% των ασθενών εμφανίζουν απομακρυσμένες μεταστάσεις κατά τον χρόνο διαγνώσεως
της νόσου των (1). Το ΚΠΕ-Ο μπορεί να μεταστεί κατά
συνέχεια ιστών, ενδοπεριτοναϊκά, με τη λεμφική ή/
και την αιματική οδούς. Η συμπτωματολογία και η
σημειολογία των ασθενών εξαρτάται κυρίως από το
είδος των προσβεβλημένων οργάνων και την έκταση
προσβολής τους. Η παρουσία άλγους εντοπιζόμενου στο ανώτερο επιγάστριο, κοιλιακής διατάσεως,
αισθήματος πρωίμου κορεσμού, υπερκλείδιας λεμφαδενοπάθειας ή περιομφαλικών οζιδίων είναι κλινικά
σημεία προχωρημένης νόσου.
Λόγω της κατανομής των φλεβικών στελεχών του
εντέρου και της διελεύσεως του αίματός των μέσω
του συστήματος της πυλαίας φλέβας, το πρώτο
όργανο στο οποίο γίνεται αιματογενής διασπορά

επί ΚΠΕ-Ο είναι το ήπαρ, ακολουθούμενο από τους
πνεύμονες, τα οστά και ποικίλα άλλα, μεταξύ των
οποίων ο εγκέφαλος. Όγκοι του τελικού τμήματος
του ορθού μεθίστανται συχνότερα στους πνεύμονες,
λόγω της φλεβικής αποχετεύσεως μέσω της κάτω
κοίλης φλέβας (12).
ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στην κατηγορία των ασυνήθων συμπτωμάτων
από ΚΠΕ-Ο περιλαμβάνονται:
	1. Τοπική διήθηση ή διάτρηση, με πρόκληση σχηματισμού συριγγίου από κακοήθη ιστό, με τα παρακείμενα όργανα και κυρίως την ουροδόχο κύστη ή το
λεπτό έντερο. Η επιπλοκή αυτή είναι συχνότερο
στα καρκινώματα του τυφλού και του σιγμοειδούς
και πολλές φορές χρήζει διαφορικής διαγνώσεως
από εκκολπωματίτιδα.
	2. Πυρετό αγνώστου προφανούς αιτιολογίας, πιθανότατα οφειλόμενο σε σχηματισμό αποστήματος
ενδοκοιλιακού, οπισθοπεριτοναϊκού ή του κοιλιακού
τοιχώματος.
3. Βακτηριαιμία από Streptococcus bovis και σηψαιμία
από Clostridium septicum, οι οποίες συμβαίνουν
στο 10%-25% των ασθενών με ΚΠΕ-Ο κατά τη
συνολική διάρκεια της νόσου των (13).
Το ΚΠΕ-Ο συνιστά περίπου το 6% των αδενοκαρκινωμάτων τα οποία παρουσιάζονται με χαρακτηριστικά
αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας (14).
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
H εμφάνιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων φαίνεται
ότι μπορεί να έχει προγνωστική αξία:
	1. Ασθενείς, συμπτωματικοί κατά τον χρόνο διαγνώσεως, έχουν συνήθως χειρότερη πρόγνωση και
αυτό είναι γνωστό περισσότερο από 40 χρόνια.
Σε ενδιαφέρουσα μελέτη δημοσιευθείσα ήδη το
1971, η 5ετής επιβίωση συμπτωματικών και ασυμπτωματικών ασθενών ήταν 49% και 71% αντιστοίχως. Ο συνολικός αριθμός των συμπτωμάτων σε
ασθενείς με ΚΠΕ-Ο, σχετίζεται αντιστρόφως με την
επιβίωση εκ της νόσου. Εντούτοις η διάρκεια των
συμπτωμάτων δεν φαίνεται πως είναι προβλεπτικός
παράγοντας προγνώσεως της νόσου (15-17).
	2. Ασθενείς με πρώτη εκδήλωση την αιμορραγία φαίνεται πως έχουν καλύτερη πρόγνωση δεδομένου
ότι το συγκεκριμένο σύμπτωμα ευαισθητοποιεί
για πρώιμη διάγνωση (18,19).
3. Νεώτεροι κλινικοπαθολογικοί και μοριακοί δείκτες
εμπλέκονται στην πρόβλεψη εκβάσεως του ΚΠΕ-Ο.
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ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
- ΟΡΘΟΥ
Η εντόπιση της πρωτοπαθούς νόσου έχει προγνωστική σημασία. Επί εντοπίσεως της νόσου κάτωθεν του περιτοναίου η πρόγνωση είναι χειρότερη
σε σχέση με πρωτοπαθή νόσο ιδίου σταδίου άνωθεν
της ανακάμψεως του περιτοναίου. Επί νόσου στο
ορθό οι ασθενείς με περιφερικότερη εντόπιση έχουν
χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με όσους έχουν
εντόπιση κεντρικότερα (18,20).
Τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια φαίνεται ότι τα
κακοήθη νεοπλάσματα του δεξιού κόλου είναι συχνότερα των αντιστοίχων του αριστερού σε ασθενείς στις
Η.Π.Α. (21,22) και παγκοσμίως (23,24). Στη δεύτερη
από τις μελέτες της αυτής ομάδας η National Cancer
Data Base υπολόγισε τη συχνότητα των κακοήθων
νεοπλασμάτων τα οποία εντοπίζονται κεντρικότερα
της σπληνικής καμπής και διαγνώσθηκαν μεταξύ 19881993, στο 51%-55% του συνόλου. Το τυφλό αποτελεί
την εντόπιση με τη μεγαλύτερη αύξηση συχνότητας
της νόσου, μεταξύ όλων των επί μέρους θέσεων του
κόλου (22).
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΟΡΘΟΥ
Ως σύγχρονα, ορίζονται δύο ή περισσότερα καρκινώματα μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται φυσιολογικό έντερο και δεν οφείλονται σε άμεσο επέκταση ενός
εξ αυτών ή μεταστάσεις. Παρατηρούνται σε ποσοστό
3%-5% του συνόλου των ασθενών με ΚΠΕ-Ο (25,26),
εφόσον στον συνολικό αριθμό συνυπολογίζονται
και οι πάσχοντες από κληρονομικό καρκίνωμα επί
εδάφους μη πολυποδιάσεως (hereditary nonpolyposis
colorectal cancer). Εάν εξαιρεθεί η συγκεκριμένη ομάδα
το ποσοστό ανευρέσεως συγχρόνων ΚΠΕ-Ο, μειώνεται στο 2.5% (27). Τα σύγχρονα καρκινώματα έχουν
την πρόγνωση του μονήρους όγκου με το υψηλότερο
στάδιο νόσου (26).
ΜΕΤΑΧΡΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
- ΟΡΘΟΥ
Ως μετάχρονα, ορίζονται νέα καρκινώματα εκτός
της περιοχής της αναστομώσεως, τα οποία αναπτύχθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες μετά την αρχική
διάγνωση και αναπτύσσονται στο 1.5% - 3% των
ασθενών με ΚΠΕ-Ο εντός 5ετίας από τη χειρουργική
εκτομή και φτάνει σε >9%, μετά την πάροδο μερικών
δεκάδων ετών μετά την αρχική διάγνωση του κακοήθους νεοπλάσματος.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση του ΚΠΕ-Ο πρέπει να αναζητάται επί
υπαινικτικής συμπτωματολογίας και σημειολογίας ή
κατά τη διάρκεια μαζικού προληπτικού ελέγχου σε
ασυμπτωματικά άτομα αυξημένου κινδύνου για τη
νόσο.
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ
Η μεγίστη πλειοψηφία των ΚΠΕ-Ο είναι ενδοαυλικά
αδενοκαρκινώματα προερχόμενα από τον βλεννογόνο.
Η κολονοσκόπηση είναι η καλύτερη μόνη εξέταση για
τη διάγνωση επί συμπτωματικών ασθενών, δεδομένου ότι με αυτήν μπορεί να ελεγχθεί το σύνολο του
βλεννογόνου του παχέος εντέρου (από τον οποίο
προέρχονται όλα τα αδενοκαρκινώματα), να ληφθούν
βιοψίες, να αφαιρεθούν πολύποδες και να εκτιμηθεί η
ύπαρξη συγχρόνων κακοήθων νεοπλασμάτων (2-5).
Ο βαριούχος υποκλυσμός με διπλή σκιαγράφηση
συνδυαζόμενος με την κολονοσκόπηση με εύκαμπτο
κολονοσκόπιο, αυξάνει γενικά την ευαισθησία διαγνώσεως της νόσου σε συμπτωματικούς ασθενείς, εκτός
εντοπίσεων στο κατώτερο έντερο, για τον έλεγχο
του οποίου ο συνδυασμός δεν υπερτερεί της μόνης
ενδοσκοπήσεως.
Στο 5% των περιπτώσεων η κολονοσκόπηση αδυνατεί να ελέγξει όλο τον εντερικό σωλήνα, εξαιτίας
αποφράξεως από ενδοαυλική μάζα, μεγάλης γωνιώσεως του εντέρου, κακής εντερικής προετοιμασίας.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο βαριούχος υποκλυσμός
με διπλή σκιαγράφηση και η εικονική κολονοσκόπηση
μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση (2-5).
Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαιτέρως σημαντικό
να ελέγχεται το σύνολο του εντερικού σωλήνα για
ύπαρξη συγχρόνων αλλοιώσεων, ώστε εάν η προεγχειρητική κολονοσκόπηση αδυνατεί να ελέγξει το
έντερο, κεντρικότερα μιας αποφράζουσας βλάβης,
αυτό πρέπει να γίνεται μετεγχειρητικά, μετά την άρση
της αποφράξεως (28,29).
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η πλειονότητα των ΚΠΕ-Ο είναι αδενοκαρκινώματα. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει νοσήματα με
ανάλογη σημειολογία και συμπτωματολογία, όπως είναι
η εκκολπωματίτιδα, η έξαρση αιμορροειδοπάθειας,
λοιμώξεις και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Η
κολονοσκόπηση ολοκλήρου του εντέρου μπορεί να
δώσει ταχεία και έγκυρη διαγνωστική λύση.
Η διαφορική διάγνωση εντερικών μαζών περιλαμβάνει μεγάλο σχετικά αριθμό κακοήθων και κακοήθων
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ογκομόρφων αλλοιώσεων και, στις περισσότερες
περιπτώσεις, απαιτεί βιοψία των βλαβών.
Στις σπάνιες κακοήθεις βλάβες περιλαμβάνονται το
σάρκωμα Kaposi sarcoma, τα λεμφώματα του εντέρου
και καρκινοειδείς όγκοι.
Το διάχυτο σάρκωμα Kaposi’s σε ασθενείς με AIDS,
μπορεί να εμφανισθεί με τη μορφή ποικιλόχροων
πλακών, οζιδίων και κηλίδων τα οποία εντοπίζονται
σε ολόκληρο το έντερο (30).
Το πρωτοπαθές non-Hodgkin lymphoma του παχέος εντέρου εντοπίζεται συχνότερα στο τυφλό, το
δεξιό κόλον και το ορθό και συνήθως διαγιγνώσκεται
σε προχωρημένα στάδια, σε ενήλικες. Τα NHL του
εντέρου παρουσιάζονται ως μεγάλες μονήρεις βλάβες, μολονότι εμφάνιση της νόσου υπό τη μορφή
πολλαπλών πολυποειδών μαζών ενίοτε μπορεί να
συμβεί (31).
Οι καρκινοειδείς όγκοι αναπτύσσονται σε ασθενείς νεώτερης ηλικίας και συνήθως εντοπίζονται στη
σκωληκοειδή απόφυση, το ορθό και το τυφλό. Τα
καρκινοειδή της σκωληκοειδούς και του ορθού ιδίως
όταν έχουν μέγεθος μικρότερο των 2 cm εμφανίζονται ως υποβλεννογόνιοι όζοι και έχουν και καλοήθη
κλινική διαδρομή. Αντιθέτως, πρωτοπαθείς καρκινοειδείς όγκοι του εντέρου, όταν παρουσιάζονται υπό
τη μορφή ευμεγέθων ενδοαυλικών βλαβών, έχουν
συνήθως επιθετική κλινική πορεία και συνήθως δίνουν
μεταστάσεις (32,33).
Τέλος, μεταστάσεις από άλλα πρωτοπαθή καρκινώματα και κυρίως της ωοθήκης μπορεί να μιμηθούν
κλινική εικόνα ΚΠΕ-Ο (12).
ΣΤΑΔΙΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Μετά τη διάγνωση του ΚΠΕ-Ο πρέπει να ταυτοποιηθεί η τοπική και απομακρυσμένη έκταση της νόσου,
ώστε να καθορισθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Η επανεκτίμηση των πλακιδίων της ιστολογικής είναι
πολύ σημαντική για τον καθορισμό της καλύτερης
θεραπευτικής αγωγής ιδίως στην περίπτωση των
καρκινωματωδών πολυπόδων. Πολύποδες οι οποίοι
εκτέμνονται πλήρως και βρίσκεται να έχουν περιοχή
διηθητικού καρκινώματος χωρίς επί πλέον επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως είναι τα διηθημένα
όρια εκτομής, η πτωχή διαφοροποίηση ή η διήθηση
αγγειακών ή/ και λεμφαγγειακών κλάδων, έχουν μικρό
κίνδυνο λεμφικών ή αιματογενών μεταστάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η πλήρης κλινική σταδιεκτίμηση
είναι μάλλον περιττή και η πολυπεκτομή μόνον, συνιστά επαρκή θεραπεία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΔΙΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ
Η έκταση της νόσου σε ασθενείς με ΚΠΕ-Ο καθορίζεται με τη χρήση δύο σταδιεκτιμητικών συστημάτων
(ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2), του συστήματος κατά Duke και του
TNM σταδιεκτιμητικού συστήματος της American Joint
Committee on Cancer (AJCC). Η κατά Duke’s σταδιεκτίμηση αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό
της εκτάσεως της νόσου σε καρκινώματα του ορθού
και στη συνέχεια, μετά τροποποίηση κατά AstlerColler, αποτέλεσε μέθοδο εκτιμήσεως της εκτάσεως
της νόσου, εκτιμήσεως της προγνώσεως και των
θεραπευτικών αποτελεσμάτων στο σύνολο των καρκινωμάτων παχέος εντέρου και ορθού (12).
Συνδυασμός των σταδιεκτιμητικών μεθόδων κατά
TNM και Duke και της συχνότητας αυτών επί ασθενών
με καρκίνωμα παχέος εντέρου και καρκίνωμα του
ορθού, δίδονται αντιστοίχως στους ΠΙΝΑΚΕΣ 3 και 4.
Ως γενικός κανόνας ασθενείς με καρκίνωμα του ορθού
φαίνεται ότι διαγιγνώσκονται συνηθέστερα σε πρωιμότερο στάδιο σε σχέση με τους ασθενείς με καρκίνωμα
του υπολοίπου παχέος εντέρου (2,4,5,12).
Μολονότι ακτινολογικά, ενδοσκοπικά και διεγχειρητικά ευρήματα είναι χρήσιμα για τον καθορισμό του
κλινικού σταδίου, η εκτίμηση του παθολογοανατομικού
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Σταδιεκτίμηση ΚΠΕ-Ο κατά AJCC, MODIFIED
ASTLER-COLLER (MAC) και DUKE
Stage 0
Stage I
Stage IIA
IIB
Stage IIIA
IIIB
IIIC
Stage IV

TNM
Tis
N0
T1
N0
N0
T2
T3
N0
T4
N0
T1-2
N1
T3-4
N1
Any T
N2
Any T any N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

MAC* Duke’s
A
A
B1
A
B2
B
B3
C1
C
C2/3
C1/2/3
D
-

AJCC: American Joint Committee on cancer.
Α = Νόσος βλεννογόνου, όχι προσβολή των περιοχικών λεμφαδένων.
B1 = Νόσος εντός του μυϊκού χιτώνα, αλλά όχι στο περικολικό
λίπος ή τους περιοχικούς λεμφαδένες.
B2 = Νόσος εντός του περικολικού λίπους μυϊκού χιτώνα, αλλά
όχι στους περιοχικούς λεμφαδένες.
C1 = Νόσος B1 με λεμφαδενική προσβολή.
C2 = Νόσος B2 με λεμφαδενική προσβολή.
D = Απομακρυσμένες μεταστάσεις.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σταδιεκτίμηση ΚΠΕ-Ο κατά TNM
Tis

Πρωτοπαθής όγκος (T)*
Carcinoma in situ. Ενδοεπιθηλιακή νόσος (με προσβολή
της βασικής μεμβράνης) ή διήθηση της lamina propria
(ενδοβλεννογονική νόσος).

T1

Όγκος ο οποίος διηθεί την υποβλεννογόνιο στοιβάδα.

T2

Όγκος ο οποίος διηθεί τη μυική στοιβάδα.

T3

Όγκος ο οποίος διηθεί τη μυική στοιβάδα, επεκτείνεται κάτωθεν του ορογόνου ή στους περικολικούς
ή περιορθικούς ιστούς εκτός περιτοναίου.

T4

NX

Όγκος ο οποίος διηθεί απ’ ευθείας όργανα ή δομές
ή/και διατιτραίνει το σπλαχνικό περιτόναιο.•
Περιοχική λεμφαδενική προσβολή (N)Δ
Δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

N0

Όχι μεταστάσεις στους περιοχικούς λεμφαδένες.

N1

Μεταστάσεις σε 1 - 3 περιοχικούς λεμφαδένες.

N2
MX

Μεταστάσεις σε ≥4 περιοχικούς λεμφαδένες.
Απομακρυσμένες μεταστάσεις (M)
Δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

M0

Όχι απομακρυσμένες μεταστάσεις.

M1

Απομακρυσμένες μεταστάσεις.
Stages◊
Stage 0
Tis
N0
Stage I
T1-2
N0
Stage IIA
T3
N0
Stage IIB
T4
N0
Stage IIIA
T1-2
N1
Stage IIIB
T3-4
N1
Stage IIIC
Any T
N2
Stage IV
Any T
Any N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

◊ = H πληρότητα της εκτομής του πρωτοπαθούς όγκου πρέπει να

εκτιμάται από την ενδεχόμενη ύπαρξη υπολειμματικής νόσου
στα εγχειρητικά όρια. Ορίζεται ως νόσος: R0: πλήρης εκτομή με
αρνητικά όρια. R1: Ατελής εκτομή με μικροσκοπική διήθηση των
ορίων εκτομής. R2: Ατελής εκτομή με μακροσκοπική διήθηση
των ορίων, τα οποία έχουν νόσο μετά την εκτομή.
•= Τ4 = Απ’ ευθείας διήθηση των πέριξ ιστών δια του ορογόνου.
Όγκοι προσκολλώμενοι σε γειτονικά όργανα ή δομές, μακροσκοπικά, ταξινομούνται ως T4. Εντούτοις εφόσον δεν υπάρχει
μακροσκοπική επέκταση του όγκου, αυτός ταξινομείται ως
pT3. Ο χαρακτηρισμός V (+) ή (-) και L (+) ή (-) καθορίζει
αντιστοίχως την ύπαρξη ή απουσία αγγειακής ή λεμφαγγειακής διηθήσεως.
Δ= Μετάσταση σε οζίδιο εντός του λιπώδους ιστού, ακόμα και
χωρίς ιστολογική ταυτοποίηση ότι πρόκειται για λεμφαδένα,
πρέπει να ταυτοποιείται ως λεμφαδενική προσβολή εφόσον
το μόρφωμα έχει περίγραμμα και μορφή λεμφαδένα. Ο χαρακτηρισμός V1 όταν υπάρχει μικροσκοπική αγγειακή (φλεβική)
διήθηση και V2 εφόσον αποδεικνύεται μακροσκοπική αγγειακή
(φλεβική) διήθηση (34).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Συνδυασμός των σταδιεκτιμητικών μεθόδων
κατά TNM και DUKE και της συχνότητας διαγιγνωσκομένων
ασθενών με ΚΠΕ
Εντοπισμένη νόσος — Νόσος περιοριζόμενη
στη θέση της πρωτοπαθούς βλάβης, στον
βλεννογόνο, τον υποβλεννογόνιο και τη μυική
στοιβάδα: Dukes’ A ή B ή στάδιο κατά TNM
I ή II

40%.

Λεμφαδενική προσβολή: Dukes’ C ή στάδιο
κατά TNM III

37%.

Απομακρυσμένες μεταστάσεις: Dukes’ D ή
στάδιο κατά TNM IV

23%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συνδυασμός των σταδιεκτιμητικών μεθόδων
κατά TNM και DUKE και της συχνότητας διαγιγνωσκομένων
ασθενών με καρκίνωμα του ορθού
Εντοπισμένη νόσος — Νόσος περιοριζόμενη
στην θέση της πρωτοπαθούς βλάβης, στον
βλεννογόνο, τον υποβλεννογόνιο και τη μυική
στοιβάδα: Dukes’ A ή B ή στάδιο κατά TNM
I ή II

44%

Λεμφαδενική προσβολή: Dukes’ C ή στάδιο
κατά TNM III)

40%

Απομακρυσμένες μεταστάσεις: Dukes’
D ή στάδιο κατά TNM IV

16%

σταδίου οριζόμενη ως pT, pN, pM με χρησιμοποίηση
ιστολογικών δεδομένων έχει ιδιαίτερη προγνωστική
και προβλεπτική σημασία. Η αύξηση των πρωτοκόλλων μαζικού προληπτικού ελέγχου για ΚΠΕ-Ο και
η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε αυτά
οδήγησε σε διάγνωση πολλών ασθενών σε πρωιμότερα
στάδια της νόσου και μεγαλύτερη διάμεση επιβίωση
αυτών (35).
ΚΛΙΝΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΠΕ-Ο
Περιλαμβάνει κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση
των ασθενών προεγχειρητικά, πριν την έναρξη συστηματικής αγωγής, κατά τη διάρκεια αυτής και σε
φάσεις επανεκτιμήσεως.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΠΕ-Ο
Η προεγχειρητική υποχρεωτική κλινική σταδιεκτίμηση είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει την αντικειμενική
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εξέταση του ασθενούς, με έμφαση υπάρξεως ή όχι
ασκίτου, ηπατομεγαλίας και λεμφαδενοπαθείας, την
πραγματοποίηση αξονικής τομογραφίας άνω και
κάτω κοιλίας με παράλληλη χορήγηση ενδοφλεβίως
σκιαγραφικού και ακτινογραφίας θώρακος.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΚΠΕ-Ο
Αιματολογικές εξετάσεις

Πρέπει να υπομνησθεί ότι κατά τη διάρκεια της
προεγχειρητικής σταδιεκτιμήσεως των ασθενών φυσιολογικός προσδιορισμός των ηπατικών ενζύμων δεν
αποκλείει την ύπαρξη (μικρο)μεταστατικής νόσου. Το
συνηθέστερο μόνο ηπατικό ένζυμο, του οποίου η αύξηση συνδέεται με την ύπαρξη ηπατικών μεταστάσεων
είναι η αλκαλική φωσφατάση (36,37). Χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να δώσει η γενική εξέταση αίματος,
στην οποία ελέγχεται η ύπαρξη ή μη σιδηροπενικής
αναιμίας και ο προσδιορισμός νεοπλασματικών δεικτών. Ειδικότερα η παραμονή υψηλών τιμών νεοπλασματικών δεικτών, μετά (θεωρητικά) ριζική εξαίρεση,
συνοδεύεται από χειρότερη πρόγνωση σε σχέση με
ασθενείς με ίδιο κλινικό στάδιο και μετεγχειρητικά
φυσιολογικούς δείκτες (2,4,5).
Αξονική τομογραφία

Σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσθέν ΚΠΕ-Ο, ο
προεγχειρητικός έλεγχος με αξονική τομογραφία άνω
και κάτω κοιλίας μπορεί να αναδείξει τοπική επέκταση
της νόσου, τοπική λεμφαδενική επέκταση, απομακρυσμένες ενδοκοιλιακές μεταστάσεις και επιπλοκές
οφειλόμενες στο καρκίνωμα, όπως είναι η απόφραξη,
η διάτρηση και ο σχηματισμός συριγγίου (38,39). Η
ευαισθησία της αξονικής τομογραφίας στην ανάδειξη
απομακρυσμένων μεταστάσεων περιγράφεται σε ποσοστά 75%-87%, στην ταυτοποίηση λεμφαδενικής προσβολής στο 45%-73% και στον καθορισμό του βάθους
διηθήσεως περί το 50% (38,40-44). Σε σύγκριση με το
καρκίνωμα του παχέος εντέρου, η αξονική τομογραφία
κοιλίας είναι περισσότερο ευαίσθητη στην ανάδειξη
λεμφαδενικών μεταστάσεων επί καρκινώματος του
ορθού (45). Εντούτοις η ευαισθησία της μεθόδου
στην ταυτοποίηση περιτοναϊκών εμφυτεύσεων είναι
ποικίλλη και εξαρτάται από το μέγεθος των βλαβών.
Σε μελέτη η ευαισθησία της μεθόδου είναι 11% για
βλάβες <0.5 cm και 37% για εμφυτεύσεις μεγέθους
0.5 - 5 cm (46).
Η αναγκαιότητα της προεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας κοιλίας για όλους τους ασθενείς με ΚΠΕ-Ο

είναι συζητήσιμη. Σε αναδρομική, ήδη σχολιασθείσα,
μελέτη από 180 ασθενών οι οποίοι υπεβλήθησαν σε
εγχείρηση για πρωτοπαθές καρκίνωμα ΚΠΕ-Ο μεταξύ
8ου/1989-8ου/1994, σε 67 είχε γίνει προεγχειρητικά,
αξονική τομογραφία κοιλίας. Η ευαισθησία και η
ειδικότητα της εξετάσεως στην ανάδειξη ηπατικών
μεταστάσεων ήταν 75% και 88%. Μόνον το 19% των
ασθενών με μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες
σταδιεκτιμήθηκε σωστά με προεγχειρητική αξονική
τομογραφία κοιλίας και μόνον σε 3 (από τους 67 ασθενείς), η εξέταση άλλαξε το σκεπτικό της εγχειρήσεως
(43). Στα περισσότερα κέντρα των Η.Π.Α., εντούτοις,
η standard πρακτική για όλους τους ασθενείς με ΚΠΕ-Ο
σταδίων II, III ή IV, είναι η πραγματοποίηση αξονικής
τομογραφίας κοιλίας προ της χειρουργικής επεμβάσεως, ή αμέσως μετά από αυτήν.
Η εκτίμηση των ηπατικών μεταστάσεων και το
βάθος διηθήσεως του όγκου, φαίνεται ότι μπορεί να
επιτευχθούν ακριβέστερα με το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα (47-49) σε σχέση με την αξονική τομογραφία,
μολονότι η μέθοδος δεν έχει ευρεία αποδοχή από τους
χειρουργούς, παγκοσμίως.
Η ύπαρξη ηπατικών μεταστάσεων δεν αποκλείει
τη χειρουργική εξαίρεση πρωτοπαθούς ΚΠΕ-Ο, ιδίως
επί συνυπαρχουσών μεγάλης αιμορραγίας ή επαπειλούμενης εντερικής αποφράξεως. Η συναιξέρεση όλων
των ηπατικών μεταστάσεων, εφόσον είναι ≤4, μπορεί
να επάγει 5ετές, ελεύθερο υποτροπής διάστημα σε
ποσοστό 24%-38% (12).
Μαγνητική τομογραφία κοιλίας

Η μαγνητική τομογραφία κοιλίας με χορήγηση
σκιαγραφικού είναι περισσότερο ειδική στην ανάδειξη
ηπατικών μεταστάσεων σε σχέση με την αξονική τομογραφία (50). Η μαγνητική τομογραφία είναι χρήσιμη
και για ασθενείς με καρκίνωμα του ορθού, δεδομένης
της ικανότητάς της εξετάσεως στην ανάδειξη προσβεβλημένων περιοχικών λεμφαδένων, με καταγραφή
χαρακτηριστικών πέραν του μεγέθους των. Η highresolution magnetic resonance imaging (MRI) είναι η
καλύτερη μόνη εξέταση για την επιλογή της κατά
τεκμήριο καλύτερης χειρουργικής θεραπείας, με τον
ακριβή καθορισμό σημαντικών λεπτομερειών, όπως η
διήθηση της περιτονίας του μεσοορθού. Οι ασθενείς
αυτοί έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής μετά
την εγχείρηση και είναι υποψήφιοι για ποεγχειρητική
χημειοθεραπεία (12).
Η χρησιμότητα του PET scan στη σταδιεκτίμηση
ασθενών με ΚΠΕ-Ο θα συζητηθεί εκτενώς σε άλλη
ενότητα. Εντούτοις και γενικά το PET scan δεν φαίνεται
να προσφέρει σημαντικά στις πληροφορίες σταδιε-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

κτιμήσεως της νόσου οι οποίες λαμβάνονται από την
αξονική τομογραφία κοιλίας (51,52).
Διεγχειρητική αξιολόγηση

Μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο σταδιεκτιμήσεως της νόσου, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά
τις οποίες οι απεικονιστικές, λεπτομερείς εξετάσεις
της κοιλίας ανεπαρκούν στον καθορισμό της ακριβούς
εκτάσεως της νόσου και κυρίως επί μικρού όγκου
νόσου στις περιτοναϊκές επιφάνειες (53).
Διορθικό υπερηχογράφημα επί
καρκινώματος του ορθού

Η προεγχειρητική εκτίμηση του βάθους διηθήσεως
και της προσβολής των λεμφαδένων έχει κριτική σημασία για τον σχεδιασμό της θεραπείας σε ασθενείς με
καρκινώματα του ορθού, δεδομένου ότι βοηθούν στον
σχεδιασμό του συνδυασμού χημειοθεραπείας – ακτινοθεραπείας με τη μικρότερη δυνατή τοξικότητα και στην
αύξηση των πιθανοτήτων διατηρήσεως του σφιγκτήρα,
ιδίως επί εντοπίσεων του όγκου στα κατώτερα σημεία
του ορθού. Το διορθικό υπερηχογράφημα αυξάνει τη
διαγνωστική ικανότητα της αξονικής τομογραφίας
στον καθορισμό της τοπικής εκτάσεως της νόσου,
του βάθους διηθήσεως και την παρουσία διηθημένων
περιοχικών λεμφαδένων. Η πιθανότητα με το διορθικό
υπερηχογράφημα να σταδιεκτιμηθεί σωστά ο όγκος (T)
κυμαίνεται μεταξύ 80% - 95% σε σύγκριση σε σύγκριση
με το 65% - 75% της αξονικής τομογραφίας και 75%
- 85% της μαγνητικής τομογραφίας. Ελαφρά καλύτερα,
αλλά όχι σε βαθμό στατιστικής σημαντικότητας, είναι
τα αποτελέσματα προβλέψεως της λεμφαδενικής
προσβολής με τη μέθοδο: ανέρχονται σε περίπου
70%-75%, έναντι 55%-65% της αξονικής τομογραφίας
και 60%-65% της μαγνητικής τομογραφίας. Η υπό
υπερηχογραφικό έλεγχο καθοδηγούμενη βιοψία δεν
φαίνεται ότι βελτιώνει τη σταδιεκτίμηση της νόσου
στους περισσότερους ασθενείς, μολονότι αυξάνει την
εκτίμηση λεμφαδενικής προσβολής (12,54).
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συγκεκριμένων δεικτών στα πρώιμα στάδια της νόσου
(55-59). Μη νεοπλασματικά νοσήματα προκαλούντα
αυξημένες τιμές CEA ορού είναι η γαστρίτιδα, η εκκολπωματίτιδα, το πεπτικό έλκος, ηπατοπάθειες, η
χρονία αποφρακτική πνευμονική νόσος, ο σακχαρώδης
διαβήτης και ορισμένες οξείες ή χρόνιες φλεγμονώδεις
καταστάσεις (63). Είναι ενδιαφέρον, εντούτοις, ότι
panel ειδικών για τη μελέτη νεοπλασματικών δεικτών
σε ασθενείς με καρκινώματα μαστού και παχέος εντέρου – ορθού, το οποίο συνήλθε με πρωτοβουλία της
American Society of Clinical Oncology (ASCO) κατέληξε
ότι τιμές ορού του CEA ή/και του CA 19-9 δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθούν για τη σταδιεκτίμηση ασθενών
με ΚΠΕ-Ο (56). Παρόμοια είναι και η σύσταση της
European Group on Tumor Markers (60).
Εντούτοις τιμές CEA ορού έχουν προγνωστική
χρησιμότητα σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο
ΚΠΕ-Ο. Ασθενείς με προεγχειρητικές τιμές ορού CEA
>5 ng/mL, έχουν χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με
ασθενείς του ιδίου κλινικού σταδίου με φυσιολογικές
τιμές του δείκτου. Εξάλλου ασθενείς με αυξημένες
προεγχειρητικές τιμές CEA ορού, οι οποίες δεν αποκαθίσται στο φυσιολογικό μετά τη «ριζική» εγχείρηση
έχουν επιβαρυμένη πρόγνωση, πιθανότατα λόγω παραμένουσας (υπολειμματικής) νόσου και χρειάζονται
επί πλέον ευρύτερη, εργαστηριακή διερεύνηση, ώστε
να καθορισθεί λεπτομερέστερα η ακριβής έκταση της
νόσου, ο θεραπευτικός σχεδιασμός και η εκτίμηση της
προγνώσεως (12,56).
Πρόγνωση

Μολονότι μεγάλος αριθμός σχετικών μελετών έχει
ελέγξει την προγνωστική σημασία διαφόρων παραμέτρων σε ιστολογικό, μοριακό και κλινικά επίπεδα, το
παθολογοανατομικό στάδιο παραμένει ο καλύτερος
προγνωστικός παράγοντας για μακράς διάρκειας
πρόγνωση σε ασθενείς με ΚΠΕ-Ο. Το περισσότερο
σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσία ή όχι απομακρυσμένων μεταστάσεων, η έκταση της τοπικής νόσου,
η διήθηση ή όχι των περιοχικών λεμφαδένων και η
ύπαρξη υπολειμματικής νόσου (12).

Νεοπλασματικοί δείκτες ορού

Ποικίλοι νεοπλασματικοί δείκτες εμφανίζονται
αυξημένοι σε ασθενείς με ΚΠΕ-Ο. Σημαντκότεροι από
αυτούς είναι το carcinoembryonic antigen (CEA) και
το carbohydrate antigen (CA) 19-9. Εντούτοις αυτοί οι
δείκτες έχουν χαμηλή διαγνωστική αξία στη ανίχνευση
του πρωτοπαθούς ΚΠΕ-Ο, δεδομένης της μεγάλης
επικαλύψεως παθολογικών τιμών από καλοήθη νοσήματα του Γ.Ε.Σ. και της μικρής ευαισθησίας των

Καρκίνωμα παχέος εντέρου

Τα ποσοστά 5ετούς επιβιώσεως σε σειρά 119.000
ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν θεραπευτικά
στο διάστημα 1991-2000 σε σχέση με την έκταση της
νόσου των κατά TNM δίδονται στον ΠΙΝΑΚΑ 5 (61).
Τα ποσοστά 5ετούς επιβιώσεως σε ασθενείς κλινικών
σταδίων II και III ποικίλλουν στις διάφορες μελέτες
και εξαρτώνται από τον αριθμό των εξετασθέντων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Σχέση ποσοστών 5-ετούς επιβιώσεως και
σταδίου κατά ΤΝΜ σε ασθενείς με καρκίνωμα του παχέος
εντέρου

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σχέση ποσοστών 5-ετούς επιβιώσεως και
σταδίου III κατά ΤΝΜ σε ασθενείς με καρκίνωμα του
ορθού

Στάδιο I
Στάδιο IIA
Στάδιο IIB
Στάδιο IIIA
Στάδιο IIIB
Στάδιο IIIC
Στάδιο IV

Στάδιο IIIA
Στάδιο IIIB
Στάδιο IIIC

(T1-2N0)
(T3N0)
(T4N0)
(T1-2 N1)
(T3-4 N1)
(N2)

93%
85%
72%
83%
64%
44%
8%

Καρκίνωμα του ορθού

Τα ποσοστά 5ετούς επιβιώσεως σε ασθενείς με καρκίνωμα του ορθού είναι χαμηλότερα των αντιστοίχων
του λοιπού παχέος εντέρου (64-66). Η επιβίωση ασθενών με νόσο σταδίου III ποικίλλει και εξαρτάται από το
στάδιο του πρωτοπαθούς όγκου κατά T (πχ. Στάδιο
T1-2 έναντι 3-4) και την έκταση της λεμφαδενικής
προσβολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν
τα δεδομένα του National Cancer Database σε ασθενείς
σταδίου III πληροφορίες για την 5ετή επιβίωση των
οποίων δίδονται στον ΠΙΝΑΚΑ 6 (12).
Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα 5 μελετών
με τυχαία κατανομή ασθενών οι οποίοι έλαβαν συμπληρωματική θεραπεία στα πλαίσια των United
States Cooperative Groups (65). Τα ποσοστά 5ετούς
επιβιώσεως λαμβανομένων υπ’ όψη των σταδίων
κατά ΤΝΜ δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 7. Τα δεδομένα
για το στάδιο ΙΙΙ, εκφράζονται με την τροποποίηση
του TNM σταδιεκτιμητικού συστήματος, το 2002 και
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2. Σύμφωνα με την
τροποποίηση, το στάδιο ΙΙΙ υποδιαιρείται σε τρεις
κατηγορίες τις A, B και C (12,65).
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι παραπάνω μελέτες
δεν αναφέρονται σε πληθυσμούς ασθενών στους
οποίους της εγχειρήσεως προηγήθηκε εισαγωγική
(neoadjuvant) θεραπεία. Στις τελευταίες περιπτώσεις
η προεγχειρητική σταδιεκτίμηση προφανώς διαφέρει
από την αντίστοιχη κατά τον χρόνο διαγνώσεως της
νόσου όπως και οι εκβάσεις των ασθενών, σε σχέση
με όσους με ίδιο στάδιο κατά τη διάρκεια της αρχικής
σταδιεκτιμήσεως, χειρουργήθηκαν χωρίς προηγούμενη
θεραπεία.
Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο TNM σταδιεκτιμητικό σύστημα δεν έχουν ενσωματωθεί λεπτομέρειες, όπως η διήθηση λεμφικών και αιμοφόρων

55,1%
35,3%
24,5%

(n = 1043 ασθενείς)
(n = 2856 ασθενείς)
(n = 2088 ασθενείς)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Πρόγνωση ασθενών με καρκίνωμα του ορθού
σταδίων II/III.
Στάδιο κατά Τ

λεμφαδένων (12,61-63).

(T1-2 N1)
(T3-4 N1)
(N2)

T1-2

T3

T4

Στάδιο
κατά Ν

Αριθμός
ασθενών

Ποσοστά 5-ετούς
επιβιώσεως

N1

355

79

N2

226

67

N0

1060

75

N1

887

60

N2

935

44

N0

111

65

N1

62

35

N2

108

37

Από:Gunderson, LL, et al. Impact of Tand N stage and treatment
on survival and relapse in adjuvant rectal cancer: a pooled
analysis. J Clin Oncol 2004; 22:1785

αγγείων ή/και τα προεγχειρητικά επίπεδα CEA ορού.
Αρκετοί άλλοι δείκτες έχουν ανεφερθεί ως έχοντες
προγνωστική σημαντικότητα. Σε ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ανασκόπηση (56) η American Society of Clinical
Oncology καταλήγει ότι υπάρχει, ακόμα, ανεπαρκής
απόδειξη “to recommend the routine use of p53, ras,
thymidine synthase, dihydropyrimidine dehydrogenase,
thymidine phosphorylase, microsatellite instability, 18q
loss of heterozygosity, or deleted in colon cancer (DCC)
protein in the management of patients with colorectal
cancer”
Ορισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια ελέγχουν την
αστάθεια των μικροδορυφόρων ή με ανοσοϊστοχημικές
χρώσεις, την ασυμβατότητα ως προς το DNA των
γονιδίων τα οποία είναι υπεύθυνα για επιδιορθωτικές
λειτουργίες, σε νέους ασθενείς με ΚΠΕ-Ο. Η διαδικασία των συγκεκριμένων εξετάσεων, περιλαμβάνεται
στις κατευθυντήριες οδηγίες του Πανεπιστημίου της
Bethesda για τη διαδικασία μαζικού προληπτικού
ελέγχου σε άτομα <50 ετών με HNPCC (67).
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Εφαρμογές της 18F FDG PET/CΤ στον καρκίνο
του παχέος εντέρου: Προσέγγιση ακτινοδιαγνωστή
ΜΓ Σκυλακάκη

SUMMARY
Skilakaki GM. The role of PET/CT in the evaluation of colorectal cancer PET/CΤ has established
itself as a first-rate clinical tool in the evaluation of patients with colorectal cancer. It is mainly valuable in the following indications: restaging of recurrent disease before surgery with curative intent,
assessment of recurrent disease suggested by increased CEA levels with inconclusive conventional
work-up, differentiating fibrosis and scar from local recurrence, evaluation of equivocal findings on
conventional imaging techniques. It is also generally agreed that PET/CT can be useful in helping
surgeons to decide against operating by detecting distant metastases in high risk patientsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
and to
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
more completely stage patients with extensive disease. PET/CT can also be valuable in serving as a
baseline for patients prior to undergoing chemotherapy and/or radiation therapy, thereby separating
those patients who are responding to therapy from those who are not. Nosokomiaka Chronika,
72, Supplement, 124-128, 2010.
Key words: PET/CT, colorectal cancer, staging, recurrence

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο συνδυασμός μεταβολικών και ανατομικών πληροφοριών που δίδει η ποζιτρονική και
υπολογιστική τομογραφία PET/CT την καθιστούν ιδιαίτερα πολύτιμη απεικονιστική μέθοδο στη
διερεύνηση των κακοήθων νεοπλασμάτων. Σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου η PET/CT
κυρίως στις περιπτώσεις ύποπτης ή επιβεβαιωμένης υποτροπής της νόσου: στη διαφορική
διάγνωση τοπικής υποτροπής από μετεγχειρητική ουλή, σε ασθενείς με προοδευτική αύξηση
τιμών CEA και απουσία παθολογικών ευρημάτων στον συμβατικό απεικονιστικό έλεγχο,
για τη διευκρίνιση αμφίβολης βλάβης από τον συμβατικό απεικονιστικό έλεγχο, καθώς και
προεγχειρητικά σε ασθενείς με γνωστή υποτροπή για την ακριβέστερη σταδιοποίησή τους.
Επιπρόσθετα, η μέθοδος ενδείκνυται για την αναζήτηση ηπατικών και εξωηπατικών μεταστάσεων
σε ασθενείς με υπόνοια εκτεταμένης νόσου κατά την αρχική τους σταδιοποίηση, προεγχειρητικά
κατά την αρχική σταδιοποίηση ασθενών υψηλού κινδύνου προκειμένου να αποφευχθεί ή να
τροποποιηθεί το χειρουργείο εφόσον αναδειχθεί μεταστατική νόσος και σαν εξέταση αναφοράς
για την αντικειμενικότερη εκτίμηση της ανταπόκρισης των ασθενών στη χημειοθεραπεία και
ακτινοθεραπεία, καθώς και σε τοπικές θεραπείες σε ηπατικές μεταστάσεις (π.χ. radiofrequency
ablation). Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 124-128, 2010.
Λέξεις κλειδιά: καρκίνος παχέος εντέρου, ποζιτρονική και ηλεκτρονική τομογραφία, σταδιοποίηση,
υποτροπή
Επιμελήτρια Α’, Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελισμός»
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Εισαγωγη

Η ποζιτρονική τομογραφία (PET) αναπτύχθηκε
στις αρχές της 10ετίας του 1970 – λίγο μετά την ανακάλυψη της υπολογιστικής τομογραφίας (CT) – και οι
αρχικές της εφαρμογές αφορούσαν στη Νευρολογία
και Καρδιολογία. Η PET είναι μία απεικονιστική μέθοδος
που εκτιμά τη μεταβολική λειτουργία των διαφόρων
ιστών μετρώντας τη συγκέντρωση σε αυτούς κάποιας
ραδιενεργά σεσημασμένης ουσίας που έχει την ιδιότητα
να προσλαμβάνεται από και να αποθηκεύεται στους
ιστούς στο πλαίσιο μιας μεταβολικής αντίδρασης. Οι
ανιχνευτές PET δεσμεύουν τη ραδιενέργεια που εκπέμπεται από τον ασθενή και η εικόνα που προκύπτει
είναι στην ουσία ένας «χάρτης» της κατανομής αυτής
της ραδιενεργά σεσημασμένης ουσίας στο σώμα του
ασθενούς. (1)
Στα τέλη της 10ετίας του 1970 εισάγεται στην
κλινική πράξη το ραδιοφάρμακο 18F FDG, ένα μεταβολικό ανάλογο της γλυκόζης που έχει την ιδιότητα
να μεταφέρεται δια των κυτταρικών μεμβρανών και
στη συνέχεια να φωσφορυλιούται ακριβώς όπως η
γλυκόζη. Αυτή όμως η φωσφορυλιωμένη FDG (FDG6-phosphate) παγιδεύεται στη συνέχεια στο κυτταρόπλασμα και δεν μπορεί να μεταβολισθεί περαιτέρω.
Η συγκέντρωσή της στους διάφορους ιστούς είναι
ανάλογη της ανάγκης τους για γλυκόζη. (2)
Η 18F FDG προσλαμβάνεται ιδιαίτερα από τα
νεοπλασματικά κύτταρα - που έχουν αυξημένη ανάγκη για γλυκόζη - και η πρόσληψη είναι ανάλογη του
μεταβολικού ρυθμού των κακοήθων κυττάρων.
Χρησιμοποιώντας σαν ραδιοφάρμακο την 18F FDG,
η PET αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στην απεικόνιση
των όγκων. Περιορισμός της μεθόδου είναι η απουσία λεπτομερών ανατομικών πληροφοριών, συχνά
απαραίτητων για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ
φυσιολογικής και παθολογικής πρόσληψης.
Το 2001 (3,4) εισάγεται στην κλινική πράξη η ποζιτρονική και υπολογιστική τομογραφία – PET/CT
– προσφέροντας μια συνδυασμένη μεταβολική και
μορφολογική απεικόνιση των διαφόρων ιστών που
διευκολύνει:
− Την ακριβή εντόπιση μικρών εστιών αυξημένης
μεταβολικής δραστηριότητας
− Τη διάκριση μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών
δομών με υψηλό μεταβολισμό (Eικόνα 1 α, β).
Τα σύγχρονα συστήματα PET/CT συνδυάζουν έναν
ανιχνευτή PET (PET scanner) με ένα πολυτομικό αξονικό
τομογράφο (multisection helical CT unit). Οι ασθενείς εξετάζονται σε ύπτια θέση, 60min μετά την εφ
χορήγηση 18F FDG και αφού προηγηθεί νηστεία 6h
και καλή ενυδάτωση. Στις περιπτώσεις διερεύνησης
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ενδοκοιλιακών ή ενδοπυελικών κακοηθειών χορηγείται
στους ασθενείς ιωδιούχο σκιαγραφικό per os μία ώρα
ενωρίτερα και αμέσως πρίν την έναρξη της εξέτασης.
Η εξέταση αρχίζει με την υπολογιστική τομογραφία
(CT) χαμηλής δόσης (80mA, 140kV) και περιλαμβάνει
το τμήμα του σώματος από τη βάση της κεφαλής
μέχρι και το άνω 3μόριο των μηρών. Ακολουθεί η ποζιτρονική τομογραφία (PET) και λαμβάνονται εικόνες
PET, CT και συντετηγμένες (fused) σε τρία επίπεδα.
Μια συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία υποστηρίζει
την υπεροχή της PET/CT έναντι των υπολοίπων απεικονιστικών μεθόδων:
− Στη διάγνωση και αρχική σταδιοποίηση του καρκίνου
− Στην εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία
− Στην πρώιμη ανίχνευση υποτροπής.
Eνδειξεις εφαρμογης της 18F FDG PET/CT
στη διερευνηση του καρκινου του παχεος
εντερου
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις Η.Π.Α. και την
Ευρώπη. Κατά την αρχική διάγνωση μόνον το 36%
των ασθενών προσέρχονται με τοπική νόσο, στο 39%
υπάρχουν μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες,
ενώ 19% των ασθενών ήδη έχουν απομακρυσμένες
μεταστάσεις. Επιπρόσθετα, ειδικά στον καρκίνο του
ορθού 50% των ασθενών αναμένεται να εμφανίσουν
τοπική υποτροπή ή μεταστατική νόσο μετά την αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου. Η ίαση εξαρτάται
κυρίως από το στάδιο της νόσου κατά την αρχική
διάγνωση. (5-7)
Κολονοσκόπηση και CT είναι παραδοσιακά οι μέθοδοι εκλογής στη διάγνωση και αρχική σταδιοποίηση του
καρκίνου του παχέος εντέρου. Επιπρόσθετα πολλοί
ασθενείς χειρουργούνται άμεσα λόγω αιμορραγίας
ή επαπειλούμενης απόφραξης και η σταδιοποίηση
γίνεται διεγχειρητικά.
Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η PET/CT
δεν έχει θέση στη διερεύνηση μικρών βλεννογόνιων ή
υποβλεννογόνιων καρκινωμάτων ούτε στην ανίχνευση
κακοήθειας σε επιχώριους λεμφαδένες (αναφερόμενη ευαισθησία μόλις 29%).(8-11) Ωστόσο, αυξάνουν
στη βιβλιογραφία οι μελέτες που υποστηρίζουν ότι
η PET/CT μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στην αρχική
σταδιοποίηση γνωστού καρκίνου του παχέος εντέρου
επιφέροντας μεταβολή στη διαχείριση των ασθενών
15%-42%, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υπόνοια εκτεταμένης νόσου. Σε μία πρόσφατη έρευνα (12) στην αρχική
σταδιοποίηση 98 ασθενών με καρκίνο του παχέος
εντέρου και πιθανά χειρουργήσιμες ηπατικές ή πνευ-
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μονικές μεταστάσεις η PET/CT επέφερε μεταβολή στη
διαχείριση του 49% των ασθενών και μάλιστα αυτή
χαρακτηρίσθηκε σοβαρή για το 41%.
Επιπρόσθετα, σε άλλη μελέτη από τους Cohade
και συν. (13) η χρησιμοποίηση της PET/CT στην αρχική
σταδιοποίηση ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου είχε σαν αποτέλεσμα ελάττωση των αμφίβολων
ευρημάτων κατά 50%. Γενικά, σήμερα, όσον αφορά
στην αρχική σταδιοποίηση του καρκίνου του παχέος
εντέρου η βιβλιογραφία συγκλίνει στα εξής:
- H PET/CT είναι χρήσιμη στην αρχική σταδιοποίηση
ασθενών με υπόνοια εκτεταμένης νόσου.
- H PET/CT μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σταδιοποίηση ασθενών υψηλού κινδύνου, ώστε να αποτρέψει ή να τροποποιήσει το χειρουργείο, εφόσον
διαπιστωθεί εκτεταμένη νόσος.
- Η αρχική μελέτη με PET/CT σε ασθενείς που θα
υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία, καθώς και σε τοπικές θεραπείες σε ηπατικές
μεταστάσεις (π.χ. radiofrequency ablation) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σαν μελέτη αναφοράς (baseline)
στην εκτίμηση της ανταπόκρισής τους. (14,15)
Η επανεξέταση των ασθενών με PET/CTστις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον
3-4 εβδομάδες μετά τη χημειοθεραπεία και 3-6 μήνες
μετά την ακτινοθεραπεία για να αποφεύγονται ψευδώς αρνητικά και ψευδώς θετικά ευρήματα. (14) Σε
μία παλαιότερη μελέτη 18 ασθενών με καρκίνο του
παχέος εντέρου και ηπατικές μεταστάσεις η εφαρμογή της PET πριν και κατά τη διάρκεια του πρώτου

α

β

Εικόνα 1 α και β. Στεφανιαία εικόνα PET (1 α) αναδεικνύει
εστία αυξημένης μεταβολικής δραστηριότητας στην ελάσσονα
πύελο. Η αντίστοιχη συντετηγμένη (fused) εγκάρσια εικόνα
PET/CT (1 β) εντοπίζει σαφώς την πρόσληψη σε πολυποειδή
βλάβη στο τοίχωμα του παχέος εντέρου.

μήνα χημειοθεραπείας διέκρινε τους ασθενείς που
ανταποκρίθηκαν σε αυτήν με ευαισθησία 100% και
ειδικότητα 90% (16), εύρημα που επιβεβαιώθηκε και
σε μεταγενέστερη έρευνα. (17)
Αντίθετα με την αρχική σταδιοποίηση του καρκίνου του παχέος εντέρου, για την οποία υφίστανται περιορισμοί στη χρήση της PET/CT, η μέθοδος
είναι ευρέως αποδεκτή στην ανίχνευση υποτροπής
και στην επανασταδιοποίηση της νόσου.(8,9,15,18).
Σύμφωνα με μία σχετικά πρόσφατη μετα-ανάλυση
από τους Watson και συν. (19) η ευαισθησία και η
ειδικότητα της PET στην ανίχνευση υποτροπής του
καρκίνου του παχέος εντέρου ήταν 94% και 80-97%
αντίστοιχα υπερβαίνοντας σημαντικά την ευαισθησία
και ειδικότητα της συμβατικής απεικόνισης (69-72%
και 67-88% αντίστοιχα). Σε μία άλλη προοπτική μελέτη
από τους Kalff και συν. (20) που περιελάμβανε 102
ασθενείς η προσθήκη της PET μετέβαλε την αντιμετώπιση στο 59%.
Σημαντικό ποσοστό υποτροπών του καρκίνου του
παχέος εντέρου εντοπίζονται στο ήπαρ: η μαγνητική
τομογραφία (MRI) παραμένει η πλέον ευαίσθητη μέθοδος στην ανάδειξη ηπατικών μεταστάσεων (8,9,21,22)
αλλά η PET/CT έχει το πλεονέκτημα της εκτίμησης
ολοκλήρου του σώματος και της ανίχνευσης και εξωηπατικών μεταστάσεων σε μία και μόνη εξέταση (23)
(Εικόνα 2, α και β).
Η PET/CT είναι επίσης πολύτιμη μέθοδος στη διαφορική διάγνωση μεταξύ ίνωσης και τοπικής υποτροπής. Ειδικά στον καρκίνο του oρθού μετά από
κοιλιοπερινεϊκή εκτομή η θετική και η αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου στη διάκριση κακοήθους
εξεργασίας από καλοήθη προϊερό ιστό είναι 88% και
100% αντίστοιχα. (8,19,24).
Τέλος, η PET/CT φαίνεται να είναι μέθοδος εκλογής
για τη διερεύνηση ασθενών με προοδευτική αύξηση
τιμών καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA) και απουσία
παθολογικών ευρημάτων στον συμβατικό απεικονιστικό έλεγχο (Εικόνα 3, α και β). Σε μία παλαιότερη μελέτη
από τους Flanagan και συν. (25) η θετική προγνωστική
αξία της PET στην ανάδειξη υποτροπής σε ασθενείς
με αύξηση τιμών CEA και απουσία παθολογικών ευρημάτων στον συμβατικό απεικονιστικό έλεγχο ήταν
89%, ποσοστό που επιβεβαιώθηκε και για την PET/CT
σε πιο πρόσφατη έρευνα από τους Σκυλακάκη Μ και
συν. (26)
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι ενδείξεις για
την εφαρμογή της PET/CT στη διερεύνηση ασθενών
με καρκίνο του παχέος εντέρου είναι:
 Αναζήτηση ηπατικών και εξωηπατικών μεταστάσεων σε ασθενείς με υπόνοια εκτεταμένης νόσου
κατά την αρχική σταδιοποίηση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010
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Εικόνα 2 α και β. Εγκάρσιες συντετηγμένες (fused) εικόνες
PET/CT στην άνω κοιλία (Εικ. 2 α) και στην ελάσσονα πύελο
(Εικ. 2β) σε ασθενή με καρκίνο του σιγμοειδούς και γνωστή
υποτροπή στο ήπαρ. Αναδεικνύεται η μεταστατική βλάβη
στο τμήμα 6 του δεξιού ηπατικού λοβού και επιπρόσθετα
ανιχνεύονται δύο εστίες (ολίγων χιλιοστών) στο αριστερό
κατώτερο πρόσθιο και οπίσθιο περιτόναιο ως επί περιτοναϊκών εμφυτεύσεων.

Εικόνα 3, α και β. Εικόνα PET (Εικ. 3α) και η αντίστοιχη
συντετηγμένη (fused) εικόνα (Εικ. 3β) σε εγκάρσιο επίπεδο,
στην άνω κοιλία, σε ασθενή 68 ετών μετά από θεραπεία
για καρκίνο του ορθού, ο οποίος προσήλθε με προοδευτική
αύξηση του CEA και αρνητικό τον συμβατικό απεικονιστικό
έλεγχο. Αναδεικνύεται διάχυτη διήθηση του πρόσθιου και
δεξιού πλάγιου περιτοναίου.

 Διαφορική διάγνωση τοπικής υποτροπής από
μετεγχειρητική ουλή.
 Διευκρίνιση αμφίβολης βλάβης από το συμβατικό
απεικονιστικό έλεγχο.
 Προεγχειρητικά κατά την αρχική σταδιοποίηση
ασθενών υψηλού κινδύνου προκειμένου να αποφευχθεί ή να τροποποιηθεί το χειρουργείο εφόσον
αναδειχθεί μεταστατική νόσος
 Προεγχειρητικά σε ασθενείς με γνωστή υποτροπή
για ακριβέστερη σταδιοποίηση

 Σε ασθενείς με προοδευτική αύξηση τιμών CEA και
απουσία παθολογικών ευρημάτων στο συμβατικό
απεικονιστικό έλεγχο.
 Σαν εξέταση αναφοράς για την αντικειμενικότερη
εκτίμηση της ανταπόκρισης των ασθενών στην
χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, καθώς και
σε τοπικές θεραπείες σε ηπατικές μεταστάσεις
(π.χ. radiofrequency ablation). (8,9,27).
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Η χρήση της 18FDG PET/CT
στη γναθοπροσωπική χειρουργική
Ν Παπαδογεωργάκης

SUMMARY
Papadogeorgakis Ν. The use of PET scan in oral and maxillofacial surgery: review. Cancer
of the head and neck is 5% of all neoplasms. Mainly squamous cell carcinoma (90-95%), followed
by malignancies of the salivary glands. More specifically, parotid tumors are malignant in a 12-17%
rate, enlargements of the submandibular gland present a 50% probability of cancer, minor salivary
gland tumors are malignant in 60-80% of the cases and almost all masses of the sublingual gland are
malignant. The TNM system and the histopathological grade of the neoplasm are important both in
management design and in prognosis. Lymph node metastases of the neck or distant metastases are
essential for treatment planning. Regarding salivary gland tumors, extension to intraparotid lymph
nodes or into paranasal sinuses severely alters prognosis and treatment. Other factors, such as depth
of invasion, or invasion of nerves, vessels or the jaw bone are imperative in treatment planning and
not always included in the TNM system. Considering lymph nodes of the neck, central necrosis
or extracapsular spread need definitive investigation prior to any therapeutic effort. Preoperative
investigations usually include ultrasound, a computerised tomography scan and/or a magnetic
resonance imaging. Pet scan haw evolved over the last years. It therefore permits more accurate
evaluation, especially in patients who are under follow up after radiotherapy or surgical treatment,
or combined modules. In such cases, PET can elucidate distorted areas and present recurrencies with
a higher specificity than CT or MRI. Finally, PET remains valuable for detection of unknown primary
disease, especially when combined with CT (PET/CT). Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
129-136, 2010.
Key words: PET/CT, colorectal cancer, staging, recurrence.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα κακοήθη νεοπλάσματα της στοματογναθοπροσωπικής χώρας αποτελούν περίπου 5% όλων
των νεοπλασιών του ανθρώπινου οργανισμού. Εξ αυτών η συχνότερα απαντώμενη μορφή είναι
το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, που παρουσιάζεται σε ποσοστό 90-95% του συνόλου των
περιπτώσεων. Το υπόλοιπο των νεοπλασμάτων της στοματογναθοπροσωπικής χώρας αφορά
τους μείζονες και ελάσσονες σιελογόνους αδένες. Πιο συγκεκριμένα, το 60-80% των όγκων
ελασσόνων σιελογόνων αδένων είναι κακοήθεις, ενώ για την παρωτίδα 12-17% είναι κακοήθεις.
Όσον αφορά στους όγκους του υπογναθίου σιελογόνου αδένα σε ποσοστό 50% είναι κακοήθεις
Αν. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»
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και οι όγκοι του υπογλωσσίου αδένα είναι σχεδόν πάντα (100%) κακοήθεις. Αφενός το σύστημα
ΤΝΜ και αφετέρου ο βαθμός κακοήθειας του νεοπλάσματος έχουν καθοριστικό ρόλο στη θεραπεία
και την πρόγνωση της νόσου. Οι τραχηλικές λεμφαδενικές αλλά και οι απομεμακρυσμένες
μεταστάσεις κυρίως καθορίζουν το είδος θεραπείας και την πρόγνωση. Όσον αφορά τους
όγκους σιελογόνων αδένων, οι διηθημένοι από το νεόπλασμα ενδοπαρωτιδικοί λεμφαδένες
καθώς και η επέκταση της κακοήθειας στις παραρρίνιες αεροφόρες κοιλότητες είναι οι πλέον
σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της νόσου. Το βάθος διήθησης της αρχικής βλάβης, η θέση
καθώς και η διήθηση αγγείων και νεύρων ή του οστού των γνάθων, αποτελούν επιπρόσθετους
προγνωστικούς παράγοντες, που δεν περιλαμβάνονται στο ΤΝΜ σύστημα. Όσον αφορά τους
τραχηλικούς λεμφαδένες η κεντρική νέκρωση και η εξωκαψική επέκταση επίσης αξιολογούνται
ξεχωριστά. Η σταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο της στοματογναθοπροσωπικής χώρας
περιλαμβάνει υπερηχογράφημα, αξονική και κυρίως μαγνητική τομογραφία. Οι απεικονιστικές
αυτές μέθοδοι έχουν αρκετούς περιορισμούς και συνήθως χαμηλή ειδικότητα. Το PET scan
τελευταία έχει γίνει αρκετά πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί και μπορεί να προσφέρει λύση σε
περιπτώσεις ασθενών που επανεκτιμώνται μετά την ακτινοβολία ή χειρουργική επέμβαση, οπότε
οι ιστοί έχουν διαταραγμένη αρχιτεκτονική και πιθανή υποτροπή είναι δύσκολο να διακριθεί με
τις κλασσικές απεικονιστικές μεθόδους. Επίσης, το PET χρησιμεύει στην ανίχνευση αγνώστων
πρωτοπαθών εστιών και απομεμακρυσμένων μεταστάσεων, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με αξονική
τομογραφία (PET/CT). Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 129-136, 2010.
Λέξεις κλειδιά: καρκίνος παχέος εντέρου, ποζιτρονική και ηλεκτρονική τομογραφία, σταδιοποίηση,
υποτροπή.

Εισαγωγη

Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου αποτελεί 3-5% του συνόλου των κακοήθων νεοπλασμάτων
παγκοσμίως (1,2). Οι όγκοι αυτοί είναι ως επί το
πλείστον (80%) ακανθοκυτταρικά καρκινώματα από
πλακώδες επιθήλιο και αφορούν τη στοματική κοιλότητα. Προσβάλλουν κυρίως άνδρες σε αναλογία 5:1
σε σχέση με τις γυναίκες, με μέση ηλικία εμφάνισης τα
65 έτη. Ο καρκίνος στοματικής κοιλότητας - φάρυγγα
αποτελεί την 6η σε συχνότητα κακοήθεια σε παγκόσμιο
επίπεδο (3) και την 11η συχνότερη αιτία θανάτου από
νεοπλασία (1), αν και στον δυτικό κόσμο παρουσιάζεται
λιγότερο συχνά φθάνοντας μόλις το 2% του συνόλου
των εμφανιζόμενων κακοήθων νεοπλασμάτων.
Οι κακοήθεις όγκοι των σιελογόνων αδένων έχουν
πολύ μικρότερη συχνότητα, αλλά θα συζητηθούν
εδώ δεδομένου ότι η διαγνωστική προσέγγιση και η
χειρουργική αντιμετώπιση προσομοιάζουν με αυτά
των όγκων εκ πλακώδους επιθηλίου.
Η θεραπεία των όγκων της στοματικής κοιλότητας έχει μείζονα επίδραση στην ποιότητα ζωής,
λόγω του ρόλου του στόματος στην ομιλία, μάσηση
και κατάποση (4). Επιπρόσθετα, αυξανόμενο μέρος
πληθυσμού και περισσότεροι νεότεροι των 45 ετών
άνθρωποι προσβάλλονται από τη νόσο και το γεγονός

αυτό καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη καθορισμού
οδηγιών (guidelines) της αντιμετώπισης του καρκίνου
στοματικής κοιλότητας (5).
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
Για το σχεδιασμό της θεραπείας αλλά και την
πρόβλεψη του αποτελέσματος και την εκτίμηση της
πρόγνωσης είναι απαραίτητη η λεπτομερής διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου. Το σύστημα ΤΝΜ
παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος σε 4 στάδια (Πίνακας 1), με
ιδιαίτερη ένδειξη θεραπείας και διαφορετική βεβαίως
πρόγνωση (6,7). Aυτό το σύστημα σταδιοποίησης,
συμπληρώνεται απαραίτητα από συνεκτίμηση μιας
σειράς σημαντικών προγνωστικών παραγόντων (6).
Πιo συγκεκριμένα, όσον αφορά το μέγεθος της πρωτοπαθούς εστίας (Τ), οι προγνωστικοί παράγοντες
που πρέπει να συνεκτιμώνται είναι η θέση της βλάβης,
το βάθος διήθησης, ο όγκος και η ταχύτητα αύξησής της. Σχετικά με τους τραχηλικούς λεμφαδένες
(Ν), η μετάσταση καρκίνου μειώνει δραματικά την
πενταετή επιβίωση στο μισό (από 87% για αρνητικούς τραχηλικούς λεμφαδένες σε 44% σε ασθενείς
με διηθημένους). Πέρα από το μέγεθος και τη θέση
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Πινακας 1. Σταδιοποίηση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στοματικής κοιλότητας
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(ομόπλευροι, ετερόπλευροι, αμφοτερόπλευροι) που
περιλαμβάνονται στο ΤΝΜ σύστημα, συνεκτιμώνται
παράγοντες όπως η εξωκαψική επέκταση του όγκου,
η κεντρική νέκρωση – τήξη και το τραχηλικό επίπεδο
στο οποίο ανευρισκονται οι διηθημένοι λεμφαδένες
(Σχήμα 1) (6). Οι απομεμεκρυσμένες μεταστάσεις
επίσης είναι σημαντικό να διαφοροδιαγιγνώσκονται
από άλλες σύγχρονες πρωτοπαθείς εστίες, οι οποίες
εμφανίζονται σε ποσοστό περίπου 10% των ασθενών
(2), αλλά και από δεύτερες πρωτοπαθείς εντοπίσεις
της νόσου, που εμφανίζονται σε ποσοστό 2-11% των
ασθενών (6).
Ανεξάρτητα με τα παραπάνω, η ιστολογική εικόνα
του όγκου αποτελεί τον κυριότερο ίσως προγνωστικό
παράγοντα για το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Η

μικροσκοπική ανάλυση περιλαμβάνει κυρίως τρία
σκέλη:
α) το βαθμό κακοήθειας του κυτταρικού πληθυσμού,
που καθορίζεται από το βαθμό διαφοροποίησης,
τον αριθμό μιτώσεων, τον πολυμορφισμό των
πυρήνων,
β) τη σχέση καρκινικής βλάβης με τον οργανισμό, που
αφορά μελέτη της μορφής των ορίων διήθησης (ευρέα, νησίδες), το βάθος διήθησης σε μικροσκοπικό
επίπεδο και το βαθμό και είδος (λεμφοκυτταρική,
πλασματοκυτταρική) φλεγμονώδους αντίδρασης
του υποκειμένου χορίου και τέλος
γ) την καταγραφή περιαγγειακής και περινευρικής
διήθησης, που μπορεί να μεταβάλλει δραστικά το
σχέδιο θεραπείας για μικρούς όγκους (στάδιο 1 ή
2) (6).
Λιγότερο αποδεκτοί ως σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες, με αυξανόμενη ωστόσο σημασία
είναι μοριακοί παράγοντες (p53, TNF, ιντερλευκίνες),
ιδιαίτερα στα εγχειρητικά όρια (6). Πολύ σημαντικό
προγνωστικό δεδομένο, το οποίο απαραίτητα διερευνάται προεγχειρητικά αλλά και διεγχειρητικά, είναι
η διήθηση του οστού των γνάθων. Η διήθηση οστού
κατατάσσει μια βλάβη σε σταδίου 4, ανεξάρτητα από
την ύπαρξη ή μη διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων
ή απομεμακρυσμένων μεταστάσεων (Πίν. 1).
Σχετικά με τους όγκους μειζόνων σιελογόνων αδένων, η σταδιοποίηση (Πίν. 2 και 3) περιλαμβάνει
επέκταση εκτός της κάψας του αδένα, επινέμηση
νεύρων ή μετάσταση σε ενδοαδενικούς (ενδοπαρωτιδικούς) λεμφαδένες. Για τους ελάσσονες σιελογόνους
αδένες, η σταδιοποίηση είναι ίδια με τους όγκους της
στοματικής κοιλότητας (6).

Σχήμα 1. Τα επίπεδα τραχηλικών λεμφαδένων και η συχνότητα ανεύρεσης διήθησης από καρκινικά κύτταρα σε
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στοματικής κοιλότητας

Σχήμα 2. Ποσοστά θετικών τραχηλικών λεμφαδένων σε
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στοματικής κοιλότητας.

ΣΤΑΔΙΟ
Στάδιο 0
Στάδιο I
Στάδιο II
Στάδιο III

Στάδιο IVa

Στάδιο IVb
Στάδιο IVc

Τ
Τ1
T1
T2
T3
T2
T3
T4
T4
Οποιοδήποτε T
Οποιοδήποτε T
Οποιοδήποτε T

Ν
N0
N0
N0
N0
N1
N1
N0
N1
N2
N3
Οποιοδήποτε N

Μ
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
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Πινακας 2. Ταξινόμηση πρωτοπαθούς εστίας για μείζονες
σιελογόνους αδένες
ΤΧ Η πρωτοπαθής εστία δεν μπορεί να εκτιμηθεί
Τ0 Η πρωτοπαθής εστία δεν ανευρίσκεται
T1 Διάμετρος ≤2cm, χωρις εξωπαρεγχυματική επέκταση
T2 Διάμετρος ≤4cm, χωρις εξωπαρεγχυματική επέκταση
T3 Διάμετρος ≤6cm, εξωπαρεγχυματική επέκταση, όχι
επινέμηση VII ν.
T4 >6cm, επέκταση σε βάση κρανίου, επινέμηση VII ν.

Πινακας 3. Σταδιοποίηση κακοήθων όγκων μειζόνων
σιελογόνων αδένων
ΣΤΑΔΙΟ
Στάδιο I
Στάδιο II
Στάδιο III
Στάδιο IVa

Τ
T1
Τ2
T3
T1
T2
T4
T3
T4
Τ3
Τ4
Τ4
Οποιοδήποτε T
Οποιοδήποτε T
Οποιοδήποτε Τ

Ν
N0
Ν0
N0
N1
N1
N0
N1
N1
Ν1
Ν1
Ν1
N2
N3
Οποιοδήποτε Ν

Μ
M0
Μ0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
Μ0
Μ0
Μ0
M0
M0
Μ1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΝΜ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η πρωτοπαθής βλάβη (Τ) εκτιμάται με λεπτομερή κλινική εξέταση (επισκόπηση - ψηλάφηση), σε
μερικές περιπτώσεις και υπό γενική αναισθησία ή με
ενδοσκόπιο, καθώς και με απεικονιστικές μεθόδους
(6,8,9). Σε περιπτώσεις υποψίας ενδοστικής επέκτασης, χρειάζεται πανοραμική ακτινογραφία γνάθων
για διευκρίνιση. Εντούτοις, η χρήση της πανοραμικής
ακτινογραφίας έχει κατά κύριο λόγο θέση στη διάγνωση οδοντιατρικών προβλημάτων που ενδέχεται
να οξυνθούν κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας (8).
Η αξονική τομογραφία σπλαγχνικού κρανίου είναι
κυρίως ενδεικνυόμενη εξέταση για ανάδειξη οστικής
καταστροφής από τον όγκοή ενδοστικών κακοήθων
όγκων. Μειωμένης ποιότητας μπορεί να είναι η εξέταση

αυτή σε αδυναμία χορήγησης σκιαγραφικού καθώς και
σε περιπτώσεις artifacts από μεταλλικές προσθετικές
εργασίες οδόντων. Η μαγνητική τομογραφία παρέχει
λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την
έκταση της πρωτοπαθούς εστίας, ιδιαίτερα σε όγκους
μαλακών μορίων, όπως η γλώσσα. Η εξέλιξή της μαγνητικής τομογραφίας επιτρέπει ταχύτερη λήψη εικόνας
και ελαχιστοποιεί τα σφάλματα από ακούσιες και
εκούσιες κινήσεις του εξεταζόμενου (9), ενώ η χρήση
παραμαγνητικής ουσίας (Gadolinium) επιτρέπει τη
διάκριση ανάγγειων βλαβών και τη μελέτη εγγύτητας
της βλάβης με μεγάλα αγγεία του τραχήλου (8).
Παρά το ότι η μαγνητική τομογραφία δεν αναδεικνύει λεπτές οστικές διαταραχές, η έλλειψη σήματος
από το φυσιολογικό συμπαγές οστούν της γνάθου
είναι χρήσιμη για την εκτίμηση διήθησης οστικών
δομών από τον όγκο (8).
Το σπινθηρογράφημα οστών με ραδιενεργό Τεχνήτιο (Te99) από την άλλη πλευρά, αποτελεί, όπως και η
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), λειτουργική
δοκιμασία – εξέταση, η οποία παρέχει πληροφορίες
για τον οστικό μεταβολισμό. Μπορεί να δώσει εικόνα
διήθησης παρακείμενου οστού από όγκο, διαθέτει
όμως χαμηλή σχετικά ειδικότητα και με τον τρόπο
αυτό δε μπορεί να διακριθεί μια πιθανή επέκταση
όγκου από οστεομυελίτιδα ή επουλωτική διεργασία
(πόρωση κατάγματος) (8).
Όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη τραχηλικών
λεμφαδενικών μεταστάσεων αποτελεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα με τα σημερινά δεδομένα για το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και αρκετά
σημαντικό για τους όγκους σιελογόνων αδένων. Για
το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διερευνάται για
κάθε ασθενή με νεοπλασία στοματικής κοιλότητας.
Η αντιμετώπιση κακοληθων όγκων σήμερα συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε τον τράχηλο. Οι θεραπευτικές
μέθοδοι που ακολουθούνται είναι: α) παρακολούθηση,
β) εκλεκτικός τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός
διαφόρων επιπέδων, συνήθως των I-IV, γ) ακτινοβολία
χωρίς χειορυργική ή μετεγχειρητικά, δ) τροποποιημένη
ριζική τραχηλική εκσκαφή με αφαίρεση κυτταρολιπώδους ιστού από όλα τα τραχηλικά επίπεδα (I-V)
με διατήρηση των ζωτικών δομών όπως είναι ο στερνοκελιδομαστοειδής μυς, η έσω σφαγίτιδα φλέβα και
το παραπληρωματικό νεύρο (4). Στις περιπτώσεις
έκδηλης νόσου στον τράχηλο, είναι σαφώς ενδεικνυόμενη η χειρουργική αντιμετώπιση με τροποποιημένη
ριζική επέμβαση, εκτός αν η γενική κατάσταση του
ασθενούς (γενική υγεία, performance status) υπαγορεύει συντηρητική αντιμετώπιση με ακτινοβολία.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η επιλογή του τρόπου
αντιμετώπισης του τραχήλου καθορίζεται από τα
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ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων. Όταν τα
αποτελέσματα αυτά δεν είναι ξεκάθαρα, συνυπολογίζεται η θέση της πρωτοπαθούς εστίας, το μέγεθος
αυτής (Τ), η ιστολογική εικόνα, η ηλικία του ασθενούς
και άλλοι παράγοντες, ώστε να εκτιμηθεί ο κίνδυνος
ύπαρξης μικρομεταστάσεων και να αποφασιστεί η
χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία στον τράχηλο.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι βλάβες στο πρόσθιο τμήμα
του εδάφους του στόματος, στη μεσότητα του κάτω
χείλους, στη γλώσσα με επέκταση πέρα από τη μέση
γραμμή, εγείρουν την αναγκαιότητα αμφοτερόπλευρης
επέμβασης στον τράχηλο.
Για τους παραπάνω λόγους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προεγχειρητική εκτίμηση του τραχήλου. Η
κλινική εξέταση υποεκτιμά την πραγματική κατάσταση,
οπότε απαραίτητα συμπληρώνεται από απεικονιστικές εξετάσεις. Η διάγνωση τραχηλικών μεταστάσεων
γίνεται σήμερα με αξονική τομογραφία, μαγνητική
τομογραφία, υπερηχογράφημα και βιοψία δια λεπτής
βελόνης καθοδηγούμενη από υπερηχογράφημα (2,7-9).
Στην πράξη συνηθέστερη και προτιμώτερη είναι η
μαγνητική τομογραφία τραχήλου, στην οποία τα κριτήρια μεταστατικής λεμφαδενικής νόσου είναι, όπως
ήταν και παλαιότερα για την αξονική τομογραφία, το
μέγεθος (>1 εκ.), ο αριθμός διογκωμένων λεμφαδένων,
τα ανώμαλα διαγραφόμενα όρια που σηματοδοτούν διάσπαση της κάψας του αδένα και η τήξη. Οι εξετάσεις
αυτές έχουν βεβαίως περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν
κυρίως την αδυναμία διάγνωσης μεταστάσεων σε
μικρού μεγέθους λεμφαδένες, κάτω του 1εκ. καθώς
και μικρομεταστάσεων (2,9). Στην πανεπιστημιακή
κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», προτιμάται
πάντα ο εκλεκτικός ή υπερωμοϋοειδικός τραχηλικός
λεμφαδενικός καθαρισμός, όταν ο προεγχειρητικός
έλεγχος δεν αναδεικνύει μεταστατική νόσο στον τράχηλο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η «ιστολογική
σταδιοποίηση» των ασθενών. Με τη συνεκτίμηση των
ιστολογικών δεδομένων αποφασίζεται η επιπρόσθετη
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.
Η επίπτωση απομεμακρυσμένων μεταστάσεων
σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής-τραχήλου κατά την
πρώτη εξέταση κυμαίνεται σε ποσοστό 2-10% σύμφωνα με διάφορες μελέτες (9-11). Όσον αφορά στους
όγκους σιελογόνων αδένων και ιδιαίτερα το αδενοειδές
κυστικό καρκίνωμα, οι απομεμακρυσμένες, συνήθως
πνευμονικές, μεταστάσεις ανευρίσκονται συχνότερα.
Για την ανάδειξη απομεμακρυσμένων μεταστάσεων,
γενικά ο ασθενής υποβάλλεται σε ακτινογραφία θώρακος, ενώ άλλες εξετάσεις όπως υπερηχογράφημα
ήπατος, αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου
και αξονική τομογραφία θώρακος παραγγέλλονται

133

επί κλινικών ενδείξεων (8,9). Η ολόσωμη μαγνητική
τομογραφία αποτελεί τελευταία εξέλιξη της εξέτασης με μαγνητικό συντονισμό και ορισμένες μελέτες
δείχνουν αρκετά υψηλή ευαισθησία της μεθόδου
για την ανάδειξη απομεμακρυσμένων μεταστάσεων
(9,12). Πανενδοσκόπηση υπό γενική αναισθησία έχει
επίσης προταθεί για τη σταδιοποίηση ασθενών με
καρκίνο κεφαλής-τραχήλου, αλλά λόγω σπανιότητας
ανεύρεσης δεύτερων πρωτοπαθών εστιών σε γενικές
γραμμές προτιμώνται μη επεμβατικές μέθοδοι σταδιοποίησης (10).
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (Pet Scan)
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η σταδιοποίηση καθορίζει την αντιμετώπιση του ασθενούς με
ακανθοκυτταρικό καρκίνο κεφαλής – τραχήλου (2).
Η χρήση του Pet Scan, ιδιαίτερα από τότε που έγινε
δυνατός ο συνδυασμός του με CT, επεκτείνεται σε
όλες τις φάσεις διαγνωστικής διερεύνησης ασθενούς
με όγκο στοματικής κοιλότητας.
Πρωτοπαθής εστία

Η ευαισθησία της μεθόδου στην ανίχνευση πρωτοπαθών όγκων κυμαίνεται στη βιβλιογραφία από 93%
ως 97% (9,10). Με ειδικότητα 100% που βρέθηκε σε
μια μελέτη του 2003 (10), η εξέταση αυτή είναι πιο
αξιόπιστη έναντι της κλινικής εξέτασης και άλλων απεικονιστικών μεθόδων, όπως η αξονική τομογραφία (10).
Για αυτό το λόγο η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων
αποτελεί τη χρυσή σταθερά (gold standard) των εξετάσεων για παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών με
καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, τόσο μετεγχειρητικά
όσο και μετά από ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία (2,1315). Στις περιπτώσεις που η χειρουργική επέμβαση
έχει αλλοιώσει σε σημαντικό βαθμό την ανατομία και
οι «συμβατικές» απεικονίσεις με αξονική τομογραφία
ή μαγνητική τομογραφία δεν παρέχουν ακρίβεια, το
PET scan συχνά δίνει λύση (14,16). Οι Lowe και συν.
(17) σε μια μελέτη προ 12ετίας αναφέρουν πώς το
PET είναι επίσης υψηλής αξιοπιστίας για την εκτίμηση
υπολλειμματικής πρωτοπαθούς εστίας μετά από
χημειοθεραπεία. Παρόλα αυτά, περιορισμοί υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά στον ασφαλή χρόνο μετά
τη θεραπεία, κατά τον οποίο το PET scan έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία (18). Συγκεκριμένα, η πρόσληψη
της σημασμένης φθοριογλυκόζης πριν την πάροδο
τεσσάρων μηνών μετά την ακτινοβολία δε μπορεί με
αξιοπιστία να διακρίνει υπολλειμματική νόσο, υποτροπή ή μετακτινική ουλή και νέκρωση (14,18).
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Επειδή το PET αποτελεί λειτουργική εξέταση και
βασίζεται στον υψηλότερο μεταβολισμό γλυκόζης
από τα καρκινικά κύτταρα, η αρχική ένδειξή του
ήταν η ανίχνευση αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας
σε ασθενείς με λεμφαδενικές μεταστάσεις (9,19).
Υπερτερούσε σε σχέση με τις απεικονιστικές μεθόδους (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία),
καθώς παρέχει ολόσωμη σάρωση με μικρότερη δόση
ακτινοβολίας (2).
Με την πρόοδο της τεχνολογίας εκπομπής ποζιτρονίων, έγινε δυνατός ο συνδυασμός καταγραφής εκπομπής ποζιτρονίων με αξονική τομογραφία,
οπότε οι ανατομικές λεπτομέρειες και η εντόπιση
απεικονίζονται με ακρίβεια (1,2,14). Ενώ όμως χαρακτηρίζει μια πρωτοπαθή βλάβη ως καρκινική, με
υψηλή ειδικότητα, δηλαδή ελάχιστα ψευδώς θετικά
αποτελέσματα, υστερεί στον καθορισμό των ορίων και
της έκτασης του όγκου (13), σε σχέση με τη φυσική
εξέταση, τις απλές ακτινογραφίες, τις τομογραφίες
και το σπινθηρογράφημα οστών. Έτσι, ο ρόλος του
PET scan σε περιπτώσεις πρώτης αντιμετώπισης περιορίζεται αρκετά, σε σχέση με τη φυσική εξέταση και
τις κλασσικές απεικονιστικές μεθόδους. Εντούτοις, σε
περιπτώσεις όγκων με μέγεθος Τ1, η ευαισθησία της
αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας μειώνεται, αφού
η μη διατάραξη ανατομικών δομών δεν ανιχνεύεται. Το
PET σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να ενδείκνυται, για
εκτίμηση του μικρού πρωτοπαθούς όγκου, που διηθεί
επιπολής δομές (18) (υποβλεννογόνιος χιτώνας).
Τελευταία προτείνεται η χρήση του PET scan για
εκτίμηση της βιολογικής συμπεριφοράς του πρωτοπαθούς όγκου. Πιο συγκεκριμένα, διάφορες τιμές
του Standard Uptake Value (SUV), έχουν συσχετισθεί
με θεραπευτικά αποτελέσματα, ως προγνωστικοί
παράγοντες ανεξάρτητοι του μεγέθους του όγκου
ή του σταδίου της νόσου (2,20). Όσον αφορά στην
αντιμετώπιση του καρκίνου, αυτή η αξιολόγηση μπορεί
στο μέλλον να επιτρέψει αναγνώριση των ασθενών
που χρήζουν πιο επιθετικού θεραπευτικού σχεδίου.

με αξονική τομογραφία πληροφορεί σε ικανοποιητικό
βαθμό για υπολλειμματική νόσο, υποτροπή και την
εντόπισή τους (2). Παρόλα αυτά οι περιορισμοί που
αναφέρθηκαν στην πρωτοπαθή εστία ισχύουν και για
τον τράχηλο, και συγκεκριμένα η εξέταση σε σύντομο
χρονικό διάστημα μετά την ακτινοβολία καθώς και η
ύπαρξη φλεγμονής μπορεί να δώσουν ψευδώς θετικά
ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (1).
Όπως ήδη σημειώθηκε, οι σημερινές διαγνωστικές
τεχνικές για διερεύνηση του τραχήλου σε ασθενείς
με καρκίνο στοματικής κοιλότητας έχουν αρκετούς
περιορισμούς. Το PET scan έχει χρησιμοποιηθεί στη
σταδιοποίηση του ασθενούς όσον αφορά τον τράχηλο
(1,2,7). Παθολογοανατομικές μελέτες έχουν δείξει ότι
30% των μεταστατικών λεμφαδένων έχει διαστάσεις
μικρότερες από 6 χιλ. (7,10). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσληψη φθοριογλυκόζης εγείρει υποψία
μετάστασης σε λεμφαδένες που με τα μορφολογικά
κριτήρια αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας δε θα
σημειώνονταν. Παράλληλα, ο συνδυασμός εκπομπής
ποζιτρονίων με καταγραφή αξονικής τομογραφίας
πληροφορεί για την εντόπιση των λεμφαδένων. Περιορισμοί βέβαια υπάρχουν και εδώ. Συγκεκριμένα,
μικρομετάσταση και λεμφαδένες μικρότεροι των 5 χιλ.
δεν καταγράφονται στο PET scan, ενώ πάντα υπάρχει
η χαμηλή ειδικότητα της εξέτασης, που δεν επιτρέπει διαχωρισμό φλεγμονωδών από μεταστατικούς
λεμφαδένες (2,7,10). Εν κατακλείδει, η εξέταση του
τραχήλου με PET scan μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη
σε ασθενείς οι οποίοι από τη φυσική εξέταση και
άλλες απεικονιστικές εξετάσεις ανευρίσκονται με
αρνητικό τράχηλο (Ν0), σε τμήματα Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρυργικής όπου η γενική αντιμετώπιση για Ν0 τράχηλο είναι η παρακολούθηση.
Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να τροποποιήσει
τη θεραπευτική αντιμετώπιση (2,21) προς ένα πιο
επεμβατικό σχήμα. Από την άλλη πλευρά όμως, η
εξέταση αυτή δεν είναι ακόμη αρκετά ακριβής ώστε
να αποτρέψει τον εκλεκτικό λεμφαδενικό καθαρισμό
ενός Ν0 τραχήλου (9,22).

Λεμφαδενικές μεταστάσεις

Η κλασική και εν μέρει ήδη παγιωθείσα χρήση του
PET scan σχετικά με τις λεμφαδενικές μεταστάσεις
αφορά στην παρακολούθηση του ασθενούς, είτε μετά
από χειρουργική επέμβαση, είτε ακτινοβολία, είτε χημειοθεραπεία. Η αξιολόγηση της πορείας του ασθενούς
μετά από κάποια θεραπεία είναι πιο δυσχερής από
την αρχική αξιολόγηση-σταδιοποίηση. Η ανίχνευση
πρόσληψης φθοριογλυκόζης με τομογραφία εκπομπής
ποζιτρονίων, η οποία δεν επηρεάζεται από μετεγχειρητική ουλή ή μετακτινική ίνωση, και αν συνδυαστεί

Απομεμακρυσμένες μεταστάσεις

Λόγω σπανιότητας απομεμεκρυσμένω μεταστάσεων σε ασθενείς με όγκους κεφαλής-τραχήλου κατά
την πρώτη εξέταση, οι μη επεμβατικές τεχνικές προτιμώνται. Συνεπώς, το PET scan, που εξετάζει όλο
το σώμα (κρανίο, αυχένα, θώρακα, κοιλία, πύελο)
θεωρείται ενδεδειγμένη εξέταση για την ανεύρεση
απομεμακρυσμένων μεταστάσεων (1,2,23,24). Απαραίτητη ωστόσο θεωρείται η θέσπιση συγκεκριμένων
ενδείξεων ή οδηγιών για την εφαρμογή PET scan στη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

σταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο κεφαλής τραχήλου. Ο συνδυασμός με αξονική τομογραφία επιτρέπει
την ακριβή εντόπιση μεταστάσεων, αλλά η δυσχέρεια
στη διαφορική διάγνωση δευτεροπαθών εστιών από
φλεγμονώδεις ή επουλωτικές εξεργασίες αποτελεί
ακόμα ισχυρό περιορισμό για την γενικότερη εφαρμογή
της μεθόδου (1,9,10). Η εκτίμηση του Standard Uptake
Value (SUV) για διαφοροδιάγνωση εστιών πρόσληψης
εξάλλου, δεν έχει γίνει συγκεκριμένη ως τώρα (22).
Επιπρόσθετα, το PET scan θα μπορούσε να έχει
ενδειξη στην παρακολούθηση των ασθενών μετά τη
θεραπεία για ανάπτυξη μεταστάσεων (2,9). Στην
σημερινή κλινική πράξη, η ανίχνευση ασυμπτωματικών μεταστάσεων κατά τη μετεγχειρητική ή μετά
την ακτινοβολία παρακολούθηση δεν έχει ιδιαίτερη
σημασία, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία άλλη από την
παρηγορητική για αυτές τις καταστάσεις (9). Για το
λόγο αυτό πιθανώς δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως το
PET scan για έλεγχο μεταστάσεων μετά την αρχική
θεραπεία.
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Εικόνα 1. Μελαγχρωστική βλάβη βλεννογόνου φατνιακής
ακρολοφίας κάτω γνάθου.

Περιορισμοί

Οι κακοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αν χαρακτηρίζονται από αυξημένη
(2) ή μειωμένη (14) πρόσληψη φθοριογλυκόζης και κατά
αυτό τον τρόπο η χρήση του PET scan σε αυτές τις
νεοπλασίες έχει αρκετά περιορισμένη εφαρμογή. Εκτός
από αυτό, η ανάδειξη ενδοπαρωτιδικών λεμφαδένων
θα βοηθήσει σημαντικά στο σχεδιασμό θεραπείας για
ασθενείς με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ή νεοπλάσματα σιελογόνων αδένων. Η ανάδειξη περινευρικής
διήθησης για τους νευροτροπικούς όγκους, όπως το
αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα σιελογόνων αδένων,
που μέχρι τώρα διαγιγνώσκεται μόνο παθολογοανατομικά, θα ήταν επίσης σημαντικό να ανιχνεύεται
προεγχειρητικά με τη χρήση PET, αφού η ριζικότητα της
επέμβασης επηρεάζεται από αυτό το δεδομένο.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Ασθενής ηλικίας 61 ετών προσήλθε στην κλινική με
διάχυτη μελαγχρωματική βλάβη στο βλεννογόνο της
φατνιακής ακρολοφίας κάτω γνάθου από μηνός (Εικ.
1). Η βιοψία που έγινε έδειξε μελάνωμα και ο ασθενής
υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων για σταδιοποίηση.
Η εξέταση με PET/CT έδειξε ηπατική μετάσταση (Εικ.
2) και αποφασίστηκε αντιμετώπιση μόνο με χημειοθεραπεία.

Εικόνα 2. PET/CT κοιλίας του ασθενούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση PET scan στη στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική έχει γίνει πιο συχνή τα τελευταία
χρόνια. Ως νέα διαγνωστική τεχνική, οι ενδείξεις της
ακόμα βρίσκονται υπό μελέτη. Το κόστος και η δυσκολία πραγματοποίησής της υποδεικνύουν ότι είναι
αναγκαία η κατάλληλη επιλογή ασθενών που πραγματικά θα ωφεληθούν από την εξέταση αυτή, υπό
την έννοια ότι θα τροποποιηθεί το σχέδιο θεραπείας
ή η μετεγχειρητική πορεία.
Επιγραμματικά, στην κεφαλή και τον τράχηλο,
το PET scan σε συνδυασμό με αξονική τομογραφία ή
χωρίς ενδείκνυται σε:
• εντόπιση άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας σε τραχηλικές λεμφαδενικές μεταστάσεις
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• σταδιοποίηση ασθενών με προχωρημένη νόσο,
ώστε να αποφύγουν ριζικές θεραπείες αν έχουν
ήδη απομεμακρυσμένες μεταστάσεις
• παρακολούθηση ασθενών μετεγχειρητικά, μετά
από ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία για έλεγχο
τοπικής ή περιοχικής υποτροπής
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Εφαρμογές της 18FDG-PET/CT
στον καρκίνο κεφαλής-τραχήλου
Δ Έξαρχος1, Ε Σκούρα2

summary
Exarhos D, Skoura E. The value of 18FDG-PET/CT in evaluating Head-Neck Cancers. 18FDGPET/CT has rapidly become a widely used imaging modality for evaluating a variety of malignancies,
including squamous cell carcinoma of the head and neck and thyroid cancer. For squamous cell
carcinoma of the head and neck, 18FDG-ΡΕΤ/CT gives valuable informations about initial staging,
monitoring of the response to therapy, long-term cancer surveillance and detection of recurrence.
During initial management, 18FDG-PET/CT can delineate regional lymph node metastases, detect
distant metastases, discover unknown primary tumors and identify synchronous primary tumors.
Also, it is used for monitoring the response to therapy and can detect residual tumor after chemoradiation more accurately than conventional imaging, as radiation and surgery can cause significant
distortions to the normal tissues of the head and neck that can obscure persistent or recurrent disease
on conventional imaging. 18FDG-PET/CT can also be used for long-term surveillance, in which it has
a very high sensitivity for recurrence and metastatic disease. Finally, 18FDG-ΡΕΤ/CT may play, in the
near future, a major role in radiotherapy planning. For well-differentiated thyroid cancers, 18FDGΡΕΤ/CT plays an important adjunct role in detecting sites of metastatic disease and recurrence that
are scintigraphically occult on radioiodine posttherapy scan, while thyroglobulin level is increased
(Tg). 18FDG-ΡΕΤ/CT may play a similar role in other thyroid cancers, such as medullary and anaplastic
cancer. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 137-143, 2010.
Key words: 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG), positron emission tomography and computerised
tomography (PET/CT), head and neck carcinoma, thyroid carcinoma

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η 18FDG-ΡΕΤ/CT είναι μια νέα απεικονιστική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται πλέον σε μια
πληθώρα νεοπλασματικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του πλακώδους καρκίνου
κεφαλής-τραχήλου και του καρκίνου του θυρεοειδούς. Ειδικά για τoν καρκίνο κεφαλής-τραχήλου
η 18FDG-ΡΕΤ/CT προσφέρει πληροφορίες για την αρχική σταδιοποίηση, την ανταπόκριση στη
θεραπεία και τον έλεγχο για υπολειπόμενη νόσο καθώς και την παρακολούθηση των ασθενών
και την ανίχνευση πιθανής υποτροπής. Στα πλαίσια της αρχικής σταδιοποίησης, η 18FDG-ΡΕΤ/
CT έχει μεγάλη ακρίβεια στον εντοπισμό διηθημένων περιοχικών τραχηλικών λεμφαδένων
αλλά και απομακρυσμένων μεταστάσεων, ενώ μπορεί να ανακαλύψει σύγχρονα πρωτοπαθή
Επιμελητής Α’, Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου και Τμήμα PET/CT, 2Επικουρική Iατρός, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και Τμήμα
PET/CT, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1
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νεοπλάσματα ή να εντοπίσει άγνωστες πρωτοπαθείς καρκινικές εστίες, που έχουν ήδη
δώσει λεμφαδενικές μεταστάσεις. Μετά από τη θεραπευτική αντιμετώπιση με χειρουργική
επέμβαση, ακτινοθεραπεία±χημειοθεραπεία η 18FDG-ΡΕΤ/CT έχει υψηλότερη ακρίβεια από τις
συνήθεις ανατομικές απεικονιστικές μεθόδους στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη
θεραπεία και την ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου καθώς δεν επηρεάζεται από τις ανατομικές
μεταθεραπευτικές παραμορφώσεις. Επιπλέον, η 18FDG-ΡΕΤ/CT πραγματοποιείται με πολύ καλά
αποτελέσματα στη μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο κεφαλής-τραχήλου
και στην ανίχνευση πιθανής υποτροπής. Τέλος, ένα σημαντικό πεδίο στο οποίο η 18FDG-ΡΕΤ/CT
φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο άμεσο μέλλον είναι η εφαρμογή της στο σχεδιασμό
του πεδίου ακτινοθεραπείας. Στο διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς η 18FDG-ΡΕΤ/CT
έχει ένα σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στην ανίχνευση τοπικής υποτροπής και μεταστατικής
νόσου σε ασθενείς με αρνητικό ολόσωμο μεταθεραπευτικό σπινθηρογράφημα με 131Ι αλλά με
αυξημένα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg). Σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει και στις υπόλοιπες
κακοήθειες του θυρεοειδούς, όπως ο μυελοειδής και ο αναπλαστικός καρκίνος. Νοσοκ. Χρονικά,
72, Συμπλήρωμα, 137-143, 2010.
Λέξεις κλειδιά: 18F-φθoριοδεoξυγλυκόζη (18FDG), ποζιτρονική υπολογιστική τομογραφία (PET/
CT), καρκίνος κεφαλής-τραχήλου, καρκίνος θυρεοειδούς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επίπτωση του καρκίνου κεφαλής-τραχήλου είναι
αρκετά σημαντική, καθώς μόνο στις ΗΠΑ γίνονται
περίπου 40.000 νέες διαγνώσεις τέτοιων καρκίνων
κάθε χρόνο (1). Η ετήσια θνησιμότητα είναι 23% ενώ
η πενταετής επιβίωση είναι 56% (1). Πάνω από το
80% των πρώιμα διαγνωσθέντων περιπτώσεων θεραπεύονται, ωστόσο περίπου το 50% των ασθενών,
κατά την αρχική διάγνωση έχουν ευρήματα προχωρημένης τοπικής νόσου ή λεμφαδενικών μεταστάσεων.
Η προσέγγιση των ασθενών αυτών επιβάλλει την
συνεργασία μεταξύ πολλών ειδικοτήτων με γνωστικό
αντικείμενο τις κακοήθειες κεφαλής-τραχήλου.
Οι απεικονιστικές μέθοδοι παίζουν ουσιαστικό
ρόλο στην ακριβή σταδιοποίηση, επανασταδιοποίηση
και παρακολούθηση της ανταπόκρισης της θεραπευτικής αγωγής, ενώ είναι σημαντικές και στον ακριβή
σχεδιασμό της θεραπείας. Η αξονική (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI) παραμένουν οι βασικές
απεικονιστικές μέθοδοι αξιολόγησης των καρκίνων
κεφαλής-τραχήλου, όμως η Ποζιτρονική Υπολογιστική
Τομογραφία με χορήγηση 18-Fluorodeoxyglucose-18FDG
(18FDG-PET/CT) αποτελεί σήμερα μια σημαντική επιπλέον μέθοδο αξιολόγησης.
Η χρήση της 18FDG-PET/CT για την αξιολόγηση
των καρκίνων κεφαλής-τραχήλου έχει μέχρι σήμερα
μελετηθεί κυρίως στις περιπτώσεις καρκίνων από
πλακώδη κύτταρα, αν και εφαρμόζεται πλέον όλο και
περισσότερο στους καρκίνους των σιελογόνων αδένων
και του θυρεοειδούς. Οι πληροφορίες από την CT

και την MRI αρκούν τις περισσότερες φορές για την
εκτίμηση τοπικά των οστικών δομών και των μαλακών
μορίων. Όμως, η 18FDG-PET/CT μπορεί να βοηθήσει στη
χαρτογράφηση των διηθημένων τραχηλικών λεμφαδένων, στην ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων,
στην αναγνώριση άγνωστου πρωτοπαθούς καρκίνου,
στην ανίχνευση σύγχρονου πρωτοπαθούς καρκίνου,
στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και
τέλος στη συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς για
πιθανή εμφάνιση υποτροπής (2).
ΑΡΧΙΚη ΣΤΑΔΙΟΠΟιΗΣΗ
Η ακριβής προθεραπευτική σταδιοποίηση, που
αφορά τόσο στην πρωτοπαθή εστία όσο και πιθανά
διηθημένους λεμφαδένες αλλά και απομακρυσμένες
μεταστάσεις, είναι απαραίτητο και αναπόσπαστο
κομμάτι του σχεδιασμού της θεραπείας, είτε πρόκειται
για χειρουργικούς χειρισμούς είτε για ακτινοθεραπεία
(ΑΚΘ). Αν και πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι
στην αρχική σταδιοποίηση η 18FDG-PET/CT έχει τουλάχιστον ίση ευαισθησία με την MRI ή τη CT, φαίνεται
ότι δεν προσθέτει περισσότερες πληροφορίες από τις
συμβατικές μεθόδους για την ανατομία της περιοχής
(3). Επομένως, έχει περιορισμένο ρόλο στον καθορισμό του Τ σταδίου. Εξαίρεση, αποτελεί η αναγνώριση
της πρωτοπαθούς εστίας σε ασθενείς με τραχηλικές
λεμφαδενικές μεταστάσεις από πλακώδες καρκίνωμα,
άγνωστης προέλευσης.
Στην ανίχνευση τοπικών λεμφαδενικών μεταστάσεων κατά την αρχική σταδιοποίηση (Ν στάδιο), η 18FDG-
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PET/CT φαίνεται να είναι ανώτερη από τις συμβατικές
μεθόδους με ευαισθησία που κυμαίνεται από 87% έως
90% και ειδικότητα από 80% έως 93% (4).
Επίσης, λόγω της ολόσωμης απεικόνισης η 18FDGPET/CT έχει το πλεονέκτημα της αναγνώρισης λεμφαδενικών ή απομακρυσμένων μεταστάσεων σε μη
αναμενόμενες θέσεις (Μ στάδιο). Ορισμένες μελέτες
αναφέρουν ότι η 18FDG-PET/CT στο 10% των ασθενών
απεικονίζει επιπλέον νόσο σε μη αναμενόμενες περιοχές, όπως το ανώτερο μεσοθωράκιο, τις υπερκλείδιες
χώρες και τα οστά (4,5). Επίσης μπορεί να ανιχνεύσει
σύγχρονο καρκίνο, εύρημα συχνό σε ασθενείς με πλακώδες καρκίνο του τραχήλου, αν και η ευαισθησία της
δεν είναι ακόμα γνωστή (6,7).
Σήμερα, σε ορισμένα κέντρα του εξωτερικού γίνονται μελέτες για την αντικατάσταση των συμβατικών
μεθόδων απεικόνισης στην αρχική διάγνωση με την
18
FDG-PET/CT, ως εναλλακτικής μεθόδου για την αρχική
σταδιοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται
η ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού για
καλύτερη χαρτογράφηση των εστιών (8).
Παρά την αυξημένη διαγνωστική της ακρίβεια, η
18
FDG-PET/CT απέχει από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών. Σε
αυτούς, οι οποίοι σταδιοποιήθηκαν αρχικά ως Ν0, όχι
μόνο με τη φυσική εξέταση αλλά και με τη χρήση συμβατικών απεικονιστικών τεχνικών (CT, MRI), και μετά
από τη χειρουργική επέμβαση αποδείχθηκε ιστολογικά
ότι είχαν διηθημένους λεμφαδένες (9). Η χαμηλότερη
ευαισθησία της 18FDG-PET/CT σε αυτούς τους ασθενείς
απορρέει από περιορισμούς της διακριτικής ικανότητας
της μεθόδου στην ανίχνευση μικρού νεοπλασματικού
φορτίου σε διηθημένους λεμφαδένες <5mm. Οι περιπτώσεις των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων
αφορούν μικρομεταστάσεις διαστάσεων 3-4 mm ή
και μικρότερων, οι οποίες ωστόσο υπάρχουν σε ένα
σημαντικό ποσοστό ασθενών (9). Όμως, ακόμα και
ασθενείς που έχουν σταδιοποιηθεί με τις συμβατικές
απεικονιστικές μεθόδους σε Ν0 νόσο προτείνεται
να υποβληθούν σε 18FDG-PET/CT κατά την αρχική
διάγνωση. Αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως εξέταση
αναφοράς (baseline) και να βοηθήσει στην μετέπειτα
παρακολούθηση με 18FDG-PET/CT μετά τη θεραπεία, για
τη διαφοροδιάγνωση των ιστών με άφθονη φυσιολογική πρόσληψη 18FDG (μύες του φάρυγγα, σιελογόνοι
αδένες και λεμφικός ιστός) από τον κακοήθη ιστό με
παθολογική πρόσληψη 18FDG (2).
ΑΠΕΙΚοΝΙΣΗ ΑΓΝωΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟυΣ
ΚΑΡΚιΝΟΥ
Περίπου 2%-9% των πλακωδών καρκίνων κεφα-
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λής-τραχήλου πρωτοεμφανίζονται με τραχηλικές
λεμφαδενικές μεταστάσεις, χωρίς να είναι εμφανής
η πρωτοπαθής εστία. Ο εντοπισμός της πρωτοπαθούς εστίας είναι σημαντικός διότι θα επιτρέψει τη
χειρουργική της αφαίρεση ή θα καθορίσει την περιοχή
ακτινοβόλησης κατά την ΑΚΘ.
Η συνήθης διαγνωστική διερεύνηση σε αυτές τις
περιπτώσεις περιλαμβάνει τη φυσική εξέταση, CT ή
και MRI τραχήλου, αφαίρεση και/ή βιοψία διηθημένου
λεμφαδένα και πανενδοσκόπηση με κατευθυνόμενες ή
και τυχαίες βιοψίες. Ακόμη και ύστερα όμως από τόσο
ενδελεχή έρευνα τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά: διάγνωση της πρωτοπαθούς εστίας επιτυγχάνεται
σε λιγότερο από το 50% των περιπτώσεων (10).
Σε μία ανασκόπηση συγκεντρώθηκαν ασθενείς με
άγνωστη πρωτοπαθή εστία, οι οποίοι είχαν αρνητική
φυσική εξέταση και αρνητικό απεικονιστικό έλεγχο
με MRI. Ο εντοπισμός της άγνωστης πρωτοπαθούς
εστίας με την 18FDG-PET ή την 18FDG-PET/CT επιτεύχθηκε περίπου στο ένα τρίτο αυτών (27%) (11). Τα
αποτελέσματα αυτά δικαιολογούν την ένταξη της
18
FDG-PET/CT στις αρχικές διαγνωστικές μεθόδους
για την ανίχνευση λανθάνοντος καρκίνου κεφαλήςτραχήλου, με την ενδοσκόπηση να ακολουθεί και τις
κατευθυνόμενες βιοψίες να λαμβάνονται με βάση τα
ευρήματα της 18FDG-PET/CT (4,11).
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ
Ο συνδυασμός της ΑΚΘ με τη ΧΜΘ είναι συχνά η
πρωταρχική αγωγή στον καρκίνο κεφαλής-τραχήλου.
Η 18FDG-PET/CT είναι η απεικονιστική μέθοδος εκλογής
για εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και για
την αναγνώριση των ασθενών με υπολειπόμενη νόσο.
Μετά από ΑΚΘ ή χειρουργική επέμβαση, η φυσιολογική ανατομία του τραχήλου διαταράσσεται (12).
Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ των ιστικών αλλαγών
λόγω της προηγηθείσας θεραπείας και της υπολειπόμενης νόσου ή της υποτροπής είναι δύσκολη τόσο
κλινικά όσο και απεικονιστικά, μερικές φορές ακόμη
και παθολογοανατομικά. Η εκτομή του όγκου, οι
εκτεταμένοι λεμφαδενικοί καθαρισμοί, η χειρουργική
αποκατάσταση με μυϊκούς κρημνούς με επακόλουθο
την απώλεια της συμμετρίας του τραχήλου, καθιστούν
εξαιρετικά δύσκολη τη διάγνωση της υπολειπόμενης
νόσου και της υποτροπής της νόσου με μορφολογικά
και μόνο κριτήρια, προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι συμβατικές απεικονιστικές μεθόδοι. Η ΑΚΘ με το
προκαλούμενο οίδημα των γειτονικών ιστών μπορεί
να καταστήσει την ερμηνεία των απεικονιζόμενων
δομών ακόμη δυσκολότερη.
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Η 18FDG-PET/CT είναι πλέον ακριβής όταν πραγματοποιείται πέραν του ενός μηνός μετά την ΧΜΘ,
τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την ΑΚΘ και 1 – 2 μήνες
μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Οι μελέτες δείχνουν ότι όταν ο ασθενής εξετασθεί μετά από τρεις
μήνες, η ευαισθησία και η αρνητική προγνωστική αξία
είναι σημαντικά υψηλότερες από το να εξετασθεί
έναν μήνα μετά την θεραπεία (13). Αυτό συμβαίνει
καθώς πρώιμα μετά την ακτινοβόληση του τραχήλου
παρατηρείται μη ειδική αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου λόγω της μεταθεραπευτικής φλεγμονής
στο λεμφικό ιστό, τους μύες, τα μαλακά μόρια και
τους σιελογόνους αδένες (14).
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η 18FDG-PET/
CT μπορεί να ανιχνεύει τοπικά υπολειπόμενη νόσο
του καρκίνου κεφαλής-τραχήλου, μετά τη θεραπεία,
με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους. Η αναφερόμενη ευαισθησία της
18
FDG-PET/CT είναι 82%, η ειδικότητα 92%, η θετική
προγνωστική αξία 64% και η αρνητική προγνωστική
αξία 97%, ενώ για τη απεικόνιση απομακρυσμένων
μεταστάσεων η ευαισθησία αναφέρεται στο 89%,
η ειδικότητα στο 97%, η θετική προγνωστική αξία
στο 85%, και η αρνητική προγνωστική αξία στο 98%

(13,15). Οι υψηλές τιμές αρνητικής προγνωστικής αξίας
υποδηλώνουν ότι μια αρνητική εξέταση 18FDG-PET/CT
μετά την θεραπεία αποκλείει με μεγάλη ασφάλεια το
ενδεχόμενο υπολειπόμενης νόσου. Μία θετική εξέταση
όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ΑΚΘ, θα
πρέπει να εκτιμηθεί με επιφύλαξη λόγω της μη ειδικής
φλεγμονής που προαναφέρθηκε.
Όσον αφορά την ύπαρξη υποτροπής, οι μελετητές
υποστηρίζουν ότι η 18FDG-PET/CT έχει μια σχετικά
υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση υποτροπής στην
πρωτοπαθή θέση του όγκου και σε περιοχικές λεμφαδενικές μεταστάσεις, η οποία κυμαίνεται από 93%
έως 100% (16-18).
Ο χρόνος εκτέλεσης της 18FDG-PET/CT μετά τους
τρεις πρώτους μήνες κυμαίνεται ανάλογα με την κλινική
υποψία ή πραγματοποιείται για παρακολούθηση σε
τακτά διάστημα όπως κάθε έξι μήνες για τους πρώτους 18 μήνες και μετέπειτα ετησίως (2).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 18FDG-PET/CT ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΚΘ
Πολύ πρόσφατα η απεικόνιση με 18FDG-PET/CT έχει
εισαχθεί και στον σχεδιασμό της ΑΚΘ. Οι νεότερες

Εικόνα 1. Τοπική υποτροπή σε χειρουργημένο τράχηλο δεξιά, παθολογική πρόσληψη σε σφαγιτιδικό λεμφαδένα συστοίχως.
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ακτινοθεραπευτικές τεχνικές επιτρέπουν τη χορήγηση
κλασματοποιημένων δόσεων ακτινοβολίας ακριβώς
στην περιοχή του όγκου με σχετική προστασία των
παρακείμενων υγιών ιστών. Η 18FDG-PET/CT, με την
τεχνική της σύντηξης, παρέχει ένα συνδυασμό ανατομικών και λειτουργικών πληροφοριών που μπορούν
να εισαχθούν πλέον στον σχεδιασμό της ΑΚΘ.
Όπως προαναφέραμε, με την 18FDG-PET/CT επιτυγχάνεται ακριβέστερη προθεραπευτική σταδιοποίηση
με τελικό αντίκτυπο στον καθορισμό του πεδίου ακτινοθεραπείας. Ο μακροσκοπικός όγκος στόχου (gross
tumor volume) μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά με
την εισαγωγή των μεταβολικών δεδομένων από την
PET απεικόνιση (11,19). Μπορεί να αυξηθεί για να
συμπεριλάβει μεταβολικά ενεργό καρκινικό ιστό που
εντοπίζεται σε φυσιολογικού μεγέθους λεμφαδένες
ή να μειωθεί σε σχέση με τον όγκο-στόχο υπολογιζόμενο από τη CT καθώς τμήμα του περιγραφόμενου
όγκου μπορεί να είναι νεκρωτικό. Η χορηγούμενη
δόση και ο όγκος-στόχος της ακτινοβολίας μπορούν
επίσης να τροποποιηθούν σημαντικά εάν η στόχευση
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είναι παρηγορητική και όχι θεραπευτική, λόγω της
ανακάλυψης απομακρυσμένων μεταστάσεων με την
PET (11,19).
Ο ΡOΛΟΣ ΤΗΣ 18FDG-PET/CT ΣΤΟΝ ΚΑΡΚIΝΟ
ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟYΣ
Περίπου 30000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του
θυρεοειδούς διαγιγνώσκονται ετησίως στις ΗΠΑ και η
συχνότητα συνεχώς αυξάνεται. Σε μία εξέταση 18FDGPET/CT ο φυσιολογικός θυρεοειδής προσλαμβάνει ελάχιστα ή καθόλου 18FDG. Σε εξετάσεις που γίνονται για
την αξιολόγηση εξωθυρεοειδικών κακοηθειών, κάποιες
φορές παρατηρείται πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου
από το θυρεοειδή αδένα. Όταν η πρόσληψη είναι διάχυτη και έντονη συνήθως αποδίδεται σε αυτοάνοση
θυρεοειδίτιδα, ενώ όταν η πρόσληψη είναι εστιακή
υπάρχει πιθανότητα 30%-50% να οφείλεται σε πρωτοπαθή καρκίνο του θυρεοειδούς (20,21).
Στο διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς
(θηλώδης και θυλακιώδης) η 18FDG-PET/CT έχει ένα

Εικόνα 2. Διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς, υποτροπή.
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σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στην απεικόνιση μεταστατικής λεμφαδενοπάθειας ή τοπικής υποτροπής,
όταν οι εστίες αυτές δεν απεικονίζονται στο ολόσωμο
μεταθεραπευτικό σπινθηρογράφημα με 131Ι. Η μεταστατική αυτή νόσος του καρκίνου του θυρεοειδούς,
η οποία δεν προσλαμβάνει πλέον Ιώδιο (131I) λόγω
αποδιαφοροποίησης, συνήθως προσλαμβάνει 18FDG
με αποτέλεσμα η 18FDG-PET/CT να εφαρμόζεται σε
αυτές τις περιπτώσεις Στη βιβλιογραφία αναφέρεται
ευαισθησία 70%-90% και ειδικότητα 80%-100% για τη
διάγνωση της τοπικής υποτροπής (2).
Επομένως, η κύρια ένδειξη της 18FDG-PET/CT στο
διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς είναι η
υποψία τοπικής υποτροπής λόγω των αυξημένων
επιπέδων θυρεοσφαιρίνης (Tg) σε ασθενείς με αρνητικό
ολόσωμο μεταθεραπευτικό σπινθηρογράφημα με 131I.
Λιγότερο συχνές ενδείξεις αποτελούν οι ψηλαφητοί
λεμφαδένες που δεν προϋπήρχαν και η αξιολόγηση
νέου ή πολλαπλών πνευμονικών όζων.
Η μέθοδος επίσης εφαρμόζεται και σε άλλους
τύπους καρκίνου του θυρεοειδούς, οι οποίοι δεν προσλαμβάνουν ιώδιο, όπως ο αναπλαστικός καρκίνος, ο
μυελοειδής καρκίνο του θυρεοειδούς και ο λέμφωμα.
Συγκεκριμένα στο μυελοειδή καρκίνο του θυρεοειδούς
η 18FDG-PET/CT είναι πολύτιμη στην αναγνώριση των
εστιών παραγωγής καλσιτονίνης, μετά από ολική θυρεοειδεκτομή, με αποτελέσματα καλύτερα από αυτά
της ανατομικής απεικόνισης (22).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η 18FDG-PET/CT αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο σε πολλές νεοπλασματικές παθήσεις
και συνεχώς καθιερώνεται σαν αναπόσπαστο κομμάτι
της διαγνωστικής προσέγγισης του καρκίνου κεφαλής-τραχήλου και του καρκίνου του θυρεοειδούς.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα η 18FDGPET/CT ενδείκνυται στο καρκίνο κεφαλής-τραχήλου:
α) για την αρχική σταδιοποίηση, όσον αφορά το Ν και
Μ στάδιο, β) την ανίχνευση αγνώστης πρωτοπαθούς
καρκινικής εστίας, σε περιπτώσεις μεταστατικής
τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας, γ) την ανίχνευση σύγχρονης κακοήθειας, δ) την επανασταδιοποίηση μετά
από θεραπεία, ε) την παρακολούθηση των ασθενών
και τον έλεγχο πιθανής υποτροπής και τέλος στ) το
σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας. Όσον αφορά στο
διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς η 18FDGΡΕΤ/CT έχει ένδειξη στην ανίχνευση υποτροπής και
μεταστατικής νόσου σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα
θυρεοσφαιρίνης αλλά αρνητικό ολόσωμο μεταθεραπευτικό σπινθηρογράφημα με 131Ι.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Ρευματολογικες εκδηλωσεις
σε μη συστηματικα και μη κακοηθη
νοσηματα
Συντονιστής: Χ Σφοντούρης

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια τα αυτοάνοσα νοσήματα
έχουν μελετηθεί καλύτερα και έχουν γίνει περισσότερο
γνωστά στην ιατρική κοινότητα. Οι εκδηλώσεις αυτών
των νοσημάτων έχουν πολυποικιλία και η διάγνωσή
τους στηρίζεται στις κλινικές εκδηλώσεις, την κλινική
εξέταση και το εργαστήριο. Η μεγάλη πρόοδος της
βιοτεχνολογίας, τα αντιδραστήρια, με κεκαθαρμένα
αντιγόνα βοήθησαν σημαντικά. Τα περισσότερα νοσήματα διαγιγνώσκονται με συγκεκριμένα κριτήρια
που έχουν θεσπισθεί από το Αμερικάνικο κολέγιο
Ρευματολογίας (ACR). Άλλες φορές αυτά χρησιμοποιούνται για επιστημονική έρευνα ή ομογενοποίηση
του επιστημονικού υλικού και τις περισσότερες φορές
μεγάλο ρόλο παίζει η εμπειρία και η εξοικείωση του
Ρευματολόγου με τα νοσήματα αυτά.
Μέσα στο φάσμα της εσωτερικής παθολογίας
υπάρχει ένα μεγάλο και σημαντικό ποσοστό νοσημάτων που δεν είναι συστηματικά, αλλά εκδηλώνονται με
ρευματολογική σημειολογία, είτε σαν πρώτη εκδήλωση
είτε στην πορεία της βασικής νόσου. Είναι άξιο λόγου,
στην καθημερινή πρακτική, στην παθολογία, ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά ρευματική σημειολογία με
αρθραλγίες, μυαλγίες, αρθρίτιδα, εξάνθημα, πρωινή
δυσκαμψία, μυϊκή αδυναμία, μυοπάθεια, μυοσίτιδα,
σκλήρυνση δέρματος, σκληροδακτυλία, ρευματική
πολυμυαλγία και γενική συμπτωματολογία να μην
αποτελούν εκδηλώσεις συστηματικού ρευματικού
νοσήματος, αλλά άλλου νοσήματος της παθολογίας.
Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις διέπονται από τρεις
βασικούς κανόνες αξιολόγησης:
• Ύπαρξη αποδεδειγμένης αυτοανοσίας
• Ύπαρξη υποκείμενου παθολογικού νοσήματος
• Μπορεί να αποτελούν αρχικές εκδηλώσεις πολλών
νοσημάτων συστηματικών και μη.
Διευθυντής, Ρευματολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις σε μη συστηματικά,
μη κακοήθη νοσήματα κυρίως από εμπλοκή λοιμώδους
παράγοντα έχουν περιγραφεί. Είναι γνωστός ο ρόλος
του μικροβιακού παράγοντα της στρεπτοκοκκικής λοίμωξης στον ρευματικό πυρετό και συζητείται ο ρόλος
άλλου μικροβιακού παράγοντα στην παθογένεια της
αυτοάνοσης επιθηλιΐτιδας (σύνδρομο Sjogren). Πολλές
φορές οι ρευματολογικές εκδηλώσεις ακολουθούν τη
λοίμωξη μέσω ανοσολογικών μηχανισμών, όπου το
αντιγόνο που δίνει το έναυσμα μπορεί να προέρχεται
από το μικρόβιο ή προϊόντα των μικροβίων. Άλλες
φορές οι ρευματολογικές εκδηλώσεις αποτελούν μέρος
της κλινικής εικόνας της λοίμωξης. (1) Δεν πρέπει να
ξεχνάμε και εκδηλώσεις από τη χρήση των φαρμάκων
για τη θεραπεία της λοίμωξης π.χ. φαρμακευτικός
λύκος από τη χρήση ισονιαζίδης, ή τενοντίτιδα από
χρήση κινολόνης. Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μια βαριά
κατάσταση που προϋποθέτει απόλυτη συνεργασία
Ρευματολόγου, Λοιμωξιολόγου και Ορθοπεδικού όταν
χρειαστεί.
Συχνά, άρρωστοι με νεφρική νόσο, κυρίως οι αιμοκαθαρόμενοι, παρουσιάζουν διαταραχή στο μεταβολισμό
του ασβεστίου και του φωσφόρου με δευτεροπαθή
υπερπαραθυροειδισμό. Η νεφρική οστεοδυστροφία, η
ασβέστωση των αγγείων, η νεφρολιθίαση, η χονδρασβέστωση, με κρίσεις κρυσταλλογενούς αρθρίτιδας
αποτελούν συχνές εκδηλώσεις σε αυτή την ομάδα
ασθενών. (2)
Πολλά συστηματικά νοσήματα εμφανίζουν σαν
πρώτη εκδήλωση προσβολή του δέρματος. Από αυτή
την άποψη η πρώτη ειδικότητα που θα ασχοληθεί με
τα περισσότερα νοσήματα είναι η Δερματολογία. Άλλες φορές εμφανίζουν συστηματικές ρευματολογικές
εκδηλώσεις, π.χ. δερματικός λύκος που μεταπίπτει σε
συστηματικό, ψωρίαση που μεταπίπτει σε ψωριασική
αρθρίτιδα. Υπάρχουν όμως και αρκετά δερματικά
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νοσήματα εκτός από τα συστηματικά, τα ιογενή και
λοιμώδη που εμφανίζουν συχνά εκδηλώσεις από το
ερειστικό σύστημα και χρειάζονται τη συνεργασία στη
διάγνωση και στη θεραπευτική παρέμβαση. (3)
Μια άλλη κατηγορία νοσημάτων της εσωτερικής
παθολογίας είναι τα μεταβολικά νοσήματα και ο
ρόλος που διαδραματίζουν από πλευράς ρευματολογικής συμπτωματολογίας. Οι ορμόνες του φύλλου
έχουν γνωστό ρόλο στην παθογένεια των αυτοάνοσων νοσημάτων. Νοσήματα του θυρεοειδούς, των
παραθυροειδών αδένων, ο σακχαρώδης διαβήτης
πολύ συχνά προσδίδουν συμπτωματολογία από το
ερειστικό σύστημα. Άλλες φορές μπορεί να είναι η
πρώτη εκδήλωση, όπως π.χ. η μυϊκή αδυναμία ή η
μυοσίτιδα μπορεί να αποδείξει υποθυρεοειδισμό, άλλες
φορές η περιοστίτιδα με τη διόγκωση των μαλακών
μορίων και την πληκτροδακτυλία σε συνδυασμό με
εξόφθαλμο μπορεί να αποδείξει υπερθυρεοειδισμό,
(4) μια κρίση ψευδοουρικής αρθρίτιδας μπορεί να
διαγνώσει υπερπαραθυρεοειδισμό. (5)
Γι αυτό το λόγο, ο Γενικός γιατρός σε άρρωστο με
ρευματολογικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να έχει πάντα
στη σκέψη του τα συστηματικά νοσήματα, αλλά να
κάνει ευρεία παθολογική και ρευματολογική προσέγγιση. Να χρησιμοποιεί κατάλληλα το εργαστήριο και
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τη γνώμη του ειδικού ιατρού.
Η σημερινή στρογγυλή τράπεζα ασχολείται με
τη διερεύνηση και την τεκμηρίωση των ρευματικών
εκδηλώσεων, στη νεφρική νόσο στα δερματικά, λοιμώδη και μεταβολικά νοσήματα, προσδιορίζοντας πώς
προσεγγίζονται από τη σκοπιά του ειδικού ιατρού και
τι νεώτερο υπάρχει στην αντιμετώπισή τους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Ρευματολογικές εκδηλώσεις
στη χρόνια νεφρική νόσο
Θ Αποστόλου

SUMMARY
Apostolou T. Rheumatic disorders in Chronic Kidney Disease. Patients with chronic kidney
disease (CKD) very often present 1. Seriopus skeletal and histological disorders of bones, clinical
symptomatology, biochemical and hormonal disorders, extraskeletal calcifications, bone pain and
fractures, proximal myopathy, and bone deformities. 2. Increased frequency of cardiovascular
morbidity and death most probably related to bone mineral disorders along with the progression
of CKD. Mainly, rheumatic disorders of such patients include severe bone pain, myopathy, bone
deformities in children, osteoporosis and fractures. Additionally carpal tunnel syndrome, destructive
osteoarthropathy and dialysis related amyloidosis they are found in many of such patients. Extraskeletal disorders with vascular calcifications with increased cardiovascular morbidity and mortality, are
included in the term “rheumatic” disorders of CKD patients due to common pathogenetic mechanisms
and significant clinical correlation. Therapeutically, there are no possibilities of complete recovery
of such disorders. It is the prevention of appearance of secondary hyperparathyroidism, avoidance
of extreme therapeutical interventions (complete suppression of parathyroid glands, improper use
of calcium binders), adequacy of dialysis, normal physical activity that could help clinically these
patients. Renal transplantation can ameliorate clinical symptomatology and reverse partially some of
the aforementioned disorders. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 146-152, 2010.
Key words: chronic kidney disease (CKD), rheumatic disorders, vascular calcifications, extraskeletal
calcifications, cardiovascular mortality, osteoarthropathy.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ασθενείς με ΧΝΝ παρουσιάζουν 1. Σοβαρές σκελετικές και ιστολογικές αλλοιώσεις οστών,
κλινική συμπτωματολογία, βιοχημικές και ορμονικές διαταραχές, μεταστατικές εξωσκελετικές
ασβεστώσεις, οστικά άλγη και κατάγματα, μυοπάθεια, αυτόματες ρήξεις τενόντων και οστικές
παραμορφώσεις. 2. Αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα που φαίνεται να σχετίζεται με τις
διαταραχές μεταβολισμού των οστών κατά την πρόοδο της νεφρικής βλάβης. Οι κατεξοχήν
ρευματολογικές εκδηλώσεις αυτών των ασθενών χαρακτηρίζονται από έντονα οστικά άλγη,
μυοπάθεια, οστικές παραμορφώσεις κυρίως σε παιδιά, οτεοπόρωση και κατάγματα.
Συχνά αναπτύσεται σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (αρκετά σύνηθες σε ασθενείς τελικού
σταδίου) καταστροφική οστεοαρθροπάθεια (οφειλόμενες στον σοβαρό και ανεξέλεγκτο
υπερπαραθυρεοειδισμό και/ή στην αμυλοείδωση της αιμοκάθαρσης). Οι εξωσκελετικές αλλοιώσεις
Αν. Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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και οι ασβεστώσεις αγγείων με την αύξηση της καρδιαγγειακής θνητότητας συμπεριλαμβάνονται
στον ορισμό των ρευματολογικών εκδηλώσεων λόγω κοινών παθογενετικών μηχανισμών και
ιδαίτερης κλινικής σημασίας. Θεραπευτικά δεν υπάρχουν δυνατότητες πλήρους αποκατάστασης
τέτοιων διαταραχών αλλά το βασικότερο αποτελεί η πρόληψη εμφάνισης του δευτεροπαθούς
υπερπαραθυρεοειδισμού, η αποφυγή υπερβολικών θεραπευτικών χειρισμών (υπερ-καταστολή
υπερπαραθυρεοειδισμού, υπέρμετρη χορήγηση ασβεστίου), καλή επάρκεια εξωνεφρικής
υποστήριξης, προτροπή για άσκηση και φυσιολογική κατά το δυνατόν φυσική δραστηριότητα.
Η μεταμόσχευση νεφρού σε ασθενείς τελικού σταδίου αποκαθιστά εν μέρει τις ρευματολογικές
διαταραχές αυτών των ασθενών. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 146-152, 2010.
Λέξεις κλειδιά: ρευματολογικές εκδηλώσεις, χρόνια νεφρική νόσος, εξωσκελετικές ασβεστώσεις,
αγγειακές ασβεστώσεις, καρδιαγγειακή θνητότητα, οστεοαρθροπάθεια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με τελικό στάδιο νεφρικής νόσου βρίσκεται πλέον
σε προγράμματα εξωνεφρικής κάθαρσης ενώ και η
εμφάνιση χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) στον γενικό
πληθυσμό είναι συχνότερη. Η αύξηση στη συχνότητα
διάγνωσης της συγκεκριμένης νόσου οφείλεται, κατά
ένα μεγάλο μέρος, στην αύξηση της παρουσίας του
μεταβολικού συνδρόμου στον γενικό πληθυσμό στις
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, της αυξημένης εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και
των επιπλοκών του όπως και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Οι ασθενείς με ΧΝΝ και ιδιαίτερα
οι ευρισκόμενοι σε εξωνεφρική κάθαρση παρουσιάζουν
αρκετές φορές επιπλοκές που διαταράσσουν την
ποιότητα ζωής τους. Σημαντικό μέρος αυτών των
διαταραχών αποτελούν οι ρευματολογικές επιπλοκές
που εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι ασθενείς.
Θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τις ρευματολογικές εκδηλώσεις που εμφανίζονται σε αυτούς τους
ασθενείς σε 3 κατηγορίες
	1. Στις εκδηλώσεις των ασθενών που πάσχουν από
μια συγκεκριμένη ρευματολογική πάθηση και έχουν
νεφρική συμμετοχή (π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος).
	2. Στις εκδηλώσεις των ασθενών με χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα των αρθρώσεων που συνυπάρχει
νεφρική συμμετοχή και
3. Στις εκδηλώσεις που σχετίζονται κυρίως με την
παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου.
Είναι αυτή η τελευταία κατηγορία που θα ασχοληθούμε αν και μερικές φορές δεν είναι δυνατόν να
ξεχωριστούν.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ
Εισαγωγή

Από αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι οι ασθενείς
με χρόνιο νεφρικό νόσημα παρουσιάζουν διαταραχές
των οστών και των αλάτων ασβεστίου, γνωστές ως
τώρα σαν νεφρική οστεοδυστροφία. Δηλαδή οστεοαρθρικές διαταραχές οφειλόμενες στην νεφρική
νόσο. Τα τελευταία όμως χρόνια υπάρχει έμφαση
στις εξωσκελετικές εκδηλώσεις των διαταραχών του
μεταβολισμού των οστών και των αλάτων ασβεστίου που αυτοί οι ασθενείς παρουσιάζουν. Αυτό γιατί
φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες διαταραχές οδηγούν σε
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα αυτών των ασθενών. Έτσι, οι διαταραχές αυτές επαναξιολογούνται
και δημιουργούνται νέοι ορισμοί για τις συγκεκριμένες
αλλοιώσεις. Σαν νεφρική οστεοδυστυροφία καλούμε
πλέον όλες τις οστικές ιστολογικές αλλοιώσεις των
ασθενών με χρόνιο νεφρικό νόσημα που προκύπτουν
από διαταραχές του μεταβολισμού του οστίτη ιστού
και των αλάτων ασβεστίου, αποτέλεσμα της απώλειας της εξωκρινούς και ενδοκρινικούς λειτουργίας
των νεφρών και μερικές φορές της εφαρμοσμένης
θεραπευτικής πρακτικής. Σαν Χρόνια νεφρική νόσοΔιαταραχές οστών και αλάτων ασβεστίου (Chronic
Kidney Disease-Mineral Bone Disorders), καλούμε όλες
τις σχετιζόμενες με την νεφρική νόσο διαταραχές σε
άλλους ιστούς και ιδαίτερα τις αγγειακές επασβεστώσεις που οδηγούν σε σκλήρυνση των αγγείων και
αυξημένη θνητότητα.
Παθογένεια

Οι διαταραχές του μεταβολισμού των οστών και
των αλάτων στη χρόνια νεφρική νόσο είναι σημαντικές. Η παθογένεια είναι πολυπαραγοντική και κοι-
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νός παρονομαστής όλων αποτελεί ο δευτεροπαθής
υπερπαραθυρεοειδισμός. Η μείωση της νεφρικής
μάζας που συμβαίνει μετά από οποιαδήποτε νεφρική
βλάβη, λόγω απώλειας λειτουργούντων νεφρώνων,
συνοδεύεται από προοδευτικές διαταραχές πολλών
συστημάτων λόγω του σημαντικού ρόλου των νεφρών
στην ομοιοστασία του οργανισμού. Για την παθογένεια
των οστικών μεταβολικών διαταραχών σημαντικό
ρόλο έχει η διέγερση των παραθυρεοειδών αδένων
στα πλαίσια φυσιολογικού καταρχήν αντιρροπιστικού
μηχανισμού, που στην διάρκεια του χρόνου εξελίσσεται
σε συνεχή ερεθισμό και παθολογία των παραθυρεοειδών αδένων. Στην υπερδιέγερση αυτή κεντρικό ρόλο
παίζουν η προοδευτική κατακράτηση φωσφορικών
αλάτων, η σχετική ή απόλυτη ανεπάρκεια του ενεργού
μεταβολίτη της βιταμίνης D, που παράγεται από τους
νεφρούς, (καλσιτριόλη ή 1,25(ΟΗ)D), η υπερέκκριση
φωσφατονινών και η υπασβεστιαμία. Η παρατεταμένη
διαταραχή των παραθυρεοειδών αδένων, εφόσον δεν
ανασταλεί από την ύφεση της νεφρικής νόσου ή από
θεραπευτικούς χειρισμούς, οδηγεί στην ανάπτυξη
βαρύτερων και δύσκολα αναστρέψιμων, από θεραπευτικούς χειρισμούς, ιστολογικών αλλοιώσεων των
παραθυρεοειδών αδένων, όπως έντονη υπερπλασία
και υπερτροφία των κυττάρων, οζώδη υπερπλασία και
τελικά σε αδένωμα με μονοκλωνικό πολλαπλασιασμό
των κυττάρων (τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός). Οι διαταραχές αυτές προκαλούν σημαντικές
οστικές ιστολογικές αλλοιώσεις και αρκετά συχνά
βαριές κλινικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι
σοβαρότερες σε ασθενείς με μακρά πορεία ΧΝΝ, οπότε
η μακρόχρονη έκθεση σε «ουραιμικούς παράγοντες»
παίζει σημαντικό ρόλο, σε παιδιά, με συνέπεια τη
μειωμένη ανάπτυξη και οστικές παραμορφώσεις, σε
ασθενείς με χρόνιες διαμεσοσωληναριακές βλάβες και
σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο. Παράγοντες που
συμβάλλουν και επιτείνουν την δημιουργία οστικής
νόσου στους ασθενείς με ΧΝΝ αποτελούν, η ηλικία, η
ανεπάρκεια ορμονών που προοδευτικά εμφανίζεται
στην χρόνια νεφρική νόσο, η εκφυλιστική οστεοαρθροπάθεια, η ακινησία και η συχνή χρήση κορτικοειδών ή
άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων που συχνά
λαμβάνουν αυτοί οι ασθενείς.
Ιστολογικές βλάβες νεφρικής
οστεοδυστροφίας

Οι ιστολογικές βλάβες της Ν.Ο χωρίζονται σε
βλάβες α) υψηλής οστικής εναλλαγής (υψηλού οστικού μεταβολισμού) που οφείλονται κατ’εξοχήν στον
δευτεροπαθή ή τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.
Αυτές περιλαμβάνουν την κυστική ινώδη οστείτιδα και

την μικτή οστική νόσο, δηλαδή αλλοιώσεις ινώδους
οστείτιδας με συμμετοχή αλλοιώσεων χαμηλού οστικού μεταβολισμού, κυρίως οστεομαλακία.β) χαμηλής
οστικής εναλλαγής (οστικού μεταβολισμού) που περιλαμβάνουν την αδυναμική ή απλαστική οστική νόσο
και την οστεομαλακία (Πίνακας 1).
Ενώ παλαιότερα η συνηθέστερη μορφή νεφρικής
οστεοδυστροφίας ήταν η κυστική ινώδης οστειίτις,
τα τελευταία δεδομένα, λόγω της αύξησης της συχνότητας καταστολής του υπερπαραθυρεοειδισμού
κυρίως με φαρμακευτικά μέσα, αναδεικνύουν την
αδυναμική οστική νόσο σαν την συνηθέστερη ιστολογική μορφή.
Εξωσκελετικές εκδηλώσεις

Εκτός των παραπάνω αλλοιώσεων, σχετιζόμενες
με την παθογένεια της νεφρικής οστεοδυστροφίας
και με την πρόοδο της νεφρικής νόσου οι συγκεκριμένοι ασθενείς παρουσιάζουν σοβαρές αγγειακές
ασβεστώσεις και αθηροσκλήρωση. Παρόλο που οι
εξωσκελετικές αλλοιώσεις αυτών των ασθενών δεν
αποτελούν ρευματολογικές εκδηλώσεις με την στενή
έννοια του όρου, ακριβώς λόγω των σοβαρών κλινικών επιπλοκών που προκαλούν, οι αλλοιώσεις αυτές
εντάσσονται στον ευρύ όρο “Χρόνια νεφρική νόσοςΔιαταραχές οστικού μεταβολισμού” λόγω κοινών
παθογενετικών μηχανισμών.
Οι ασθενείς με ΧΝΝ χαρακτηρίζονται από μεγάλη
καρδιαγγειακή θνητότητα και γνωρίζουμε πλέον ότι
το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ατόμων πεθαίνει
πολύ πιο σύντομα και πριν την ένταξη σε εξωνεφρική
κάθαρση. Στις ΗΠΑ η αναμενόμενη μέση επιβίωση ενός
λευκού άνδρα 50-54 χρόνων στο γενικό πληθυσμό είναι
περισσότερο από 28 χρόνια. Αντίθετα, αν βρίσκεται
σε χρόνιο πρόγραμμα εξωνεφρικής υποστήριξης,
μπορεί να ζήσει κατά μέσο όρο μόνο 6 χρόνια. Αυτή η
υψηλή θνητότητα καρδιαγγειακής κυρίως αιτιολογίας,
είναι περισσότερο έκδηλη σε νέες ηλικίες, σε σχέση
με τον γενικό πληθυσμό, ακόμη και αν τα στατιστικά

Πινακας 1. Ιστολογικές βλάβες νεφρικής οστεοδυστροφίας.
• Υψηλής οστικής εναλλαγής (high turnover)
o Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, ινώδης
οστεΐτις
o Μικτή οστική νόσος
• Χαμηλής οστικής εναλλαγής
o Οστεομαλακία
o Αδυναμική οστική νόσος

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

αποτελέσματα διορθωθούν για παραδοσιακούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.
Τα αίτια αυτής της υψηλής επίπτωσης είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Γνωρίζουμε ότι αρκετοί από τους
γνωστούς παράγοντες κινδύνου στον γενικό πληθυσμό
ισχύουν και για τους ασθενείς με νεφρική νόσο, όπως
η ηλικία, ο διαβήτης, η υπέρταση, το κάπνισμα και
το οικογενειακό ιστορικό. Υπάρχουν όμως και οι μη
παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου που είναι ειδικοί
για τον συγκεκριμένο πληθυσμό αυτών των ασθενών,
και σχετίζονται με την «ουραιμία» όπως η νεφρική
αναιμία, ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
και οι διαταραχές ασβεστίου και φωσφόρου.
Οι συχνότερες εκδηλώσεις καρδιακής νόσου σε
ασθενείς με ΧΝΝ είναι η αθηροσκληρωτική αγγειακή
νόσος (ιδιαίτερα η στεφανιαία αθηροσκληρωτική νόσος)
και η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Ιδιαίτερα,
η συχνότητα και η βαρύτητα των στεφανιαίων και
βαλβιδικών ασβεστώσεων είναι πολύ υψηλή και σε
αρκετούς ασθενείς υπάρχει μια ταχεία εξέλιξη αυτών
των ασβεστώσεων. Μάλιστα, οι ασβεστώσεις των
στεφανιαίων αρτηριών είναι πολύ συχνές και αποτελούν προγνωστικό σημείο επικείμενης θνητότητας. Η
αυξημένη αυτή επίπτωση αρτηριοσκληρυντικής νόσου
προκαλεί σοβαρή σκλήρυνση (σκληρία) των αρτηριών
(arterial stiffness) ανεξάρτητη μάλιστα της αρτηριακής
υπέρτασης ή άλλων καρδιαγγειακών παραγόντων
κινδύνου. Η σκλήρυνση αυτή συσχετίζεται άμεσα
με την προοδευτική απώλεια νεφρικής λειτουργίας
και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η σκλήρυνση τόσο
μεγαλύτερος ο κίνδυνος θανάτου. Να θυμίσουμε ότι
χαρακτηριστικό της αθηροσκλήρυνσης είναι οι ασβεστώσεις του έσω χιτώνα, οι οποίες βρίσκονται στις
μεγάλες αρτηρίες κατά τόπους, σε ασθενείς μεγάλης
ηλικίας ανεξάρτητα της παρουσίας νεφρικής νόσου.
Χαρακτηριστικό όμως των ασθενών με ΧΝΝ αποτελεί
η αρτηριοσκλήρυνση του μέσου χιτώνα των μικρών
αγγείων (σκλήρυσνη του Mönckeberg), που είναι
διάχυτη, γραμμική και βρίσκεται και σε μικρή ηλικία
όπως στον σακχαρώδη διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια
διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία αυτή των ασβεστώσεων είναι μια ενεργός και ελεγχόμενη διαδικασία.
Σε μελέτες αγγείων ασθενών με ΧΝΝ διαπιστώθηκε
η έκφραση πρωτεϊνών οστικού μεταβολισμού στις
αγγειακές βλάβες τους (οστεοκαλσίνη, GLA πρωτεΐνη,
PTHrP, κολλαγόνο Ι), ενώ και τα κύτταρα των λείων
μυικών ινών των αγγείων αυτών των ασθενών είχαν
αποκτήσει χαρακτηριστικά οστεοβλαστών. Έτσι για
αυτές τις αλλαγές των αρτηριών των ασθενών με ΧΝΝ
και την αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακού θανάτου,
πιστεύεται ότι υπάρχει μια διαταραχή της ισορροπίας
μεταξύ αυξημένης διαδικασίας ασβεστώσεων των
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αγγείων και ανατροπής αυτής της διαδικασίας μέσω
κυτταρικών μηχανισμών. Από τη μια μεριά διεγέρτες
των ασβεστώσεων όπως Ca, P, συνεχής παρουσία μικροφλεγμονής, διαταραχές λιπιδίων, αυξημένο
οξειδωτικό stress και από την άλλη αναστολείς των
ασβεστώσεων όπως η Φετουίνη, η MGP η βιταμίνη Κ,
η παρουσία πυροφωσφορικών. Η μεταμόρφωση των
αγγειακών λείων μυϊκών ινών σε οστεοκύτταρα και η
ενσωμάτωση κρυστάλλων Ca και αύξηση της θεμέλιας
ουσίας με συνέπεια την επασβέστωση και την τελική
αγγειοσκλήρυνση αποτελεί την κατάληξη αυτής της
προοδευτικής διαδικασίας. Γενετικοί παράγοντες και
επιπτώσεις περιβαλλοντολογικές, όπως συγκεντρώσεις
ασβεστίου και φωσφόρου είναι δυνατόν να στρέψουν
αυτές τις κυτταρικές διαδικασίες προς τη μια ή την
άλλη κατεύθυνση.
Παρόλο που οι μηχανισμοί δεν είναι πλήρως διευκρινισμένοι, αρκετές μελέτες φαίνεται να υποστηρίζουν
ότι ο αυστηρός έλεγχος των επιπέδων φωσφόρου
ορού βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών με ΧΝΝ.
Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική
κάθαρση ο έλεγχος της υπερφωσφαταιμίας δύσκολα
επιτυγχάνεται χωρίς να διαταραχθεί η σωστή διατροφή
τους. Για αυτό τον στόχο τα Νεφρολογικά εργαλεία
αποτελούν η επαρκής κάθαρση, η διαιτητική μείωση
των φωσφορικών και τα δεσμευτικά σκευάσματα
του φωσφόρου.
Κλινική συμπτωματολογία

Οι κατεξοχήν ρευματολογικές εκδηλώσεις αυτών
των ασθενών χαρακτηρίζονται από έντονα οστικά
άλγη, μυοπάθεια, οστικές παραμορφώσεις κυρίως σε
παιδιά, οτεοπόρωση και κατάγματα. Συχνά αναπτύσεται σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (αρκετά σύνηθες
σε ασθενείς τελικού σταδίου) καταστροφική οστεοαρθροπάθεια (οφειλόμενες στον σοβαρό και ανεξέλεγκτο
υπερπαραθυρεοειδισμό και/ή στην αμυλοείδωση της
αιμοκάθαρσης). Οι δαταραχές αρθρώσεων του τύπου
της εκφυλιστικής αρθρωπάθειας συνοδεύουν συχνά
αυτούς τους ασθενείς ενώ και η ουρική αρθρίτιδα,
κυρίως σε ασθενείς τελικού σταδίου σε εξωνεφρική
κάθαρση παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα. Εκτός
αυτών, είναι δυνατόν να εμφανιστούν κυρίως σε ασθενείς με τελικό στάδιο ΧΝΝ, εναπόθεση κρυστάλλων σε
αρθρώσεις και μερικές φορές να λαμβάνουν κλινικά
τη μορφή κρίσεων ουρικής αρθρίτιδος. Πρόκειται για
εναπόθεση κρυστάλλων πυροφωσφοριικού ασβεστίου
(ψευδο-ουρική αρθρίτις-pseudogout). Η εναπόθεση
αφορά διάφορες αρθρώσεις κυρίως καρπούς, αγκώνες,
ισχία και γόνατα. Η αναρρόφηση αρθρικού υγρού και
η εξέτασή του σε πολωμένο φωτο-μικροσκόπιο αποκαλύπτει τους κρυστάλλους και θέτει τη διάγνωση.
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Μυοπάθεια

Συχνή εκδήλωση εγγύς κεντρικής μυοπάθειας πιθανά οφειλόμενη στην ανεπάρκεια ή έλλειψη βιταμίνης
D, παλαιότερα και στην τοξική εναπόθεση αργιλλίου.
Καλή επάρκεια εξωνεφρικής υποστήριξης και αναπλήρωση έλλειψης βιταμίνης D συνήθως υποστρέφει
αυτή την εκδήλωση.
Κατάγματα

Τα παλαιότερα χρόνια με τις λιγοστές θεραπευτικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους ασθενείς ήταν
πολή συχνή η εμφάνιση σοβαρών καταγμάτων, είτε
οστεοπορωτικών είτε άλλης αιτιολογίας, όπως τοξική
εναπόθεση αργιλλίου, οστεομαλακίας από έλλειψη
βιταμίνης D. Με τα νεότερα θεραπευτικά μέσα, με την
καλύτερη επάρκεια κάθαρσης, η συχνότητα καταγμάτων έχει μειωθεί. Πάντως οι ασθενείς αυτοί έχουν
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καταγμάτων από
τον γενικό πληθυσμό όχι μόνον λόγω απώλειας οστικής μάζας αλλά και λόγω διαταραχών της ποιότητας
της. Σχετίζονται με τη μεγάλη διάρκεια εξωνεφρικής
υποστήριξης, την παρουσία αδυναμικής οστικής νόσου
(υπέρμετρη καταστολή υπερπαραθυρεοειδισμού;),
ιστορικό λήψης κορτικοστεροιεδών κ.ά. Αυτόματες
ρήξεις τενόντων, παλαιότερα συχνές λόγω ανεξέλεγκτου υπερπαραθυρεοειδισμού, τώρα παρουσιάζονται
με μικρότερη συχνότητα.
Αμυλοείδωση σχετιζόμενη
με την εξωνεφρική κάθαρση

Πρόκειται για μια σοβαρή κλινική εκδήλωση των
ασθενών που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση ή
σπανιότερα, που παρουσιάζουν μακροχρόνια πορεία
νεφρικής νόσου. Παρουσιάζεται με κλινική έκφραση
αρθαλγιών, καταστροφικές αρθρικές εκδηλώσεις κυρίως σε σπονδύλους αλλά και σε άλλες αρθρώσεις,
με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Συνοδεύεται από
εναποθέσεις β2 μικροσφαιρίνης στους ιστούς. Εναποθέσεις αμυλοειδούς και κλινική συμπτωματολογία
υπάρχουν στις αρθρώσεις του ώμου, στους σπονδύλους, στα γόνατα στις μικρότερες αρθρώσεις ενώ
αρκετές φορές υπάρχει οίδημα και κακή κινητικότητα
μέχρι πλήρους ανικανότητας. Εμφανίζεται σπανιότερα
τα τελευταία χρόνια λόγω καλύτερης κλινικής υποστήριξης. Όσο όμως αυξάνεται ο χρόνος που βρίσκεται
κανείς σε εξωνεφρική υποστήριξη η πιθανότητα σοβαρών κλινικών εκδηλώσεων αυξάνεται. Θεραπευτικά
αυτό που μπορεί να προσφέρει κανείς είναι κυρίως
η μεταμόσχευση νεφρού, που επιτρέπει την κλινική

τουλάχιστον ύφεση των συμπτωμάτων.
Ουρική αρθρίτις

Πέραν της παρουσίας της σε ασθενείς με γνωστό
από πριν την εμφάνιση της ΧΝΝ πρόβλημα, οι ασθενείς σε εξωνεφρική κάθαρση παρουσιάζουν αυξημένη
συχνότητα εμφάνισης ουρικής αρθρίτιδος, η οποία
έχει μάλιστα συσχετισθεί με αυξημένη πιθανότητα
θανάτου. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή
της αποτελούν η ηλικία, ο χρόνος στην εξωνεφρική
κάθαρση και η λήψη αλκοόλ.
Νεφρογενής συστηματική ίνωση

Μια άλλη ρευματολογική εκδήλωση αυτών των
ασθενών που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια,
αποτελεί η νεφρογενής συστηματική ίνωση (ΝΣΙ).
Αυτή είναι μια νόσος που προσβάλει κατεξοχήν το
δέρμα με ομοιότητα σκληροδέρματος, χωρίς όμως να
φείδεται σε κάποιες περιπτώσεις και άλλων οργάνων
όπως το ήπαρ, τον πνεύμονα, την καρδιά και τους
μυς. Κατά τις πρώτες αναφορές, όπου κυριαρχούσε
η δερματική προσβολή, είχε ονομασθεί νεφρογενής
ινωποιητική δερματοπάθεια, μετά όμως από αύξηση
των αναφορών σε ασθενείς και με άλλες συστηματικές
εκδηλώσεις προτιμήθηκε ο πρώτος όρος.
Παθογένεια

Η νόσος εμφανίζεται μετά από έκθεση σε σκιαγραφικά με βάση το Γαντολίνιο που έχει μοριακή μάζα
περίπου 550 Da, κατανέμεται στον εξωκυττάριο χώρο
(Vd-0,6/Kg), δεν μεταβολίζεται και δεν συνδέεται με
πρωτεΐνες. Η απέκκριση του γίνεται χωρίς αλλαγές
από τους νεφρούς (όχι σωληναριακή έκκριση). Πάνω
από το 90% της ουσίας απομακρύνεται σε 1 ημέρα.
Έχει ημίσεια ζωή 1,3-1,6 ώρες και η απομάκρυνσή
του επιμηκύνεται σε νεφρική ανεπάρκεια. Ο μηχανισμός εμφάνισης αυτής της νόσου δεν έχει ακόμη
διευκρινισθεί. Πιθανολογείται ότι η μειωμένη νεφρική
κάθαρση του Γαντολίνιου στους συγκεκριμένους ασθενείς, αυξάνει τη βιολογική μέση ζωή της ουσίας και
τη διάσπασή της σε ιονική κατάσταση, αυξάνοντας
έτσι την έκθεση των ιστών στο φάρμακο, με συνέπεια
τη φλεγμονώδη αντίδραση και την ίνωση. Δεν είναι
ξεκάθαρο ακόμη πως αυτό οδηγεί στη συστηματική
ίνωση, αλλά η διαθεσιμότητα της ουσίας στους ιστούς
διευκολύνεται από αγγειακά τραύματα και ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία. Πάντως, δύο είναι κυρίως οι συντελεστές της παθογένειας της ΝΣΙ. Η ενεργοποίηση της
οδού του αυξητικού παράγοντα TGF-β και η αύξηση
των κυκλοφορούντων ινωδοκυττάρων που φαίνεται
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ότι είναι και υπαίτια για την ιστική ίνωση και όχι τα
τοπικά δενδριτικά κύτταρα των ιστών που έχουν
προσληφθεί. Και με τους δύο αυτούς μηχανισμούς,
το αρχικό γεγονός φαίνεται ότι είναι η τοξική ιστική
εναπόθεση του Γαντολίνιου. Χαρακτηριστικά, πρόκειται
για προοδευτική πάχυνση δέρματος που είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει όλο τον κορμό και τα άκρα.
Συνήθως φείδεται του προσώπου και εμφανίζεται
μέσα σε 2 εβδομάδες μετά την έκθεση στο σκιαγραφικό
ενώ σπάνια μπορεί να έχει κεραυνοβόλο παρουσίαση
(5% των περιπτώσεων). Συχνά συνοδεύεται από
έντονα οστικά άλγη, μυϊκή αδυναμία, επιταχυνόμενη
απώλεια κινητικότητας με συσπάσεις αρθρώσεων
και ανάγκη κλινοστατισμού ενώ υπάρχει και αυξημένη
θνητότητα. Άλλα συνήθη συμπτώματα αποτελούν ο
κνησμός, καύσος, και οξύς πόνος σε περιοχές που
έχουν προσβληθεί, δυσκαμψία, πάχυνση και τράβηγμα του δέρματος πάνω από τα άκρα και αδυναμία
βάδισης ή έκτασης των άκρων.
ΣΥΝΟΨΗ
Οι ασθενείς με ΧΝΝ παρουσιάζουν 1. Σοβαρές
σκελετικές και ιστολογικές αλλοιώσεις οστών, κλινική
συμπτωματολογία, βιοχημικές και ορμονικές διαταραχές, μεταστατικές εξωσκελετικές ασβεστώσεις, οστικά
άλγη και κατάγματα, μυοπάθεια, αυτόματες ρήξεις
τενόντων και οστικές παραμορφώσεις. 2. Αυξημένη
καρδιαγγειακή θνητότητα που φαίνεται να σχετίζεται
με τις διαταραχές μεταβολισμού των οστών κατά
την πρόοδο της νεφρικής βλάβης. Θεραπευτικά δεν
υπάρχουν δυνατότητες πλήρους αποκατάστασης
τέτοιων διαταραχών αλλά το βασικότερο αποτελεί η
πρόληψη εμφάνισης του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, η αποφυγή υπερβολικών θεραπευτικών
χειρισμών (υπερ-καταστολή υπερπαραθυρεοειδισμού,
υπέρμετρη χορήγηση ασβεστίου), καλή επάρκεια
εξωνεφρικής υποστήριξης, προτροπή για άσκηση και
φυσιολογική κατά το δυνατόν φυσική δραστηριότητα.
Η μεταμόσχευση νεφρού σε ασθενείς τελικού σταδίου
αποκαθιστά εν μέρει τις ρευματολογικές διαταραχές
αυτών των ασθενών.
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Ρευματολογικές εκδηλώσεις
στα δερματικά νοσήματα
ΓΧ Αναστασιάδης

summary
ANASTASIADIS GH. Reumatologic manifestations in skin diseases. This review describes the
rheumatologic manifestations in skin diseases. The combination of rheumatic symptoms with certain
dermatologic rashes are so important, that it is a prerequisite for the diagnosis. There are many skin
diseases with arthritis, arthralgia, or muscle involvement. So in this review there is a description of
rheumatic manifestations of viral arthritis, psoriasis, Reiter’s disease, reactive arthritis, Behcet’s disease,
SAPHO syndrome, acne, gout etc. The rheumatic manifestations may precede, coincide or follow
the skin rash. The joint involvement in skin diseases may be mild and innocent but sometimes it is
deforming and mutilans. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 153-163, 2010.
Key words: arthritis, arthralgia, psoriasis, Reiter’s disease, Behcet’s disease, SAPHO syndrome,
acne, viral arthritis, reactive arthritis, hyperostosis, synovitis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι ρευματολογικές εκδηλώσεις που παρουσιάζονται σε
συνηθισμένα και πιο σπάνια δερματικά νοσήματα. Ο συνδυασμός των δερματολογικών και
ρευματολογικών εκδηλώσεων είναι τόσο σημαντικός, που σε πολλά νοσήματα είναι προϋπόθεση
για την τεκμηρίωση της διάγνωσης. Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι ήπιες,
αλλά μπορεί και να είναι ακρωτηριαστικές όπως π.χ. συμβαίνει σε λίγες ευτυχώς περιπτώσεις
ψωριασικής αρθρίτιδας. Οι αρθραλγίες και η αρθρίτιδα μπορεί να προηγηθούν των δερματικών
εκδηλώσεων, μπορεί να συμπέσουν με το εξάνθημα και μπορεί να εμφανιστούν μετά την έκθυση
του εξανθήματος. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 153-163, 2010.
Λέξεις κλειδιά: αρθρίτιδα, ψωρίαση, νόσος του Reiter, νόσος του Behçet, σύνδρομο SAPHO,
ακμή, ιογενής αρθρίτιδα, αντιδραστική αρθρίτιδα, υπερόστωση, υμενίτιδα, αρθραλγίες.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕς ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς ΣΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπου, που δεν επικαλύπτει απλά τον οργανισμό,
αλλά βρίσκεται σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση με

τα υπόλοιπα όργανα και συστήματα, έτσι μπορεί
να επηρεάζει, αλλά πιο συχνά επηρεάζεται από τις
παθήσεις των άλλων οργάνων και συστημάτων.
Το δέρμα είναι ορατό και προσιτό όργανο, δύσκολο
στην κλινική αξιολόγηση, αλλά εύκολο στη διαγνωστική
λήψη βιοψίας, που πιθανά μπορεί να τεκμηριώσει
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μια διάγνωση. Τα οστά και οι αρθρώσεις είναι συχνά
όργανα που πάσχουν σε διάφορες παθήσεις του
δέρματος.
Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις μπορεί να αφορούν:
	1. Νοσήματα ιογενή που έχουν εκδηλώσεις από το
δέρμα και τις αρθρώσεις π.χ. ερυθρά, λοιμώδες
ερύθημα κ.λπ.
	2. Δερματικά νοσήματα όπως π.χ. η ψωρίαση ή και
το όμοιο κλινικά σύνδρομο Reiter.
3. Νοσήματα που είναι συστηματικά και έχουν εκδηλώσεις από το δέρμα, τις αρθρώσεις ή και άλλα
όργανα π.χ. τα νοσήματα του συνδετικού ιστού: ο
Λύκος, η δερματομυοσίτιδα και η σκληροδερμία.
4. Αγγειϊτιδικά σύνδρομα κυρίως η δερματική αγγειΐτιδα.
5. Μικροβιακά νοσήματα όπως η λέπρα, η σύφιλη,
η γονοκοκκική λοίμωξη και η νόσος του Lyme.
6. Διάφορα νοσήματα άγνωστης αιτίας ή γενετικά
καθορισμένα π.χ. η νόσος του Αδαμαντιάδη-Βehçet,
η σαρκοείδωση, το σύνδρομο Kawasaki, ο Μεσογειακός πυρετός, η πολυεστιακή δικτυοϊστιοκυττάρωση
κ.λπ.
7. Ουδετεροφιλικές φλεγμονώδεις δερματοπάθειες
όπως το σύνδρομο Sweet και το γαγγραινώδες
πυόδερμα.
8. Νοσήματα από εναπόθεση κρυστάλλων, ή άλλου
παθολογικού υλικού στις αρθρώσεις και το δέρμα
π.χ. ουρική αρθρίτιδα, αμυλοείδωση κ.λπ.
9. Διάφορα νοσήματα ή καταστάσεις όπως σύνδρομο
SAPHO κ.λπ.
Στην παρουσίαση αυτή θα τονιστούν οι ρευματολογικές και δερματικές εκδηλώσεις χωρίς να δοθεί
ιδιαίτερη σημασία στη συνολική παρουσίαση των
νόσων, στις οποίες θα αναφερθούμε.
Η ιογενής αρθρίτις χαρακτηρίζεται από φλεγμονή
των αρθρώσεων που προκαλείται από τη λοίμωξη.
Αλλαγές που προκαλούνται στο ανοσολογικό σύστημα από τη λοίμωξη (υπερβολική έκφραση CD8+
T λεμφοκυττάρων στο αρθρικό υγρό σε ασθενείς με
ρευματοειδή αρθρίτιδα ή λοίμωξη με ιό Εpstein Βar),
μπορεί να οδηγήσουν σε οξεία αρθρίτιδα, που στη
συνέχεια μπορεί να γίνει χρόνια ή να παραμείνει
χρόνια αρθραλγία.
Οι ιοί είναι παράγοντες που προκαλούν λοίμωξη
ή λειτουργούν σαν συμπαράγοντες στην ανάπτυξη
ρευματικών νόσων. Η ιογενής λοίμωξη εξαρτάται από
παράγοντες του ξενιστή και από παράγοντες του ιού.
Οι παράγοντες του ξενιστή είναι πολύ σπουδαίοι και
περιλαμβάνουν την ηλικία, το φύλο, το γενετικό υπόβαθρο και την ανοσολογική απάντηση. Οι παράγοντες
που εξαρτώνται από τον ιό περιλαμβάνουν την πύλη

εισόδου, τον πολλαπλασιασμό, την επίδραση των
κυτοκινών και την ικανότητα εγκατάστασης επίμονης
ή λανθάνουσας ιογενούς λοίμωξης. Τα μολυσμένα
κύτταρα μπορεί να υποστούν απόπτωση. Τα άνοσα
συμπλέγματα που δημιουργούνται από την αντισωματική απάντηση μπορεί να εναποτεθούν στις θέσεις
της λοίμωξης ή στον αρθρικό υμένα. Τέλος η ιογενής
λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει αυτοανοσία, πολυκλωνική διέγερση των Β-λεμφοκυττάρων, ανοσοανεπάρκεια
ή και διαταραχή της ανοσολογικής ανοχής (1).
Οι κυριώτερες ιογενείς λοιμώξεις που προσβάλλουν τις αρθρώσεις και έχουν δερματικά συμπτώματα
είναι: το λοιμώδες ερύθημα (5η νόσος) λοίμωξη που
οφείλεται στο μονής έλικας DNA παρβοϊό Β19, ο
οποίος μεταδίδεται κυρίως αερογενώς. Προσβάλλει
πιο συχνά τα παιδιά αλλά και ενήλικες.
Κλινικά χαρακτηριστικά στα παιδιά

- Έως 70% είναι ασυμπτωματικά
- Λίγα έχουν γριπώδη συνδρομή με πυρετό, κεφαλαλγία, πονόλαιμο, βήχα, ανορεξία, έμετο, διάρροια
και αρθραλγία
- Χαρακτηριστικό είναι το ερύθημα των παρειών και
το δικτυωτό εξάνθημα στον κορμό
- Τα συμπτώματα από τις αρθρώσεις είναι σπάνια
(5-10%) (2).
Κλινικά χαρακτηριστικά στους ενήλικες

Το εξάνθημα εδώ είναι σπάνιο, αλλά πιο συχνή είναι
η προσβολή των αρθρώσεων (έως και 60%), κυρίως
με τη μορφή αρθραλγιών (συμμετρική περιφερική
πολυαρθραλγία με πρωινή δυσκαμψία και οίδημα)
και λιγότερο με τη μορφή αρθρίτιδας (3) (θεωρείται
ότι ευθύνεται για το 12% των περιπτώσεων αιφνίδιας
πολυαρθρίτιδας στους ενήλικες)
Η ηπατίτιδα Α είναι ένας ιός μονής έλικας RNA και
μπορεί να κάνει εξάνθημα, που να συνοδεύεται από
αρθραλγίες κυρίως στην οξεία φάση της λοίμωξης.
Ευθύνεται για το 10-14% των ιογενών αρθριτίδων.
Η ηπατίτιδα Β είναι ιός με διπλή έλικα DNA και
ευθύνεται για το 20-25% των ιογενών αρθριτίδων.
Τα κλινικά χαρακτηριστικά της είναι:
- Η συμμετρική προσβολή των αρθρώσεων κυρίως
στα χέρια και στα γόνατα
- Η αρθρίτιδα και το εξάνθημα -κυρίως κνίδωση- μπορεί να προηγούνται του ίκτερου και να επιμείνουν
πολλές εβδομάδες μετά την υποχώρησή του.
- Υποτροπιάζουσα πολυαρθρίτιδα ή πολυαρθραλγία
μπορεί να συνοδεύει τη χρόνια ενεργό ηπατίτιδα.
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Η ηπατίτιδα C είναι ένας ιός μονής έλικας RNA με
τα εξής κλινικά χαρακτηριστικά: Η προσβολή των
αρθρώσεων με τη μορφή αρθραλγιών και μυαλγιών, οι
αρθρώσεις που προσβάλλονται είναι των χεριών, των
καρπών, του ώμου, των γονάτων και των ισχίων.
Η ηπατίτιδα C σχετίζεται στην πλειονότητα των
περιπτώσεων με τη μικτή κρυοσφαιριναιμία που περιλαμβάνει την τριάδα των συμπτωμάτων αρθρίτιδα,
ψηλαφητή πορφύρα και κρυοσφαιριναιμία.
Η ερυθρά είναι ένας ιός μονής έλικας RNA και μολύνει τους ανθρώπους αερογενώς. Στο 50-75% είναι
συμπωματική λοίμωξη ενώ στο υπόλοιπο ποσοστό
είναι ασυμπτωματική. Τα κλινικά χαρακτηριστικά στα
παιδιά και τους ενήλικες είναι:
- Χαμηλός πυρετός, κακουχία, καταρροή.
- Οπισθοωτιαία, υπινιακή και οπίσθια τραχηλική
λεμφαδενοπάθεια.
- Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα που ξεκινάει από το
πρόσωπο, επεκτείνεται στον κορμό, τα άνω άκρα
και τέλος στα κάτω άκρα.
- Η αρθρίτιδα είναι ξαφνική και εμφανίζεται μια
εβδομάδα πριν ή μετά το εξάνθημα.
- Χαρακτηρίζεται από πρωινή δυσκαμψία, είναι
συμμετρική, σύντομης διάρκειας και δεν αφήνει
υπολειμματικές βλάβες στις αρθρώσεις όταν αποδράμει (4).
- Ο εμβολιασμός σε ένα μικρό ποσοστό προκαλεί
προσβολή των αρθρώσεων όμοια με αυτή της
φυσικής λοίμωξης.
Οι αδενοϊοί και οι ιοί coxsackie B2, B3, B4 και B6
εκτός από πυρετό και εξάνθημα κηλοβλατιδώδες ή
φυσαλλιδώδες, μπορεί να συνοδεύονται από υποτροπιάζοντα επεισόδια πολυαρθρίτιδας, μυαλγίας,
πλευρίτιδας, μυοκαρδίτιδας, φαρυγγίτιδας και λευκοκυττάρωσης.
Η HIV λοίμωξη σχετίζεται συχνά με ρευματικές
εκδηλώσεις. Η πιο συχνή εκδήλωση είναι η αρθραλγία
σε ποσοστό 25-40%, άλλες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν
τη σπονδυλαρθροπάθεια, τη φλεγμονώδη μυοπάθεια,
την ινομυαλγία (30%) και την ουρική αρθρίτιδα (5).
Οι σηπτικές λοιμώξεις των αρθρώσεων δεν είναι
πιο συχνές στους ασθενείς με HIV λοίμωξη, μπορεί
όμως να προκύψει σηπτική αρθρίτιδα, τενοντίτιδα,
Bursitis ή λοίμωξη στους μυς και τα οστά.
Η αρθρίτιδα που σχετίζεται με την HIV λοίμωξη έχει
τα χαρακτηριστικά των άλλων ιογενών αρθριτίδων,
δηλαδή έχει οξεία έναρξη, βραχεία διάρκεια, υποτροπές, αλλά χωρίς διαβρωτικές αλλοιώσεις.
Διάχυτο διηθητικό λεμφοκυτταρικό σύνδρομο,
που μοιάζει με το σύνδρομο Sjögren (ξηροστομία,
ξηροφθαλμία, διόγκωση σιελογόνων ανδένων και
λεμφοκυτταρική διήθηση της γαστρεντερικής οδού,
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των πνευμόνων και των νεφρών) η διαφορά από το
κλασικό σύνδρομο Sjögren είναι ότι στη λεμφοκυτταρική
διήθηση υπερέχουν τα CD8+ λεμφοκύτταρα μάλλον
παρά τα CD4+ που υπάρχουν στο κλασικό.
Η αντιδραστική αρθρίτιδα που σχετίζεται με την HIV
λοίμωξη συμβαίνει στο 0,5-3% των περιπτώσεων και
χαρακτηρίζεται από ολιγοαρθρίτιδα των κάτω άκρων
(μπορεί να είναι έντονα διαβρωτική) και ουρηθρίτιδα,
ενώ σπάνια εδώ είναι η επιπεφυκίτιδα. Η συχνότητα
του HLA-B27 στην αντιδραστική αρθρίτιδα, στην HIV
λοίμωξη, είναι ίδια με αυτήν που παρατηρείται στην
αντιδραστική αρθρίτιδα χωρίς HIV λοίμωξη.
Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα συμβαίνουν
συνήθως όψιμα στην πορεία της HIV λοίμωξης και
συχνά είναι σοβαρές (6).
Η ψωρίαση είναι μια από τις συχνές φλεγμονώδεις
δερματικές νόσους, που προσβάλλει περίπου το 2-3%
του γενικού πληθυσμού. Η ηλικία έναρξης της νόσου
τοποθετείται κυρίως μεταξύ 20 και 30 ετών, χωρίς
να αποκλείονται οι άλλες ηλικίες. Η σοβαρότητα της
νόσου ποικίλλει από λίγες ασυμπτωματικές πλάκες
μέχρι γενικευμένο εξάνθημα, που μπορεί να απειλήσει
και τη ζωή του ασθενούς.
Οι χαρακτηριστικές δερματικές βλάβες αποτελούνται από ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες με αργυρόχροα λέπια, ή φλυκταινώδεις βλάβες εντοπισμένες ή
γενικευμένες (7). Οι θέσεις εντόπισης είναι το τριχωτό
της κεφαλής, οι αγκώνες, τα γόνατα, οι παλάμες και
τα πέλματα.
Εκτός από το δέρμα η νόσος προσβάλλει τα νύχια
και τις αρθρώσεις. Τα νύχια προσβάλλονται στο 30-50%
των ασθενών με ψωρίαση και στο 80% των ασθενών
με ψωριασική αρθρίτιδα κυρίως των μεσοφαλλαγικών
αρθρώσεων των χεριών.
Στα νύχια προκαλεί ονυχόλυση, βοθρία, δυστροφία,
πάχυνση ή και απόπτωση των νυχιών. Οι βλάβες στα
νύχια μπορεί να είναι η μόνη εκδήλωση της ψωρίασης.
Η παρουσία δερματικών βλαβών και βλαβών στα νύχια είναι βοηθητικές για τη διάγνωση της ψωριασικής
αρθρίτιδας, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη ότι
πολλοί ασθενείς με ψωρίαση μπορεί να έχουν αρθρίτιδα άλλης αιτίας (8).
Οι κυριότερες κλινικές μορφές ψωρίασης είναι η
σταγονοειδής – με μικρές βλατιδώδεις βλάβες – που
αναπτύσσονται μετά από στρεπτοκοκκική λοίμωξη,
η κατά πλάκες, η φλυκταινώδης – εντοπισμένη και
γενικευμένη – και η ερυθροδερμική που μπορεί να έχει
γενικά συμπτώματα.
Οι αρθρώσεις στην ψωρίαση προσβάλλονται σε
ποσοστό 7% των ψωριασικών ασθενών. Έχουν περιγραφεί 5 τύποι προσβολής των αρθρώσεων στην
ψωρίαση:
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• Η ασύμμετρη αρθρίτιδα κυρίως των χεριών και των
ποδιών όπου προσβάλλονται 2-3 αρθρώσεις και
παρατηρείται σε ποσοστό 70% των ψωριασικών
που έχουν αρθρίτιδα.
• Η συμμετρική προσβολή των αρθρώσεων τύπου
ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Ο τύπος αυτός παρατηρείται στο 15% των ασθενών με ψωριασική
αρθρίτιδα.
• Ο τρίτος τύπος είναι η κλασική ψωριασική προσβολή των αρθώσεων κυρίως των άπω μεσοφαλλαγγικών και αφορά το 16% των ψωριασικών με
αρθρίτιδα.
• Ο τέταρτος τύπος είναι η ακρωτηριαστική αρθρίτιδα (arthritis mutilans) όπου στις σοβαρές περιπτώσεις καταστρέφονται πλήρως οι φάλλαγγες
και προκύπτουν τα τηλεσκοπικά δάκτυλα (operaglass deformity), αυτός ο τύπος αφορά το 5% των
ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα.
• Τέλος 5% των ασθενών έχουν αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η οποία δεν διαφέρει από την ιδιοπαθή,
αφού είναι σε αυξημένο ποσοστό το HLA-B27 και
μπορεί να συμβεί και ιρίτιδα (9).
Σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα οι δερματικές
βλάβες είναι συνήθως πιο σοβαρές, π.χ. οι φλυκταινώδεις βλάβες συμβαίνουν στο 15% των ασθενών αυτών,
αλλά μόνο στο 4% των άλλων ασθενών.
To σύνδρομο Reiter συνήθως αναπτύσσεται 2-4
εβδομάδες μετά από μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα από
χλαμύδια Trachomatis ή μετά από γαστρεντερίτιδα
από Shingella flexneri, Salmonella ή Yersinia κυρίως σε
άνδρες με HLA-B27. Η εισβολή συνήθως είναι οξεία με
πυρετό, κακουχία και κόπωση.
Οι βλάβες που χαρακτηρίζουν το σύνδρομο είναι
η επιπεφυκίτιδα ή και ραγοειδίτιδα, επισκληρίτιδα,
κερατίτιδα, οι ψωριασιόμορφες βλάβες του δέρματος, οι διαβρώσεις στη στοματική κοιλότητα και η
αντιδραστική αρθρίτιδα, χωρίς όμως να είναι όλες
απαραίτητες για τη διάγνωση (ατελές Σ. Reiter).
Οι δερματικές βλάβες περιλαμβάνουν τη βαλανίτιδα circinata, τις υπερκερατωσικές βλάβες παλαμών
και πελμάτων (βλενορραγική κερατοδερμία) και τις
ψωριασιόμορφες βλάβες σε θέσεις εντόπισης όπως
και της ψωρίασης. Οι ονυχοδυστροφίες χαρακτηρίζονται από πάχυνση, δυσχρωμία και ομοιάζουν με
την ονυχία στην ψωρίαση ή στην ονυχομυκητίαση.
Χαρακτηριστικά δεν παρατηρούνται βοθρία στο Σ
Reiter. Άλλα συμπτώματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν τη μυοκαρδίτιδα, την περικαρδίτιδα και την
περιφερική νευροπάθεια. Λόγω της συσχέτισης του
συνδρόμου Reiter με το HLA-B27, την κλινική επικάλυψη με την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια και
την ψωριασική αρθρίτιδα, η αντιδραστική αρθρίτιδα

ταξινομείται σαν ένας τύπος οροαρνητικής σπονδυλαρθροπάθειας (10).
Η αρθρίτιδα του συνδρόμου είναι ασύμμετρη πολυή ολογοαρθρίτιδα των αθρώσεων που επιβαρύνονται
(γόνατα, ποδοκνημική, ισχύο) και λιγότερο οι άλλες
αρθώσεις (ώμου, καρπών, αγκώνων). Τρεις είναι οι
χαρακτηριστικές εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό
σύστημα:
	1. η αλλαντοειδής διόγκωση των δακτύλων χεριών
και ποδιών όμοια με αυτήν της ψωρίασης.
	2. διόγκωση στην κατάφυση του Αχιλλείου τένοντα
ή ευαισθησία στην πρόσφυση της πελματιαίας
απονεύρωσης και
3. χαμηλή οσφυαλγία λόγω ιερολαγονίτιδας, όμοια με
αυτήν της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας,
στην οποία καταλήγουν το 3% των ασθενών με Σ
Reiter (11).
Η φλεγμονή στην ψωριασική αρθροπάθεια και
σε αυτήν του Σ. Reiter, επεκτείνεται κατά μήκος των
τενόντων και στις περιοχές πρόσφυσης των τενόντων
και των συνδέσμων πάνω στα οστά (ενθεσοπάθεια).
Οι φλεγμονές στις θέσεις αυτές ευθύνονται για την
αλλαντοειδή διόγκωση των δακτύλων στις πιο πάνω
παθήσεις.
Ο ερυθηματώδης λύκος είναι ένα νόσημα με μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στον
δισκοειδή δερματικό λύκο (discoid lupus erythematosus,
DLE) μέχρι και στο συστηματικό λύκο (Systemic lupus
erythematosus, SLE) που προσβάλλει πολλά όργανα.
Βλάβες δισκοειδούς λύκου μπορεί να αναπτύξουν
ασθενείς με SLE και ένα ποσοστό ασθενών με DLE
(<5%) μπορεί να αναπτύξουν SLE (12). Ασθενείς με
DLE σπάνια πληρούν τα κριτήρια διάγνωσης για SLE.
Μερικοί ασθενείς έχουν βλάβες χαρακτηριστικές υποξέος λύκου (subacute cutaneous lupus erythematosus,
SCLE), ενώ μπορεί να προσβληθούν οι αρθρώσεις με
αρθραλγίες και αρθρίτιδα. Οι Ασθενείς με δερματικό
λύκο μπορεί να εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα
συστηματικού, γι αυτό πρέπει να αξιολογούνται για
την ύπαρξη πλευρίτιδας, περικαρδίτιδας, νευρολογικής
ή νεφρικής προσβολής.
Στο δερματικό λύκο μπορεί να έχουμε θετικά ΑΝΑ
σε χαμηλούς τίτλους σε ποσοστό περίπου 20%, επίσης
Anti-Ro (SS-A) αυτοαντισώματα σε ποσοστό 1-3% και
Anti-dsDNA ή anti-Sm αντισώματα σε ποσοστό <5%
των ασθενών.
Τέλος μπορεί να έχουμε λευκοπενία, αυξημένη
ΤΚΕ, ελλατωμένο συμπλήρωμα, θετικό ρευματοειδή
παράγοντα και πρωτεϊνουρία.
Ο συστηματικός λύκος (SLE) είναι χρόνια αυτοάνοση πάθηση που μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε
όργανο και έχει ποικίλλη πορεία. Τα συμπτώματα
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είναι γενικά που περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση,
αρθραλγία. Από τα διάφορα συστήματα προκύπτουν
πολλά κλινικά σημεία, από αυτά εδώ θα περιγράψουμε
τα μυοσκελετικά και τα σημεία από το δέρμα.
Οι πόνοι στις αρθρώσεις είναι ένα από τα πιο συχνά
αρχικά συμπτώματα του SLE, που αναγκάζουν τους
ασθενείς να καταφύγουν στο γιατρό. Αρθραλγία, μυαλγία και αρθρίτιδα προσβάλλουν τις μικρές αρθρώσεις
των χεριών, των καρπών και των γονάτων, συνήθως
ασύμμετρα σε αντίθεση με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Ο πόνος στις αρθρώσεις στο λύκο είναι δυσανάλογος
σε σχέση με το οίδημα της άρθρωσης.
Οι δερματολογικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν 4
διαγνωστικά για το λύκο κριτήρια:
	1. Το ερύθημα σαν χρυσαλίδα στις παρειές και τη
μύτη.
	2. Τη φωτοευαισθησία.
3. Τις δισκοειδείς βλάβες που εμφανίζονται στα ακάλυπτα μέρη του σώματος και μπορεί στην αποδρομή
τους να αφήνουν ουλές.
4. Την αλωπεκία που είναι λιγότερο ειδικό σύμπτωμα
και αφορά κυρίως τις κροταφικές περιοχές του
τριχωτού της κεφαλής.
Τέλος άλλες δερματικές εκδηλώσεις που σχετίζονται
με το λύκο αλλά δεν είναι ειδικές:
	1. Φαινόμενο Raynaud
	2. Δικτυοειδές ερύθημα, υποδερματίτιδα (lupus profundus)
3. Πομφολυγώδεις βλάβες
4. Αγγειίτιδα
5. Ευρυαγγείες
6. Κνίδωση
Νεφρική προσβολή συμβαίνει ιστολογικά σε όλους
τους ασθενείς με συστηματικό λύκο και κλινικά παρούσα είναι στο 50% αυτών.
Για τη διάγνωση του συστηματικού λύκου απαιτούνται 4 κριτήρια από τα πιο κάτω: ΑΝΑ, νευρολογικές
διαταραχές (ψύχωση, σπασμοί), αναιμία, λευκοπενία,
θρομβοπενία, ανοσολογικές διαταραχές (Anti-dsDNA
ή anti-Sm αντισώματα ή ψευδώς θετικές ορολογικές
εξετάσεις για σύφιλη), έλκη στη ρινοστοματοφαρυγγική κοιλότητα, πρωτεϊνουρία, δισκοειδείς δερματικές
βλάβες, φωτοευαισθησία, πλευρίτιδα ή περικαρδίτιδα,
αρθρίτιδα δύο ή περισσότερων αρθρώσεων και εξάνθημα στην περιοχή των ζυγωματικών.
Η δερματομυοσίτις είναι μια ιδιοπαθής φλαγμονώδης μυοπάθεια με χαρακτηριστικά δερματικά ευρήματα. Τέσσερα από τα πέντε διαγνωστικά κριτήρια
της δερματομυοσίτιδας σχετίζονται με τους μυς και
είναι: Εγγύς συμμετρική αδυναμία, αυξημένα επίπεδα
μυικών ενζύμων, παθολογικά ευρήματα στο ηλεκτρομυογράφημα και στη βιοψία προσβεβλημένων μυών.
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Το 5ο κριτήριο αφορά το χαρακτηριστικό εξάνθημα
στο δέρμα. Η δερματομυοσίτις είναι συστηματική διαταραχή που συχνά προσβάλλει τον οισοφάγο, τους
πνεύμονες και σπάνια την καρδιά. Η ασβέστωση είναι
μια επιπλοκή της δερματομυοσίτιδας, η οποία παρατηρείται συχνότερα στα παιδιά και τους εφήβους.
Η δερματομυοσίτις σχετίζεται με κακοήθεια ειδικά
σε ασθενείς πάνω από 60 ετών.
Παθογενετικά φαίνεται ότι η πολυμυοσίτιδα οφείλεται στην κυτταροτοξική δράση των CD8+ λεμφοκυττάρων και τελευταία έχει συνδεθεί με διαταραχές του
παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) (13), ενώ η
προσβολή του δέρματος έχει συνδεθεί με εξαρτώμενη
από το συμπλήρωμα αγγειακή φλεγμονή.
Ασθενείς με δερματομυοσίτιδα συχνά παρουσιάζουν
δερματική προσβολή σαν πρώτη εκδήλωση, η οποία
μπορεί να είναι και μοναδική εκδήλωση στο 40% των
ασθενών (αμυοπαθητική δερματομυοσίτιδα). Στους
υπόλοιπους ασθενείς μπορεί η μυοσίτιδα να εκδηλωθεί ταυτόχρονα με την προσβολή στο δέρμα, μπορεί
να προηγηθεί ή να ακολουθήσει τη δερματική νόσο
εβδομάδες έως χρόνια.
Η δερματική προσβολή αφορά τα εκτεθειμένα
μέρη, το πρόσωπο, τα βλέφαρα με το χαρακτηριστικό
εξάνθημα του ηλιοτροπίου και το εξάνθημα των ζυγωματικών, τα χέρια με τις βλατίδες Gottron, και τις
περιονύχιες ευρυαγγείες. Επίσης μπορεί να υπάρχουν
ποικιλλοδερματικές βλάβες στο V του τραχήλου. Ο
συνοδός κνησμός μπορεί να είναι βασανιστικός και να
επηρεάζει τον ύπνο. Σπάνια μπορεί η δερματομυοσίτιδα να περιλαμβάνει φυσαλλιδοπομφολυγώδεις διαβρωτικές βλάβες και απολεπιστική ερυθροδερμία.
Άλλες δερματικές βλάβες οι οποίες δεν παρουσιάζουν την ίδια ιστολογική εικόνα της διάμεσης φλεγμονής που έχουν οι παθογνωμονικές βλάβες είναι: η
υποδερματίτιδα, η κνίδωση, η υπερκεράτωση των
παλαμών (χέρια μηχανικού). Πιο σπάνια ευρήματα
περιλαμβάνουν τη βλεννίνωση, τη θυλακική υπερκεράτωση, την υπέρχρωση, την ιχθύαση, την αγγειίτιδα
και τη λευκοπλακία.
Η μυική προσβολή εκδηλώνεται με ευαισθησία
στους μυς, κόπωση και αδυναμία, που κάνει τους
ασθενείς να δυσκολεύονται να σηκωθούν, να ανέβουν
σκαλοπάτια, να χτενιστούν κ.λπ.
Συστηματικές εκδηλώσεις συμβαίνουν και περιλαμβάνουν: αρθραλγίες, αρθρίτιδα, φαινόμενο Raynaud,
δύσπνοια, δυσφαγία, αρρυθμία και δυσφωνία. Η
αρθρίτιδα συνήθως αφορά τις μικρές αρθρώσεις των
χεριών και δεν είναι διαβρωτική ή παραμορφωτική
αρθρίτιδα.
Θα πρέπει να γίνει μια λεπτομερής εξέταση για
την ανίχνευση κακοήθειας, ειδικά σε ασθενείς πάνω
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από 60 ετών, αφού ελάχιστες αναφορές συνδέουν
την παιδική δερματομυοσίτιδα με κακοήθεια.
Η σκληροδερμία είναι μια ομάδα διαταραχών όπου
μετά από ένα αρχικό φλεγμονώδες στάδιο, το δέρμα
σκληραίνει. Η σκληροδερμία μπορεί να είναι εντοπισμένη ή γενικευμένη, οπότε μπορεί να σχετίζεται με
προσβολή άλλων οργάνων.
Η εντοπισμένη σκληροδερμία (Morphea) περιλαμβάνει τις ακόλουθες κλινικές μορφές:
	1. Την κατά πλάκες, μεγέθους 1-10 εκατοστόμετρα
με εντόπιση κυρίως στον κορμό.
	2. τη σταγονοειδή με κηλιδώδεις σκληρυντικές βλάβες
στον κορμό που πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί
από τον σκληρό και ατροφικό λειχήνα (κυρίως
ιστολογικά).
3. τη γενικευμένη σκληροδερμία – Morphea όπου θέλει προσοχή να διαχωρισθεί από τη συστηματική
σκληροδερμία. Τα ΑΝΑ μπορεί να είναι θετικά στη
γενικευμένη σκληροδερμία.
4. τη γραμμοειδή σκληροδερμία με δύο τύπους την En
coup de Sabre, που αφορά το πρόσωπο και υπάρχει επικάλυψη με την ημιατροφία του προσώπου,
και τη γραμμοειδή σκληροδερμία των άκρων. Εδώ
μπορεί επίσης να υπάρχουν θετικά ΑΝΑ και να
υπάρχει περιορισμός της κίνησης των αρθρώσεων
των άκρων και της ανάπτυξης του σκέλους.
5. την οζώδη μορφή όπου πρέπει να διαχωρισθεί από
τα χηλοειδή, στα οποία ιστολογικά είναι ελατωμένος
ο αριθμός των ελαστικών ινών.
6. την πομφολυγώδη σταγονοειδή σκληροδερμία
με υποεπιδερμικές πομφόλυγες σε θέσεις, όπου
υπάρχει τυπική σε πλάκες σκληροδερμία.
7. την εν τω βάθει σκληροδερμία, όπου οι βλάβες αφορούν το υποδόριο και την περιτονία των μυών.
8. τη σκληροδερμία της περιτονίας των μυών, όπου
οι βλάβες εντοπίζονται συνήθως στην περιτονία
και τους τένοντες του αντιβραχίου.
9. την πανσκληρωτική Morphea των παιδιών, όπου
η προσβολή είναι τόσο γενικευμένη και σοβαρή,
ώστε περιορίζεται η κίνηση σε πολλές αρθρώσεις,
ενώ υπάρχει περιορισμένη πρόσληψη τροφής και
λοιμώξεις (14).
Η συστηματική σκληροδερμία είναι νόσημα που
χαρακτηρίζεται από σκλήρυνση και πάχυνση του
δέρματος, που συνοδεύεται από ιστική ίνωση και
χρόνια φλεγμονώδη διήθηση σε διάφορα όργανα,
έντονη ινοπλαστική αγγειοπάθεια των αρτηριολίων
και απόφραξη αυτών από αυξημένη παραγωγή και
εναπόθεση κολλαγόνου τύπου Ι και ΙΙΙ, επίσης και
άλλα μακρομόρια είναι αυξημένα στο συνδετικό ιστό
όπως (οι γλυκοζαμινογλυκάνες, τενασκίνη, fibronectin).
Tέλος παρατηρείται διαταραχή της κυτταρικής και

χυμικής ανοσίας.
Στη συστηματική σκληροδερμία στα πρώτα στάδια
της, οι ασθενείς εμφανίζουν ευαισθησία στο κρύο
(φαινόμενο Raynaud), πρήξιμο, δυσκαμψία και πόνο
των χεριών και των δακτύλων (αρθραλγίες ή αρθρίτιδα), καθώς και σκλήρυνση και πάχυνση του δέρματος
των χεριών και του προσώπου, ενώ οι πτυχές του
δέρματος πάνω από τις κλειδώσεις και οι φυσιολογικές
ρυτίδες του προσώπου εξαφανίζονται η δε διάνοιξη
του στόματος μειώνεται (μικροστομία), κάτι που είναι
χαρακτηριστικό της νόσου. Ήπιο φαινόμενο Raynaud
παρατηρείται σε πολλά υγιή άτομα (είναι ιδιοπαθές
και αφορά το 5 % του γενικού πληθυσμού), όμως στη
σκληροδερμία τα επεισόδια είναι συχνότερα, επίμονα,
βαρύτερα και μπορεί να αφορούν και στα δάκτυλα
των ποδιών ή στη μύτη.
Η βλάβη των αγγείων του δέρματος μπορεί να
οδηγήσει σε ισχαιμία και στην εμφάνιση ελκών. Έλκη
εμφανίζονται κυρίως στα δάκτυλα, αλλά και σε άλλες
περιοχές.
Μετά το πρώτο στάδιο, ακολουθούν άλλες, σοβαρότερες εκδηλώσεις, που δείχνουν προσβολή και
των εσωτερικών οργάνων, σε χρονικό διάστημα που
διαφέρει μεταξύ των ασθενών από λίγους μήνες έως
αρκετά χρόνια.
Απο το μυοσκελετικό σύστημα παρατηρείται
(15):
	1. αρθραλγία
	2. ελάττωση ή πλήρης κατάργηση του εύρους κίνησης
μιας άρθρωσης
3. μυαλγία
4. μυική αδυναμία
5. συμπτώματα συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
Οι σοβαρές εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν
καταστροφή των οστών των δακτύλων, φλεγμονή των
μυών (μυοσίτιδα), πνευμονική ίνωση και πνευμονική
υπέρταση, πλευρίτιδα, περικαρδίτιδα, μυοκαρδιοπάθεια και γαστρεντερικές διαταραχές (δυσκολία στην
κατάποση, πόνος, διάρροια) και σοβαρή προσβολή
των νεφρών, που συνοδεύεται από υπέρταση.
Μεταξύ των εσωτερικών οργάνων, η προσβολή
των πνευμόνων είναι η σημαντικότερη. Τα αρχικά
συμπτώματα είναι ξηρός βήχας και δύσπνοια κατά την
προσπάθεια (ανέβασμα σκάλας, γρήγορο βάδισμα) που
προοδευτικά επιδεινώνονται σε τέτοιο σημείο, ώστε
αρκετοί ασθενείς να χρειάζονται οξυγονοθεραπεία.
Η προσβολή του γαστρεντερικού είναι αιτία πολύ
συχνών προβλημάτων. Δυσκολία στην κατάποση και
αίσθημα καψίματος στο στήθος από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση οφείλεται σε υποκινητικότητα
του οισοφάγου, λόγω ινώσεως. Διάρροιες ή χρονία
δυσκοιλιότητα εκδηλώνονται σαν αποτέλεσμα της
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ινώσεως του λεπτού εντέρου.
Η προσβολή των νεφρών εκδηλώνεται σε ορισμένους ασθενείς με διάχυτο τύπο της νόσου, με τη μορφή
της σκληροδερματικής νεφρικής κρίσεως. Πρόκειται
για κακοήθη υπέρταση και νεφρική ανεπάρκεια, που
οφείλεται σε σπασμό και ίνωση των αγγείων των
νεφρών. Μπορεί να συνυπάρχει λεύκωμα στα ούρα
και αναιμία.
Οι αγγειίτιδες είναι σύνδρομα πολυαιτιολογικά
και μπορεί να συνοδεύονται με συμπτώματα από το
μυοσκελετικό σύστημα.
Η λευκοκλαστική αγγειίτιδα στο 35-50% είναι ιδιοπαθής ενώ στο υπόλοιπο μπορεί να σχετίζεται με
λήψη φαρμάκων ή να είναι στα πλαίσια ορονοσίας.
Οι λοιμώξεις μπορεί να σχετίζονται με λευκοκλαστική
αγγειίτιδα: λοιμώξεις του αναπνευστικού, HIV λοίμωξη,
βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, κ.λπ.
Οι ηπατίτιδες, κυρίως η C στα πλαίσια της κρυοσφαιριναιμίας και λιγότερο η Β, τα τρόφιμα ή πρόσθετα
τροφών μπορεί να είναι αιτίες της λευκοκλαστικής
αγγειίτιδας.
Στο 10-15% των ασθενών με αγγειίτιδα η αιτία
μπορεί να είναι ένα νόσημα του κολλαγόνου, κυρίως
ευθύνεται η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος και το
σύνδρομο Sjögren. Επίσης μπορεί να ευθύνεται κάποιο
νόσημα φλεγμονώδες του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα
ή νόσος του Crohn).
Στο 1% της δερματικής αγγειίτιδας η αιτία είναι
συνυπάρχουσα κακοήθεια.
Τέλος θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη ότι η δερματική
αγγειίτιδα που αφορά τα μικρά αγγεία, μπορεί να
είναι μέρος της αγγειίτιδας των μεγάλων αγγείων π.χ.
της οζώδους πολυαρτηρίτιδας, της κοκκιωμάτωσης
Wegener και του συνδρόμου Churg-Srauss (16).
Η ρευματοειδής αρθρίτις είναι μια συστηματική
αυτοάνοση φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει
τις αρθρώσεις, τον υπεζωκότα, το περικάρδιο, το
δέρμα κ.λπ.
Από τις αρθρώσεις προκαλεί επίμονη συμμετρική
πολυαρθρίτιδα, που εντοπίζεται πιο πολύ στα χέρια
και τα πόδια, χωρίς να αποκλείεται καμία άρθρωση.
Η χρόνια ρευματοειδής αρθρίτιδα συχνά προκαλεί
καταστροφή των αρθρώσεων που προσβάλλει, παραμορφώσεις και σημαντική έκπτωση της λειτουργίας
τους. Μπορεί να κάνει συστηματικά συμπτώματα με
απώλεια βάρους, χαμηλό πυρετό και κακουχία. Στο
δέρμα η νόσος προκαλεί την εμφάνιση των χαρακτηριστικών ρευματικών οζιδίων και αγγειίτιδας ή και
γαγγραινώδους πυοδέρματος.
Η νεανική ρευματοειδής αρθρίτις είναι η πιο συχνή
αρθρίτιδα στα παιδιά και τα διαγνωστικά της κριτήρια είναι: ηλικία κάτω από 16 ετών, αρθρίτιδα μιας ή
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περισσοτέρων αρθρώσεων διάρκειας τουλάχιστον 6
εβδομάδων, αποκλεισμός άλλης αιτίας της αρθρίτιδας
αφού δεν υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ευρήματα
για τη νόσο. Το νόσημα μπορεί να συνοδεύει ένα κνιδωτικού τύπου παροδικό εξάνθημα (17), με έξαρση
στα peak του πυρετού.
Η γονοκοκκική αρθρίτιδα είναι αποτέλεσμα είτε βακτηριαιμίας – σύνδρομο αρθρίτιδας δερματίτιδας- είτε
τοπικής σηπτικής αρθρίτιδας (18), οφείλεται σε λοίμωξη από τον gram (-) διπλόκοκκο της N gonorrhoeae.
Στο σύνδρομο αρθρίτιδας δερματίτιδας τα συμπτώματα είναι μεταναστευτική αρθραλγία, που είναι
ασύμμετρη και προσβάλλει κυρίως τα άνω άκρα και
λιγότερο τις αρθρώσεις των κάτω άκρων. Οι αρθρώσεις που προσβάλλονται είναι αυτή του καρπού, του
αγκώνα, της ποδοκνημικής και του γόνατος. Στο 3040% των περιπτώσεων τα συμπτώματα υφίενται, ενώ
στους υπόλοιπους ασθενείς αναπτύσσεται σηπτική
αρθρίτιδα σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις.
Ο πόνος μπορεί να οφείλεται σε τενοντο-υμενίτιδα
και διάχυτη προσβολή των δακτύλων, που μπορεί να
προκαλέσει δακτυλίτιδα (19).
Το εξάνθημα που συνοδεύει το σύνδρομο είναι
άκνησμο, ανώδυνο και αποτελείται από λίγες (4-50
βλάβες) μικρές βλατιδώδεις, φυσαλιδώδεις ή κυρίως
φλυκταινώδεις βλάβες με εντόπιση στα άκρα. Σπάνια
οι δερματικές βλάβες μοιάζουν με οζώδες ή πολύμορφο ερύθημα.
Μη ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό,
μυαλγία και κακουχία.
Η σηπτική γονοκοκκική αρθρίτιδα ξεκινά μερικές
μέρες ή εβδομάδες μετά τη λοίμωξη (18). Οι ασθενείς
παρουσιάζουν πόνο, ερυθρότητα και οίδημα σε μια ή
σπανιότερα σε περισσότερες αρθρώσεις (19).
Η νόσος του Lyme οφείλεται σε λοίμωξη από τη
σπειροχαίτη Βorrelia Burgdorferi που μεταφέρεται από
τον κρότωνα Ixodes και την ανοσολογική απάντηση
του οργανισμού.
Στην Ευρώπη πρωτοπεριγράφηκε το δερματικό
εξάνθημα της νόσου σαν χρόνιο μεταναστευτικό
ερύθημα (ΧΜΕ) και στην Αμερική στην περιοχή Lyme
του Connecticut η αρθρίτιδα σε παιδιά, που από το
ιστορικό αποκαλυπτόταν η ύπαρξη ΧΜΕ.
Όταν ένα άτομο μολυνθεί από τη σπειροχαίτη
μπορεί να συμβούν τα κάτωθι:
	1. Να περάσει ασυμπτωματική λοίμωξη όπως φαίνεται από την ανάπτυξη αντισωμάτων.
	2. Να γίνει μικροβιαιμία και να αναπτύξει συμπτώματα
στα πρώιμα στάδια της νόσου, επίσης μπορεί η
φλεγμονώδης απάντηση προς τη σπειροχαίτη να
έχει αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολλών βλαβών
τύπου ΧΜΕ και σε αυτήν την περίπτωση οι ασθενείς
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είναι οροθετικοί (20).
3. Η σπειροχαίτη επάγει ανοσολογικές αντιδράσεις,
που οδηγούν σε συμπτώματα από πολλά όργανα,
με ελάχιστη μαρτυρία μικροβιακής προσβολής. Η
μελέτη της αρθρίτιδας στη νόσο του Lyme δείχνει
συσχέτιση με ορισμένους ανοσολογικούς παράγοντες, όπως την παραγωγή προφλεγμονωδών
κυτοκινών, την παραγωγή ανόσων συμπλεγμάτων
και τη συσχέτιση με γενετικούς παράγοντες όπως
τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DR4 και HLADR2.
Η φυσική ιστορία της νόσου έχει ως εξής:
• Δήγμα του κρότωνα Ixodes που είναι μικρό και
συχνά απαρατήρητο, έτσι στην Ευρώπη δεν θυμούνται το δήγμα το 64% και στην Αμερική το 30%
των ασθενών με νόσο Lyme.
• Μεταναστευτικό ερύθημα είναι το πρώιμο εξάνθημα
που αναπτύσσεται αρκετές μέρες μετά το δήγμα.
Μπορεί να είναι ασυμπτωματικό ή να έχει κάψιμο ή
κνησμό. Χωρίς θεραπεία διαρκεί 2-3 εβδομάδες. Το
80% των ασθενών έχουν ένα επεισόδιο ΧΜΕ, ενώ
το 20% έχει υποτροπιάζοντα επεισόδια. Στο 40%
των ασθενών παρατηρούνται πολλές βλάβες χωρίς
αυτό να σημαίνει πολλαπλά δήγματα. Το εξάνθημα
μπορεί να συνοδεύεται από γενικά συμπτώματα
πυρετού, μυαλγιών, κακουχίας, κόπωσης και λεμφαδενίτιδας (στο 80% των ασθενών στην Αμερική
και λιγότερο από 35% στην Ευρώπη).
• Το 1/3 των ασθενών με δερματικό εξάνθημα δεν
αναπτύσσει άλλα συμπτώματα, ενώ το 2/3 των
ασθενών εξελίσσονται και αναπτύσσουν συμπτώματα από άλλα όργανα όπως:
• Διαλείπουσα φλεγμονώδη αρθρίτιδα, συμβαίνει
σαν μεταναστευτική πολυαρθριτική προσβολή
των τενόντων και αρθρώσεων, για να καταλήξει
σε μονοαρθρίτιδα στο γόνατο, την ποδοκνημική
άρθρωση και τον καρπό.
• Συχνά χωρίς θεραπεία το επεισόδιο διαρκεί
περίπου μία εβδομάδα και υποτροπιάζει κάθε
φορά με μικρότερη σοβαρότητα και προσβάλλει
λιγότερες αρθρώσεις. Ακόμη και χωρίς αγωγή η
αρθρίτιδα υφίεται στη 10ετία.
• Κάποιοι ασθενείς παρουσιάζουν διαλείπουσα αρθραλγία χωρίς φλεγμονώδη στοιχεία κυρίως στην
Ευρώπη, όπου η αρθρίτιδα δεν αναγνωρίστηκε
σαν σημείο της νόσου, μέχρι να αναφερθούν τα
πρώτα περιστατικά από την Αμερική.
• Το 10% των ασθενών αναπτύσσσει χρόνια αρθρίτιδα κυρίως στο γόνατο, που διαρκεί χρόνια
χωρίς όμως να αναπτύσσονται καταστροφικές
βλάβες.
Άλλα κλινικά σημεία της νόσου είναι τα ακόλου-

θα:
• Παράλυση κρανιακών νεύρων, μηνιγγίτιδα, καρδίτιδα, χρόνια νευροπάθεια, χρόνια μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, χρόνια κόπωση και ινομυαλγία.
• Άλλες εκδηλώσεις είναι η οζώδης λεμφοκυτταρική διήθηση (λεμφοκυττάρωμα του δέρματος) με
εντόπιση στα λόβια των ώτων και τις θηλές των
μαστών και
• Η χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα
H αρθροπάθεια του Charcot ή νευροπαθητική
αρθροπάθεια είναι νόσος με εξελικτική πορεία, που
χαρακτηρίζεται από υπεξαρθρήματα, παθολογικά
κατάγματα και παραμορφώσεις. Η διαταραχή έχει
σαν αποτέλεσμα την προοδευτική καταστροφή των
οστών και των μαλακών μορίων μιας φέρουσας το
βάρος του ασθενούς άρθρωσης. Αιτιολογικά ο διαβήτης
είναι η συχνότερη αιτία της κατάστασης αυτής, αλλά
και οποιαδήποτε αιτία που επηρεάζει την αίσθηση
στο δέρμα ή προκαλεί αυτόνομη νευροπάθεια, όπως
π.χ. η σύφιλη, η νόσος του Hansen, η αμυλοείδωση,
ο χρόνιος αλκοολισμός, η συριγγομυελία, η μηνιγγοκήλη, η αιμοκάθαρση, η συγγενής αναισθησία στον
πόνο κ.λπ.
Οι αρθρώσεις που προσβάλλονται περισσότερο
είναι των κάτω άκρων, των άκρων ποδών και της
ποδοκνημικής.
Η κλινική εμφάνιση της αρθροπάθειας αυτής ποικίλλει και εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Μπορεί
να υπάρχει ήπιο οίδημα χωρίς παραμόρφωση ή μέτρια
παραμόρφωση με σημαντικό οίδημα.
Στην οξεία αρθροπάθεια του Charcot σχεδόν πάντα
υπάρχουν σημεία φλεγμονής, με σημαντικό οίδημα,
ερυθρότητα και απορροφήσεις οστών με αναισθησία
στο πόδι. Διακρίνεται σε τρείς τύπους (21):
• Τύπος Ι προσβάλλει τη μεσότητα του άκρου ποδός
• Τύπος ΙΙ προσβάλλει το οπίσθιο τμήμα του άκρου
ποδός
• Τύπος ΙΙΙα προσβάλλει την ποδοκνημική και στον
τύπο ΙΙΙb όπου υπάρχει παθολογικό κάταγμα
Ένας άλλος διαχωρισμός είναι:
• η ατροφική αρθροπάθεια που συμβαίνει σε βλάβες
του περιφερικού νευρώνα και
• η υπερτροφική που συμβαίνει σε βλάβες του κεν
τρικού νευρώνα.
Από διαγνωστική άποψη θα πρέπει να γίνουν
σάκχαρο και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, αλκαλική
φωσφατάση, ασβέστιο, φωσφόρος, παραθορμόνη
για να ταυτοποιηθεί κάποιο νόσημα των οστών. Η
υπερασβεστιαιμία είναι ενδεικτική καρκίνου ή μεταστάσεων.
Ανεπάρκεια Β12 και φυλλικού οξέος προκαλεί
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περιφερική νευροπάθεια, αλλά μπορεί να υπάρχει
και στον χρόνιο αλκοολισμό. Τα ηπατικά ένζυμα είναι
αυξημένα στον αλκοολισμό. Τέλος ορολογικός έλεγχος
για σύφιλη θα βοηθήσει, ενώ επί υποψίας για λέπρα
θα πρέπει να γίνει εξέταση παχείας σταγόνας για την
ανίχνευση του μυκοβακτηριδίου.
Η νόσος του Behçet χαρακτηρίζεται από τρία
χαρακτηριστικά συμπτώματα: άφθες στη στοματική
κοιλότητα (22), έλκη στα γεννητικά όργανα και ραγοειδίτιδα. Φαίνεται ότι η έκθεση σε διάφορους λοιμογόνους παράγοντες, προκαλεί μια διασταυρούμενη
άνοση απάντηση (23).
Η κλινική εικόνα της νόσου κυριαρχείται από τις
δερματικές και οφθαλμικές εκδηλώσεις – άφθες, έλκη
γεννητικών οργάνων, οζώδες ερύθημα, ακμοειδείς
βλατιδοφλυκταινώδεις βλάβες, σπάνια εξωγεννητικές
ελκώσεις τύπου γαγγραινώδους πυοδέρματος, θετικό
pathergy test- από τα μάτια χαρακτηριστική είναι η
ραγοειδίτιδα και η αγγειίτιδα του αμφιβληστροειδή.
Εκδηλώσεις από άλλα συστήματα περιλαμβάνουν
νευρολογικά συμπτώματα, αγγειοπάθεια (φλεβοθρόμβωση, αγγειίτιδα και ανευρύσματα), αρθρίτιδα,
συμπτώματα από το γαστρεντερικό, το ουροποιογεννητικό και το μυοσκελετικό σύστημα.
Ειδικότερα από το μυοσκελετικό σύστημα έχουμε
αρθρίτιδα και αρθραλγία που συμβαίνει στο 60%
των ασθενών και προσβάλλει συνήθως τα γόνατα,
τις ποδοκνημικές αρθρώσεις, τους αγκώνες και τους
καρπούς.
Η αρθρίτιδα είναι συνήθως ασύμμετρη, μη παραμορφωτική μονο- ή ολιγοαρθρίτιδα και σπάνια
πολυαρθρίτιδα. Η πορεία της είναι με υφέσεις και
εξάρσεις ενώ σπάνια γίνεται χρόνια.
Η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική διαταραχή, άγνωστης αιτίας που χαρακτηρίζεται από
μη τυροειδοποιούμενα επιθηλιοειδή κοκκιώματα.
Πρωτοπεριγράφτηκε από τον Βesnier το 1889.
Είναι συχνότερη στη Β. Ευρώπη. Η επίπτωση στη
Γερμανία είναι 50/100.000 κάτοικοι. Επίσης συχνή είναι μεταξύ των μαύρων όπου ο κίνδυνος να πάθουν
σαρκοείδωση είναι 2,5% και μάλιστα αναπτύσσουν
βαρύτερη νόσο.
Αιτιολογία της σαρκοείδωσης: Η αιτία της σαρκοείδωσης είναι άγνωστη. Πιθανά πρόκειται για μια άνοση
αντίδραση σε ένα παρατεταμένο αντιγονικό ερεθισμό,
σε άτομα με ειδική γενετική προδιάθεση (14).
Κλινική εικόνα: Η σαρκοείδωση διακρίνεται σε
πρώιμη και όψιμη μορφή. Στην πρώιμη οι βλάβες είναι
αναστρέψιμες, εδώ ανήκει το οζώδες ερύθημα, ενώ
από τα άλλα όργανα έχουμε πυλαία λεμφαδενίτιδα,
αρθραλγίες και ιριδοκυκλίτιδα.
Στην όψιμη ή χρόνια σαρκοείδωση έχουμε πνευμο-
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νική ίνωση, ενώ προσβάλλονται πολλά όργανα. Στην
όψιμη σαρκοείδωση στο δέρμα οι βλάβες είναι πιο
μόνιμες. Είναι καφε-κόκκινες συνήθως διακτυλιοειδείς
πλάκες ή βλατίδες, που στη διασκόπιση παίρνουν το
χρώμα πηκτής μήλων. Χαρακτηριστικά προσβάλλονται
οι ουλές, ενώ η προσβολή στις παρειές και τη μύτη
με μορφή πλακών σαν χιονίστρες, είναι γνωστή σαν
χειμετλώδης λύκος-lupus pernio.
Μια άλλη μορφή δερματικής σαρκοείδωσης είναι τα
υποδερματικά σαρκοειδή των Darier-Roussy και τέλος
η ερυθροδερμική σαρκοείδωση που χαρακτηρίζεται
από εκτεταμένες πλάκες σαφώς αφορισμένες με
διήθηση και συχνά απολέπιση.
Όργανα που προσβάλλονται στη σαρκοείδωση
κυρίως είναι:
• οι πνεύμονες (90%)
• οι λεμφαδένες (30-70%)
• δέρμα (60-65%) με πολλές βλάβες
• οι οφθαλμοί (50%) (γλαύκωμα, ραγοειδίτιδα με
επακόλουθο τύφλωση)
• το ήπαρ (20%)
• το μυοσκελετικό σύστημα, από τα οστά χαρακτηριστική είναι η κυστική οστεΐτιδα των δακτύλων,
σπάνια προσβάλλονται οι μυς, αλλά οι αρθρώσεις
προσβάλλονται σε ποσοστό 40% συνήθως η αρθρίτιδα συμβαίνει στην οξεία (πρώιμη) σαρκοίδωση,
μαζί με το οζώδες ερύθημα και την πυλαία λεμφαδενοπάθεια. Οι κύριες αρθρώσεις που προσβάλλονται είναι η ποδοκνημική, τα γόνατα και
λιγότερο τα χέρια.
Το σύνδρομο Kawasaki είναι άγνωστης αιτίας
οξεία εμπύρετη νόσος παιδιών ηλικίας έως 5 ετών
κυρίως, που χαρακτηρίζεται από εξάνθημα δερματικό,
ενάνθημα των βλενογόνων και αγγειίτιδα των μέσου
μεγέθους αρτηριών (κυρίως των στεφανιαίων που
είναι και η αιτία θανάτου στη νόσο).
Τα κλινικά διαγνωστικά κριτήρια της νόσου περιλαμβάνουν: πυρετό διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών
και 4 από τα ακόλουθα 5 ευρήματα – οίδημα των
χεριών και των ποδιών που ακολουθούνται από απολέπιση, εξάνθημα κηλιδοβλατιδώδες ή οστρακιοειδές
ή κνιδωτικό ή τύπου πολυμόρφου, ένεση επιπεφυκότων, ερύθημα με σκασίματα και εφελκίδες στα χείλη
καθώς επίσης μοροειδής γλώσσα, και τέλος αυχενική
λεμφαδενοπάθεια.
Η προσβολή των αρθρώσεων αφορά κυρίως σε
αρθραλγίες ενώ αυτοπεριοριζόμενη αρθρίτιδα των
μεγάλων αρθρώσεων παρουσίαζει ένα 20-25% των
ασθενών.
Ο οικογενής μεσογειακός πυρετός είναι μια κληρονομική πάθηση με ΑΥΓ, ανευρίσκεται μια μετάλλαξη
στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 16 που παράγει
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την πρωτεΐνη πυρίνη, η οποία παίζει ένα ανασταλτικό
ρόλο στον έλεγχο της φλεγμονής.
Παρουσιάζεται με πυρετό περιοδικό στις ελαφριές
μορφές, που μπορεί να συνοδεύεται από ερύθημα σαν
ερυσίπελας στις κνήμες, ενώ στις πιο βαριές μορφές
προστίθεται η αρθρίτιδα κυρίως σαν οξεία αρθρίτιδα
στα γόνατα, την ποδοκνημική και τον καρπό και η
προσβολή των ορογόνων μεμβρανών με αποτέλεσμα
περιτονίδα, πλευρίτιδα ή περικαρδίτιδα.
Η πολυεστιακή δικτυοϊστιοκυττάρωση είναι
άγνωστης αιτίας νόσημα της 5ης και 6ης δεκαετίας
της ζωής, που χαρακτηρίζεται από παραμορφωτική
αρθρίτιδα στο 45% των ασθενών και εξάνθημα στο
πρόσωπο και τη ραχιαία επιφάνεια των εγγύς και
άπω μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων που αποτελείται από βλατιδοοζίδια ερυθροϊώδη. Καμιά φορά το
εξάνθημα μπορεί να είναι ερύθημα φωτοευαίσθητο
στα ακάλυπτα μέρη και να υποδύεται το εξάνθημα
της δερματομυοσίτιδας. Η διάγνωση τίθεται με δερματική βιοψία στην οποία βρίσκομε ιστιοκύτταρα και
πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα.
Οι ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες είναι μια
ομάδα νοσημάτων φλεγμονώδους αιτίας, που χαρακτηρίζεται από διήθηση των βλαβών με πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα κύτταρα. Περιλαμβάνει δύο
κύρια νοσήματα που σχετίζονται με τη ρευματοειδή
αρθρίτιδα, το γαγγραινώδες πυόδερμα και το σύνδρομο Sweet.
Το γαγγραινώδες πυόδερμα είναι χρόνια δερματική
νέκρωση με υπεσκαμμένα χείλη, άγνωστης αιτίας,
που σχετίζεται με υποκείμενο νόσημα όπως: ελκώδης
κολίτις, νόσος Crohn, αρθρίτιδες (κυρίως ρευματοειδή
αρθρίτιδα ή σπανιότερα άλλες οροαρνητικές αρθρίτιδες), αιματολογικά νοσήματα (14) κυρίως λευχαιμίες,
ηπατικά νοσήματα, συστηματικό λύκο, νόσο του
Behçet κ.λπ.
Το σύνδρομο Sweet ή οξεία εμπύρετη ουδετεροφιλική δερματοπάθεια είναι άγνωστης αιτίας νόσημα
που χαρακτηρίζεται από πυρετό, λευκοκυττάρωση,
αρθραλγίες και ερυθηματώδεις, οιδηματώδεις και
μικροφυσαλιδώδεις ή και φλυκταινώδεις πλάκες, που
σχετίζοναι κυρίως με λευχαιμία.
Η υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα είναι άγνωστης αιτίας φλεγμονώδης αντίδραση του χόνδρου
διαφόρων οργάνων και προκαλεί ερυθρότητα και
πόνο στο αυτί (90% των ασθενών), μονο- ή πολυαρθρίτιδα (80% των ασθενών), φλεγμονή των ματιών
και αναπνευστικά προβλήματα (14).
Η ουρική αρθρίτιδα είναι συχνή διαταραχή του
μεταβολισμού του ουρικού οξέος, που οδηγεί στην
εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στους
μαλακούς ιστούς (τόφοι), στα νεφρά (μπορεί να προ-

καλέσει βλάβη των νεφρών) και στις αρθρώσεις όπου
προκαλεί αρθρίτιδα, η οποία αν δεν θεραπευτεί προκαλεί καταστρορή της άρθρωσης. Η οριστική διάγνωση της ουρικής αρθρίτιδας τίθεται με την ανεύρεση
ουρικών κρυστάλλων στο υγρό παρακέντησης της
άρθρωσης.
Η συνήθης πρώτη εκδήλωση της νόσου είναι οξεία
μονοαρθρίτιδα πιο συχνά στις μικρές αρθρώσεις των
κάτω άκρων (μόνο στο 10% των ασθενών παρουσιάζεται σαν πολυαρθρίτιδα).
Ποδάγρα (φλεγμονή της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής
άρθρωσης) είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου στο
50% των ασθενών και τελικά προσβάλλεται στο 90%
των περιπτώσεων ουρικής αρθρίτιδας.
Η ποδάγρα δεν είναι συνώνυμο της ουρικής αρθρίτιδας, αφού παρατηρείται και στα πιο κάτω νοσήματα:
ψευδοουρική αρθρίτιδα, σαρκοείδωση, γονοκοκκική
αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα και αντιδραστική
αρθρίτιδα.
Η ουρική αρθρίτιδα υφίεται σε λιγότερο από 2
εβδομάδες και η πορεία της είναι διαλείπουσα με
μεσοδιαστήματα πλήρους ηρεμίας.
Η αρθρίτιδα που σχετίζεται με κεραυνοβόλο ακμή,
η οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια της ψωριασικής
αρθρίτιδας και η αντιδραστική αρθρίτιδα είναι γνωστές
οντότητες.
Η αρθρίτιδα που συνδέεται με ιδρωταδενίτιδα,
συρρέουσα κυστική ακμή και υπεσκαμένη θυλακίτιδα
του τριχωτού της κεφαλής, καθώς και η υμενίτιδα,
η ακμή, η ακροφλυκταίνωση, η υπερόστωση και η
οστεΐτιδα (σύνδρομο SAPHO) είναι ασαφώς ορισμένα
στη βιβλιογραφία (24).
Η παθογένεια στην ανάπτυξη αρθρίτιδας εδώ είναι
άγνωστη, πιθανά όμως σχετίζεται με διασταυρούμενη άνοση απάντηση στα βακτηριακά αντιγόνα των
μικροβίων, που εμπλέκονται στην ακμή, ή μπορεί να
αποτελεί κάποια άλλη αυτοάνοση απάντηση (25).
Στο σύνδρομο SAPHO περιλαμβάνονται οι πιο
κάτω οστεοαρθρικές διαταραχές:
	1. Ρευματολογικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη
συρρέουσα ακμή, την κεραυνοβόλο ακμή και την
ιδρωταδενίτιδα.
	2. Ρευματολογικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με
την ακροφλυκταίνωση.
3. Στερνο-πλευρο-κλειδική υπερόστωση.
4. Χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή οστεομυελίτιδα.
Το σύνδρομο SAPHO μπορεί να περιλαμβάνει περιπτώσεις αρθροπάθειας που έχουν περιγραφεί σε
ιδρωταδενίτιδα και σε συρρέουσα ακμή. Όμως η άσηπτη οστεΐτιδα με υπερόστωση ειδικά των θωρακικών
αρθρώσεων (26), είναι ένα σημαντικό εύρημα που
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διαχωρίζει το σύνδρομο από τις αρθροπάθειες που
συνοδεύουν την ιδρωταδενίτιδα και τη συρρέουσα
κυστική ακμή (27).
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Ρευματολογικές εκδηλώσεις
στα λοιμώδη νοσήματα
Μ Σαμάρκος

summary
SAMARKOS M. Rheumatic manifestations of infectious diseases. The relationship between rheumatic manifestations and infectious diseases is complex. Several infectious diseases present with
musculoskeletal signs and symptoms. Moreover, it has long been postulated that infections play
a role in the pathogenesis of infectious diseases and this is still a subject of research. The relationship therefore, between rheumatic and infectious diseases may be viewed under several settings:
rheumatic manifestations caused directly by the pathogen, rheumatic manifestations which are the
result of indirect mechanisms -usually immune mediated- triggered by the pathogen, rheumatic
manifestations resulting in adverse reactions to antimicrobial agents and, finally, the role of infectious diseases in the pathogenesis of rheumatic diseases. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
164-176, 2010.
Key words: infectious diseases, arthritis, polyarthritis, human immunodeficiency virus, connective
tissue diseases

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σχέση των λοιμωδών με τα ρευματολογικά νοσήματα είναι περίπλοκη. Πολλά λοιμώδη
νοσήματα παρουσιάζουν μεταξύ άλλων κλινικών εκδηλώσεων και σημεία και συμπτώματα από
το μυοσκελετικό σύστημα. Επιπλέον, εδώ και πολλά χρόνια έχουν διατυπωθεί υποθέσεις σχετικά
με το ρόλο των λοιμώξεων στην αιτιοπαθογένεση ρευματολογικών νοσημάτων και η συσχέτιση
αυτή συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Η σχέση ρευματολογικών εκδηλώσεων και
λοιμώξεων επομένως αφορά ρευματολογικές εκδηλώσεις που οφείλονται άμεσα στον λοιμώδη
παράγοντα, εκδηλώσεις που προκαλούνται έμμεσα από τον λοιμώδη παράγοντα, συνήθως μέσω
ανοσολογικών μηχανισμών, εκδηλώσεις που αποτελούν παρενέργειες των αντιμικροβιακών
φαρμάκων και τέλος τον παθογενετικό ρόλο των λοιμωδών παραγόντων σε ρευματολογικά
νοσήματα. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 164-176, 2010.
Λέξεις κλειδιά: λοιμώδη νοσήματα, αρθρίτιδα, πολυαρθριτιδα, ιός ανοσοανεπάρκειας του
ανθρώπου, νοσήματα συνδετικού ιστού
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος «ρευματολογικός» ή «ρευματικός» αναφέρεται σε διαταραχές που αφορούν το συνδετικό
ιστό και ειδικότερα τις αρθρώσεις και τις σχετικές
δομές, εξαιτίας φλεγμονής, εκφύλισης ή μεταβολικής
απορρύθμισης (1,2). Ωστόσο επειδή πολλά από τα
νοσήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ρευματολόγοι
είναι συστηματικά, ο όρος «ρευματολογικός» μπορεί
να συνδέεται και με εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται
αυστηρά με τις αρθρώσεις και το συνδετικό ιστό, όπως
π.χ. τα δερματικά εξανθήματα ή εκδηλώσεις από το
νευρικό σύστημα στις συστηματικές αγγειίτιδες. Στην
ανασκόπηση αυτή θα εξετάσουμε τη σχέση των λοιμώξεων με μεμονωμένες ρευματολογικές εκδηλώσεις
με τη στενή έννοια του όρου, όπως π.χ. η αρθρίτιδα,
αλλά και με ορισμένα ρευματολογικά σύνδρομα όπως
πχ οι αγγειίτιδες.
Η σχέση των λοιμωδών με τα ρευματολογικά νοσήματα είναι περίπλοκη και πολυσχιδής. Από τις αρχές
του προηγούμενου αιώνα είχαν διατυπωθεί υποθέσεις
σχετικά με τη σχέση ρευματολογικών νοσημάτων και
φυματίωσης. Η φυματίωση είχε θεωρηθεί σαν πιθανή
αιτία του ερυθηματώδους λύκου, ενώ η ρευματοειδής
αρθρίτιδα είχε θεωρηθεί δευτερογενής εκδήλωση της
φυματίωσης με βάση ορισμένες ομοιότητες στα ιστολογικά ευρήματα από τον αρθρικό υμένα (3,4). Αν και
αυτές οι υποθέσεις δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, ωστόσο
η συσχέτιση ρευματολογικών νοσημάτων και λοιμώξεων συνέχισε να αποτελεί αντικείμενο έρευνας.
Η σχέση ρευματολογικών εκδηλώσεων και λοιμώξεων μπορεί να εξεταστεί στους εξής άξονες:
I. Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις οφείλονται άμεσα στον λοιμώδη παράγοντα. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις στις οποίες οι
ρευματολογικές εκδηλώσεις αποτελούν μέρος της
κλινικής εικόνας της λοίμωξης. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αποτελούν η φυματίωση και η
βρουκέλλωση καθώς και ορισμένες ιογενείς λοιμώξεις (5).
II. Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις οφείλονται έμμεσα
στον λοιμώδη παράγοντα. Στην περίπτωση αυτή
οι ρευματολογικές εκδηλώσεις ακολουθούν τη λοίμωξη, και πιθανώς οφείλονται είτε σε παραμονή
του λοιμώδους παράγοντα ή σε ανοσολογικούς
μηχανισμούς που πυροδοτούνται από το λοιμώδη
παράγοντα (π.χ. αντιδραστική αρθρίτιδα, ρευματικός πυρετός, κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα στη
λοίμωξη από HCV).
III. Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις αποτελούν παρενέργεια της θεραπείας των λοιμώξεων: π.χ. φαρμακευτικός λύκος από ισονιαζίδη ή ριφαμπικίνη,
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ουρική αρθρίτιδα από πυραζιναμίδη, τενοντίτιδα
από κινολόνες, ορονοσία από β-λακταμικά αντιμικροβιακά.
IV. Οι λοιμώξεις μπορεί να εμπλέκονται γενικά στην
παθογένεση ορισμένων ρευματικών αυτοανόσων
νοσημάτων, πχ Klebsiella και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (6).
Στην παρούσα ανασκόπηση θα αναφερθούμε στους
τρεις πρώτους άξονες ξεκινώντας από τον λοιμώδη
παράγοντα και καταλήγοντας στη ρευματολογική εκδήλωση. Θα εστιάσουμε κυρίως στα κλινικά δεδομένα,
ενώ οι παθογενετικοί μηχανισμοί θα αναφερθούν μόνο
όπου είναι απόλυτα απαραίτητο και μόνο συνοπτικά.
Δεν θα αναφερθούμε καθόλου στους θεραπευτικούς
χειρισμούς καθώς θεωρούμε ότι δεν είναι αυτός ο
στόχος της ανασκόπησης. Δεν θα αναφερθούμε τέλος
στον ρόλο των λοιμωδών παραγόντων στην παθογένεση των αυτοανόσων ρευματικών νοσημάτων,
αφενός επειδή τα θέματα αυτά έχουν περισσότερο
ερευνητική παρά κλινική σημασία προς το παρόν και
αφετέρου επειδή τα υπάρχοντα δεδομένα είναι στις
περισσότερες περιπτώσεις ακόμα αντικρουόμενα.
Ι. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΛΟΙΜΩΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Ο κατάλογος των παθογόνων η κλινική εικόνα των
οποίων περιλαμβάνει ρευματολογικές εκδηλώσεις
(αρθραλγία, αρθρίτιδα, μυαλγία κ.λπ.) είναι μακρύς
και μάλλον αδύνατο να καλυφθεί πλήρως από την παρούσα ανασκόπηση. Θα αναφερθούμε στα παθογόνα
που είναι συχνότερα στη χώρα μας και σε εκείνα που
μπορεί να εκδηλωθούν με μορφές που να κάνουν τη
διάγνωση λοιμώδους νοσήματος σχετικά δυσχερή.
Φυματίωση

Η φυματίωση του μυοσκελετικού συστήματος αφορά περίπου το 10-35% των περιπτώσεων εξωπνευμονικής φυματίωσης ή συνολικά το 1-3% των περιπτώσεων φυματίωσης (7-10). Μπορεί να συνυπάρχει με
πνευμονική ή ενδοθωρακική φυματίωση σε σημαντικό
αριθμό ασθενών (μέχρι και στο 50%). Η φυματίωση
μπορεί να προσβάλλει πρακτικά οποιοδήποτε οστούν,
αλλά σε άνω του 50% των περιπτώσεων προσβάλλει
την σπονδυλική στήλη (Φυματιώδης σπονδυλίτιδα ή
νόσος του Pott). Εκτός της σπονδυλικής στήλης μπορεί να προκαλέσει οστεομυελίτιδα στα μακρά οστά
(μηρός, περόνη), στο κρανίο (μαστοειδείς κόλποι), στις
πλευρές, στα μικρά οστά των δακτύλων (δακτυλίτιδα)
και στα οστά της πυέλου (11,12). Η φυματίωση του
μυοσκελετικού μπορεί να εκδηλωθεί σαν φυματιώδης
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αρθρίτιδα, η οποία είναι κατά κανόνα μονοαρθρίτιδα
μεγάλων αρθρώσεων όπως οι κατά γόνυ, τα ισχία και
οι ώμοι (13,14). Σε ποσοστό <10% η μυοσκελετική
φυματίωση μπορεί να εκδηλωθεί σαν πολυαθρίτιδα
(14). Τέλος, είναι δυνατόν μετά από οστική λοίμωξη
να εμφανιστεί μυοσίτιδα κατά συνέχεια ιστού (14).
Η φυματιώδης σπονδυλίτιδα και η οστεομυελίτιδα προκύπτουν από αιματογενή διασπορά του
Mycobacterium tuberculosis κατά την πρωτοπαθή
λοίμωξη. Σε χώρες με υψηλή ενδημικότητα φυματίωσης, οι εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό εμφανίζονται
στον πρώτο χρόνο μετά την πρωτολοίμωξη. Στις
αναπτυγμένες όμως χώρες η προσβολή του μυοσκελετικού αποτελεί όψιμη εκδήλωση επανενεργοποίησης
της φυματίωσης πολλά χρόνια μετά την πρωτολοίμωξη (15). Η συνηθέστερη εστία της φυματιώδους
σπονδυλίτιδας είναι αρχικά η πρόσθια-κάτω επιφάνεια του σπονδυλικού σώματος, ενώ στη συνέχεια
η φλεγμονή επεκτείνεται προς το μεσοσπονδύλιο
δίσκο και την πρόσθια-άνω επιφάνεια του γειτονικού σπονδύλου. Το αποτέλεσμα είναι τυροειδοποιός
νέκρωση και οστική καταστροφή που οδηγούν σε
σφηνοειδή παραμόρφωση (11,16). Πολλές φορές η
λοίμωξη επεκτείνεται στους παρασπονδυλικούς μύς
και τον ψοΐτη με σχηματισμό ψυχρών αποστημάτων.
Η φυματιώδης σπονδυλίτιδα εκδηλώνεται με άλγος και
δυσκαμψία, ενώ σε 40% των περιπτώσεων υπάρχουν
συστηματικές εκδηλώσεις όπως πυρετός και απώλεια
βάρους (11,13,15). Σε παραμελημένες περιπτώσεις η
επέκταση της φλεγμονής προς τον σπονδυλικό σωλήνα
μπορεί να οδηγήσει σε παραπληγία (Παραπληγία του
Pott). Η παραπληγία μπορεί να εμφανιστεί και μετά
την έναρξη της θεραπείας και ορισμένοι θεωρούν ότι
οφείλεται σε αραχνοειδίτιδα και αγγειίτιδα (17). Η
οστεομυελίτιδα εκτός της σπονδυλικής στήλης συνήθως
εκδηλώνεται με άλγος, διόγκωση και ήπια ερυθρότητα
με ελάχιστη θερμότητα της προσβεβλημένης περιοχής, δηλαδή σαν «ψυχρό απόστημα». Η έναρξη των
συμπτωμάτων είναι προοδευτική και ορισμένες φορές
η φυματιώδης οστεομυελίτιδα μπορεί να εκδηλωθεί
με σχηματισμό συριγγίων από την παροχέτευση των
ψυχρών αποστημάτων.
Η φυματιώδης αρθρίτιδα συνήθως οφείλεται σε
επέκταση της φλεγμονής από το γειτονικό οστούν
ή τον αρθρικό υμένα προς την αρθρική κοιλότητα
(16,18). Κλινικά εκδηλώνεται με διόγκωση, άλγος και
δυσλειτουργία της αρθρώσεως τα οποία εξελίσσονται
σε χρονικό πλαίσιο μηνών. Και στην περίπτωση αυτή
λείπουν τα έντονα σημεία της φλεγμονής (ερυθρότητα
και θερμότητα), υπάρχει δηλαδή η εικόνα της «ψυχρής
άρθρωσης». Επίσης χαρακτηριστική είναι η επιδείνωση
του άλγους τις νυκτερινές ώρες (19).

Στη διάγνωση της φυματίωσης του μυοσκελετικού
είναι σημαντικό να αναζητηθούν επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ασθενούς όπως η χώρα καταγωγής,
το οικογενειακό ιστορικό φυματίωσης και το ιστορικό
τυχόν επαφών με ασθενείς με γνωστή φυματίωση. Η
δερματική δοκιμασία φυματίνης είναι θετική στη μεγάλη
πλειοψηφία των ανοσοεπαρκών ασθενών, όμως σε
χώρες όπου η φυματίωση ενδημεί ή είναι δεδομένος
ο εμβολιασμός με BCG, το θετικό αποτέλεσμα έχει
μικρή διαγνωστική αξία. Σε ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς με φυματίωση η αντίδραση φυματίνης μπορεί
να είναι αρνητική. Επομένως στους ασθενείς αυτούς
το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τη διάγνωση
της φυματίωσης του μυοσκελετικού (20).
Τα απεικονιστικά ευρήματα της μυοσκελετικής
φυματίωσης δεν είναι παθογνωμονικά αλλά βοηθούν
στη διάγνωση. Στη σπονδυλική στήλη υπάρχει όπως
αναφέρθηκε προσβολή γειτονικών σπονδύλων με
σφηνοειδή παραμόρφωση. Σε αξονικές τομογραφίες
μπορεί να ανιχνεύονται παρασπονδυλικές μάζες και
αποστήματα του ψοΐτη (16).
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η φυματίωση μπορεί
να συνοδεύεται από εκδηλώσεις που δεν οφείλονται
άμεσα στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, αλλά στην
ανοσολογική απάντηση του ξενιστή. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι το οζώδες ερύθημα, το σκληρό ερύθημα, η
αρθρίτιδα και η αμυλοείδωση. Το οζώδες ερύθημα
δεν αφορά αυστηρά το μυοσκελετικό, αλλά αρκετές
φορές συνδυάζεται με ρευματολογικά νοσήματα όπως
π.χ. η σαρκοείδωση και σπανιότερα η νόσος Behçet.
Η ανοσολογικής αρχής αρθρίτιδα που συνοδεύει την
ενεργό πνευμονική φυματίωση ονομάζεται νόσος του
Poncet. Πρόκειται για μια άσηπτη φλεγμονώδη πολυαρθρίτιδα που προσβάλλει κυρίως αγκώνες, γόνατα
και ποδοκνημικές και υποχωρεί λίγες ημέρες μετά την
έναρξη της αντιφυματικής αγωγής (21).
Βρουκέλλωση

Η βρουκέλλωση είναι νόσημα με μεγάλη ποικιλία
κλινικών εκδηλώσεων, ωστόσο οι μυοσκελετικές εκδηλώσεις αποτελούν τη συχνότερη επιπλοκή της βρουκέλλωσης κι εμφανίζονται στο 21-51% των ασθενών
(22-25). Η βρουκέλλωση εξελίσσεται αργά και αποτελεί
αναγνωρισμένη αιτία πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.
Επομένως το ερώτημα της διαφορικής διάγνωσης της
βρουκέλλωσης από ρευματικά νοσήματα (πχ οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες) προκύπτει πολλές φορές.
Σε σειρά ασθενών από τη μονάδα Βρουκέλλωσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η συχνότητα των επιμέρους μυοσκελετικών εκδηλώσεων ήταν: περιφερική
αρθρίτιδα 22%, σπονδυλίτιδα 19%και ιερολαγονίτιδα
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3% (22). Η περιφερική αρθρίτιδα είναι μη διαβρωτική
και προσβάλλει κυρίως μεγάλες αρθρώσεις (γόνατα,
ισχία αλλά και ποδοκνημικές και καρπούς), ενώ μπορεί
να εκδηλώνεται και σαν πολυαρθρίτιδα. Η περιφερική
αρθρίτιδα και η ιερολαγονίτιδα εμφανίζονται συνήθως
στο πλαίσιο της οξείας λοίμωξης και διαγιγνώσκονται
σχετικά εύκολα. Η σπονδυλίτιδα από βρουκέλλωση
προσβάλλει συνηθέστερα την οσφυϊκή μοίρα και
μπορεί να εμφανίσει σημαντικές θεραπευτικές δυσκολίες και να αφήσει υπολειπόμενη βλάβη (22). Στις
απλές ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης υπάρχει
διάβρωση στο πρόσθιο άνω χείλος του σπονδύλου
(σημείο Pons), ενώ το σπινθηρογράφημα και η μαγνητική τομογραφία προσφέρουν επίσης σημαντικά
διαγνωστικά στοιχεία (25).
Η διάγνωση της λοίμωξης από βρουκέλλα τίθεται
με καλλιέργεια αίματος, μυελού οστών ή ήπατος.
Ωστόσο η ευαισθησία των καλλιεργειών αίματος είναι
περίπου 80% σε ασθενείς με αρχική λοίμωξη (26).
Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι η βρουκέλλα
αναπτύσσεται αργά στα υλικά που χρησιμοποιούνται
στις καλλιέργειες αίματος (Bactec). Για το λόγο αυτό ο
κλινικός γιατρός πρέπει να ενημερώνει το εργαστήριο
ώστε, όταν υπάρχει υποψία βρουκέλλωσης, οι καλλιέργειες αίματος να επωάζονται για αρκετές εβδομάδες
(αντί των συνήθων 7-10 ημερών). Σημαντικές επίσης
για τη διάγνωση είναι οι ορολογικές δοκιμασίες για
την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της βρουκέλλας
(δοκιμασίες στερέωσης συμπληρώματος, ELISA, Rose
Bengal, συγκόλλησης κ.λπ.). Η ευαισθησία και η ειδικότητα των διαφόρων δοκιμασιών κυμαίνεται. Ωστόσο
φαίνεται ότι η ELISA έχει την υψηλότερη ευαισθησία
και ειδικότητα που προσεγγίζει το 100% (27). Είναι
σημαντικό τα αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμασιών να ερμηνεύονται πάντοτε σε συνάρτηση με
το επιδημιολογικό ιστορικό του ασθενούς, μια και
ορισμένες φορές εμφανίζουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε λήψη
μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αγωγής από άτομα
τα οποία δεν τη χρειάζονται.
Σύφιλη

Μυοσκελετικές εκδηλώσεις παρατηρούνται στη
συγγενή, τη δευτερογόνο αλλά και την τριτογόνο σύφιλη. Ωστόσο είναι γενικά ασυνήθιστες και σε κλινικό
επίπεδο έχουν σημασία μόνο στην περίπτωση της
δευτερογόνου σύφιλης, όπου μπορεί να εμφανιστεί
μια υποξεία ή χρόνια αρθρίτιδα κυρίως των μεγάλων
αρθρώσεων, αρθραλγίες και οστεολυτικές βλάβες (28).
Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να συνοδεύονται από
περιοστίτιδα στα οστά του κρανίου ή της σπονδυλικής
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στήλης. Η σύφιλη του μυοσκελετικού θα πρέπει να
υπάρχει πάντα στη διαφορική διάγνωση ρευματικών
εκδηλώσεων σε HIV(+) ασθενείς. Σε HIV(-) ασθενείς η
διάγνωση μπορεί να είναι δυσκολότερη αν ο κλινικός
αποτύχει να αναγνωρίσει τις υπόλοιπες εκδηλώσεις
της νόσου (28).
Γενικευμένη γονοκοκκική λοίμωξη

Η γενικευμένη γονοκοκκική λοίμωξη (Disseminated
Gonococcal Infection –DGI) αποτελεί μια σχετικά
ασυνήθιστη εκδήλωση της λοίμωξης από γονόκοκκο
(29). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αφορά το 0,5-3%
του συνόλου των γονοκοκκικών λοιμώξεων (30). Στην
πραγματικότητα το ποσοστό αυτό τώρα είναι ακόμα
μικρότερο, εξαιτίας της μειωμένης επίπτωσης στελεχών γονοκόκκου που προκαλούν γενικευμένη νόσο (31).
Ωστόσο σε ορισμένους πληθυσμούς πχ σε σεξουαλικά
δραστήρια νεαρά άτομα με μη τραυματική αρθρίτιδα,
η DGI μπορεί να είναι αρκετά συχνότερη (32).
Η DGI οφείλεται σε αιματογενή διασπορά του γονοκόκκου, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η δημιουργία
ανοσοσυμπλεγμάτων και άλλοι έμμεσοι ανοσολογικοί
μηχανισμοί μπορεί να παίζουν ένα παθογενετικό ρόλο.
Η DGI εκδηλώνεται με δύο σύνδρομα: α) την τριάδα
τενοντοϋμενίτιδα, δερματίτιδα και πολυαρθραλγία
χωρίς πυώδη αρθρίτιδα και β) πυώδη αρθρίτιδα χωρίς δερματικές βλάβες (33). Η διάκριση μεταξύ των
δύο μορφών δεν είναι πάντα απόλυτη και υπάρχουν
περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης, ενώ πολλές φορές
η πρώτη μορφή εξελίσσεται προς τη δεύτερη. Η
εμφάνιση της DGI κατά κανόνα δεν συμπίπτει χρονικά με γονοκοκκική λοίμωξη των βλεννογόνων (πχ
ουρηθρίτιδα), αλλά την ακολουθεί. Η πρώτη μορφή
DGI εκδηλώνεται με πυρετό, φρίκια και κακουχία. Η
τενοντοϋμενίτιδα είναι χαρακτηριστική εκδήλωση της
DGI κι αφορά σε περισσότερες από μια αρθρώσεις
και τένοντες (συνηθέστερα σε δάκτυλα χεριών και
ποδιών, αρθρώσεις του καρπού και ποδοκνημικές,
γόνατα και αγκώνες). Η προσβολή των αρθρώσεων
είναι του τύπου της ασύμμετρης ολιγοαρθρίτιδας. Η
δερματίτιδα υπάρχει στο 75% περίπου των ασθενών
και αφορά κηλιδώδεις ή βλατιδώδεις στοιχειώδεις
βλάβες, σχετικά λίγες σε αριθμό (5-40), κυρίως στα
άκρα, οι οποίες μερικές φορές μπορεί να γίνουν αιμορραγικές (30). Οι δερματικές εκδηλώσεις μπορεί να
υποχωρήσουν σε λίγες μέρες χωρίς καμιά θεραπεία.
Αντίθετα η αρθρίτιδα αν και υποχωρεί στις περισσότερες αρθρώσεις, παραμένει σε μια ή δύο αρθρώσεις και
μπορεί να εξελιχθεί σε πυώδη αρθρίτιδα αν ο ασθενής
δεν λάβει θεραπεία. Η δεύτερη μορφή εκδήλωσης
της DGI, η πυώδης αρθρίτιδα, αφορά συχνότερα τα
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γόνατα, τους καρπούς και τις ποδοκνημικές, χωρίς ο
ασθενής να εμφανίζει πυρετό.
Το αρθρικό υγρό στην περίπτωση του συνδρόμου
τενοντοϋμενίτιδας- δερματίτιδας –αρθρίτιδας έχει
φλεγμονώδεις χαρακτήρες με αριθμό λευκοκυττάρων
συνήθως <20.000/mm3 και η καλλιέργεια αποβαίνει
στείρα. Αντίθετα στους ασθενείς με πυώδη αρθρίτιδα
το υγρό έχει περίπου 50.000 λευκοκύτταρα/mm3 και
στην καλλιέργειά του απομονώνεται γονόκοκκος.
Στους ασθενείς με το σύνδρομο τενοντοϋμενίτιδας
- δερματίτιδας – αρθρίτιδας πρέπει να λαμβάνονται
καλλιέργειες από την ουρήθρα, το ορθό και τις δερματικές βλάβες μια και μπορεί να απομονωθεί ο γονόκοκκος από κάποια από τις θέσεις αυτές στο 50%
των ασθενών (34). Η DGI ορισμένες φορές αποτελεί
δύσκολο διαγνωστικό πρόβλημα μια και πρέπει να
διαφοροδιαγνωστεί από μεγάλο φάσμα νοσημάτων,
λοιμωδών και μη, που εκδηλώνονται με αρθρίτιδα.
Έτσι στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνεται η σηπτική αρθρίτιδα, γενικευμένες λοιμώξεις (όπως η
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος), συστηματικά νοσήματα του
συνδετικού ιστού (όπως η αντιδραστική αρθρίτιδα και
η ψωριασική αρθρίτιδα), ο οξύς ρευματικός πυρετός,
οι ιογενείς λοιμώξεις που συνοδεύονται από αρθρίτιδα
και στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια και σε
ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και οι κρυσταλλογενείς
αρθρίτιδες, οι οποίες μπορεί να εκδηλωθούν σαν μονοαρθρίτιδα με πυρετό.
Νόσος Lyme

Η νόσος Lyme οφείλεται στη σπειροχαίτη Borellia
burgdorferi και μεταδίδεται στον άνθρωπο από ακάρεα
του γένους Ixodes. Η πρώτη περιγραφή της νόσου
έγινε το 1977 σε μιά ομάδα παιδιών στο Lyme του
Connecticut που αρχικά είχε θεωρηθεί ότι έπασχαν
από νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα (35). Έτσι η νόσος
χαρακτηρίστηκε αρχικά σαν «αρθρίτιδα Lyme», ωστόσο
αργότερα έγινε σαφής ο συστηματικός χαρακτήρας
της. Η νόσος περιγράφεται κυρίως στη βόρειο Αμερική
αλλά και στην Ευρώπη και στην Ασία, ενώ στην Ελλάδα
είναι σπάνια και οι περιπτώσεις που περιγράφονται
αφορούν άτομα τα οποία μολύνθηκαν σε άλλες χώρες
(36,37). Η νόσος Lyme περιλαμβάνει εκδηλώσεις από
το μυοσκελετικό στο πρώιμο αλλά και στο όψιμο στάδιο. Συνολικά, με βάση περίπου 150.000 περιπτώσεις
ασθενών που έχουν αναφερθεί στο Κέντρο Ελέγχου
Νόσων των ΗΠΑ (CDC) στο διάστημα 1992-2006 και
για τους οποίους υπάρχουν κλινικές πληροφορίες,
το 32% των ασθενών παρουσιάζει αρθρίτιδα (38).
Στο πρώιμο στάδιο το 44% των ασθενών εμφανίζει
αρθραλγία ή αρθρίτιδα (39). Η τυπική εικόνα είναι
άλγος στις αρθρώσεις και στους τένοντες αλλά και

στους μυς και στα οστά. Συνήθως το άλγος αφορά
λίγες αρθρώσεις και η προσβολή έχει μεταναστευτικό
χαρακτήρα. Σε λίγους ασθενείς μπορεί να υπάρχει και
αρθρίτιδα με επεισόδια βραχείας διάρκειας, μυοσίτιδα,
περιτονίτιδα και υποδερματίτιδα. Στο όψιμο στάδιο
εμφανίζεται ολιγοαρθρίτιδα μεγάλων αρθρώσεων στο
60% περίπου των ασθενών, με διαλείποντα ή εμμένοντα χαρακτήρα (40). Η διάρκεια των επεισοδίων
αρθρίτιδας κυμαίνεται από εβδομάδες μέχρι μήνες. Είναι
χαρακτηριστική η μεγάλη διόγκωση και ερυθρότητα
της άρθρωσης χωρίς όμως ιδιαίτερα έντονο άλγος.
Προσβάλλονται συχνότερα οι κατά γόνυ αρθρώσεις, οι
ώμοι, οι αγκώνες, οι ποδοκνημικές, αλλά και μικρότερες
αρθρώσεις όπως οι κροταφογναθικές και οι αρθρώσεις του καρπού (40). Η αρθρίτιδα κατά κανόνα δεν
είναι διαβρωτική, αλλά σε λίγες περιπτώσεις μπορεί
να συνοδεύεται και από οστικές αλλοιώσεις όπως
διαβρώσεις, παρααρθρική οστεοπόρωση, οστεόφυτα
και υπαρθρικές κύστεις (41).
Η υποψία της νόσου Lyme τίθεται με βάση τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ασθενούς (παραμονή
σε χώρα όπου η νόσος ενδημεί) και την αλληλουχία
των κλινικών εκδηλώσεων: έναρξη με το χαρακτηριστικό μεταναστευτικό εξάνθημα στην πλειοψηφία
των ασθενών (erythema migrans), στη συνέχεια αρθραλγίες ή και αρθρίτιδα, με παράλληλη εμφάνιση
εκδηλώσεων και από άλλα συστήματα όπως νευρικό
και καρδιαγγειακό (42). Το αρθρικό υγρό έχει φλεγμονώδεις χαρακτήρες με 10.000-25.000 κύτταρα/mm3
καθ’υπεροχή ουδετερόφιλα (41). Η επιβεβαίωση της
διάγνωσης γίνεται με ορολογικές δοκιμασίες. Ωστόσο
η θετικοποίηση των ορολογικών δοκιμασιών μπορεί
να γίνει αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της νόσου, επομένως στο πρώιμο στάδιο μπορεί να είναι
αρνητικές. Οι ασθενείς με αρθρίτιδα όμως έχουν κατά
κανόνα θετικές δοκιμασίες. Ο αρχικός έλεγχος (screening) γίνεται με ELISA. Τα δείγματα με αρνητική ELISA
θεωρούνται οριστικά αρνητικά, ενώ για τα θετικά ή
αμφίβολα αποτελέσματα ακολουθεί επιβεβαίωση με
Western blot (43,44).
Μια ομάδα ασθενών με νόσο του Lyme εξακολουθούν να παρουσιάζουν υποκειμενικά ενοχλήματα
όπως κεφαλαλγία, καταβολή και αρθραλγίες για ένα
διάστημα μηνών μετά τη θεραπεία της νόσου. Το σύνδρομο αυτό ονομάζεται μετα-Lyme σύνδρομο ή χρόνια
νόσος Lyme. Ωστόσο, αν κι έχουν οριστεί κριτήρια για
το σύνδρομο, η επικρατούσα άποψη είναι πως δεν
οφείλεται σε επιμένουσα λοίμωξη (45).
Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
(HIV)

Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

τον HIV έχουν περιγραφεί από περίπου τα μέσα
της δεκαετίας του 1980, δηλαδή μόλις λίγα χρόνια
μετά την πρώτη αναγνώριση της λοίμωξης HIV. Στο
διάστημα αυτό το φάσμα των ρευματολογικών εκδηλώσεων έχει αλλάξει κυρίως εξαιτίας της εισαγωγής
των αντιρετροϊκών φαρμάκων (46). Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις της λοίμωξης HIV δεν οφείλονται
όλες άμεσα στον λοιμώδη παράγοντα, αλλά και στην
ανοσοκαταστολή που επιφέρει με αποτέλεσμα την
εμφάνιση ευκαιριακών λοιμώξεων και την εκδήλωση
αυτοανόσων φαινομένων. Μπορεί κανείς να διακρίνει
τις εκδηλώσεις αυτές σε 4 ομάδες (Πίνακας 1): αυτές
που εκδηλώνονται σε οποιοδήποτε στάδιο της λοίμωξης HIV, αυτές που εμφανίζονται σε προχωρημένη
λοίμωξη, αυτές που σχετίζονται με τη χορήγηση
αντιρετροϊκών φαρμάκων και τέλος αυτές που σχετίζονται με το φλεγμονώδες σύνδρομο ανοσολογικής
ανασύστασης (Immune Reconstitution Inflammatory
Syndrome – IRIS) (47).
Τα κλινικά ρευματολογικά σύνδρομα που σχετίζονται με τη λοίμωξη HIV είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν από απλές αρθραλγίες μέχρι πλήρη σύνδρομα
όπως σπονδυλαρθροπάθειες και αγγειίτιδες. Στη
συνέχεια θα περιγράψουμε συνοπτικά τα κυριότερα
από τα σύνδρομα αυτά.
Αρθραλγίες και αρθρίτιδα:

Περιγράφονται σε >5% των ασθενών με λοίμωξη
HIV και μπορεί να εκδηλωθούν σε οποιοδήποτε στάδιο. Η αρθρίτιδα είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη με
διάρκεια λίγων εβδομάδων, ολιγο- ή πολυαρθρική, μη
διαβρωτική και χωρίς να ανευρίσκονται αντιπυρηνικά
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ρευματολογικές εκδηλώσεις που σχετίζονται
με τη λοίμωξη HIV.
Εκδηλώσεις σε
οποιοδήποτε στάδιο
της λοίμωξης

Εκδηλώσεις που σχετίζονται με
τη θεραπεία της λοίμωξης HIV

Αρθραλγία- αρθρίτιδα
Σπονδυλαρθροπάθειες
DILS
Αγγειίτιδα
Μυοπάθεια

Οστεοπόρωση
Οστεονέκρωση
Αγγειίτιδα εξ’ υπερευαισθησίας
Μυοπάθεια

Εκδηλώσεις σε
προχωρημένη λοίμωξη

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο
του IRIS

Μυοπάθεια
Αγγειίτιδα
Λοιμώξεις
Ψωρίαση
Οστεοπόρωση
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αντισώματα ή ρευματοειδής παράγοντας (48).
Σπονδυλαρθροπάθειες:

Οι περισσότερες σπονδυλαρθροπάθειες έχουν
συσχετιστεί με τη λοίμωξη HIV. Σε περιοχές με υψηλό
επιπολασμό της λοίμωξης όπως η Αφρική, έχει τεκμηριωθεί αύξηση του επιπολασμού των σπονδυλαρθροπαθειών, όπως η ψωριασική και η αντιδραστική
αρθρίτιδα (49). Η συχνότερη μορφή είναι η αδιαφοροποίητη σπονδυλαρθροπάθεια. Σε κλινικό επίπεδο η
σπονδυλαρθροπάθεια σε HIV(+) ασθενείς εμφανίζεται
με τις τυπικές της μορφές, δηλαδή με ενθεσοπάθεια
κυρίως του Αχιλλείου τένοντα και των δακτύλων, πελματιαία απονευρωσίτιδα, προσβολή της σπονδυλικής
στήλης, ιερολαγονίτιδα κι εξωαρθρικές εκδηλώσεις
όπως η ραγοειδίτιδα, η βλεννοραγική κερατοδερμία και
η γυροειδής βαλανίτιδα. Οι HIV(+) ασθενείς παρουσιάζουν μειωμένη σχετικά συχνότητα ραγοειδίτιδας
και προσβολής του αξονικού σκελετού (47).
Σύνδρομο διάχυτης διηθητικής λεμφοκυττάρωσης:

Το σύνδρομο αυτό (Diffuse Infiltrative Lymphocytosis
Syndrome – DILS) χαρακτηρίζεται από διόγκωση των
σιελογόνων και δακρυϊκών αδένων σε συνδυασμό με
σύνδρομο ξηρότητας (Sicca syndrome) (50). Περιγράφεται στο 3-4% των ασθενών με λοίμωξη HIV (51).
Συνοδεύεται και από εξωαδενικές εκδηλώσεις όπως
διάμεση πνευμονίτιδα, περιφερική νευροπάθεια, νεφροσωληναριακή οξέωση και μυοσίτιδα (52). Κλινικά
το DILS θυμίζει πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren (pSS),
ωστόσο υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές. Σε
κλινικό επίπεδο το DILS εμφανίζει συχνότερα από το
pSS εξωαδενικές εκδηλώσεις, σε ιστολογικό επίπεδο
τα διηθούντα λεμφοκύτταρα στο DILS είναι CD8+ ενώ
στο pSS είναι CD4+ και τέλος στο DILS κατά κανόνα
δεν ανιχνεύονται αυτοαντισώματα (46).
Αγγειίτιδα:

Σε ασθενείς με λοίμωξη HIV έχει περιγραφεί μεγάλη ποικιλία αγγειιτιδικών συνδρόμων μικρών μέσου
μεγέθους και μεγάλων αγγείων (47,48). Τα κλινικά
χαρακτηριστικά των αγγειιτίδων σε HIV(+) ασθενείς
δεν διαφέρουν από αυτά των HIV(-) ασθενών. Από
τα αγγειιτιδικά σύνδρομα σχετικά συνηθέστερη είναι
η οζώδης πολυαρτηρίτιδα (53).
Πολυμυοσίτιδα:

Αποτελεί τη συχνότερη μυοπάθεια στους HIV(+)
ασθενείς με επιπολασμό 0,22% (54). Τα κλινικά της χαρακτηριστικά είναι όμοια με αυτά των HIV(-) ασθενών
αλλά λείπουν τα σχετικά αυτοαντισώματα (anti-Jo-1
και Mi-2), ενώ σε αρκετούς ασθενείς το ηλεκτρομυ-
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ογράφημα είναι φυσιολογικό και η βιοψία μυός όχι
τυπική (55).
Οστική νόσος:

Η συχνότερη οστική επιπλοκή της λοίμωξης HIV
είναι η οστεονέκρωση συνήθως του ισχίου, με συχνότητα 4,4% (56). Μπορεί να οφείλεται στη χρήση κορτικοειδών, στην αντιρετροϊκή θεραπεία, αλλά και στην
ίδια τη λοίμωξη και ο χαμηλός αριθμός CD4 (<60/μL)
αποτελεί παράγοντα κινδύνου (57,58). Οι ασθενείς με
λοίμωξη HIV εμφανίζουν οστεοπενία και οστεοπόρωση
επίσης πολυπαραγοντικής αιτιολογίας (59).
Ρευματικές εκδηλώσεις σχετιζόμενες
με την αντιρετροϊκή θεραπεία:

Οι κυριότερες είναι η μυοπάθεια και η ραβδομυόλυση. Η μυοπάθεια αποτελεί συχνή επιπλοκή της
θεραπείας με υψηλές δόσεις ζιντοβουντίνης η οποία
όμως δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η ραβδομυόλυση
αποτελεί παρενέργεια των αναστολέων της πρωτεάσης και της ραλτεγκραβίρης, αλλά ειδικά όταν
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με στατίνες. Η διδανοσίνη και η σταβουντίνη, δύο αντιρετροϊκα που δεν
χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως, ενοχοποιούνται για
υπερουριχαιμία και ουρική αρθρίτιδα (46).
Φλεγμονώδες σύνδρομο της ανοσολογικής
ανασύστασης:

Σε ασθενείς με λοίμωξη HIV, με χαμηλό αριθμό
CD4+ κυττάρων, που δεν λαμβάνουν θεραπεία, η
ανεύρεση αυτοαντισωμάτων στο ορό είναι συχνή.
Ανιχνεύονται συχνά αντιπυρηνικά αντισώματα, ρευματοειδής παράγοντας, κρυοσφαιρίνες, αντισώματα
έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων
και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Όμως σχεδόν
πάντα τα αυτοαντισώματα ανιχνεύονται σε χαμηλούς
τίτλους και στερούνται κλινικής σημασίας. Νοσήματα
όπως συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και ρευματοειδής αρθρίτιδα σπάνια εμφανίζονται σε ασθενείς
με λοίμωξη HIV, και μάλιστα όταν προϋπάρχουν
μπαίνουν σε ύφεση, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη των αντιρετροϊκών. Σε ασθενείς που λαμβάνουν
αντιρετροϊκή θεραπεία τα αυτοαντισώματα μπορεί
να εξαφανιστούν. Αντίθετα αν προϋπάρχει συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα
ή πολυμυοσίτιδα μπορεί να εμφανίσουν έξαρση μετά
την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής στα πλαίσια του
IRIS (60-63). Το IRIS εκδηλώνεται 3-27 μήνες μετά την
έναρξη των αντιρετροϊκών. Οφείλεται σε διάφορους
μηχανισμούς που κινητοποιούνται με την έναρξη της
αντιρετροϊκής αγωγής και περιλαμβάνουν αύξηση των
CD4+ T κυττάρων, αύξηση του λόγου CD4+/CD8+
και διαταραχή της σχέσης Th1/Τh2 κυττάρων. Στο IRIS

επιπλέον μπορεί να εμφανιστούν νέα νοσήματα όπως
η αντιδραστική αρθρίτιδα ή οργανοειδικά αυτοάνοσα
νοσήματα (π.χ. θυρεοειδίτιδα), ενώ προϋπάρχουσες
λοιμώξεις, όπως η φυματίωση, μπορεί να εμφανίσουν
παροδική έξαρση (64).
Η χρήση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, όπως
έχει ήδη φανεί, έχει φέρει αλλαγές στο φάσμα των
ρευματολογικών εκδηλώσεων που συνδέονται με τη
λοίμωξη HIV. Έτσι στην προ-αντιρετροϊκών εποχή
οι συχνότερες ρευματολογικές εκδηλώσεις ήταν τα
επώδυνα αρθρικά σύνδρομα, η αντιδραστική αρθρίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα. Με την εισαγωγή
των αντιρετροϊκών τα σύνδρομα αυτά έχουν μειωθεί
σημαντικά σε συχνότητα, ενώ παράλληλα αυξάνεται
η συχνότητα του IRIS και των συνοδών του εκδηλώσεων (46,47).
Ιός Parvo B19

O ιός Parvo B19 προκαλεί στα παιδιά το «λοιμώδες
ερύθημα» ή «πέμπτη νόσο», ένα συνδυασμό συστηματικών συμπτωμάτων που ακολουθούνται από το
χαρακτηριστικό εξάνθημα στο πρόσωπο, αλλά με
συμπτώματα από τις αρθρώσεις μόνο στο 3%. Στους
ενήλικες αντίθετα ο ιός εκδηλώνεται συχνότερα σαν
ένα πολυαρθρικό σύνδρομο, με αρθραλγία ή και αρθρίτιδα, ενώ το εξάνθημα υπάρχει σε λιγότερο από
20%. Επιπλέον μπορεί να ανιχνεύονται αυτοαντισώματα όπως ρευματοειδής παράγοντας, αντιπυρηνικά
αντισώματα και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Η
διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση αντισωμάτων IgM έναντι του Parvo B19. Σημειώνεται ότι περίπου
50% των ενηλίκων είναι θετικοί για αντισώματα IgG
έναντι του Parvo B19 (65). Το πολυαρθρικό σύνδρομο
συνήθως διαρκεί λίγες εβδομάδες. Σε μερικούς όμως
ασθενείς η λοίμωξη από τον Β19 ακολουθείται από
μια χρόνια αρθρίτιδα που μοιάζει με ρευματοειδή
αρθρίτιδα (66,67). Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι
σαφές αν το σύνδρομο οφείλεται στον Parvo B19 ή αν
απλά ο B19 λειτούργησε σαν εκλυτικός παράγοντας
για την εκδήλωση ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν και τις δύο απόψεις
(68,69). Σχετικά πρόσφατα οι ερευνητές μπόρεσαν
να ανιχνεύσουν B19 DNA και IgM αντισώματα έναντι
Β19 σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με ρευματοειδή
αρθρίτιδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Φαίνεται
ότι τα περιφερικά λεμφοκύτταρα δρουν σαν μια δεξαμενή του ιού, με αποτέλεσμα να συντηρείται μια
χρονίζουσα φλεγμονώδης αντίδραση (68,70).
Ιοί Άλφα

Οι ιοί άλφα είναι μια ομάδα αρμποϊών, τα γνωστό-
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τερα μέλη των οποίων στο δυτικό κόσμο είναι ο ιός
Ross River και ο ιός Chikungunya, κυρίως επειδή πλέον
με τις αλλαγές στο κλίμα και τον πολλαπλασιασμό
των ταξιδιών αναφέρονται σημαντικές επιδημίες από
αυτά τα παθογόνα και σε δυτικές χώρες (71,72). Οι
ιοί αυτοί προκαλούν οξεία νόσο που εκδηλώνεται με
πυρετό, κακουχία, μυαλγίες και μεταναστευτική πολυαρθρίτιδα ή αρθραλγία κυρίως των μικρών αρθρώσεων
των χεριών και των ποδιών, των πηχεοκαρπικών
και των ποδοκνημικών. Τα μυοσκελετικά συμπτώματα είναι ιδιαίτερα έντονα και διαρκούν συνήθως
μερικές εβδομάδες, αν και σε μερικούς ασθενείς τα
συμπτώματα μπορεί να παραμείνουν για μήνες, ή
να υποτροπιάσουν και να λάβουν τη μορφή χρόνιας
αρθρίτιδας (73). Τα συμπτώματα αυτά κυριαρχούν
στην κλινική εικόνα και αυτό εκφράζεται από τις
τοπικές ονομασίες για τα νοσήματα αυτά, π.χ. Chikungunya σημαίνει «αυτός που μένει σκυμμένος» (74).
Οι λοιμώξεις όμως μπορεί να συνοδεύονται και από
άλλες εκδηλώσεις όπως κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα,
αιμορραγική διάθεση, ακόμα και μηνιγγοεγκεφάλιτιδα,
σπειραματονεφρίτιδα και λεμφαδενοπάθεια. Όταν
υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις η διάκριση της λοίμωξης
από ένα συστηματικό αυτόανοσο νόσημα μπορεί να
γίνει ακόμα δυσκολότερη. Η διάγνωση των λοιμώξεων
αυτών γίνεται βασικά με ορολογικές δοκιμασίες (ELISA,
έμμεσο ανοσοφθορισμό, αιμοσυγκόλληση), οι οποίες
όμως δεν είναι ευρέως διαθέσιμες (75).
ΙΙ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΛΟΙΜΩΔΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Αντιδραστική αρθρίτιδα

Η αντιδραστική αρθρίτιδα είναι ένα φλεγμονώδες ολιγο- ή πολυαρθρικό σύνδρομο που ακολουθεί
λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος από Salmonella, Shigella, Campylobacter και Yersinia ή του
ουροποιογεννητικού συστήματος από Chlamydia
trachomatis. Η κλασική τριάδα συμπτωμάτων είναι:
ουρηθρίτιδα, επιπεφυκίτιδα και αρθρίτιδα. Ωστόσο
η τριάδα αυτή υπάρχει σε λίγους ασθενείς. Επιπλέον
υπάρχουν και άλλες εξωαρθρικές εκδηλώσεις όπως
πρόσθια ραγοειδίτιδα, έλκη στόματος, βλενορραγική
κερατοδερμία, ψωριασικόμορφες αλλοιώσεις στα
νύχια και γυροειδής βαλανίτιδα (76). Τα συμπτώματα
συνήθως εμφανίζονται περίπου 4 εβδομάδες μετά
τη λοίμωξη και το αρθρικό υγρό είναι στείρο. Όσον
αφορά τα μυοσκελετικά ενοχλήματα είναι αυτά των
σπονδυλαρθροπαθειών, δηλαδή προσβολή περιφερικών αρθρώσεων αλλά και του αξονικού σκελετού,
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με ενθεσοπάθεια που περίπου στους μισούς ασθενείς αφορά τον Αχιλλείο τένοντα ή την πελματιαία
απονεύρωση. Η αρθρίτιδα σπάνια συνοδεύεται από
σημαντική συλλογή υγρού (77). Η διάγνωση της αντιδραστικής αρθρίτιδας είναι κατά βάση κλινική. Οι
εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις έχουν
βοηθητικό μόνο ρόλο. Ο έλεγχος για HLA-B27 επίσης
δεν φαίνεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια. Τα
περισσότερα δεδομένα σε ασθενείς με αντιδραστική
αρθρίτιδα υποστηρίζουν μια συχνότητα HLA-B27 μεταξύ 30% και 50%, επομένως δεν φαίνεται ο έλεγχος
για HLA-B27 να έχει αρκετή διαγνωστική χρησιμότητα.
Υπάρχουν δύο ομάδες κριτηρίων για την αντιδραστική
αρθρίτιδα: της Αμερικάνικης Ρευματολογικής Εταιρίας
του 1981 (78) και του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την
Αντιδραστική Αρθρίτιδα του 1995 (79). Ωστόσο και οι
δύο ομάδες κριτηρίων έχουν προβλήματα. Το βασικότερο είναι ότι έχουν μάλλον χαμηλή ευαισθησία, με
αποτέλεσμα οι ασθενείς με αντιδραστική αρθρίτιδα
να υποδιαγιγνώσκονται (76,80).
Η βαρύτητα της αρχικής γαστρεντερικής λοίμωξης
φαίνεται ότι συσχετίζεται θετικά με την πιθανότητα
εμφάνισης αντιδραστικής αρθρίτιδας. Από μελέτη μεγάλου αριθμού γαστρεντερικών λοιμώξεων με θετικές
καλλιέργειες κοπράνων η πιθανότητα αντιδραστικής
αρθρίτιδας ανάλογα με το παθογόνο ήταν υψηλότερη για τη Salmonella (15%), τη Yersinia (14,3%) και το
Campylobacter (12,7%), ενώ ήταν χαμηλότερη για τη
Shigella (9,7%) και την Escherichia coli (8,9%) (77). Για
τις λοιμώξεις από Chlamydia trachomatis αναφέρεται
πιθανότητα αντιδραστικής αρθρίτιδας 4-5% (5,81). Η
πιθανότητα αντιδραστικής αρθρίτιδας σε άτομα με
HLA-B27 φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στις λοιμώξεις
από Salmonella, Shigella και Yersinia. Η παρουσία
όμως του HLA-B27 δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στα
υπόλοιπα παθογόνα που σχετίζονται με αντιδραστική
αρθρίτιδα (82).
Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που έχουν ενοχοποιηθεί για την αντιδραστική αρθρίτιδα περιλαμβάνουν:
την παραμονή του μικροοργανισμού στον αρθρικό
υμένα (υπόθεση που υποστηρίζεται από την ανεύρεση DNA των παθογόνων στον αρθρικό υμένα),
την παρουσίαση αρθριτιδογόνων πεπτιδίων από το
HLA-B27 και την κινητοποίηση μηχανισμών μοριακής
μίμησης, την πιθανή συμμετοχή πολυμορφισμών των
υποδοχέων τύπου Toll και τέλος τη διαταραχή της
σχέσης Th1/Th2 (83).
Οξύς ρευματικός πυρετός

Ο οξύς ρευματικός πυρετός (ARF) είναι μια μη
διαπυητική επιπλοκή οξείας φαρυγγίτιδας από Strep-
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tococcus ομάδας Α (GAS). Συμβαίνει κατά κανόνα σε
παιδιά 5-15 ετών και σπανιότερα σε ενήλικες. Παλαιότερα ήταν σημαντικό πρόβλημα αλλά είναι πλέον
σχετικά σπάνιος στη Δυτική Ευρώπη. Παρουσιάζεται
σαν οξύ εμπύρετο νόσημα με διάφορες συνοδές εκδηλώσεις όπως μεταναστευτική αρθρίτιδα μεγάλων
αρθρώσεων, καρδίτιδα, προσβολή κεντρικού νευρικού
συστήματος (Χορεία του Syndeham) κι εξάνθημα. Οι
εκδηλώσεις αυτές μπορεί να υπάρχουν σε διάφορους
συνδυασμούς (84).
Η αρθρίτιδα του ρευματικού πυρετού είναι συνήθως η πρώτη εκδήλωση. Έπεται της αμυγδαλίτιδας
κατά περίπου 3 εβδομάδες (1-5 εβδομάδες). Πρόκειται
για μεταναστευτική πολυαρθρίτιδα με τις διαδοχικές
προσβολές των αρθρώσεων να έχουν μικρή διάρκεια
(συνήθως λιγότερο από μία εβδομάδα) και μικρά
μεσοδιαστήματα. Προσβάλλονται από 6-16 αρθρώσεις και συχνότερα προσβάλλονται τα γόνατα, οι
ποδοκνημικές, οι πηχεοκαρπικές και οι αγκώνες. Η
αρθραλγία είναι δυσανάλογη προς τα αντικειμενικά
ευρήματα (85).
Η διάγνωση βασίζεται στις κλινικές εκδηλώσεις,
ενώ άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες (εργαστηριακές
εξετάσεις, απεικονιστικές μέθοδοι, υπερηχοκαρδιογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα) προσφέρουν
επιπλέον στοιχεία. Για την αντικειμενικότερη τεκμηρίωση της διάγνωσης υπάρχουν τα κριτήρια του Jones.
Η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 1992, ενώ το 2002
επανεκτιμήθηκε η αξιοπιστία τους και δεν κρίθηκε
αναγκαίο να αναθεωρηθούν εκ νέου (86,87).
Στην παθογένεση του οξέος ρευματικού πυρετού
παίζουν ρόλο παράγοντες του παθογόνου και του
ξενιστή. Αν και οποιοδήποτε στέλεχος GAS μπορεί
να προκαλέσει ρευματικό πυρετό, είναι απαραίτητο
να υπάρχει λοίμωξη του φάρυγγα. Αναφορικά με τον
ξενιστή φαίνεται ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση για
την εκδήλωση ρευματικού πυρετού μέσω ύπαρξης
συγκεκριμένων αλληλίων HLA τάξεως ΙΙ (88). Σε μοριακό
επίπεδο ο βασικός παθογενετικός μηχανισμός είναι η
μοριακή μίμηση, όπου αντισώματα έναντι αντιγόνων
του GAS αντιδρούν με αντιγόνα του ξενιστή (89,90).
Ιός ηπατίτιδας C (HCV)

Ο HCV είναι ένας RNA ηπατοτρόπος ιός ο οποίος
στην πλειοψηφία των ασθενών (55%-85%) προκαλεί
χρόνια λοίμωξη. Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις σε
ένα ασθενή με χρόνια λοίμωξη HCV εντάσσονται στα
παρακάτω πλαίσια: αρθρίτιδα στα πλαίσια μικτής
κρυοσφαιριναιμίας, αρθρίτιδα που οφείλεται άμεσα
στον ιό, αρθρίτιδα που οφείλεται σε θεραπεία με
ιντερφερόνη-α και ρευματολογικές εκδηλώσεις άλλων

συστηματικών αυτοανόσων και μη νοσημάτων που
συνυπάρχουν με τη χρόνια λοίμωξη HCV (91).
Η συσχέτιση του HCV με την κρυοσφαιριναιμία έχει
τεκμηριωθεί ισχυρά (92). Η μικτή κρυοσφαιριναιμία
είναι συστηματική αγγειίτιδα μικρού και μέσου μεγέθους αγγείων που οφείλεται σε εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων. Στην περίπτωση της λοίμωξης HCV τα
ανοσοσυμπλέγματα αποτελούνται από μονοκλωνικό
ρευματοειδή παράγοντα σε συνδυασμό με πολυκλωνική
ανοσοσφαιρίνη και αντιγόνα του HCV. Περίπου το 90%
των ασθενών με μικτή κρυοσφαιριναιμία εμφανίζει
στοιχεία λοίμωξης HCV (93) και αντίστροφα πάνω
από το 50% των ασθενών με χρόνια λοίμωξη HCV
εμφανίζουν κρυοσφαιρίνες, αν και πολύ μικρότερο
ποσοστό εμφανίζει το κλινικό σύνδρομο της κρυοσφαριναιμίας (94,95). Η αρθρίτιδα της κρυοσφαιριναιμίας
είναι μια φλεγμονώδης πολυαρθραλγία κυρίως των
άκρων χειρών και των γονάτων, με διαβρώσεις σε
μικρό ποσοστό των ασθενών (66).
Αρθρίτιδα απαντάται περίπου στο 5% (2-20%)
των ασθενών με HCV. Συνήθως εκδηλώνεται σαν
συμμετρική μη παραμορφωτική, μη διαβρωτική αρθρίτιδα μικρών αρθρώσεων που θυμίζει ρευματοειδή
αρθρίτιδα. Ο παθογενετικός ρόλος του HCV δεν έχει
τεκμηριωθεί σαφώς, μια και 40% των ασθενών αυτών
εμφανίζουν κρυοσφαιριναιμία και το 70% ρευματοειδή
παράγοντα (92).
Συχνή αιτία αρθρίτιδας στους ασθενείς με λοίμωξη
HCV είναι η συνύπαρξη άλλων ρευματικών νοσημάτων,
φλεγμονωδών και μη. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απλή συνύπαρξη της λοίμωξης
HCV με ρευματικά νοσήματα όπως αναμένεται με βάση
τον επιπολασμό τους (66). Άλλοι υποστηρίζουν ότι
υπάρχει συσχέτιση και μάλιστα διακρίνουν κατηγορίες
συσχέτισης με την υψηλότερη για τον συστηματικό
ερυθηματώδη λύκο, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και το
σύνδρομο Sjögren (96). Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί
ότι είναι δυνατόν οι εξωηπατικές εκδηλώσεις της
χρόνιας λοίμωξης από HCV να μιμούνται την κλινική
εικόνα του συνδρόμου Sjögren, της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας ή και του συστηματικού ερυθηματώδους
λύκου. Η χρόνια λοίμωξη HCV μπορεί να εμφανίζει
σύνδρομο ξηρότητας (sicca syndome), κυτταροπενίες,
πολυαρθρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα και ορολογικούς
δείκτες όπως ρευματοειδή παράγοντα, θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα, χαμηλά επίπεδα C4 (92). Ωστόσο
οι ασθενείς με HCV δεν έχουν τα περισσότερο ειδικά
ευρήματα των παραπάνω νοσημάτων όπως διαβρωτική αρθρίτιδα, αγγειίτιδα ΚΝΣ, αιμολυτική αναιμία,
αντι-Ro/La αυτοαντισώματα, αντι-DNA αντισώματα,
και αντισώματα έναντι κυκλικών κιτρουλινοποιημένων
πεπτιδίων (αντι-CCP). Επομένως με βάση τα παρα-
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πάνω θα πρέπει ο κλινικός γιατρός να διακρίνει αν
πρόκειται για συνύπαρξη δύο νοσημάτων ή μόνο για
λοίμωξη HCV.
Ιός Ηπατίτιδας Β (HBV)

Η λοίμωξη από HBV μπορεί στην προ-ικτερική
φάση να παρουσιάσει οξεία συμμετρική πολυαρθρίτιδα που θυμίζει ρευματοειδή αρθρίτιδα και προσβάλλει τις εγγύς μεσοφαλαγγικές, τα γόνατα και τις
ποδοκνημικές αρθρώσεις (97). Μερικές φορές συνυπάρχει και κηλιδοβλατιδώδες ή κνιδωτικό εξάνθημα.
Επειδή ο ρευματοειδής παράγοντας ανιχνεύεται στο
25% περίπου των ασθενών με HBV, ίσως να υπάρχει πρόβλημα διάκρισης του συνδρόμου αυτού από
ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στην περίπτωση αυτή ο
προσδιορισμός των αντι-CCP αντισωμάτων μπορεί
να βοηθήσει στη διάκριση της αληθούς RA από την
αρθρίτιδα της λοίμωξης από HBV (98). Οι ασθενείς
με HBV πιθανόν επίσης να εμφανίσουν μυοσκελετικές
εκδηλώσεις στα πλαίσια οζώδους πολυαρτηρίτιδας
(PAN) που σχετίζεται με τον ιό. Η συσχέτιση HBV με
PAN είναι καλά τεκμηριωμένη (99). Η PAN εμφανίζεται
συνήθως τους πρώτους μήνες της λοίμωξης HBV και
δεν διαφέρει κλινικά από τις περιπτώσεις PAN άλλης
αιτιολογίας (100).
ΙΙΙ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΝ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τα αντιμικροβιακά φάρμακα αρκετές φορές εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες από το μυοσκελετικό
σύστημα, κυρίως μη ειδικές όπως η αρθραλγία και η
μυαλγία. Τα αντιμικροβιακά φάρμακα που τις προκαλούν συχνότερα είναι τα αντιικά (acyclovir, valacyclovir,
amantadine, interferon-a, lamivudine, zanamivir), αρκετά
από τα αντιρετροϊκά (didanosine, tenofovir, nevirapine,
maraviroc) και μερικά αντιβακτηριακά (ciprofloxacin, nitrofurantoin, dapsone, ofloxacin, quinupristin/dalfopristin,
mefloquine). Χαρακτηριστική είναι η τενοντίτιδα ή και
η ρήξη του Αχιλλείου τένοντα που μπορεί να συμβεί σε
ασθενείς που λαμβάνουν κινολόνες (101). Οι κινολόνες,
με βάση δεδομένα από νεαρά πειραματόζωα, έχουν
ενοχοποιηθεί, για διαβρωτική αρθρίτιδα μεγάλων
αρθρώσεων. Ωστόσο η εμπειρία από τη χρήση τους
σε παιδιά δείχνει ότι κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει
στους ανθρώπους (102). Τέλος η πυραζιναμίδη προκαλεί υπερουριχαιμία και μπορεί να προκαλέσει και
κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας.
Τα αντιμικροβιακά φάρμακα αποτελούν από τα
συχνότερα αίτια αντιδράσεων τύπου ορονοσίας
(103). Οι αντιδράσεις αυτές χαρακτηρίζονται από
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εξάνθημα,πυρετό και πολυαρθραλγία ή πολυαρθρίτιδα
που εκδηλώνονται μια με δύο εβδομάδες μετά τη λήψη
του φαρμάκου και υποχωρούν λίγες εβδομάδες μετά
τη διακοπή του. Επομένως δημιουργούν πρόβλημα
διαφορικής διάγνωσης π.χ. από ιογενείς λοιμώξεις
ή και ρευματολογικά νοσήματα με αντίστοιχη κλινική εικόνα. Το πρόβλημα περιπλέκεται περισσότερο
επειδή ορισμένες φορές στρεπτοκοκκικές ή ιογενείς
λοιμώξεις μπορεί να πυροδοτήσουν αντίδραση τύπο
ορονοσίας. Τα αντιμικροβιακά που σχετίζονται με
αντιδράσεις τύπου ορονοσίας είναι κυρίως τα βλακταμικά (amoxicillin, cefaclor) και ο συνδυασμός
trimethoprime/sulfamethoxazole. Λιγότερο συχνά αναφέρονται αντιδράσεις τύπου ορονοσίας μετά από
χορήγηση ciprofloxacin, itraconazole, metronidazole,
rifampin και streptomycin (104).
Η τρίτη ομάδα ρευματολογικών εκδηλώσεων που
αφορά παρενέργειες αντιμικροβιακών φαρμάκων
αφορά το φαρμακευτικό λύκο. Ο φαρμακευτικός λύκος
είναι ένα σύνδρομο με αρθραλγία, πολυαρθρίτιδα και
πολυορογονίτιδα, με θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα
συνήθως έναντι ιστονών (105). Από τα αντιμικροβιακά
η ισονιαζίδη και η ριφαμπικίνη έχουν συσχετιστεί με
φαρμακευτικό λύκο. Η συσχέτιση της ισονιαζίδης με
το φαρμακευτικό λύκο κατατάσσεται ως «βέβαια».
Ωστόσο, αν και το 15% των ασθενών που λαμβάνουν
ισονιαζίδη εμφανίζει αντιπυρηνικά αντισώματα, το
σύνδρομο του φαρμακευτικού λύκου από ισονιαζίδη
είναι σπάνιο (106). Η ριφαμπικίνη θεωρείται «πιθανό»
αίτιο φαρμακευτικού λύκου, ενώ οι τετρακυκλίνες
θεωρούνται «δυνητικό» αίτιο.
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Ρευματολογικές εκδηλώσεις
ενδοκρινολογικών νοσημάτων
Γ Κατσίκας

summary
KATSIKAS G. Rheumatic manifestations of endocrine disorder. The musculoskeletal complaints
that accompany endocrine disorders are well known and described. Most of modern references
on rheumatic manifestations of endocrine disorders are focused on the pathophysiology of these
manifestations under the light of new information in biology and genetics. Rheumatologic complaints
can not only appear in the course of an endocrine disease but also be the initial presentation of this
disease. A physician that is familiar with these complaints almost never delays to diagnose an endocrine disorder. Earlier diagnosis means earlier intervention and decreased morbidity. The spectrum
of the rheumatic clinical problems in endocrine disorders is broad from non specific polyarthralgias
and polymyalgias to more specific abnormalities with specific features (i.e. thyroid acropatchy).
Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 177-186, 2010.
Key words: endocrine disorders, musculoskeletal complaints, osteoporosis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι συχνές μυοσκελετικές αιτιάσεις που συνοδεύουν ενδοκρινολογικά προβλήματα είναι γνωστές
και καλά περιγεγραμμένες από ετών. Οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες επικεντρώνονται στην
παθοφυσιολογία των εκδηλώσεων αυτών υπό το πρίσμα νέων ανακαλύψεων στη βιολογία
και τη γενετική. Η ανασκόπηση των ρευματολογικών εκδηλώσεων των ενδοκρινολογικών
νοσημάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον κλινικό ιατρό μιας και γνωρίζουμε ότι μυοσκελετικά
ενοχλήματα εμφανίζονται όχι μόνο κατά τη διαδρομή των ενδοκρινολογικών παθήσεων αλλά
συχνά σηματοδοτούν την έναρξή τους. Η εξοικείωση του θεράποντος με τις ρευματολογικές
εκδηλώσεις των ενδοκρινολογικών νοσημάτων οδηγεί, σχεδόν με βεβαιότητα, σε πρωιμότερη
διάγνωση και αντιμετώπιση της ενδοκρινοπάθειας. Το φάσμα των μυοσκελετικών αιτιάσεων
των ενδοκρινοπαθειών είναι ιδιαίτερα ευρύ και περιλαμβάνει από μη ειδικές μυοσκελετικές
εκδηλώσεις (π.χ.αρθραλγίες-μυαλγίες) έως και ειδικές νοσολογικές οντότητες (π.χ. θυρεοειδική
ακροπάθεια). Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 177-186, 2010.
Λέξεις κλειδιά: ενδοκρινοπάθειες, μυοσκελετικά ενοχλήματα, οστεοπόρωση
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Τα μυοσκελετικά συμπτώματα και σημεία συμπεριλαμβάνονται στα συχνότερα κλινικά ευρήματα
των ενδοκρινοπαθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις
αποτελούν το εναρκτήριο σημείο ή σύμπτωμα (1,2).
Κάποιες από τις εκδηλώσεις είναι μη ειδικές και διαπιστώνονται σε διάφορα ενδοκρινικά νοσήματα ενώ
άλλες είναι ενδεικτικές μίας μόνο ενδοκρινοπάθειας
(1,2). Η κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ ρευματολογικών εκδηλώσεων και ενδοκρινικών παθήσεων
είναι ιδιαίτερης αξίας για την αποφυγή λανθασμένων
διαγνώσεων και άστοχων θεραπευτικών επιλογών. Η
αναφορά σε συγκεκριμένα ενδοκρινολογικά νοσήματα
προσπάθησε να συμπεριλάβει ένα μεγάλο μέρος της
πρόσφατης βιβλιογραφίας μιας και κάποιες παλαιότερες πεποιθήσεις φαίνεται να αναθεωρούνται υπό
το πρίσμα νέων δεδομένων.
Τα ενδοκρινολογικά νοσήματα στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια περιλαμβάνουν το σακχαρώδη
διαβήτη, τον υποθυρεοειδισμό, τον υπερθυρεοειδισμό,
τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, τον υποπαραθυρεοειδισμό, το σύνδρομο Cushing, τη μεγαλακρία,
τον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό και την πρωτοπαθή φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια.

ρύθμιση του ΣΔ. Ο ΣΔ πιθανότατα αποτελεί απλό
triggering παράγοντα για τη σύγκαμψη Dupuytren’s
(μέσω πρόκλησης τοπικής υποξίας, απότοκης της
μικροαγγειοπάθειας) (6).
3. Τενοντοελυτρίτιδα Καμπτήρων
Δακτύλων

Η τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων των δακτύλων χαρακτηρίζεται από ψηλαφητά οζίδια και τοπική
πάχυνση των τενόντων ή/και των ελύτρων, ενίοτε με
φαινόμενα παγίδευσης (εκτινασσόμενος δάκτυλος =
trigger finger). Συχνότερα προσβάλλονται ο μέσος δάκτυλος, ο παράμεσος και ο αντίχειρας (7). Η συχνότητα
της τενοντοελυτρίτιδας σχετίζεται με τη διάρκεια του
ΣΔ (5). Αν και η τοπική έγχυση στεροειδών συνήθως
είναι αποτελεσματική ορισμένοι ασθενείς χρήζουν
χειρουργικής αντιμετώπισης.
4. Σκληροδακτυλία

Είναι το ενδοκρινολογικό νόσημα με τη μεγαλύτερη
ποικιλία ρευματολογικών εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις
που αφορούν στο μυοσκελετικό χαρακτηρίζουν και
τους δύο τύπους ΣΔ και περισσότερο σχετίζονται με
τη διάρκεια της μεταβολικής διαταραχής και τη μη
σωστή ρύθμιση του σακχάρου (2).

Η σκληροδακτυλία χαρακτηρίζεται από σκλήρυνση
του δέρματος των δακτύλων που αφορά κυρίως στη
ραχιαία επιφάνεια τους. Η βλάβη ενθυμίζει συστηματικό σκληρόδερμα αλλά απουσιάζουν το φαινόμενο
Raynaud, τα έλκη των δακτύλων και οι υποδόριες
ασβεστώσεις (8). Χωρίς να έχει γίνει πλήρως κατανοητός ο παθογενετικός μηχανισμός, πιθανολογείται μια
γλυκοζοεξαρτώμενη υπερπλασία των ινοβλαστών ή
μια ελλειπής αποδόμηση των κολλαγόνων ινών λόγω
υπερβολικής μη ενζυματικής γλυκοζυλίωσης (8).

1. Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ)

5. Περιορισμένη Κινητικότητα

Το 20% των ασθενών με ΣΔ εμφανίζουν ΣΚΣ (συχνά
αμφοτερόπλευρο) (3). Η εκδήλωση του συνδρόμου
σχετίζεται με τη διάρκεια της νόσου (και όχι τον τύπο
του ΣΔ) (4,5).

Αφορά κυρίως στις άκρες χείρες και λιγότερο σε
καρπούς, αγκώνες, γόνατα, ώμους και σπονδυλική
στήλη (7). Σχετίζεται με διάρκεια νόσου και την τιμή
της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιτίνης (HbA1c) (9). Συνήθως υπάρχει και μειωμένη συσφιγκτική ικανότητα
και αδυναμία ευχερούς επιτέλεσης λεπτών κινήσεων.
Κυρίως επηρεάζονται όλα τα δάκτυλα πλην του αντίχειρα. Η περιορισμένη κινητικότητα των αρθρώσεων
σχετίζεται με τη στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των
καμπτήρων των δακτύλων (10). Η διάγνωση γίνεται
με δύο τεστ:
Α) το prayer sign, δηλαδή η αδυναμία επιπέδωσης και
πλήρους επαφής των χεριών όταν βρίσκονται σε
θέση προσευχής
Β) το table top sign, δηλαδή η αδυναμία επιπέδωσης
και πλήρους επαφής της παλάμης του χεριού με
την επιφάνεια του τραπεζιού.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (ΣΔ)

2. Σύγκαμψη Dupuytren’s

Η σύγκαμψη Dupuytren’s χαρακτηρίζεται από
ίνωση της παλαμιαίας περιτονίας και των πέριξ ιστών
με συνοδό σχηματισμό οζιδίων. Η ίνωση οδηγεί σε
συγκάμψεις των δακτύλων. Σε ασθενείς με ΣΔ, η
συχνότητα της συγκεκριμένης σύγκαμψης ανέρχεται στο 20% (3-32%) (4,6). Η σύγκαμψη είναι το ίδιο
συχνή και στους 2 τύπους ΣΔ και συνήθως είναι πιο
ήπια από τη σύγκαμψη των μη διαβητκών ασθενών,
ώστε να μη χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης (6).
Η σοβαρότητα των συγκάμψεων δε σχετίζεται με τη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

6. Συμφυτική Αρθροθυλακίτιδα Ώμου

Η συμφυτική αρθροθυλακίτιδα του ώμου (adhesive capsulitis ή «παγωμένος ώμος» - frozen shoulder)
μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη και
χαρακτηρίζεται από περιορισμό παθητικής και ενεργητικής κινητικότητας της άρθρωσης που ακολουθεί
μια περίοδο έντονου ωμικού άλγους. O ΣΔ αποτελεί
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ιδιοπαθές frozen
shoulder (απουσία τραύματος ή ρήξης στροφικού
πετάλου), κάτι που επιβεβαιώνεται και σε σύγχρονες
μελέτες (11). Η θεραπεία αποτελεί πρόκληση τόσο
για τον ιατρό όσο και για το φυσικοθεραπευτή μιας
και η ενδαρθρική έγχυση στεροειδών και η αποκατάσταση με εντατική κινησιοθεραπεία δεν είναι πάντα
αποτελεσματική.
7. Ασβεστοποιός Περιαρθρίτιδα Ώμου

Η ασβεστοποιός περιαρθρίτιδα του ώμου είναι
τρεις φορές συχνότερη σε διαβητικούς σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου αν και μόνο το 1/3 των περιστατικών ήταν συμπτωματικοί, όπως φάνηκε σε ελληνική
μελέτη (12).
8. Διάχυτη Ιδιοπαθής Σκελετική
Υπερόστωση (DISH)

Η DISH είναι μια εκφυλιστική ενθεσοπάθεια που
προσβάλλει τον αξονικό κυρίως αλλά και τον περιφερικό σκελετό. Η διάγνωση της στηρίζεται στα εξής
ακτινολογικά ευρήματα:
- αποτιτάνωση ή οστεοποίηση του προσθιοπλάγιου
τμήματος 4 συνεχόμενων σπονδύλων
- σχετική διατήρηση των μεσοσπονδύλιων διαστημάτων
- απουσία αγκύλωσης αποφυσιακών αρθρώσεων ή
διαβρώσεων - σκλήρυνσης ή αγκύλωσης ιερολαγονίων.
Αν και παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς
με DISH εμφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη ή παθολογική
ανοχή στη γλυκόζη σε ποσοστό 9-52% και ότι το 21%
των ασθενών με ΣΔ έχουν DISH, εν τούτοις μια σχετικά πρόσφατη μελέτη δεν έδειξε συσχέτιση μεταξύ
των δύο νοσολογικών οντοτήτων (13). Ακόμα πιο
πρόσφατα όμως, ο ΣΔ φάνηκε να είναι παράγοντας
κινδύνου για πρώιμη DISH (14). Το θέμα της συσχέτισης των δύο νοσολογικών οντοτήτων παραμένει,
ακόμη, ανοικτό.
9. ΣΔ και Οστική Νόσος

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση (15) όλων των δη-
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μοσιευθέντων μελετών που διερεύνησαν την επίδραση
του ΣΔ στην οστική πυκνότητα (Bone Mineral Density,
BMD) και στον καταγματικό κίνδυνο, διαπιστώθηκαν
τα εξής:
Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου I έχουν μικρότερη BMD
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και εμφανίζουν
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Πάντως ο κίνδυνος
αυτός δεν ερμηνεύεται από τη χαμηλότερη BMD,
αλλά μάλλον οφείλεται σε πτωχή οστική ποιότητα, η
οποία επηρεάζεται από το φτωχό γλυκαιμικό έλεγχο
και την υπεργλυκαιμία.
Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου II, έχουν υψηλότερη
BMD από το γενικό πληθυσμό, η οποία όμως δεν τους
προφυλάσσει από κατάγματα.
Αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων έχει συσχετισθεί
και με περιφερική και αυτόνομη νευροπάθεια σε
έδαφος ΣΔ καθώς και με υπογλυκαιμικά επεισόδια
προφανώς μέσω αύξησης των πτώσεων, αλλά και
με λήψη θειαζολιδινεδιονών.
10. Νευροπαθητική Αρθροπάθεια
(CHARCOT)

Ασθενείς με μακροχρόνιο ΣΔ (πέραν της 10ετίας)
μπορεί να εκδηλώσουν μια προοδευτική καταστροφική αρθροπάθεια που αφορά κυρίως στον ταρσό και
μεταταρσιοφαλαγγικές αρθρώσεις. Η νευροπαθητική
αυτή αρθροπάθεια πιθανότατα οφείλεται σε συνδυασμό μηχανικών και αγγειακών παραγόντων που ως
αίτιο έχουν τη διαβητική νευροπάθεια. Η αρθροπάθεια
Charcot χαρακτηρίζεται από διόγκωση του άκρου
ποδός, θερμότητα, ερυθρότητα του υπερκειμένου
δέρματος και άλγος (σχετικά ήπιο συγκριτικά με τα
προαναφερθέντα κλινικά σημεία) (2). Σπανιότερα
μπορεί να προσβληθούν και άλλες περιοχές (καρπός,
γόνατο, ισχίο, σπονδυλική στήλη). Η έναρξη των σημείων-συμπτωμάτων συνήθως είναι οξεία και συχνά
ακολουθεί μικροτραυματισμό. Στα πρώιμα στάδια
χρήσιμη είναι η διαφορική διάγνωση από άλλα αίτια,
όπως η οστεομυελίτιδα, η κρυσταλλογενής αρθρίτιδα, η
κυτταρίτιδα, το τραύμα, η φλεγμονώδης αρθρίτιδα και
η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Αν και στο πρώιμα
στάδια της αρθροπάθειας δεν υπάρχουν ειδικά ακτινολογικά ευρήματα (οστεοπενία, διόγκωση μαλακών
μορίων) τα μεταγενέστερα χαρακτηρίζονται από
υπεξαρθήματα-εξαρθρήματα, αποδιοργάνωση της
άρθρωσης, αυξημένη οστική σκλήρυνση με σχηματισμό
νέου οστού, οστικό κατακερματισμό και διόγκωση
μαλακών μορίων (2). Η θεραπεία στηρίζεται στην
ακινητοποίηση του άκρου ποδός και την αποφυγή
φόρτισης. Η χορήγηση διφωσφονικών ίσως ενισχύει την
αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής συντηρητικής
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θεραπείας, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση αφορά
μόνο στις ιδιαίτερα ανθεκτικές περιπτώσεις (16).
11. Διαβητικά Μυϊκά Έμφρακτα

Ο όρος αναφέρεται σε αυτόματη ισχαιμική νέκρωση σκελετικών μυών που δεν αποδίδεται σε αθηροεμβολισμό ή απόφραξη μεγάλων αγγείων. Συνήθως
συμβαίνουν σε ασθενείς με μακράς διάρκειας νόσο και
πολυσυστηματική μικροαγγειοπάθεια (2). Εκδηλώνονται με οξύ ή υποξύ άλγος, συνήθως στο μηρό, με
συνοδό επώδυνη ψηλαφητή μάζα και σκλήρυνση των
παρακείμενων ιστών. Διαφορική διάγνωση πρέπει να
γίνεται από λοίμωξη μαλακών μορίων και εν τω βάθει
φλεβική θρόμβωση. Η CPK είναι φυσιολογικά ή ελάχιστα
αυξημένη (17). Η MRI είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη
διάγνωση (2,17). Η συντηρητική θεραπεία (ανάπαυση,
αναλγητικά, αντιαιμοπεταλιακά και καλή ρύθμιση του
σακχάρου) συνήθως είναι αποτελεσματική. Η νόσος
υποχωρεί συνήθως σε μερικές εβδομάδες, αν και οι
υποτροπές μπορούν να επισυμβούν στο ίδιο ή το
αντίθετο σκέλος στο 50% των περιπτώσεων (2).
Πριν περάσουμε στο επόμενο ενδοκρινολογικό
νόσημα, αξίζει να αναφερθούμε και σε δύο ακόμη
ρευματολογικές καταστάσεις και την πιθανή τους
σχέση με το ΣΔ: την οστεοαρθρίτιδα και την αλγοδυστροφία.
Όσον αφορά στην πρώτη, δε γνωρίζουμε επί του
παρόντος αν ο ΣΔ είναι παράγοντας κινδύνου για
οστεοαρθρίτιδα ανεξάρτητος από την παχυσαρκία.
Όσον αφορά στη δεύτερη, υπάρχει η εκτίμηση ότι
είναι συχνότερη σε ασθενείς με ΣΔ, αλλά η βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη.
Τέλος εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ρευματολογικές (όπως η διαβητική αμυοτροφία, η επώδυνη, δηλαδή, συμμετρική ή ασύμμετρη
κεντρομελική αδυναμία πυελικής ζώνης ή/και μηρών)
δε σχολιάσθηκαν μιας και οφείλονται σε οσφυϊκή πολυριζονευροπάθεια και επομένως εντάσσονται στις
νευρολογικές επιπλοκές του ΣΔ.
ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
Η διάγνωση του υποθυρεοειδισμού είναι πρακτικά
εργαστηριακή μιας και οι κλινικές του εκδηλώσεις είναι ποικίλλες και μη ειδικές. Η διάγνωση ουσιαστικά
τίθεται με την ανεύρεση στον ορό του εξεταζόμενου,
υψηλών τιμών TSH (>4μU/ml) και χαμηλών τιμών FT4
(<0,9ng/dl).
Οι μυοσκελετικές εκδηλώσεις του υποθυρεοειδισμού
είναι οι κάτωθι:

1. Μυοπάθεια

Ο γενικός όρος υποθυρεοειδική μυοπάθεια περιλαμβάνει ένα φάσμα εκδηλώσεων από τους μύες που
κυμαίνονται από την ασυμπτωματική αύξηση της
κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) μέχρι τη ραβδομυόλυση.
Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις της υποθυρεοειδικής
μυοπάθειας μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:
Ασυμπτωματική αύξηση CPK

Η CPK είναι συχνά αυξημένη στον κλινικά έκδηλο
υποθυρεοειδισμό και σχεδόν στους περισσότερους
ασθενείς με σοβαρή νόσο. Οι τιμές της σχεδόν ποτέ
δεν ξεπερνούν το 10πλάσιο των ανώτερων φυσιολογικών τιμών (18). Οι αυξημένες τιμές της CPK δε
συνοδεύονται πάντα από μυϊκή αδυναμία ή μυαλγίες
και ενίοτε μπορεί να προηγούνται έτη, της κλινικής
εκδήλωσης του υποθυρεοειδισμού.
Μυαλγίες, δυσκαμψία, ήπια μυϊκή αδυναμία

Οι διάχυτες μυαλγίες, η δυσκαμψία και η ήπια
μυϊκή αδυναμία αποτελούν συχνές εκδηλώσεις του
κλινικά έκδηλου υποθυρεοειδισμού. Τα μυϊκά ένζυμα
μπορεί να είναι ή να μην είναι αυξημένα. Ενίοτε οι
προαναφερθείσες εκδηλώσεις μπορεί να αποτελούν
τις μόνες αιτιάσεις του ασθενούς κατά την έναρξη
της νόσου (2).
Μυϊκή υπερτροφία (σύνδρομο Hoffman’s)

Ασθενείς με κλινικά έκδηλο και μακράς διάρκειας
υποθυρεοειδισμό, μπορεί να εμφανίσουν ένα σύνδρομο
που χαρακτηρίζεται από διάχυτη μυϊκή υπερτροφία,
δυσκαμψία, μυϊκή αδυναμία και επώδυνες μυϊκές συσπάσεις (κράμπες) (19). Η CPK είναι σχεδόν πάντα
αυξημένη. Δίδεται η εντύπωση ότι ο ασθενής έχει
μεγάλους καλά αναπτυγμένους μυς αν και στην πράξη
πρόκειται για ψευδοϋπερτροφία. Κυρίως επηρεάζεται
η γλώσσα και η μύες των άνω και κάτω άκρων.
Μυοπάθεια κεντρομελικής ζώνης

Ορισμένοι ασθενείς με υποθυρεοειδισμό εμφανίζουν
μυϊκή αδυναμία ωμικής και πυελικής (κυρίως) ζώνης η
οποία συνοδεύεται από αύξηση των μυϊκών ενζύμων
και κλινικά θυμίζει πολυμυοσίτιδα (20). Η συνεκτίμηση
λοιπών κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων
καθώς και τα ευρήματα από τον ηλεκτρομυογραφικό
έλεγχο και (ενίοτε) από τη βιοψία μυός συμβάλλουν
στη διαφορική διάγνωση.
Ραβδομυόλυση

Υπάρχουν αναφορές περιπώσεων στη διεθνή
βιβλιογραφία με ραβδομυόλυση σε έδαφος υποθυρε-
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οειδισμού (21,22). Σε κάποιες περιπτώσεις η ραβδομυόλυση συνέβηκε μετά έντονη άσκηση (23). Σε άλλες
περιπτώσεις οι ασθενείς λάμβαναν υπολιπιδαιμική
αγωγή (24). Σε μια περίπτωση υπήρχε εργαστηριακή ένδειξη ύπαρξης αντιστρεπτού ελλείμματος στη
γλυκογονόλυση (23).
Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος και η βιοψία του
μυός δεν είναι συνήθως απαραίτητα για τη διάγνωση
της υποθυρεοειδικής μυοπάθειας. Το ηλεκτρομυογράφημα είναι φυσιολογικό ή μυοπαθητικού τύπου
με αυξημένη αυτόματη δραστηριότητα εισόδου και
χαμηλού εύρους πολυφασικά δυναμικά (25). Η βιοψία είναι συνήθως χωρίς ευρήματα ή μπορεί να
αποκαλύπτει ήπια εστιακή νέκρωση και εκφύλιση
μυϊκών ινών. Ενίοτε μπορεί να διαπιστωθούν ήπιες
φλεγμονώδεις διηθήσεις και ήπια ατροφία μυϊκών
ινών τύπου II (20).
2. Αρθρίτιδα

Περίπου το 1/3 των ασθενών με υποθυρεοειδισμό
εμφανίζουν εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις, αν και
συνήθως είναι ήπιες και διαλάθουν της προσοχής
ασθενούς και θεράποντος. Η αρθροπάθεια είναι συνήθως συμμετρική πολυαρθρίτιδα των γονάτων (κυρίως)
αλλά και των ποδοκνημικών και των καρπών. Το άλγος
είναι ήπιο και η αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας
της άρθρωσης μικρή. Ο παρααρθρικός ιστός είναι
πεπαχυσμένος. Το αρθρικό υγρό είναι μη φλεγμονώδες
(<1000 κύτταρα/mm3) και έχει αυξημένο ιξώδες (λόγω
αυξημένης περιεκτικότητας σε υαλουρονικό οξύ). Επίσης έχει περιγραφεί και καταστροφική αρθροπάθεια
που αφορά κυρίως τις εγγύς μεσοφαλαγγικές.
3. Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ)

Το ΣΚΣ είναι συχνά αμφοτερόπλευρο και εμφανίζεται στο 7% περίπου των ασθενών με υποθυρεοειδισμό. Η πίεση στο μέσο νεύρο πιθανότατα οφείλεται
σε εναπόθεση συστατικών της θεμέλιας ουσίας στον
καρπιαίο σωλήνα (27).
4. Συμφυτική Αρθροθυλακίτιδα Ώμου

Αν και τόσο ετερόπλευρη όσο και αμφοτερόπλευρη
συμφυτική αρθροθυλακίτιδα έχει περιγραφεί σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό (28), εντούτοις πρόσφατη
έρευνα υποστηρίζει ότι η θυρεοειδοπάθεια δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για σύνδρομο παγωμένου
ώμου (29).
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5. Κρυσταλλογενής ΑρθρίτιδαΑρθροπάθεια

Η συχνότητα της ουρικής αρθρίτιδας είναι αυξημένη στους υποθυρεοειδικούς σε σχέση με το γενικό
πληθυσμό (30). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην
υπερουριχαιμία η οποία συχνά διαπιστώνεται στον
υποθυρεοειδισμό και η οποία σε ένα βαθμό οφείλεται
στη συχνή για την πάθηση υπερτριγλυκεριδαιμία
(34%). Η υπερτριγλυκεριδαιμία σχετίζεται με υπερουριχαιμία.
Αντίθετα, ενώ έχει υποστηριχθεί μικρή αλλά στατιστικά σημαντική συσχέτιση του υποθυρεοειδισμού
με την πυροφωσφορική αρθροπάθεια (31), άλλες
μελέτες αντικρούουν την άποψη αυτή (32).
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
Από το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων του
υπερθυρεοειδισμού δε λείπουν οι μυοσκελετικές. Η
αυξημένη ελεύθερη θυροξίνη που χαρακτηρίζει τον
υπερθυρεοειδισμό είναι υπεύθυνη για το σύνολο σχεδόν
των εκδηλώσεων αυτών.
1. Οστεοπόρωση

Η αυξημένη θυροξίνη που παρατηρείται στον
υπερθυρεοειδισμό, αυξάνει το ρυθμό της οστικής
εναλλαγής με αποτέλεσμα την υπεροχή της οστικής
απορρόφησης έναντι της οστικής παραγωγής (μιας και
η σύνθεση παρά τον αυξημένο ρυθμό της δε μπορεί
ικανοποιητικά να ακολουθήσει την οστική καταστροφή)
(33). Πρόσφατα έχει υποστηριχθεί και η σημασία της
άμεσης επίδρασης της χαμηλής TSH στην οστεοπόρωση των υπερθυρεοειδικών ασθενών (34). Η απώλεια
του φλοιώδους οστού υπερτερεί της αντίστοιχης του
σπογγώδους. Όχι μόνο η οστική πυκνότητα (BMD)
είναι μειωμένη σε υπερθυρεοειδικούς ασθενείς αλλά
και ο καταγματικός κίνδυνος (ειδικά του ισχίου) είναι
αυξημένος (35).
2. Μυϊκή Αδυναμία

Στο 50% των ασθενών με υπερθυρεοειδισμό, διαπιστώνεται μυϊκή αδυναμία, η οποία συχνά είναι εναρκτήριο εύρημα. Στους ασθενείς αυτούς τόσο η μυϊκή
μάζα όσο και η μυϊκή ισχύς είναι μειωμένες (36).
3. Περιαρθρίτιδα

Η περιαρθρίτιδα του ώμου στον υπερθυρεοειδι
σμό μπορεί να εκδηλωθεί ως σύνδρομο παγωμένου
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Ρευματολογικές εκδηλώσεις ενδοκρινολογικών νοσημάτων

ώμου ή σαν κρυσταλλογενής περιαρθρίτιδα.
Αν και στο παρελθόν είχε υποστηριχθεί συσχέτιση
μεταξύ υπερθυρεοειδισμού και συνδρόμου παγωμένου
ώμου (37), πρόσφατη μελέτη δεν επιβεβαίωσε την
άποψη αυτή (38).
Η κρυσταλλογενής περιαρθρίτιδα του υπερθυρεοειδισμού αποδίδεται συνήθως σε εναπόθεση κρυστάλλων
πυροφωσφορικού ασβεστίου και μπορεί να αφορά
όχι μόνο στον ώμο άλλα και σε άλλες περιοχές (ώμοςκαρπός) (39) αλλά η συχνότητά της είναι άγνωστη.
Η πρώιμη τα τελευταία χρόνια διάγνωση και θεραπεία του υπερθυρεοειδισμού πιθανότατα ερμηνεύει τη
σπανιότητα της επιπλοκής αυτής στις μέρες μας.

για κάταγμα σε λεκάνη, σπονδυλική στήλη και πήχη
είναι 2-3 φορές μεγαλύτερος ενώ στο ισχίο είναι 1,5
φορές μεγαλύτερος (41). Ο καταγματικός κίνδυνος
στο ισχίο είναι αυξημένος κυρίως στους άνδρες (και
όχι στις γυναίκες) με υπερπαραθυρεοειδισμό (42). Ο
καταγματικός κίνδυνος είναι αυξημένος όχι μόνο στο
ισχίο αλλά και στη σπονδυλική στήλη (43).
2. Μυοπάθεια – Μυϊκή Αδυναμία

Η μυϊκή αδυναμία και η εύκολη κόπωση είναι συχνή
σε ασθενείς με υπερπαραθυρεοειδισμό (44). Αληθής
μυοπάθεια είναι ιδιαίτερα σπάνια και όταν υπάρχει
αποδίδεται σε ατροφία των μυϊκών ινών τύπου II.

4. Θυρεοειδική Ακροπάθεια

Αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή του υπερθυρεοειδισμού που χαρακτηρίζεται από (ανώδυνη συνήθως)
διόγκωση των μαλακών μορίων των άκρων (χειρών και
ποδών), πληκτροδακτυλία και περιοστίτιδα (κυρίως
των μετακάρπιων οστών) σε συνδυασμό με προκνημιαίο μυξοίδημα και εξόφθαλμο. Παρατηρείται περίπου
στο 1% των ασθενών με νόσο του Graves, συνήθως
μετά πολυετή διαδρομή της νόσου. Ο ασθενής κατά
την εκδήλωση της νόσου μπορεί να είναι υποθυρεοειδικός, ευθυρεοειδικός (ή και υπερθυρεοειδικός
σπανιότερα) (2,39). Θεωρείται αυτοάνοση εκδήλωση
της νόσου του Graves, αν και ο ρόλος της LATS (long
acting thyroid stimulator) δεν είναι πλήρως κατανοητός
επί του παρόντος (39). Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία
και η αρθροπάθεια παρουσιάζει αυτόματη ή μερική
ύφεση μετά από έτη.
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
Η ανεξέλεγκτη παραγωγή παραθορμόνης που
προκαλείται από αδένωμα, καρκίνωμα ή υπερπλασία
των παραθυρεοειδών αδένων με τη συνεπακόλουθη
υπερασβεστιαιμία χαρακτηρίζει τον πρωτοπαθή
υπερπαραθυρεοειδισμό. Οι κυριότερες μυοσκελετικές
του εκδηλώσεις σχολιάζονται στη συνέχεια.

3. Μυαλγίες - Αρθραλγίες

Σχεδόν το 40% των ασθενών αιτιώνται διάχυτες
μυαλγίες ενώ το 30% αρθραλγίες που αφορούν ίδια
στις μεγάλες αρθρώσεις (45).
4. Υπερουριχαιμία – Ουρική Νόσος

O υπερπαραθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλέσει
αύξηση του ουρικού οξέος στο αίμα μέσω μειωμένης
αποβολής του από τα ούρα. Η υπερουριχαιμία μπορεί
να οδηγήσει σε κρίση ουρικής αρθρίτιδας (46).
5. Χονδρασβέστωση και Ψευδοουρική
Αρθρίτιδα

Ο υπερπαραθυρεοειδισμός προδιαθέτει σε εναπόθεση κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου στους
ιστούς. Η εναπόθεση αυτών των κρυστάλλων μπορεί
να προκαλέσει ποικιλλία κλινικών εκδηλώσεων από
ασυμπτωματική χονδρασβέστωση έως ψευδοουρική
αρθρίτιδα και πυροφωσφορική αρθροπάθεια. Σε κάθε
ασθενή κάτω των 65 ετών με ευρήματα χονδρασβέστωσης θα πρέπει να ζητείται έλγχος για πρωτοπαθή
υπερπαραθυρεoειδισμό (47).
6. Ινώδης Κυστική Οστεΐτιδα

1. Οστεοπόρωση

Η αύξηση της οστικής απορρόφησης που επάγεται από την παραθορμόνη είναι ιδιαίτερα έκδηλη
στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και οδηγεί
σε μείωση της BMD και οστεοπόρωση ιδιαίτερα στις
περιοχές που διαθέτουν φλοιώδη οστίτη ιστό (40).
Παραδόξως ο καταγματικός κίνδυνος είναι πιο αυξημένος στη σπονδυλική στήλη παρά στο ισχίο. Ο
κίνδυνος στους υπερπαραθυρεοειδικούς ασθενείς

Η συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα τείνει να
εξαφανιστεί μιας και εκδηλωνόταν σε υπερπαραθυρεοειδικούς ασθενείς με μακροχρόνια αρύθμιστη
νόσο. Το κύριο κλινικό σύμπτωμα είναι ο πόνος και
το πιο ειδικό ακτινολογικό εύρημα, η υποπεριοστική
απορρόφηση της κερκιδικής πλευράς των μέσων
φαλάγγων των δακτύλων (2). Στις πολύ σοβαρές
μορφές της νόσου διαπιστώνονται οστικές κύστεις,
οστεοπόρωση και φαιοί όγκοι (2).
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ΥΠΟΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
Οι ρευματολογικές εκδηλώσεις του υποπαραθυρεοειδισμού ουσιαστικά αποδίδονται στην υπασβεστιαιμία.
Τέτοιες εκδηλώσεις είναι (48):
1. Εύκολη κόπωση
2. Μυοπάθεια
3. Ενθεσοπάθεια –
ασβεστώσεις συνδέσμων –
τενόντων

Η εύκολη κόπωση και (σπανιότερα) η μυοπάθεια
δεν έχουν ειδικούς χαρακτήρες και αποδίδονται στην
υπασβεστιαιμία.
Η υπασβεστιαιμία μπορεί να προκαλέσει (μέσω
διαταραχών του γινόμενου ασβεστίου – φωσφόρου
σε τοπικό επίπεδο) ασβεστοποιήσεις ενθέσεων οι
οποίες μπορεί να είναι είτε συμπτωματικές είτε ασυμπτωματικές.
4. Σπονδυλαρθροπάθεια
υποπαραθυρεοειδισμού

Ίσως η μόνη ρευματολογική εκδήλωση που δεν
αποδίδεται στην υπασβεστιαιμία είναι ένα σύνδρομο
που χαρακτηρίζεται από δυσκαμψία και περιορισμό
κινητικότητας αξονικού σκελετού (σπονδυλικής στήλης,
ώμων, ισχίων) και ενθυμίζει αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα (49). Η σπονδυλαρθροπάθεια του υποπαραθυρεοειδισμού χαρακτηρίζεται από συνδεσμοφύτωση
θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας, ήπια ιερολαγονίτιδα,
αποτιτάνωση κοτύλης, διατήρηση οστικής πυκνότητας
και απουσία HLA B-27.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING
Το σύνδρομο Cushing οφείλεται σε αυξημένη ενδογενή παραγωγή γλυκοκορτικοειδών. Όλα τα κλινικά
συμπτώματα και σημεία του συνδρόμου αποδίδονται
στη χρόνια έκθεση των ιστών του οργανισμού στις
υψηλές τιμές των γλυκοκορτικοειδών.
Στις ρευματολογικές εκδηλώσεις του συνδρόμου
Cushing μπορούν να συμπεριληφθούν η μυοπάθεια
– μυική αδυναμία και η οστεοπόρωση.
1. Μυοπάθεια – Μυϊκή Αδυναμία

Η μυϊκή αδυναμία και η ατροφία των κεντρομελικών μυών (ίδια των κάτω άκρων) είναι ιδιαίτερα
συχνή στο σύνδρομο Cushing και αποδίδονται στις
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καταβολικές δράσεις της υπερκοτιζολαιμίας στο μυ.
Η απουσία φυσικής δραστηριότητας επιδεινώνει την
ατροφία και τη μυϊκή αδυναμία. Το ηλεκτρομυογράφημα αποκαλύπτει μυοπαθητικού τύπου διάγραμμα
με απουσία αυτόματης δραστηριότητας εισόδου και
θετικών και ινιδικών δυναμικών.
2. Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση είναι συνηθισμένη σε ασθενείς με
Cushing και αποδίδεται σε ποικιλία λόγων (μειωμένη
εντερική απορρόφηση ασβεστίου, αυξημένη απέκκριση
ασβεστίου, μειωμένη οστική παραγωγή, αυξημένη
οστική απορρόφηση, υπογοναδισμό).
Η οστική πυκνότητα είναι μειωμένη στη σπονδυλική στήλη και το ισχίο νέων ασθενών με σύνδρομο
Cushing σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (50).
Παθολογικά κατάγματα συμβαίνουν συχνά ιδιαίτερα
στη σπονδυλική στήλη (70% των ασθενών) μιας και η
κορτιζόλη επηρεάζει κυρίως τα σπογγώδη οστά (51).
Πάντως κατάγματα πλευρών και μακρών οστών δεν
είναι ασυνήθη.
ΜΕΓΑΛΑΚΡΙΑ
Η μεγαλακρία είναι μια σπάνια διαταραχή που
χαρακτηρίζεται από υπερέκκριση αυξητικής ορμόνης
και του κύριου μεσολαβητή της, της IGF-1. Οι ρευμετολογικές εκδηλώσεις της μεγαλακρίας μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:
1. Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
(ΣΚΣ)

Στο 1/3 των περιπτώσεων με μεγαλακρία, διαπιστώνεται ΣΚΣ (52). Το ΣΚΣ οφείλεται σε οίδημα του
μέσου νεύρου παρά στη διόγκωση μαλακών ιστών
(οίδημα αρθρικού υμένα και υπερπλασία τενόντων)
(53). Η διόρθωση της μεγαλακρίας βελτιώνει συνήθως
τα ενοχλήματα από το ΣΚΣ αν και κάποιοι ασθενείς
χρειάζονται χειρουργική αποσυμπίεση (54).
2. Αρθροπάθεια

Οι ασθενείς με μεγαλακρία συχνά εκδηλώνουν
οστεοαρθρίτιδα (55). Η οστεοαρθρίτιδα είναι δευτεροπαθής και οφείλεται σε επιτάχυνση της φυσιολογικής
αναπτυξιακής διαδικασίας. Η αυξημένη τιμή της αυξητικής ορμόνης και του IGF-1, προκαλούν υπερπλασία
των χονδροκυττάρων του αρθρικού χόνδρου και της
θεμέλιας ουσίας με αποτέλεσμα την πάχυνση του
αρθρικού χόνδρου και τη διεύρυνση του μεσάρθριου
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διαστήματος. Επιπλέον διόγκωση του αρθρικού υμένα
και των περιαρθρικών ιστών οδηγεί σε χαλάρωση των
συνδέσμων και αστάθεια.
Η οστεοαρθρίτιδα της μεγαλακρίας αφορά τόσο
στον περιφερικό όσο και στον αξονικό σκελετό. Συνηθέστερα προσβεβλημένες αρθρώσεις είναι οι ώμοι,
τα ισχία, τα γόνατα (και σπανιότερα οι αγκώνες και
τα χέρια), η ΟΜΣΣ (50%) και η ΑΜ ΚΑΙ ΘΜ ΣΣ (33%).
Οι ασθενείς διαμαρτύρονται για πόνο ίδια στη δραστηριότητα και δυσκαμψία ενώ διαπιστώνεται αδρός
κριγμός και υπερεκτασιμότητα. Οι ακτινογραφίες
αρχικά δείχνουν διεύρυνση των μεσάρθριων διαστημάτων και διόγκωση των μαλακών ιστών (2).
Αν και υπάρχει πιθανή συσχέτιση μεταξύ μεγαλακρίας και χονδρασβέστωσης, εντούτοις δε φαίνεται να
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ψεδοουρικής αρθρίτιδας
ή/και πυροφωσφορικής αρθροπάθειας και μεγαλακρίας
(47). Στο 20% (ίσως και λόγω σακχάρου) διαπιστώνεται
διάχυτη σκελετική υπερόστωση (56).
3. Μυοπάθεια

Μυϊκή αδυναμία μπορεί να προκληθεί και από την
ίδια την επίδραση της αυξημένης αυξητικής ορμόνης
στους μυς (χωρίς να διαπιστώνεται ηλεκτρονευρογραφικά νευροπάθεια) (57). Η μυοπάθεια πλην
της μυϊκής αδυναμίας μπορεί να συνοδεύεται από
μυαλγίες. Αφορά συνήθως τους κεντρομελικούς μυς
της πυελικής ζώνης και μπορεί να συνοδεύεται από
αύξηση της CPK (57).
4. Οστεοπόρωση

Φαίνεται ότι η μεγαλακρία έχει αναβολική επίδραση
στο σπογγώδη οστίτη ιστό (σπονδυλική στήλη) των
ευγοναδικών ασθενών όχι όμως και των υπογοναδικών
(58). Η αναβολική επίδραση στο ισχίο διαπιστώνεται
σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως του αν είναι
ευγοναδικοί ή όχι (59). Ο καταγματικός κίνδυνος για
τη σπονδυλική στήλη είναι αυξημένος στους άνδρες
ασθενείς ανεξαρτήτως γοναδικού status (60) και στις
υπογοναδικές γυναίκες (61).
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ
Λόγω της υπερέκκρισης αλδοστερόνης ο πρωτοπαθής υπερ-αλδοστερονισμός χαρακτηρίζεται από υποκαλιαιμία και ήπια υπερνατριαιμία. Οι ρευματολογικές
εκδηλώσεις δεν είναι ειδικές και αποδίδονται σε ένα
βαθμό στην υποκαλιαιμία και την υπομαγνησιαιμία.
Τέτοιες εκδηλώσεις είναι η μυϊκή αδυναμία και οι
επώδυνες μυϊκές συσπάσεις (κράμπες).

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (νόσος του ADDISON)
Η υποαλδοστεροναιμία προκαλεί υπερκαλιαιμία και
υπονατριαιμία. Και εδώ οι ρευματολογικές εκδηλώσεις
είναι μη ειδικές και περιλαμβάνουν: (62)
Α) διάχυτες αρθραλγίες – μυαλγίες (6-13%)
Β) συγκάμψεις κάτω άκρων (σπανιότατα).
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαγνωστική προσέγγιση των αγγειΐτιδων
Ι Κουτσουβέλης

SUMMARY
Koutsouvelis I. Diagnostic approach of vasculitis. Systemic vasculitis occurs in a heterogeneous group of primary disorders or it can be a manifestation of infection, an adverse drug reaction,
malignancy or a connective tissue disease. A vasculitic process should be suspected in patients with
unexplained ischemia or multiple organ involvement, especially when such features as polymyalgia
rheumatica, inflammatory arthritis, palpable purpura, glomerulonephritis or multiple mononeuropathy are also present. It’s clinical expression depends on both: the affected organs and the size of the
injured vessels. Clinical and laboratories investigation must be precise including angiography and
tissue biopsy. Emphasis should also be placed on exclusion of a secondary process, and exclusion
of secondary causes as well as the occurrence of clinical manifestations due to commonly used long
term therapeutical options. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 187-190, 2010.
Key words: vasculitis, classification, diagnosis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι συστηματικές αγγειΐτιδες αποτελούν ετερογενή ομάδα διαταραχών που μπορεί να είναι
ιδιοπαθείς ή να είναι εκδήλωση λοιμώξεως, φαρμακευτικής αντίδρασης, κακοήθειας ή
νόσου του συνδετικού ιστού. Κλινικά εκδηλώνονται σαν ανεξήγητη ισχαιμία, ενός οργάνου ή
προσβολή πολλαπλών οργάνων. Ιδιαίτερα όμως κλινικά χαρακτηριστικά αποτελούν η ρευματική
πολυμυαλγία, η πολυαρθρίτις, η ψηλαφητή δερματική πορφύρα, η πολλαπλή μονονευρίτις
και η σπειραματική βλάβη. Η κλινική τους έκφραση όμως εξαρτάται από τα συγκεκριμένα
όργανα που έχουν προσβληθεί, καθώς και από το μέγεθος των προσβεβλημένων αγγείων. Ο
κλινικοεργαστηριακός έλεγχος πρέπει να είναι ενδελεχής και να περιλαμβάνει αγγειογραφικό
ή βιοπτικό έλεγχο. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στον αποκλεισμό των δευτερογενών
αιτίων, αλλά και στον αποκλεισμό κλινικών εκδηλώσεων απότοκων των μακροχρονίων συνήθως
θεραπευτικών παρεμβάσεων. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 187-190, 2010.
Λέξεις κλειδιά: αγειΐτιδες, ταξινόμηση, διάγνωση

Στον όρο αγγειΐτιδα περιλαμβάνεται μία μεγάλη και
ετερογενής ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται
από φλεγμονή των αγγείων. Με τον όρο συστηματική
νεκρωτική αγγειΐτιδα περιγράφεται μία γενικευμένη
Αν. Διευθυντής, Ε’ Παθολογικό Τμήμα Γ. Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

φλεγμονώδης αντίδραση, που εμφανίζεται με καταστροφή και νέκρωση του αγγειακού τοιχώματος σαν
αποτέλεσμα της δράσης των κυττάρων φλεγμονής.
Η διαγνωστική διαδικασία των αγγειιτίδων αποτελεί
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δύσκολο και επίπονο έργο που οφείλεται στις πρωτεϊκές και συχνά μη ειδικές κλινικές εκδηλώσεις, καθώς
επίσης στην ασαφή ονοματολογία που χρησιμοποιείται
στη βιβλιογραφία.
Όπως περιγράφουν οι Manotel και Hoffman η
αγγειακή βλάβη απότοκος της φλεγμονής οδηγεί
ή σε αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα, εξασθένηση του τοιχώματος του αγγείου και σχηματισμό
ανευρύσματος και αιμορραγίας ή υπερπλασία και
πάχυνση του έσω χιτώνα με στένωση, θρόμβωση και
απόφραξη του αγγείου. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί
το μέγεθος των προσβεβλημένων αγγείων τόσο για
την κλινικοεργαστηριακή έκφραση της αγγειΐτιδας,
όσο και για την ταξινόμηση που βοηθά σημαντικά
στη διαγνωστική διαδικασία, τη θεραπεία και την
πρόγνωση της νόσου.
Εξίσου επιβεβλημένη είναι η διάκριση των αγγειϊτίδων σε πρωτοπαθείς αυτοάνοσες διαταραχές, ή
δευτεροπαθείς, σχετιζόμενες με λοιμώξεις, κακοήθειες
ή νόσους συνδετικού ιστού όπως ο συστηματικός
λύκος ή η ρευματοειδής αρθρίτις. Είναι προφανές ότι
η κορτικοειδής ή άλλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία
που χρησιμοποιούνται συχνά στη θεραπεία των αγ-

γειϊτίδων, μπορεί να έχουν καταστροφικές επιδράσεις
παρουσία μιας λοιμώδους ή νεοπλασματικής νόσου
που εκφράζονται κλινικά σαν αγγειΐτιδα. Για το λόγο
αυτό, μέρος της διαγνωστικής εργασίας θα πρέπει να
αποτελεί ο αποκλεισμός αυτών των δευτερογενών
αιτίων ή καταστάσεων που μιμούνται αγγειΐτιδα.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΩΝ
Η ταξινόμηση των αγειϊτίδων στηρίζεται στο μέγεθος και στον τύπο της αγγειακής προσβολής, στα
ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, (λευκοκυτταροκλαστική, κοκκιωματώδης κοκ) και στον τύπο των κλινικών
εκδηλώσεων (δερματονεφρικό ή πνευμονονεφρικό
σύνδρομο).
Η ταυτοποίηση του τύπου της αγγειΐτιδας είναι
σημαντική καθώς μερικοί τύποι αγγειΐτιδας είναι αυτοπεριοριζόμενοι, ενώ άλλοι απαιτούν θεραπεία με
κορτικοειδή, με ή χωρίς άλλα ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα. Στον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο σημασία
έχει η έκταση της προσβολής των οργάνων ή συστημάτων, παρά αυτός καθ’ αυτός ο τύπος της αγγειΐτιδας,
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία ζωτικών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ταξινόμηση και κλινικές εκδηλώσεις των αγγειΐτιδων
ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΕΙΑ
Αγγειΐτις εξ υπερευαισθησία
Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ψηλαφητή πορφύρα

Πορφύρα Henoch-Schoenlein

Ψηλαφητή πορφύρα, αρθρίτις, σπειραματονεφρίτις, εντερική
ισχαιμία

Κρυοσφαιριναιμία

Ψηλαφητή πορφύρα, αρθρίτις, Raynaud’s phenomenon,
σπειραματονεφρίτις
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περιφερική νευροπάθεια, εντερική ισχαιμία, νεφρική ισχαιμία,
υπέρταση, άλγος όρχεως

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑ
Κλασική οζώδης πολυαρτηρίτις
Νόσος Kawasaki
ΜΙΚΡΟΥ & ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑ
Μικροσκοπική πολυαγγειΐτις

Πυρετός, επιπεφυκίτις, εξάνθημα απολεπιστικό, στεφανιαία
νόσος, αρθρίτις, λεμφαδενοπάθεια
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτις, πνευμονική αιμορραγία
p ANCA (+)

Αγγειΐτις Churg-Strauss

Αλλεργική ρινίτις, άσθμα, ηωσινοφιλία, πνευμονικές διηθήσεις,
περιφερική νευροπάθεια, στεφανιαία νόσος, p ANCA (+)

Wegener’s κοκκιωμάτωση

Υποτροπιάζουσες επιστάξεις, ρινίτις, πνευμονικά οζίδια,
σπειραματονεφρίτις, οφθαλμική προσβολή, c ANCA (+)
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κεφαλαλγία, πυρετός, διαταραχές οράσεως, διαλείπουσα
χωλότητα γνάθου

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑ
Γιγαντοκυτταρική κροταφική αρτηρίτις
Αρτηρίτις Takayasu

Διαλείπουσα χωλότητα άκρων, αρθραλγία, νεφρική ισχαιμία,
συστηματικές εκδηλώσεις

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

οργάνων (ΚΝΣ, οφθαλμός, νεφροί, μυοκάρδιο).
Η τελευταία επικρατούσα ταξινόμηση και οι κύριες
κλινικές εκδηλώσεις κάθε μιας αγγειΐτιδας εμφανίζονται
στον πίνακα 1.
Δύο τύποι κλινικής έκφρασης αυξάνουν την κλινική
υποψία της συστηματικής αγγειΐτιδας. Πρώτον, η
ανερμήνευτη ισχαιμία όπως διαλείπουσα χωλότητα,
ισχαιμική νέκρωση άκρων, στηθάγχη, ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, μεσεντέριος ισχαιμία ή δερματική
ισχαιμία, ιδιαίτερα σε νέα άτομα και σε ασθενείς
χωρίς παράγοντες κινδύνου για αθηροσκλήρυνση.
Δεύτερον, η δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων σε
ασθενείς με συστηματικές εκδηλώσεις όπως πυρετός,
καταβολή, ανορεξία, απώλεια βάρους, αρθραλγίες,
μυαλγίες κ.λπ.
ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Όταν ο κλινικός υποπτεύεται συστηματική αγγειΐτιδα, η διαγνωστική διαδικασία επιτελείται με ένα
βαθμιδωτό τρόπο.
	1. Προσπάθεια να αποκλεισθούν άλλες νοσολογικές
οντότητες και ιδιαίτερα λοιμώξεις, νεοπλάσματα
και θρομβοεμβολικές νόσοι που μπορεί να μιμούνται
αγγειΐτιδα. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθούν
η βακτηριακή ενδοκαρδίτις, το μύξωμα των κόλπων, η αθηροεμβολική νόσος από χοληστερόλη,
η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, το αντιφωσφολιπιδικό σύδρομο, η
θρόμβωση από αντιπηκτικά, το αγγειοκεντρικό
λέμφωμα κ.α.
	2. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν η ηλικία του ασθενούς, το φύλο και τα εθνικά χαρακτηριστικά γιατί
διάφοροι τύποι αγγειΐτιδας εμφανίζονται συχνότερα
σε ειδικούς πληθυσμούς. Έτσι, η νόσος Kawasaki
είναι συχνότερη στην παιδική ηλικία στη λευκή
φυλή και το σύνδρομο Takayasu σε νεαρές Ασιάτισες, ενώ σε νεαρά άτομα Αραβικής καταγωγής
παρατηρείται η νόσος Behçet. Η γιγαντοκυτταρική
αρτηρίτιδα, προσβάλλει κυρίως μεγάλης ηλικίας
άτομα.
3. Στη συνέχεια, θα προσδιοριστούν το μέγεθος των
αγγείων που έχουν προσβληθεί, όπως και ποια
όργανα έχουν προσβληθεί. Αυτό συμβάλλει στο να
καθορισθεί ο τύπος της αγγειίτιδας, αλλά και να
εκτιμηθεί το επείγον της ενάρξεως της θεραπείας.
Παραδείγματα αποτελούν η έγκαιρη έναρξη κορτιζονοθεραπείας επί προσβολής των οφθαλμικών
αρτηριών στην κροταφική αρτηρίτιδα ή η χορήγηση
ανοσοκατασταλτικών στην ταχέως εξελισσόμενη
σπειραματονεφρίτιδα. Θα πρέπει να αναγνωρισθεί
όμως ότι οι όροι «μικρό», «μεσαίο» και «μεγάλο» για
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την περιγραφή του μεγέθους του αγγείου, έχουν
διαφορετικό νόημα για τον παθολογοανατόμο, τον
κλινικό ή ακτινολόγο.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι συνήθεις αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις,
αν και δεν βοηθούν στην ταξινόμηση των αγγειϊτίδων,
είναι σημαντικές στον προσδιορισμό των οργάνων που
συμμετέχουν και στον αποκλεισμό της παρουσίας
άλλων νοσημάτων. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει τα
τεστ ρουτίνας όπως τη γενική αίματος και ούρων,
την ουρία και κρεατινίνη και τον «ηπατικό κύκλο».
Λευκοκυττάρωση, αναιμία χρονίας νόσου, αυξημένη
CRP και ΤΚΕ ανευρίσκονται συνήθως στους περισσότερους τύπους αγγειΐτιδας. Εάν ο ασθενής εμφανίζει
νεφρική ανεπάρκεια ή πρωτεϊνουρία και/ή αιματουρία, στη γενική ούρων, θα πρέπει να αναζητηθούν
ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι ή δύσμορφα ερυθρά
που θα επιβεβαιώσουν την παρουσία σπειραματονεφρίτιδας. Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να
αποκαλύψει ασυμπτωματική πνευμονική νόσο όπως
όζους με ή χωρίς κοιλότητες, πνευμονικά διηθήματα,
διάχυτη διάμεση νόσο. Εάν τα κλινικά ευρήματα είναι
δηλωτικά περιφερικής νευροπάθειας ή μυοσίτιδας, το
ηλεκτρομυογράφημα και η ταχύτητα αγωγής νεύρων
θα επιβεβαιώσουν την κλινική υποψία και θα χρησιμεύσουν σαν οδηγός για βιοψία. Καίτοι ο ρευματοειδής παράγων εμφανίζεται σε πολλές φλεγμονώδεις
νόσους, η παρουσία του συνδέεται με την αγγειΐτιδα
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, το σύνδρομο Sjögren
και τη μικτή κρυοσφαιριναιμία. Ορολογικός έλεγχος
για ιούς (HBV, HEV, HIV) δεν πρέπει να παραλείπεται, γιατί αυτές ιδιαίτερα οι λοιμώξεις συνδέονται με
αγγειϊτιδικά σύνδρομα.
Τα επίπεδα του συμπληρώματος είναι φυσιολογικά
ή αυξημένα στους περισσότερους τύπους αγγειΐτιδας
σαν πρωτεΐνη οξείας φάσεως. Όμως ανευρίσκονται
μειωμένα στην αγγειΐτιδα του λύκου, την κρυοσφαιριναιμία και την αγγειΐτιδα που σχετίζεται με την
ηπατίτιδα Β και C, αντανακλώντας την κατανάλωσή
του από κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα.
Οι κρυοσφαιρίνες είναι παρούσες τόσο σε λεμφοπλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, όσο και σε χρόνιες
λοιμώξεις (HBV, HCV) ρευματικά νοσήματα (συστηματικός λύκος, ρευματοειδής αρθρίτις, σύνδρομο Sjögren).
Δεδομένου ότι οι κρυοσφαιρίνες είναι αντισώματα
που καθιζάνουν στο ψύχος, θα πρέπει το αίμα να
συλλέγεται σε θερμό σωληνάριο και να διατηρείται σε
37ο C κατά τη μεταφορά του στο εργαστήριο.
Ιδιαίτερη χρησιμότητα στη διαγνωστική των αγγειϊτίδων έχει η παρουσία των αντισωμάτων έναντι του
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κυτταροπλάσματος των ουδετερόφιλων. Υπάρχουν
δύο πρότυπα ανοσοφθορισμού: Το κύτταροπλασματικό (C-ANCA) αντιπροσωπεύει αντισώματα κυρίως
έναντι της πρωτεϊνάσης 3 και είναι παρόντα στο 90%
των ασθενών με ενεργό συστηματική κοκκιωμάτωση
Wegener. Έχουν υψηλή ειδικότητα σε συμβατή κλινική
εικόνα. Το περιπυρηνικό (P-ANCA) πρότυπο, αντιστοιχεί σε αντισώματα έναντι της μυελοϋπεροξειδάσης,
είναι λιγότερο ειδικό κι εμφανίζεται σε ποικίλες μορφές
μικρού και μεσαίου μεγέθους αγγειΐτιδας όπως στη
μικροσκοπική πολυαγγειΐτιδα και στην αλλεργική αγγειίτιδα και κοκκιωμάτωση (σύνδρομο Churg-Strauss).
Άλλα αυτοαντισώματα χρήσιμα στη διαγνωστική
των αγγειϊτίδων είναι τα αντισώματα έναντι της βασικής μεμβράνης προς αποκλεισμό του συνδρόμου
Goodpasture που μιμείται πνευμονεφρικό σύνδρομο
αγγειίτιδας, όπως και τα αντιπυρηνικά αντισώματα
σε περιπτώσεις αγγειίτιδας συστηματικού ερυθηματώδους λύκου και συνδρόμου Sjögren.
Δεν θα πρέπει τέλος προς αποκλεισμό λοιμώδους
αιτίας να παραλείπονται οι καλλιέργειες βιολογικών
υλικών, οι αιμοκαλλιέργειες σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα
και ο ορολογικός έλεγχος με αναζήτηση αντισωμάτων
έναντι αντιγόνων παθογόνων μικροοργανισμών.
ΑγγειΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ/Ή ΒΙΟΨΙΑ
Η επιβεβαίωση της κλινικής υποψίας αγγειΐτιδας
απαιτεί αγγειογραφία, βιοψία ή και τα δύο. Γενικώς
επειδή τυφλές βιοψίες ασυμπτωματικών σημείων
έχουν χαμηλή διαγνωστική απόδοση, είναι καλύτερα
«να πηγαίνει κανείς όπου ευρίσκεται το χρήμα». Για
παράδειγμα σε ασθενή άνω των 80 ετών με κεφαλαλγία, αυξημένη ΤΚΕ κι ευαισθησία της μιας κροταφικής αρτηρίας, είναι καλύτερα να επιλέγεται αυτή
για βιοψία. Παρομοίως ασθενής που παρουσιάζει
πολυστηματικές εκδηλώσεις και άλγος όρχεως, είναι
χρήσιμο να υποβληθεί σε βιοψία όρχεως. Ασθενής με
ενδείξεις περιφερικής νευροπάθειας και/ή πολλαπλής
μονονευρίτιδας, πιθανώς να χρειασθεί να υποβληθεί
σε βιοψία του γαστροκνημιαίου νεύρου (Sural). Η
παρουσία ενεργού ιζήματος ούρων πιθανόν να κατευθύνει στην εκτέλεση νεφρικής βιοψίας.
Στην περίπτωση που η εκτέλεση βιοψίας δεν είναι
εφικτή, η αγγειογραφία μπορεί να είναι διαγνωστική.
Η εξέταση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχουν εκδηλώσεις ισχαιμίας μεγάλων αορτικών κλάδων
στην αρτηρίτιδα Takayasu ή στην κλασική οζώδη
πολυαρτηρίτιδα όταν υπάρχουν ενδείξεις μεσεντερίου ή νεφρικής ισχαιμίας. Σε αυτή την περίπτωση η
ανεύρεση μικροανευρυσμάτων και στενώσεων κατά

τόπους ενισχύει τη διαγνωστική πιθανότητα, αν και
θεωρείται μη ειδικό εύρημα.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ
	1. Τα αγγειογραφικά ευρήματα είναι μη ειδικά και δεν
διαφέρουν από αυτά της ινομυώδους δυσπλασίας,
της αθηροσκλήρωσης ή του φαρμακογενούς αγγειοσπασμού και γι’ αυτό πρέπει να ερμηνεύονται
με προσοχή.
	2. Η προσβολή των μικρών αγγείων του δέρματος,
νεφρού κ.λπ. μπορεί να είναι αποτέλεσμα εναποθέσεως άνοσων συμπλεγμάτων στα πλαίσια
λοιμώξεων, νεοπλασιών ή φαρμακευτικών αντιδράσεων, όπως αναφέρθηκε.
3. Συνήθως τα ιστοπαθολογικά ευρήματα δεν είναι
χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης αγγειΐτιδας και
γι’ αυτό πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με
τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.
4. Συχνά οι βλάβες στη βιοψία είναι τμηματικές και
εστιακές, πράγμα που απαιτεί πολλές φορές επανάληψη της βιοψίας και λήψη επαρκούς υλικού (π.χ.
επαρκές τμήμα κροταφικής αρτηρίας >2cm).
5. Στη νεφρική βιοψία σπάνια υπάρχουν στοιχεία
αγγειίτιδας, πλην της νεκρωτικής τμηματικής σπειραματονεφρίτιδας που αποτελεί κοινό ιστοπαθολογικό εύρημα σε ποικιλία αγγειϊτίδων. Σε αυτή την
περίπτωση η παρουσία μηνοειδών σχηματισμών
και ο ανοσοφθορισμός για εντοπισμό ανοσοεναποθέσεων ή όχι, βοηθά σημαντικά στη διάγνωση,
θεραπευτική επιλογή και πρόγνωση.
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο ρόλος της σύγχρονης ψυχιατρικής
στην ποιότητα της ζωής: σήμερα και αύριο
ΓΜ Παπαγεωργίου

SUMMARY
PAPAGEORGIOU MG. The Role of Contemporary Psychiatry in Quality of Life: Today and Tomorrow. The meaning of Quality of Life has increasingly been more important in Medicine. Progress
in Neurosciences, as evidenced by the 2000 Nobel Prizes in Medicine, has given a new dimension
in Psychiatry as for the way of management of mental disorders. Eventually, mental disorders will be
high on the list of disability causes. This has also to do with the high degree of comorbidity of physical
and mental disorders. The interaction between physical and mental illness is a fact. Apart from physiological processes, this interaction can be achieved through specific behaviors, such as the so-called
healthy behavior. The change in the way of life has created or redefined a series of mental disorders
such as depression, drug dependence or Alzheimer’s disease. A significant contribution of psychiatry
in the change of lifestyle, i.e. healthy behavior, is the redefinition of a holistic approach to quality
of life of patients, and also by calling off the artificial division between biological and psychological
parameters of diseases. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 191-199, 2010.
Key words: quality of life, neuroscience, mental disorder, comorbidity, healthy behavior

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έννοια της ποιότητας ζωής στην ιατρική αποκτά ολονέν και περισσότερη σημασία. Η πρόοδος
των νευροεπιστημών -ίδε τα Νομπέλ του 2000- έδωσε νέα διάσταση στην ψυχιατρική ως προς
την διάγνωση και τον τρόπο αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών. Είναι δεδομένο ότι σε
μεσοπρόθεσμη βάση οι ψυχικές διαταραχές θα αποτελέσουν σημαντική αιτία αναπηρίας. Η
ψυχιατρική αποκτά ολονέν και σημαντικότερο ρόλο διαχρονικά με τη συνεισφορά της στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ψυχικά αλλά και των σωματικά ασθενών, δεδομένου
του υψηλού ποσοστού νοσηρότητας ψυχικών και σωματικών νόσων. Είναι δεδομένη και η
αλληλεπίδραση σωματικών και ψυχικών ασθενειών, ούτως ώστε να επηρεάζει η μία την άλλη
σε ποικίλα επίπεδα. Τούτο επιτυγχάνεται, πλην των φυσιολογικών διεργασιών του οργανισμού
και με την υγιεινή συμπεριφορά. Η αλλαγή του τρόπου ζωής «δημιούργησε» ή επαναπροσδιόρισε
τον ρόλο σε νέες ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις και η ν. Alzheimer.
Ουσιαστική συνεισφορά της ψυχιατρικής στην αλλαγή του τρόπου ζωής -υγιεινή συμπεριφορά,
είναι ο επαναπροσδιορισμός μιας ολιστικής αντίληψης για την πoιότητα της ζωής των ασθενών,
καταργώντας τον τεχνητό διαχωρισμό μεταξύ βιολογικών και ψυχολογικών παραμέτρων της
νόσου. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 191-199, 2010.
Λέξεις κλειδιά: ποιότητα της ζωής, νευροεπιστήμες, ψυχική διαταραχή, συννοσηρότητα,
υγιεινή συμπεριφορά
Διευθυντής ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Ελάχιστες ασθένειες δεν επηρεάζουν το «ευ ζήν»
του ανθρώπου. Οι ασθένειες επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, τον κοινωνικό ρόλο τους και ασφαλώς
την ποιότητα της ζωής τους.
Η θεώρηση της ποιότητας της ζωής που σχετίζεται με την υγεία (Health Related Quality of Life, ή σε
συντομογραφία QoL) αποκτά ολονέν και περισσότερη
σημασία στην κοινωνία και αποτελεί πλέον αντικείμενο
της ιατρικής πρακτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε
μία αναζήτηση του MEDLINE το 1995 το λήμμα QoL
(Quality of Life) έδιδε μόλις 2500 απαντήσεις, ενώ η
αντίστοιχη αναζήτηση του 2007 έδωσε 7000 απαντήσεις. Είναι πλέον γεγονός ότι η θεώρηση αυτή διεισδύει
ολονέν και περισσότερο στον ιατρικό κόσμο, και οι
ασθενείς διεκδικούν όχι μόνο την επιβίωση αλλά και
την αναβάθμιση της λειτουργίας και της ποιότητας στη
διαβίωσή τους αλλά από την άλλη πλευρά υφίστανται
ακόμη πολλά σκοτεινά σημεία που δυσχεραίνουν τον
ακριβή ορισμό της ποιότητας της λειτουργίας και της
ζωής του ασθενούς και τη μέτρησή της. Πολλές φορές
επίσης, η θεώρηση της ποιότητας της ζωής από τον
κλινικό ιατρό σε σύγκριση με αυτή του ασθενούς είναι
διαφορετική. Πάντως, η απήχηση του θεωρητικού
μοντέλου της ποιότητας ζωής καθίσταται ολονέν και
περισσότερο μεγάλη (1). Στις περισσότερες ψυχικές
διαταραχές υπάρχει έρευνα για την ποιότητα ζωής.
Το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτές συνοψίζεται σε
μία φράση του Αυστριακού συγγραφέα Rober Musil:
οι ψυχικά ασθενείς δεν πάσχουν μόνο από «κατώτερη υγεία» (minderwertige Gesundheit) αλλά και από
«κατώτερη ασθένεια» minderwertige Krankheit). Tα
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική
πολλές φορές αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, ότι
δήθεν είναι βλαβερά και μειώνουν την ποιότητα ζωής,
παρά ταύτα αυτή η φαρμακοφοβία μειώνεται όλο
και περισσότερο.

είναι συχνότερη μεταξύ γυναικών και οι διαταραχές
χρήσης ουσιών συχνότερες μεταξύ ανδρών. Πολύ
σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η WHO διεπίστωσε ότι το 2000 οι ενήλικες που έπασχαν από:
κατάθλιψη, διπολική συναισθηματική διαταραχή,
σχιζοφρένεια, επιληψία, κατάχρηση αλκοόλ και άλλων
ουσιών, από άνοιες οιουδήποτε τύπου, άγχος μετά
από τραυματική εμπειρία, ιδεοληπτική-ψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχή πανικού και πρωτογενή
αϋπνία, αποτελούσαν το 10% στον παγκόσμιο πληθυσμό ενηλίκων. Δηλαδή τετρακόσια πενήντα εκατ.
άνθρωποι υπέφεραν από τις διαταραχές αυτές. Άλλες
επιδημιολογικές έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν
σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν
καταδείξει ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους (lifetime risk) περισσότεροι από το 25% των ανθρώπων
αναπτύσσουν μία ή περισσότερες ψυχικές ή άλλες
συμπεριφορικές διαταραχές (2). Στο σχήμα 1 (3) φαίνονται οι κυριότερες αιτίες αναπηρίας σύμφωνα με την
WHO το 2000 και οι ανάλογες αιτίες προβαλλόμενες
το 2020. Έτσι, προϊόντος του χρόνου, είναι εμφανής
η συμβολή των ψυχικών διαταραχών στην εκδήλωση
αναπηρίας και συνακόλουθα στην υποβάθμιση της
ποιότητας ζωής.
ΠΩς εξελΙσσεται η ψυχιατρικΗ σε σΥγκριση
με τις Αλλες επιστΗμες στο πεδΙο
της προσφορΑς καλΥτερης ποιΟτητας ζωΗς;
Οι μη ενημερωμένοι για τις μεγάλες προόδους της
ιατρικής στο ΚΝΣ νομίζουν ότι οι πρόοδοι της ψυχιατρικής σε σύγκριση με άλλες ιατρικές ειδικότητες είναι
μηδαμινές. Είναι αλήθεια ότι μέχρι το 2000 βραβεία
Nobel που αφορούσαν την ψυχιατρική είχαν δοθεί

ΨυχικH ΥγεIα, ΣωματικH ΥγεIα και ποιOτητα
ζωHς
Κατά την άποψη των περισσοτέρων ερευνητών
και σε συνδυασμό με την αλματώδη πρόοδο των
νευροεπιστημών την τελευταία δεκαετία, η ψυχική
υγεία θεωρείται κάτι περισσότερο από την έλλειψη
ψυχικής διαταραχής.
Οι ψυχικές διαταραχές γενικά δεν είναι αποκλειστικότητα κάποιας ηλικιακής ομάδας. Προσβάλλουν
γυναίκες και άνδρες σε όλες τις φάσεις της ζωής τους.
Δεν φείδονται φυλετικού, κοινωνικού, οικονομικού και
πολιτιστικού επιπέδου. Οι σοβαρές ψυχικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή) είναι εξίσου
κοινές και στα δύο φύλα. Η κατάθλιψη, απεναντίας,

Σχήμα 1. Αιτίες ανικανότητας σήμερα: η αυξανόμενη σημασία
της καταθλιπτικής διαταραχής.
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μόνον σε δύο επιστήμονες: τον von Wagner-Jauregg
και κατά δεύτερο λόγο τον Egas Moniz που έλαβαν
τα βραβεία το 1927 ο πρώτος για τη θεραπεία με
ενοφθαλμισμό του πλασμωδίου της ελονοσίας σε
σχιζοφρενείς (πυροθεραπεία) ενώ ο δεύτερος το
1949 για την (αντιφατική) θεραπεία των ανθεκτικών
ψυχικών διαταραχών με λοβοτομή, μέθοδοι που από
μακρού έχουν εγκαταλειφθεί. Τα βραβεία, όμως, Νόμπελ το 2000 στη “φυσιολογία ή ιατρική” άλλαξαν τα
δεδομένα. Οι A. Carlsson, P. Greengard και E. Kandel
βραβεύτηκαν για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την
επικοινωνία των εγκεφαλικών κυττάρων μεταξύ τους.
Οι ανακαλύψεις αυτές συνέβαλαν στην κατανόηση
της λειτουργίας του φυσιολογικού εγκεφάλου και στο
γεγονός ότι οι διαταραχές στη νευρομεταβίβαση μπορεί
να οδηγήσουν σε ψυχικές διαταραχές ή σε διαταραχές
της συμπεριφοράς. Ο Α. Carlsson ανακάλυψε ότι η ντοπαμίνη (DA) είναι ένας μεταβιβαστής του εγκεφάλου
που συμβάλλει στον έλεγχο των κινήσεων (π.χ. η ν.
Πάρκινσον οφείλεται στην έλλειψη της DA), ανακάλυψε μεθόδους ποσοτικού προσδιορισμού της στο ΚΝΣ
και έδειξε πώς λειτουργούν πολλές φαρμακευτικές
ενώσεις, ιδίως τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. Ο P. Greengard
ανακάλυψε τον τρόπο που η DA και άλλοι νευρομεταβιβαστές ασκούν την επίδρασή τους στη σύναψη
και διευκρίνισε το μηχανισμό δράσης αρκετών ψυχοτρόπων ουσιών. Ο E. Kandel ανακάλυψε τον κεντρικό
ρόλο των μεταβολών της συναπτικής λειτουργικότητας
στη μνήμη και τη μάθηση. Έδειξε ότι για την ανάπτυξη της μακροχρόνιας μνήμης απαιτείται αλλαγή στη

Σχήμα 2. Αιτίες αναπηρίας κατά την WHO (εκτίμηση για
το 2020).
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σύνθεση των πρωτεϊνών, η οποία μπορεί επίσης να
οδηγήσει σε αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της
σύναψης. (5) Η έρευνα των νευροεπιστημών και της
ψυχοφαρμακολογίας έκανε άλματα από τα μέσα
της δεκαετίας του ‘90, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί
σαν η «δεκαετία του εγκεφάλου». Στο σχήμα 3 (6)
φαίνεται η εξέλιξη της αντίληψης για τις εγκεφαλικές
λειτουργίες από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Είναι
σαφές ότι τούτο έχει αλλάξει, συμβαδίζοντας με την
πρόοδο της νευροεπιστήμης. Η πρόοδος που επιτελείται επιτρέπει πλέον να περιγράφονται οι ψυχικές
διαταραχές με βιολογικούς όρους και «αποστιγματίζεται» ευκολώτερα η ψυχική διαταραχή οιουδήποτε
τύπου και οιασδήποτε βαρύτητας. Στις αγχώδεις
διαταραχές π.χ. υπάρχει πρόσφατο ενδιαφέρον για
έρευνα πάνω στην ποιότητα ζωής, και φαίνεται ότι
και σε αυτές η υποκειμενική αίσθηση της ποιότητας
ζωής επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ατόμου και
έχει σοβαρές κοινωνικοικονομικές συνέπειες. Φαίνεται
όμως ότι η αντίληψη της ποιότητας ζωής δεν έχει
επηρεασθεί ομοιόμορφα για όλες τις αγχώδεις διαταραχές. Στη διαταραχή πανικού τα άτομα λειτουργούν
κατά το μάλλον ή ήττον καλύτερα από τα άτομα με
κοινωνική φοβία.
Τι εΙναι Η νευροεπιστΗμη;
Νευροεπιστήμη (Neuroscience) ονομάζεται ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την ανατομία,
τη φυσιολογία, τη βιοχημεία και τη μοριακή βιολογία
του Ν.Σ. και ιδιαίτερα με τις σχέσεις τους που αναμφίβολα έχει επιρροή στη συμπεριφορά και τη μάθηση.
Οι περισσότεροι από 100 δις νευρώνες στον εγκέφαλο
συναποτελούν χιλιάδες διακριτούς τύπους. Καθένας
από αυτούς τους νευρώνες επικοινωνεί με τους υπολοίπους μέσω των νευρωνικών συνάψεων. Περισσότερες από 100 διαφορετικές εγκεφαλικές χημικές
ουσίες, οι νευρομεταβιβαστές, επικοινωνούν δια μέσου
των συνάψεων. Συνολικά υπάρχουν περισσότερες
από 100 τρισεκατομμύρια συνάψεις στον εγκέφαλο.
Από κυκλώματα δημιουργημένα από εκατοντάδες ή
χιλιάδες νευρώνες αναδύονται πολύπλοκες νοητικές
και συμπεριφορικές διεργασίες. Ο εγκέφαλος είναι
υπεύθυνος για τη μείξη πληροφοριών, γενετικών,
μοριακών και βιοχημικών, με πληροφορίες από το
περιβάλλον. Κατά την ανάπτυξη του εμβρύου τα
γονίδια καθοδηγούν τη μορφοποίηση του εγκεφάλου
ως την τελική διαμόρφωση μίας λεπτομερώς καθορισμένης και οργανωμένης δομής. Αυτή η πρώιμη
διεργασία ανάπτυξης μπορεί επίσης να επηρεαστεί
από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η διατροφή της εγκύου, η χρήση ουσιών (αλκοόλ, καπνός και
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Ο ρόλος της σύγχρονης ψυχιατρικής στην ποιότητα της ζωής

άλλες ψυχοτρόπες ουσίες) ή η έκθεση σε ποικίλες
μορφές ακτινοβολίας. Μετά τη γέννηση και καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής, όλων των ειδών οι εμπειρίες
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να συντηρούν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων
αλλά επίσης και να προκαλούν μοριακές διεργασίες οι
οποίες αναπλάθουν τις συναπτικές διασυνδέσεις (7).
Αυτή η διεργασία περιγράφεται ως “πλαστικότητα”
των συνάψεων. Είναι σημαντικό ότι με βάση αυτήν
τη θεωρία έχουν αναπτυχθεί νέα ψυχοφάρμακα και
έχει κατανοηθεί καλύτερα ο μηχανισμός δράσης ήδη
υπαρχόντων φαρμάκων όπως αυτά για τη ν. Alzheimer
ή την κατάθλιψη. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη
15ετία αναπτύχθηκαν τα λεγόμενα άτυπα αντιψυχωτικά με φυσική συνέπεια την παράλληλη εγκατάλειψη
των κλασικών (π.χ. χλωροπρομαζίνη, θεοριδαζίνη κ.ά.).

Επίσης, αναπτύχθηκαν τα νεώτερα αντικαταθλιπτικά
(φλουοξετίνη κ.ά.), με παράλληλη σημαντική μείωση
της χρήσης των κλασικών τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. Η εδραίωση της γνώσης σχετικά με τη πλαστικότητα των συνάψεων αποτελεί μία ανατροπή
παλαιότερων θεωριών που υποστήριζαν ότι η δομή
του ενήλικου εγκεφάλου είναι στατική και ακόμη η
νευροεπιστήμη ευρίσκεται στη βρεφική περίοδό της. Οι
καινοτομίες στην απεικόνιση του εγκεφάλου και ειδικές
νευροψυχολογικές και ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
επιτρέπουν να παρακολουθούμε τη λειτουργία του
νευρικού συστήματος “εν ζωή”. Η απεικόνιση αυτή
συνδυάζεται με μια αυξανόμενη ικανότητα καταγραφής
της δραστηριότητας μεγάλου αριθμού νευρώνων ταυτόχρονα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υφίστανται μεγάλες
πιθανότητες να αποκωδικοποιηθεί τη γλώσσα τους.

Σχήμα 3. Η διαχρονική αντίληψη για τον εγκέφαλο.
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Άλλαξε, έτσι κυριολεκτικά και σε βάθος η αντίληψή μας
για τη φυσιολογική δομή του εγκεφάλου. Νέες συνάψεις
μπορεί να δημιουργηθούν, παλαιές να εκλείψουν, και
υπάρχουσες να ενδυναμωθούν ή να αποδυναμωθούν.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η επεξεργασία των πληροφοριών μέσα στο κύκλωμα αλλάζει για να εξυπηρετήσει
τις νέες εμπειρίες. Πριν τη γέννηση, κατά τη διάρκεια
της παιδικής ηλικίας αλλά και στην ενήλικη ζωή, τα
γονίδια και το περιβάλλον εμπλέκονται σε μία σειρά
πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων. Κάθε είδους μάθηση
– μία διαδικασία που εξαρτάται και από συγκεκριμένα κυκλώματα και από τη ρύθμιση που κάνουν
συγκεκριμένα γονίδια – αλλάζει τη φυσιολογία του
εγκεφάλου. Η αξιοσημείωτη εξελικτική επιτυχία του
ανθρώπινου εγκεφάλου συνίσταται στο ότι, μέσα σε
ορισμένα όρια, διατηρεί την πλαστικότητά του σε όλη
τη διάρκεια της ζωής. (8)
ΨυχιατρικΗ και ο «νΕος» τρΟπος ζωΗς
Η αλλαγή των συνθηκών ζωής, η αύξηση του
προσδόκιμου επιβίωσης αλλά και η πρόοδος στη θεραπευτική των σωματικών ιδιαίτερα ασθενειών, όπως
και η αυξημένη εγρήγορση για την καταγραφή αυτών
με αξιόπιστες επιδημιολογικές μεθόδους, έφεραν στο
φώς λησμονημένες ή «νέες» ψυχικές ή συμπεριφορικές
καταστάσεις. Σαν τέτοιες περιγράφονται αρχικά οι
καταθλιπτικές διαταραχές. Αυτές κατατάσσονται στη
4η θέση μεταξύ όλων των νόσων οι οποίες προκαλούν
μεγάλη επιβάρυνση στη δημόσια υγεία. Ευθύνονται
για το 4,4% του συνόλου της αναπηρίας κατά μία
έννοια, κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ( Disability Adjusted Life Years, DALYs) και για το 11.9%
του συνόλου των ετών-ζωής με ανικανότητα. Εκεί
καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. Στη χώρα μας έχει
υποστηριχθεί ότι το 20% περίπου του πληθυσμού
σε κάποια περίοδο της ζωής τους θα ασθενήσουν
από ελαφρά ή σοβαρότερη μορφή κατάθλιψης. Η
κατάθλιψη παίζει σημαντικό ρόλο στην έλλειψη συμμόρφωσης για την αντιμετώπιση και θεραπεία άλλων
σωματικών ασθενειών. Οι καταθλιπτικοί με συνοδό
σωματική νόσο έχουν τρείς φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να μην ακολουθήσουν την αγωγή από τους
μη καταθλιπτικούς ασθενείς (9). Π.χ. οι καταθλιπτικοί διαβητικοί είναι πιθανότερο να μην ακολουθούν
σωστά τη δίαιτα και την αγωγή τους σε σχέση με
τους μη καταθλιπτικούς διαβητικούς. Παράλληλα
έχει υποστηριχθεί ότι η θεραπεία του άγχους και της
κατάθλιψης των διαβητικών βελτιώνει και την ψυχική
και τη σωματική υγεία τους (10,11). Στην κατάθλιψη,
με την εξαιρετική ποικιλομορφία της, η υποκειμενική
αίσθηση της ποιότητας ζωής επηρεάζεται από το
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συναίσθημα και το πώς το αντιλαμβάνεται ο ασθενής
αλλά και από τις συνθήκες διαβίωσης που επιβάλλει
ιδίως η χρονίσασα ή η υπολειμματική καταθλιπτική
διαταραχή. Η φαρμακοθεραπεία παίζει κύριο ρόλο,
αλλά όχι τον μοναδικό. Η ψυχοθεραπεία αλλά και τα
ατομικά προσόντα του ατόμου επίσης συνεισφέρουν
σημαντικά στην αντιμετώπιση της διαταραχής.
ΕξαρτΗσεις
Εξάρτηση είναι οι ψυχικές και συμπεριφορικές
διαταραχές που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων
ή αλλιώς ψυχοδραστικών ουσιών. Συμπεριλαμβάνουν διαταραχές που προκαλούνται από τη χρήση
οινοπνεύματος, οπιούχων, παραγώγων καννάβεως,
ηρεμιστικών και υπνωτικών χαπιών, κοκαΐνης, ψευδαισθησιογόνων, καπνού και πτητικών διαλυμάτων.
Οι κλινικές συνέπειες από την κατάχρησή τους περιλαμβάνουν εξάρτηση, τοξίκωση, επιβλαβή χρήση,
αλλά και ψυχωσικές εκδηλώσεις. Η επιβλαβής χρήση
διαγιγνώσκεται όταν έχει προκληθεί βλάβη στη σωματική ή ψυχική υγεία του χρήστη. Ο καπνός και το
οινόπνευμα είναι οι ουσίες που χρησιμοποιούνται
ευρύτερα σε όλο τον κόσμο με σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου και υψηλό κόστος για τη
δημόσια υγεία.
Ν. Alzheimer - ΛοιπΕς Ανοιες -ΓΗρανση
I. Η αύξηση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου
θεωρείται η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης κάποιας
από τις μορφές άνοιας.
Επιδημιολογία

Στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες οι
πάσχοντες από άνοια είναι πολλοί και πολλαπλασιάζονται διαρκώς. Η τρίτη ηλικία αποτελεί παράγοντα
υψηλού ρίσκου.
Ο υψηλός επιπολασμός και η νοσηρότητα της
συνδρομής αυτής την έχουν αναγάγει σε επείγον
ζήτημα δημόσιας υγείας με σοβαρότατες οικονομικές
και κοινωνικές επιπτώσεις, διότι όσο βελτιώνεται το
οικονομικό 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 πρόβλημα θα μεγενθύνεται. Στο σύνολο των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται ότι
ζουν 6,1 εκ. άνθρωποι που πάσχουν από άνοια. Η
επίπτωση της άνοιας προϊόντος του χρόνου αυξάνεται
σταδιακά. Στις ηλικίες 60-64 ετών είναι 0,8%, στην
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ηλικιακή ομάδα 65-69 ετών η επίπτωση είναι 1,6% και
διπλασιάζεται ανά 5-6 χρόνια. Στο 20% στις ηλικίες
των 80 ετών και στο 30% για τους άνω των 90 ετών.
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 4,2 χρόνια
περίπου. Στη μελέτη Global Burden of Disease (2000)
αναφέρεται 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 2050 αναμένεται ότι ο αριθμός των
ανθρώπων που πάσχουν από άνοια θα διπλασιαστεί
ή ίσως και να τριπλασιαστεί. Το συνολικό άμεσο και
έμμεσο κόστος που προκαλείται από την άνοια στη
Μ. Βρετανία υπολογίζεται περίπου στα 7 έως 14 δις
λίρες και είναι μεγαλύτερο από το συνολικό κόστος για
τις καρδιακές παθήσεις, που φθάνει τα 4 δις, για τα
εγκεφαλικά επεισόδια τα 3,2 δις και για τον καρκίνο,
που φθάνει τα 1,6 δις λίρες.
Η προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών
και η σταδιακή απώλεια της αυτονομίας στην ποιότητα ζωής στους ασθενείς αλλά και στους ανθρώπους
που τους φροντίζουν, σε συνάρτηση πάντα με τον
ολονέν και αυξανόμενο πληθυσμό των ατόμων αυτών
παράλληλα με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης
του γενικού πληθυσμού. Το φαινόμενο, ως εκ τούτου,
είναι κοινωνικό και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Οι υπηρεσίες υγείας των ανεπτυγμένων κρατών
επωμίζονται ένα σταδιακό αυξανόμενο φορτίο. Βάσει
των ανωτέρω προσαρμόζουν και τη στρατηγική τους
σε θέματα δημόσιας υγείας (12).
ΣχιζοφρΕνεια
Η Σχιζοφρένεια αποτελεί την κορωνίδα της ψυχοπαθολογίας και τη μεγαλύτερη πρόκληση στην
ψυχιατρική επιστήμη. Βασικός στόχος της θεραπείας,
πλην της φαρμακευτικής, είναι η σταδιακή επάνοδος
των ασθενών στην κοινότητα και η εφαρμογή των
ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους. Το 13 % των ασθενών με σχιζοφρενικό επεισόδιο θα αναρρώσουν πλήρως (13).
Η προσπάθεια των ψυχιάτρων είναι αντίστοιχη με
των γιατρών των άλλων ειδικοτήτων όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μείζονες σωματικές νόσους
όπως είναι ο καρκίνος, οι σοβαρές καρδιακές νόσοι,
ενδοκρινολογικές, σακχαρώδης διαβήτης, αυτοάνοσοι κλπ. πρόκειται λοιπόν για μία διαταραχή με την

οποία πρέπει ο ασθενής «να συμφιλιωθεί» και με τη
βοήθεια των ψυχιάτρων και του περιβάλλοντός του
να συνεχίσει να ζει διεκδικώντας την παραμονή του
στο υψηλότερο λειτουργικό επίπεδο. Η διαταραχή
αυτή είναι χρόνια και οδηγεί σε λειτουργική έκπτωση
και, χωρίς ουσιαστική ψυχοκοινωνική παρέμβαση, σε
κοινωνική απομόνωση. Περισσότερο από τις υπόλοιπες ψυχικές διαταραχές η έννοια της ποιότητας ζωής
παίζει ουσιαστικότατο ρόλο στην αποκατάστασή
τους, με εμπλοκή των οικογενειών, των νοσηλευτικών
και κοινωνικών υπηρεσιών και ενδιαμέσων δομών. Τα
σύγχρονα άτυπα αντιψυχωτικά, με το ευνοϊκό προφίλ
παρενεργειών και την καλύτερη ανοχή, εξασφαλίζουν
καλύτερη συμμόρφωση και καλύτερη ποιότητα ζωής
στη δύσκολη αυτή ομάδα ασθενών.
ΚΑπνισμα και ψυχικΕς διαταραχΕς
Οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές καπνίζουν
δύο φορές περισσότερο από ότι ο γενικός πληθυσμός.
Το ποσοστό των σχιζοφρενών και των αλκοολικών
που καπνίζουν φθάνει το 86% (14). Μία μελέτη στις
ΗΠΑ έδειξε ότι άτομα με ψυχικές διαταραχές ήταν
καπνιστές σε ποσοστό 41% συγκριτικά με 22,5%
στο γενικό πληθυσμό. Εξ αυτού υπολογίσθηκε ότι το
44% όλων των τσιγάρων στις ΗΠΑ καταναλώνεται
από ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές (15). Για
όποιους λόγους και αν καπνίζουν οι άνθρωποι με
ψυχικές διαταραχές θέτουν την υγεία τους σε ακόμη
μεγαλύτερο κίνδυνο.
ΣυννοσηρΟτητα ψυχικΩν και σωματικΩν
ασθενειΩν
Οι περισσότερες ασθένειες που προκαλούν σοβαρή αναπηρία ή απειλούν τη ζωή με την παρουσία
σοβαρών σωματικών νοσημάτων επηρεάζουν την
ψυχική υγεία των ατόμων αλλά και των οικογενειών τους. Συχνά συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες
ψυχικές διαταραχές σε ένα άτομο. Αυτό συμβαίνει
συχνότερα στους ασθενείς προχωρημένης ηλικίας,
όπου πολύ συχνότερα του αναμενόμενου υφίσταται
και σωματική νοσηρότητα. Εξάλλου,τα προβλήματα σωματικής υγείας συχνά συμβαίνει να έχουν ως
προπομπό μία ψυχική διαταραχή όπως η κατάθλιψη.
Χρόνιες αιματολογικές παθήσεις, χρόνιοι νεφροπαθείς,
καρδιοπαθείς, πάσχοντες από AIDS, καρκινοπαθείς,
συχνά παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές και συνηθέστερα κατάθλιψη. Στον καρκίνο του παγκρέατος η
κατάθλιψη μπορεί να προϋπάρχει των κλινικών συμπτωμάτων της βασικής νόσου. (16) Η συνδιαχείριση
με τους συναδέλφους των ειδικοτήτων της σωματικής
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ιατρικής και η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
συννοσηρότητας στο Νοσοκομείο είναι μία από τις
υπηρεσίες του Ψυχιατρικού Τμήματος. Η παρέμβαση
αυτή έχει σαν στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής
των ασθενών αυτών. Στο σχήμα 4 (17) παρατίθεται
η συνήθης πλάνη στην οποία υποπίπτουν οι ιατροί
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην αναγνώρισή
της, καθότι πολλές φορές η κατάθλιψη προβάλλει με
σωματικά συμπτώματα.
Πως αλληλεπιδρουν οι ψυχικες και οι
σωματικες λειτουργιες; Φαινεται οτι
και οι δυο επηρεαζονται απο βιολογικους,
ψυχολογικους και κοινωνικους παραγοντες.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι πρόοδοι των νευροεπιστημών δεν αφορούν μόνο στην κατανόηση των ψυχικών
λειτουργιών αλλά και στη γνώση του πώς αυτές οι
λειτουργίες επηρεάζουν και τη σωματική υγεία. Η σύγχρονη επιστήμη πολλές φορές επιτάσσει ότι, ενώ για
να εξυπηρετηθούν οι διατυπώσεις μίας θεωρίας ή να
διατυπωθεί η μεθοδολογία μιάς ερευνητικής εργασίας
είναι λογικό να διαχωρίζεται η ψυχική από τη σωματική
υγεία, στην πραγματικότητα αυτό είναι ένας μύθος
που δημιουργείται από τον περιορισμό που δημιουργεί
η διατύπωση. Σαν αποτέλεσμα, οι περισσότερες από
τις “ψυχικές” και “σωματικές” ασθένειες φαίνεται ότι
επηρεάζονται από ένα συνδυασμό βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Τούτο υφίσταται
και στην αρχαία Ελληνική Γραμματεία (18): «ορθώς ουν
ο Πλάτων παραίνεσε μήτε σώμα κινείν άνευ ψυχής μήτε
ψυχήν άνευ σώματος» (Πλάτων, Χαρμίδης). Σήμερα

Σχήμα 4. Συνήθεις διαγνωστικές πλάνες στην αναγνώριση
της καταθλιψης.
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αναγνωρίζεται η ουσιαστική επιρροή που ασκούν
οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά
στη σωματική υγεία. Αντίστροφα, η σωματική υγεία
αναγνωρίζεται ότι επηρεάζει σημαντικά την ψυχική
υγεία και ευεξία. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας
στην κλινική πράξη και προέρχονται από περιστατικά
ψυχοσωματικών διαταραχών σε όλες τις ιατρικές
ειδικότητες: Παθολογία, Αιματολογία, Καρδιολογία,
Νεφρολογία, Γαστρεντερολογία κ.α. Ένα κίνημα που
υφίσταται είναι αυτό της «Ιατρικής του Σώματος και
του Πνεύματος» [Mind-Body Medicine (MBM)] που
προέρχεται από μία ιδιαίτερη ερμηνεία της ψυχολογίας
του στρες σε συνδυασμό με ψυχοενδοκρινολογικά και
ψυχοανοσολογικά δεδομένα. Η ιατρική αυτή προσπαθεί
να συνδυάσει σωματικά,ψυχολογικά, πνευματιστικά
αλλά και κοινωνικά στοιχεία του ατόμου, χρησιμοποιώντας και ανορθόδοξες μεθόδους θεραπείας, όπως
ομοιοπαθητικά ή κινέζικη θεραπευτική. Ενας ολονέν
και περισσότερος αριθμός προβλημάτων προέρχεται
από δυσπροσαρμοστικά πρότυπα ζωής. Η ιατρική
αυτή προσπαθεί να δημιουργήσει μία στροφή από
τις ακριβές θεραπευτικές μεθόδους σε προληπτικές,
περιορισμένου κόστους θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Τι ειδους προτυπο αντιμετωπισης
των ασθενειων μπορουμε να διαλεξουμε;
Σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υγείας, η ψυχική
υγεία αποτελεί θεμελιακό συντελεστή της εν γένει
υγείας. Τυχόν ύπαρξη αγχωδών και καταθλιπτικών
διαταραχών, π.χ. προκαλούν σημαντικότατες αλλαγές στις ενδοκρινικές και ανοσοποιητικές λειτουργίες,
δημιουργώντας ευαισθησία σε μια σειρά σωματικών
νόσων. Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί ο χρόνιος πόνος
ο οποίος καταβάλει ιδιαίτερα τον οργανισμό, σωματικά
και ψυχικά. Σε μελέτη επί 5.447 ατόμων εξετάσθηκε η
σχέση πόνου και ευεξίας (well being). Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι αυτοί που υπέφεραν από επίμονο πόνο
ήταν πάνω από 4 φορές πιθανότερο να έχουν αγχώδεις ή καταθλιπτικές διαταραχές από εκείνους που
δεν υπέφεραν χρόνιο έντονο πόνο (19). Απεναντίας, η
ένταση του πόνου, η ανικανότητα και το άγχος ή και
η κατάθλιψη συνεργούν στην ανάπτυξη και διατήρηση συνδρόμων χρόνιου πόνου. Ακόμη και ο καρκίνος
επηρεάζεται από την ψυχοκοινωνική κατάσταση του
ασθενούς. Υποστηρίχθηκε ότι, γυναίκες με καρκίνο
μαστού σε προχωρημένο στάδιο που συμμετέχουν σε
ομαδική ψυχοθεραπεία ζουν σημαντικά περισσότερο
από τις γυναίκες που δεν συμμετέχουν σε αντίστοιχα
προγράμματα. Επίσης έχει υποστηριχθεί ότι η κατάθλιψη προηγείται από καρδιακές παθήσεις (20) ενώ η
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αποδοχή του θανάτου συνδέεται με μειωμένο χρόνο
επιβίωσης στους νοσούντες από AIDS. Ένα τελευταίο
κοινό παράδειγμα είναι ότι το άγχος συσχετίζεται με
το κοινό κρυολόγημα, ή και ότι το άγχος καθυστερεί
την επούλωση τραυμάτων (21).
Που δυναμεθα να καταληξουμε ως προς
την ολιστικη αυτη θεωρηση;
Η οδος της υγιεινης συμπεριφορας
Αρχικά θεωρείται ότι η ψυχική και η σωματική
λειτουργία αλληλοεπηρεάζονται μέσω δύο βασικών
οδών: Η πρώτη οδός περνά κατευθείαν μέσα από
φυσιολογικές λειτουργίες, όπως οι ενδοκρινικές και
οι ανοσοποιητικές. Η δεύτερη βασική οδός περνά
μέσα από την υγιεινή συμπεριφορά. Παρόλο που η
φυσιολογική και η συμπεριφορική οδός είναι διακριτές
δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Η υγιεινή
συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική
λειτουργία του οργανισμού, π.χ. το κάπνισμα και η
καθιστική ζωή μειώνουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Απεναντίας η φυσιολογική λειτουργία του
οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την υγιεινή συμπεριφορά π.χ. η κόπωση οδηγεί στην ελλιπή συμμόρφωση
στην τυχόν φαρμακευτική αγωγή. Κατά την εμβρυϊκή
περίοδο και σε όλη τη διάρκεια της ζωής τα γονίδια και
το περιβάλλον εμπλέκονται σε ένα σύνολο αλληλένδετων αλληλεπιδράσεων. Η σύγχρονη έρευνα δείχνει για
παράδειγμα ότι η έκθεση σε αγχογόνους παράγοντες
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ατόμου σχετίζεται με επίμονη εγκεφαλική υπεραντιδραστικότητα
και αυξημένη πιθανότητα κατάθλιψης αργότερα στη
ζωή. Επίσης, η συμπεριφορική θεραπεία της ψυχαναγκαστικής διαταραχής μπορεί να προκαλεί αλλαγές
στη λειτουργία του εγκεφάλου οι οποίες αποκαλύπτονται με νευροαπεικονιστικές τεχνικές. Σχεδόν όλες
οι σοβαρές ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές
συσχετίζονται σημαντικά με γενετική επιβάρυνση. Οι
ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές, κατά κύριο
λόγο, οφείλονται στην αλληλεπίδραση πολλαπλών
γονιδίων με περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Τι καθοριζει την υγιεινη συμπεριφορα;
Η κατανόηση του τι καθορίζει την υγιεινή συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγο του ρόλου που
παίζει στη γενική κατάσταση της υγείας. Οι μη μεταδιδόμενες ασθένειες όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι και
ο καρκίνος επιβαρύνουν σε τεράστιο βαθμό τη ζωή
και την υγεία σε όλο τον κόσμο. Πολλές από αυτές τις
νόσους συνδέονται με ανθυγιεινή συμπεριφορά, όπως
είναι η χρήση αλκοόλ και καπνού η κακή δίαιτα, και η

καθιστική ζωή. Η υγιεινή συμπεριφορά είναι επίσης
πρωταρχικής σημασίας όσον αφορά μεταδοτικές
ασθένειες όπως το AIDS λόγω ανασφαλών σεξουαλικών πρακτικών ή και της χρήσης συρίγγων από τους
τοξικομανείς. Με αυτόν τον τρόπο η υγιεινή συμπεριφορά μπορεί να προλάβει πολλές ασθένειες.
Υπαρχουν εμποδια στην κατανοηση
του ρολου αυτης της συμπεριφορας;
Ο τεχνητός διαχωρισμός των βιολογικών από
τους ψυχολογικούς παράγοντες αποτελεί εμπόδιο
στην αληθινή κατανόηση των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών. Στην πραγματικότητα αυτές
οι ασθένειες είναι παρόμοιες με πολλές σωματικές
ασθένειες κατά το ότι είναι το αποτέλεσμα σύνθετης
αλληλεπίδρασης των παραγόντων που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Η σπουδαιότητα της κληρονομικότητας
και του περιβάλλοντος, ως προς την αιτιολογία των
ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών έχει επί
μακρόν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ
των μελών της ψυχιατρικής κοινότητας. Όλα τα
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι
οι ψυχικές και οι συμπεριφορικές διαταραχές είναι
αποτέλεσμα τόσο της γενετικής όσο και του περιβάλλοντος. Η ψυχιατρική είναι η ειδικότητα που συνεχώς
και επιμόνως πολεμά το στίγμα των ασθενών που η
ίδια θεραπεύει!
Πως εξασφαλιζει η ψυχιατρικη καλυτερη
ποιοτητα ζωης και στους σωματικα ασθενεις;
Mόνο η ψυχιατρική προσφέρει την ολιστική διαγνωστική αξιολόγηση και λύση στη διάγνωση ασθενών που
παραπονούνται για ασαφή σωματικά συμπτώματα
που συνήθως σχετίζονται ι με ψυχικές διαταραχές,
π.χ. άτυπα επιγαστρικά άλγη. Με αυτόν τον τρόπο
υπάρχει δυνατότητα καλύτερης θεραπείας των σωματικών προβλημάτων των όσων πάσχουν από ψυχική νόσο και αντιστρόφως. Επίσης το πλεονέκτημα
της κοινής αντιμετώπισης ψυχικών και σωματικών
καταστάσεων από τη χρήση της κοινής υποδομής
ενός γενικού νοσοκομείου συνεπάγεται μεγαλύτερη
παραγωγικότητα, εξοικονόμηση πόρων και συνολική κάλυψη και της σωματικής αλλά και της ψυχικής
υγείας. Ένα σημαντικό σημείο για την ποιότητα ζωής
είναι και ο μικρότερος στιγματισμός ασθενών και προσωπικού. Οι ψυχικά ασθενείς νοσηλεύονται στον ίδιο
χώρο, από ομοιογενές επιστημονικό και νοσηλευτικό
προσωπικό το οποίο αντιμετωπίζει από κοινού ψυχικά
και σωματικά προβλήματα υγείας.
Συμπερασματικά, η ψυχιατρική μπορεί, με τη
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συνεχή εξέλιξή της ιδιαίτερα στο βιολογικό πεδίο, να
αποτελέσει μία ασφαλή βάση για την ορθή αντιμετώπιση των ασθενειών γενικά και να δώσει σαφείς, κατά
το δυνατό, κατευθύνσεις για την ποιότητα της ζωής
των ασθενών απαρτιωνόμενη πλήρως στη σωματική
ιατρική συμπληρώνοντάς την.
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Κλινική προσέγγιση των ασθενών
με περιφερική νευροπάθεια
Δ Καράκαλος

summary
KARAKALOS D. Clinical approach of patients with Peripheral Neuropathy. The diagnostic
evaluation of a patient with peripheral neuropathy can be difficult, because there are many possible
etiologies. Careful clinical and electodiagnostic assessment, with attention to the pattern of involvement narrows the differential diagnosis and helps to guide the investigations. A systemic approach to
the evaluation and differential diagnosis of a patient with peripheral neuropathy is presented, based
on important informations of the clinical history and physical examination, the characteristics of the
electrodiagnostic testing, laboratory investigations, antibody testing, cerebrospinal fluid analysis and
nerve biopsy findings. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 200-209, 2010.
Key words: pattern of peripheral neuropathy, history, clinical examination, electrodiagnosis, laboratory investigation, demyelinating neuropathy, axonal neuropathy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διαγνωστική αξιολόγηση των ασθενών με Περιφερική Νευροπάθεια, είναι δύσκολη, λόγω των
πολλαπλών, πιθανών αιτίων της. Η λεπτομερής κλινική και ηλεκτροδιαγνωστική εκτίμηση, με
έμφαση στο πρότυπο νευροπάθειας, περιορίζει το εύρος της διαφορικής διάγνωσης και βοηθάει
στην καθοδήγηση της περαιτέρω διερεύνησης. Παρουσιάζεται η συστηματική προσέγγιση στην
αξιολόγηση και τη διαφορική διάγνωση των ασθενών με περιφερική νευροπάθεια, βασισμένη σε
σημαντικές πληροφορίες από το κλινικό ιστορικό και τη φυσική εξέταση, τα χαρακτηριστικά του
ηλεκτροδιαγνωστικού ελέγχου, το γενικό εργαστηριακό έλεγχο, την εξέταση των αντισωμάτων,
του ΕΝΥ και τη βιοψία νεύρου. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 200-209, 2010.
Λέξεις κλειδιά: πρότυπο περιφερικής νευροπάθειας, ιστορικό, κλινική εξέταση, ηλεκτροδιάγνωση,
εργαστηριακή διερεύνηση, απομυελινωτική νευροπάθεια, αξονική νευροπάθεια

Οι περιφερικές νευροπάθειες, είναι το αποτέλεσμα της διαταραχής στη δομή και τη λειτουργία των
κινητικών, αισθητικών και αυτόνομων νευρώνων
του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος(ΠΝΣ). Τα
Διευθυντής, Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

κοινότερα αίτια των περιφερικών νευροπαθειών
περιλαμβάνουν: μεταβολικά νοσήματα, ανοσολογικά,
μεσολαβούμενες διαταραχές, λοιμώδη νοσήματα,
έκθεση σε τοξικές ουσίες, ανεπάρκεια βιταμινών,
κληρονομικές πολυνευροπάθειες, σχετιζόμενες με
καρκίνο και παρανεοπλασματικές νευροπάθειες,
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τραύμα και παγίδευση νεύρων. Η αναγνώριση ότι
ένας ασθενής πάσχει από περιφερική νευροπάθεια,
συνήθως δεν είναι δύσκολη. Το συνηθισμένο πρότυπο
της κλινικής εικόνας της πολυνευροπάθειας είναι η
εμφάνιση συμμετρικά, στα περιφερικά τμήματα των
άκρων, αρχικά υποκειμενικών αισθητικών συμπτωμάτων όπως υπαισθησία τύπου γαντιού-κάλτσας
και ακολούθως αδυναμία των περιφερικών μυών και
κατάργηση των οστεοτενόντιων αντανακλάσεων.
Όμως, λόγω της πολλαπλότητας των αιτίων, η κατάληξη σε μία ειδική διάγνωση, αποτελεί διαφοροδιαγνωστική πρόκληση και συχνά προκαλεί αμηχανία
στους κλινικούς γιατρούς. Ο κύριος λόγος αμηχανίας,
όταν βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ασθενή με υποψία
βλάβης του ΠΝΣ, ανεξάρτητα από την αιτιολογία,
σχετίζεται με το στενό φάσμα των παρουσιαζομένων
(παρόμοιων) σημείων και συμπτωμάτων. Άλλες πηγές
δυσκολίας στην αξιολόγηση των ασθενών αφορούν τη
λήψη ενός μακροχρόνιου ιστορικού, όπως συμβαίνει
στις κληρονομικές νευροπάθειες και η ασάφεια στην
ακριβή περιγραφή των υποκειμενικών ενοχλημάτων.
Επίσης, η συνύπαρξη πολλών κοινών νοσημάτων,
όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η θυρεοειδοπάθεια,
η νεφρική ανεπάρκεια, ο καρκίνος και η χημειοθεραπεία, μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση, όσον αφορά
το αίτιο της πολυνευροπάθειας. Η πρόκληση, για
την ακριβή διάγνωση της περιφερικής νευροπάθειας,
επιτείνεται από το γεγονός ότι πολλές νευροπάθειες
παραμένουν αδιάγνωστες, παρά τον εκτεταμένο λεπτομερή έλεγχο, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 25%
όλων των ασθενών. (1) Η αξιολόγηση των ασθενών με
περιφερική νευροπάθεια έχει σαν σκοπό την αναγνώριση του τύπου και του αιτίου της νευροπάθειας. Η
διαγνωστική προσέγγιση, πρέπει να είναι συστηματική,
με μια σειρά διαδοχικών βημάτων, που περιλαμβάνουν α) λεπτομερές ιστορικό και φυσική εξέταση
β) ηλεκτροφυσιολογικό (H/Φ) έλεγχο. γ) γενικότερο
εργαστηριακό έλεγχο (αιματολογικό, βιοχημικό, ΕΝΥ)
και αυτοαντισώματα ορού έναντι των περιφερικών
νεύρων δ) βιοψία νεύρου
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Βαλλεριανή εκφύλιση

Οποιαδήποτε βλάβη έχει σαν συνέπεια τη διακοπή του άξονα, καταλήγει σε μία διαδοχή μεταβολών,
που είναι γνωστές ως Βαλλεριανή εκφύλιση (Wallerian
degeneration). Τα τμήματα του άξονα, περιφερικότερα
από το σημείο διατομής, επιζούν για λίγες ημέρες και
ακολουθεί η εκφύλιση του άξονα και του ελύτρου της
μυελίνης. Κεντρικότερα από το σημείο της αξονικής
βλάβης, παρατηρείται μείωση της διαμέτρου του
άξονα (ανάδρομη αξονική ατροφία) και δομικές μεταβολές του κυτταρικού σώματος (χρωματόλυσις).
Η αναγέννηση του νεύρου, ξεκινάει με εκβλάστηση
αξονικών νηματίων από το κεντρικό κολόβωμα, γίνεται πολύ αργά και είναι συνήθως ατελής. Η χρονική
πορεία της Βαλλεριανής εκφύλισης εξαρτάται από το
μήκος του άξονα που έχει υποστεί βλάβη. Η εκφύλιση
είναι ταχύτερη στα βραχύτερα παρά στα μακρύτερα
περιφερικά νεύρα.
Αξονική εκφύλιση

Αποτελεί την κοινότερη απάντηση των περιφερικών νεύρων, σε παθολογικές καταστάσεις. Χαρακτηρίζεται από την έναρξη της εκφύλισης από το
περιφερικότερο τμήμα του άξονα (μια διεργασία που
μοιάζει με τη Βαλλεριανή εκφύλιση) με δευτερογενή
απομυελίνωση. Η διεργασία προχωράει από το τελικό
περιφερικό τμήμα του νεύρου προς το κυτταρικό σώμα
και εξ αυτού η νευροπάθεια ονομάζεται «dying-back
neuropathy» ή νευροπάθεια με ανάδρομη αξονική
εκφύλιση. Θεωρείται ότι ο μηχανισμός της υποκείμενης, εξαρτώμενης-από το-μήκος, ευαισθησίας των
περιφερικών αξόνων, περιλαμβάνει τη διακοπή της
πρωτεϊνικής σύνθεσης του νευρώνα και την ανεπάρκεια
του συστήματος μεταφοράς πρωτεϊνών. Τα συχνότερα
αίτια περιφερικής αξονοπάθειας είναι συστηματικά,
μεταβολικά νοσήματα, έκθεση σε τοξικές ουσίες και
μερικές κληρονομικές νευροπάθειες.
Νευρωνική εκφύλιση

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (2)
Παρότι οι περιφερικές νευροπάθειες έχουν πολλαπλά αίτια, ο αριθμός των παθολογικών αντιδράσεων,
που παρουσιάζουν τα περιφερικά νεύρα, σε φυσικές
ή μεταβολικές βλάβες, είναι περιορισμένος. Παραδοσιακά, οι παθολογικές αντιδράσεις, κατατάσσονται σε 4
τύπους: α) Βαλλεριανή εκφύλιση β) αξονική ατροφία
και εκφύλιση (αξονοπάθεια) γ) πρωτογενής εκφύλιση του νευρώνα (νευρωνοπάθεια) δ) απομυελίνωση
(μυελινοπάθεια).

Αναφέρεται σε διαταραχές στις οποίες υπάρχει
καταστροφή του κυτταρικού σώματος του νεύρου,
με επακόλουθο εκφύλιση του περιφερικού και του
κεντρικού άξονα. Αφορά βλάβη των κυττάρων των
προσθίων κεράτων του νωτιαίου μυελού, των κυττάρων των νωτιαίων γαγγλίων και των γαγγλίων του
αυτονόμου. Συχνά, είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση
μεταξύ αξονοπάθειας και νευρωνοπάθειας, σε κλινικό
επίπεδο, μόνο. Τα κοινότερα αίτια νευρωνοπάθειας
είναι: τοξικές ουσίες και αυτοάνοση παρανεοπλασμα-
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τική καταστροφή των νωτιαίων γαγλίων.
Τμηματική Απομυελίνωση

Αφορά τη βλάβη, είτε του ελύτρου της μυελίνης είτε
των κυττάρων του Schwann, που έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της μυελίνης των περιφερικών
νεύρων με σχετική διατήρηση του άξονα. Συνήθως,
η καταστροφή της μυελίνης γίνεται διάσπαρτα, κατά
τόπους, με εκφύλιση του τμήματος της μυελίνης στο
διάστημα μεταξύ δύο γειτονικών κόμβων του Ranvier.
Παραδείγματα αποτελούν οι ανοσολογικά μεσολαβούμενες φλεγμονώδεις απομυελινωτικές νευροπάθειες. Η
τμηματική απομυελίνωση μπορεί να αποτελεί απάντηση σε αξονική διαταραχή. Δευτερογενής απομυελίνωση
από αξονική ατροφία συναντάται, χαρακτηριστικά,
στην ουραιμική νευροπάθεια. Η επαναμυελίνωση των
απομυελινωμένων τμημάτων, λόγω της σχετικής διατήρησης του άξονα, συνήθως γίνεται γρήγορα (εβδομάδες ή μήνες). Διαδοχικά επεισόδια απομυελίνωσης
– επαναμυελίνωσης, οδηγούν σε πολλαπλασιασμό των
συγκεντρικών στιβάδων των κυττάρων του Schwann,
γύρο από τον περιφερικό άξονα. Ο σχηματισμός που
προκύπτει, ονομάζεται τύπου «βολβού κρεμμυδιού»
(onion bulb) και συναντάται σε χρόνιες και κληρονομικές απομυελινωτικές πολυνευροπάθειες.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Γενικά, τα ενοχλήματα των ασθενών αποτελούν
ένα συνδυασμό από συμπτώματα κινητικά, αισθητικά,
αυτονόμου και διαταραχής της ισορροπίας. Συχνά,
γίνεται η διάκριση ανάμεσα σε «αρνητικά» συμπτώματα, που σχετίζονται με απονεύρωση ή αποκλεισμό
αγωγιμότητας(conduction block) και «θετικά» συμπτώματα, που προέρχονται από τη γένεση ανώμαλης δραστηριότητας στους αισθητικούς και τους κατώτερους
κινητικούς νευρώνες. Στις πολυνευροπάθειες (Πνπ),
στην έναρξη της νόσου, τα κινητικά συμπτώματα
επικρατούν στα δάκτυλα και τους ραχιαίους εκτείνοντες των άκρων ποδών. Αποτέλεσμα της αδυναμίας ή
της πτώσης των άκρων ποδών είναι να σκοντάφτουν
οι ασθενείς, όταν περπατούν σε ανισόπεδο έδαφος
ή σε μικρά εμπόδια ή στο ρείθρο του πεζοδρομίου.
Αν υπάρχει αδυναμία των αυτοχθόνων μυών των
άκρων χειρών, οι ασθενείς αναφέρουν δυσκολία στο
κούμπωμα κουμπιών ή στο γύρισμα του κλειδιού στην
κλειδαριά. Η ύπαρξη προσβολής των κεντρομελικών
μυών, εκδηλώνεται με αδυναμία έγερσης από το βαθύ
κάθισμα ή τη δυσκολία στο ανέβασμα/κατέβασμα
σκαλοπατιών και είναι πιθανώς ενδεικτική χρόνιας
απομυελινωτικής πολυνευροπάθειας. Εκτός από τα

προαναφερθέντα αρνητικά συμπτώματα (παρέσεις),
ως θετικά συμπτώματα από την προσβολή των κινητικών νεύρων θεωρούνται φαινόμενα όπως οι μυϊκές
κράμπες, οι δεσμιδώσεις και ο τρόμος.
Θετικά αισθητικά συμπτώματα είναι το αίσθημα
νυγμών, καψίματος, μυρμηκίασης, αιμωδίας, «πιασίματος». Τα αρνητικά αισθητικά συμπτώματα περιγράφονται ως αίσθημα νεκρωμένου ή παγωμένου ή σαν
κούτσουρο άκρου. Οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν
παραισθησίες, δηλαδή μια μη φυσιολογική, ανώδυνη
αίσθηση, αυτόματα ή μετά από εξωτερικό ερέθισμα
και δυσαισθησίες, δηλ. μια δυσάρεστη, συνήθως επώδυνη αίσθηση, αυτόματη ή προκλητή. Η παρουσία
αυτόματων δυσαισθησιών βοηθάει στη διάκριση της
Επίκτητης (>60% των ασθενών) από την Κληρονομική
Νευροπάθεια (17% των ασθενών) (3).
Τα αρνητικά αισθητικά συμπτώματα απαντώνται
συχνότερα στις κληρονομικές Πνπ. Ο πόνος, μπορεί
να αποτελεί χαρακτηριστικό αρκετών νευροπαθειών (σακχαρώδης διαβήτης, αμυλοείδωση, τοξικές
ουσίες). ΄Εχει χαρακτήρα νυγμώδη, μετατοπιζόμενο
από σημείου σε σημείο, διατιτραίνοντα ή καυστικό.
Ο νευροπαθητικός πόνος, συχνά επιδεινώνεται κατά
την ανάπαυση και μπορεί να είναι ενοχλητικότερος τη
νύχτα. Μπορεί να αναφέρεται αλλοδυνία, δηλαδή η
αντίληψη ενός μη επώδυνου ερεθίσματος ως επώδυνο
(π.χ. οι ασθενείς δεν ανέχονται τα κλινοσκεπάσματα).
Τα συμπτώματα από το Αυτόνομο, παραπέμπουν σε
λίγες νευροπάθειες και θα πρέπει να αναζητούνται με
άμεσες ερωτήσεις, πού αφορούν: την ύπαρξη αισθήματος αφανισμού κατά την ορθοστασία, συγκοπτικά
επεισόδια, μη-ανοχή στη θερμότητα, υπερ-/υπο-ιδρωσία, δυσλειτουργία σεξουαλική, κύστεως, εντέρου.
Οι περαιτέρω πληροφορίες από το ιστορικό,
εστιάζονται στον τρόπο εγκατάστασης της νόσου
(οξεία, υποξεία, χρόνια), την πορεία της (μονοφασική,
προοδευτική, υποτροπιάζουσα), τη συμμετρία των
συμπτωμάτων και την κατανομή τους (κεντρομελικάπεριφερικά, χέρια-πόδια, κινητικά- αισθητικά) και τη
σχετική αναλογία της δυσλειτουργίας από έλλειμμα
στις «παχιές», εμμύελες νευρικές ίνες(παλλαισθησία,
θέση μελών στο χώρο, λεπτή αφή) ή τις «λεπτές»,
αμύελες ή ελαφρά μυελινωμένες νευρικές ίνες (αφή,
θερμότητα, πόνος). Οξεία εγκατάσταση της Πνπ
(ημέρες- 4 εβδομάδες) μπορεί να συμβεί στο σύνδρομο Guillain-Barré (GBS),σε αγγειίτιδες και σε μερικές
τοξικές νευροπάθειες. Υποξεία εγκατάσταση (4εβδομάδες-2μήνες) συνήθως απαντάται σε μεταβολικές και
τοξικές Πνπ. Παράδειγμα χρόνιων Πνπ. εξελισσόμενων σε μήνες-έτη είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ),
οι σχετιζόμενες με καρκίνο ή παρανεοπλασματικές
νευροπάθειες, οι συνδεόμενες με αγγειίτιδα και οι
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τοξικές νευροπάθειες. Η υποτροπιάζουσα πορεία,
είναι τυπική στη Χρόνια Φλεγμονώδη Απομυελινωτική
Πολυνευροπάθεια (CIDP), στην οξεία πορφυρία, στην
κληρονομική νευροπάθεια με ευαισθησία στις παρέσεις
από πίεση (ΗΝΡΡ) και στην επανειλημμένη έκθεση σε
τοξικές ουσίες. Η χρόνια, βραδέως εξελισσόμενη, συχνά
από την παιδική ηλικία Πνπ, υπονοεί κληρονομική
πάθηση. Οι κληρονομικές νευροπάθειες, αποτελούν
μία σημαντική κατηγορία νευροπαθειών που υποδιαγιγνώσκονται (στο 30-40% των ασθενών, που παραπέμπονται σε τριτοβάθμια κέντρα αναφοράς για τη
διάγνωση νευροπαθειών, αποκαλύπτεται κληρονομική
διαταραχή).(1) Θα πρέπει να λαμβάνεται λεπτομερές
οικογενειακό ιστορικό. Αναζητάται η ύπαρξη άλλων
μελών της οικογένειας με δυσχέρεια στη βάδιση, παραμορφώσεις άκρου ποδός, χρήση υποστηριγμάτων
στη βάδιση ή αναπηρικών αμαξιδίων. Στο ατομικό
ιστορικό, θα πρέπει να αναφέρονται οι υποκείμενες
παθήσεις, αφού πολλές νευροπάθειες συνδέονται
με συστηματικά νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης,
θυρεοειδοπάθεια, κολλαγονικά νοσήματα, κακοήθειες,
ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια). Επίσης, ιδιαίτερη
σημασία θα πρέπει να δίνεται στη λήψη φαρμάκων,
βιταμινών, την κατανάλωση αλκοόλ, τις διαιτητικές
συνήθειες (αμιγώς φυτοφάγοι) και το επαγγελματικό
περιβάλλον, για το ενδεχόμενο έκθεσης σε διαλύτες,
βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα).
ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Στην αντικειμενική νευρολογική εξέταση, των ασθενών με υποψία ύπαρξης περιφερικής νευροπάθειας,
ακολουθείται μία σειρά διαδοχικών βημάτων, που το
καθένα τους δίνει πληροφορίες για ένα τμήμα του
νευρικού συστήματος, δηλαδή, την κινητικότητα,
τα οστεοτενόντια αντανακλαστικά (ΟΤΑ) και την
αισθητικότητα.
Η αξιολόγηση της κινητικότητας περιλαμβάνει
τη λεπτομερή εξέταση της ισχύος των μυών των
μειζόνων κινητικών ομάδων (καμπτήρες αυχένα,
εκτείνοντες ισχίου, καμπτήρες γόνατος, πελματιαία
και ραχιαία κάμψη ποδοκνημικών και απαγωγή ισχίων). Η εκτίμηση της μυϊκής ισχύος, είναι χρήσιμο να
ακολουθεί ένα πρότυπο εξέτασης των μυών, όπως
το MRC (Medical Research Council Manual) (4). Στην
εξέταση, αξιολογείται η συμμετρία της ισχύος και η
κατανομή της αδυναμίας κεντρομελικά ή περιφερικά.
Η συμμετρική αδυναμία αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό των πολύ(ριζο) νευροπαθειών. Όμως, και η
επικαλυπτόμενη πολλαπλή μονονευροπάθεια, μπορεί
να έχει, τελικά, συμμετρική εμφάνιση. Οι εξαρτώμενες
από το μήκος Πνπ, προσβάλλουν κατά προτίμηση τους
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περιφερικότερους μύς, ενώ οι πολυριζονευροπάθειες
τους κεντρομελικούς και τους περιφερικούς μύες. Η
ασύμμετρη αδυναμία οφείλεται σε μονονευροπάθεια
ή σε πολλαπλή μονονευροπάθεια. Η Μονονευροπάθεια αφορά την προσβολή ενός μονήρους νεύρου και
υποδηλώνει την ύπαρξη μίας εντοπισμένης βλάβης.
Τα κοινότερα αίτια είναι ο άμεσος τραυματισμός, η
συμπίεση ή παγίδευση του νεύρου σε γνωστές θέσεις
(αγκώνας, καρπός, κεφαλή περόνης), ισχαιμικές βλάβες, νεοπλασματική διήθηση και εστιακή φλεγμωνώδης
απομυελίνωση. Με τη βοήθεια της Η/Φ εξέτασης,
καθορίζεται επακριβώς η θέση της βλάβης και η
διάκριση αξονικής βλάβης από εστιακή τμηματική
απομυελίνωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι
η μεμονωμένη νευροπάθεια από συμπίεση, μπορεί
να αποτελεί εκδήλωση μίας σοβαρής υποκείμενης
νόσου (σακχαρώδης διαβήτης, υποθυρεοειδισμός,
αμυλοείδωση, αλκοολισμός, κληρονομική νευροπάθεια
με ευαισθησία σε παρέσεις από πίεση). Η πολλαπλή
μονονευροπάθεια (mononeuropathy multiplex), χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη ή διαδοχική προσβολή
πολλαπλών μη γειτονικών νεύρων (π.χ. νευροπάθεια
του μέσου ν. στο ένα άκρο και του περονιαίου ν., στο
άλλο άκρο). Η εξέλιξη της νόσου μπορεί να οδηγήσει
σε επικαλυπτόμενη πολλαπλή μονονευροπάθεια, δηλ.
συμβολή των πολλαπλών νευροπαθειών και μίμηση
του προτύπου της μυϊκής αδυναμίας και διαταραχής
της αισθητικότητας που συναντάμε στη διάχυτη
περιφερική Πνπ. Ο Η/Φ έλεγχος αποκαλύπτει αν ο
υποκείμενος παθολογικός μηχανισμός είναι η αξονική
εκφύλιση ή η τμηματική απομυελίνωση. Περίπου τα
⅔ των ασθενών έχουν εικόνα αξονοπάθειας. Κύριο
αίτιο είναι η ισχαιμία, που οφείλεται σε αγγειίτιδα
των περιφερικών νεύρων ή σε μικροαγγειοπάθεια
από ΣΔ. Στους ασθενείς με νεκρωτική αγγειίτιδα,
συνήθως, η αδυναμία εμφανίζεται αιφνίδια και προηγείται πόνος.(5)
΄Αλλα αίτια περιλαμβάνουν τη λοιμώδη, κοκκιωματώδη, λευχαιμική ή νεοπλασματική διήθηση. Τέτοιες
παθήσεις είναι ή λέπρα, η σαρκοείδωση και η λεμφωματώδης κοκκιωμάτωση. Αν διαπιστωθεί απομυελίνωση
ή αποκλεισμός αγωγιμότητας, από τις ταχύτητες
αγωγής, πιθανές διαγνώσεις είναι η πολυεστιακή
κινητική νευροπάθεια και ή κληρονομική νευροπάθεια με ευαισθησία σε παρέσεις από πίεση. [πιν. 1]
Το πρότυπο της πολυνευροπάθειας χαρακτηρίζεται
από συμμετρική, περισσότερο περιφερική παρά κεντρομελική και περισσότερο αισθητική παρά κινητική
διαταραχή, με συνοδό μείωση των οστεοτενόντιων
αντανακλάσεων. Το αισθητικό έλλειμμα παίρνει τη
μορφή του προτύπου «γαντιού, κάλτσας». Η κινητική αδυναμία επικρατεί στους εκτείνοντες μυς, παρά

204

Κλινική προσέγγιση των ασθενών με περιφερική νευροπάθεια

Πινακας 1. Αίτια Πολλαπλής Μονονευροπάθειας
• Αγγειΐτις
• Σακχαρώδης Διαβήτης
• Σαρκοείδωση
• Λέπρα
• Πορφυρία
• Κληρονομική ευαισθησία σε παρέσεις από πίεση
• Νεοπλασματική διήθηση νεύρων ή ριζών
• Λεμφωματώδης κοκκιωμάτωση
• Πολυεστιακή νευροπάθεια με αποκλεισμό αγωγιμότητας
• Οστεοσκληρωτικό Μυέλωμα
• Κρυοσφαιριναιμία
• Νόσος Lyme
• Λοίμωξη HIV

στους αντίστοιχους καμπτήρες (αδυναμία βάδισης στις
φτέρνες, πριν από την αδυναμία βάδισης στα δάκτυλα
των ποδιών). Μερικές νευροπάθειες, δεν έχουν την
εμφάνιση της μικτής αισθητικοκινητικής Πνπ, αλλά
παρουσιάζουν χαρακτηριστικό τύπο ελλείμματος,
που βοηθάει στη διαφορική διάγνωση. Επικράτηση
της κινητικής δυσλειτουργίας, στην κλινική εικόνα,
παρατηρείται σε χρόνιες φλεγμονώδεις απομυελινωτικές νευροπάθειες (GBS, CIDP), κληρονομικές αισθητικοκινητικές νευροπάθειες (Charcot-Marie-Tooth 1και
2 – CMT1 και 2) και νευροπάθειες που συνδέονται με
πορφυρία, οστεοσκληρωτικό μυέλωμα, δηλητηρίαση
με μόλυβδο ή οργανοφωσφορικά και υπογλυκαιμία.
Η ασύμμετρη περιφερική αδυναμία χωρίς αισθητική
διαταραχή, ιδιαίτερα στα άνω άκρα, μπορεί να οφείλεται σε νόσο του κινητικού νευρώνα ή σε πολυεστιακή
κινητική νευροπάθεια με αποκλεισμό (block) αγωγιμότητας [πιν. 2]. Σε μερικές περιφερικές νευροπάθειες
συνυπάρχει προσβολή του προσωπικού νεύρου [πιν.
3] Αμιγής ή επικρατούσα αισθητική διαταραχή, παρατηρείται σε νευροπάθειες που συνδυάζονται με ΣΔ,
καρκίνωμα, σύνδρομο Sjögren, παραπρωτεϊναιμία,
συνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας(AIDS), ανεπάρκεια Β12, τοξική δράση cisplatine ή πυριδοξίνης
και κληρονομικές νευροπάθειες.
Η εξέταση της αισθητικότητας, παρουσιάζει τις
περισσότερες δυσκολίες, αφού είναι υποκειμενική και
εξαρτάται πλήρως από τη συνεργασία του ασθενούς.
Περιλαμβάνει την εξέταση της αίσθησης του πόνου,
της λεπτής αφής, της θερμότητας, της παλαισθησίας
και της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας. Η εξέταση γίνεται
συγκριτικά στη μία και την άλλη πλευρά και μεταξύ
κεντρικών και περιφερικών περιοχών, στα άνω και τα
κάτω άκρα. Δε θα πρέπει να παραλείπεται η εξέταση
της αισθητικότητας στον κορμό (προσβολή π.χ. σε

ΠΙνακας 2. Νευροπάθειες με επικράτηση της Κινητικής
διαταραχής
• Σύνδρομο Guillain-Barré
• Oξεία Κινητική Αξονική Νευροπάθεια (ΑΜΑΝ)
• Χρόνια Φλεγμονώδης Απομυελινωτική Πολυριζονευροπάθεια
• Πολυεστιακή Κινητική Νευροπάθεια
• Νευροπάθεια Πορφυρίας
• Οστεοσκληρωτικό Μυέλωμα
• Κληρονομική Αισθητική και Κινητική Νευροπάθεια (HMSAN)
[Charcot-Marie-Tooth 1και 2]
• Μόλυβδος

Πινακας 3. Νευροπάθειες με προσβολή του Προσωπικού νεύρου
• Σύνδρομο Guillain-Barré (συνήθως αμφοτερόπλευρα)
• Χρόνια Φλεγμονώδης Πολυριζονευροπάθεια (σπάνια)
• Σαρκοείδωση
• Νόσος Lyme
• Λοίμωξη HIV 1
• Οικογενής Αμυλοειδική Νευροπάθεια
• Νόσος Hansen (Λέπρα)
• Νόσος Tangier

διαβητική ριζονευροπάθεια του κορμού ή θωρακοοσφυϊκή ριζοπάθεια). Η κατάργηση της αισθητικότητας
στις περιφερικές νευροπάθειες, τυπικά αφορά όλα τα
είδη αισθητικότητας. Όμως, η αισθητική διαταραχή
μπορεί να περιορίζεται σε ένα μόνο είδος αισθητικότητας. Η διάκριση του αισθητικού ελλείμματος των
«λεπτών ινών» (πόνος και αίσθηση θερμότητας) από
τις μεγάλης διαμέτρου «παχιές ίνες» (παλλαισθησία,
ιδιοδεκτικότης, προσαγωγό σκέλος ΟΤΑ) περιορίζει
τις διαγνωστικές πιθανότητες. Η κλινική εικόνα των
ασθενών με νευροπάθεια των μεγάλης διαμέτρου
«παχέων» ινών και βαριά διαταραχή της ιδιοδεκτικής
αισθητικότητας χαρακτηρίζεται από: αισθητική αταξία
με διεύρυνση της βάσης στήριξης, σημείο Romberg
(δυσανάλογη διαταραχή της ισορροπίας με τα μάτια
κλειστά, παρά ανοικτά) και κατάργηση των αντ/ων.
Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν ψευδοαθετωσικές
κινήσεις (ακούσιες κινήσεις των δακτύλων, με τα
χέρια τεντωμένα και τα μάτια κλειστά). Τα αίτια
των αισθητικών αταξικών νευροπαθειών είναι περιορισμένα [πιν. 4]. Η σχετικά εκλεκτική προσβολή
των λεπτών ινών, που μεταφέρουν την αίσθηση του
πόνου και της θερμότητας, χωρίς διαταραχή της εν
τω βάθει αισθητικότητας (αναφέρεται ως διχασμός
της αισθητικότητας), χαρακτηρίζεται από επώδυ-
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Πινακας 4. Αισθητικές Αταξικές Νευροπάθειες
• Παρανεοπλασματική Αισθητική Νευρωνοπάθεια (ή Κακοήθης Φλεγμονώδης Αισθητική Πολυγαγγλιονοπάθεια)
• Μη κακοήθης Φλεγμονώδης Αισθητική Πολυγαγγλιονοπάθεια
• Σύνδρομο Sjögren
• Τοξικότητα από Cisplatin
• Τοξικότητα από Taxol και άλλες Ταξάνες
• Μεγαδόση Πυριδοξίνης (Β6)
• Νευροπάθεια συνδεόμενη με Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια
• Tabes dorsalis
• Αταξία Friedreich
• Άλλες Νωτιοπαρεγκεφαλιδικές Αταξίες
• Κληρονομική Αισθητική και Αυτόνομη Νευροπάθεια

νες δυσαισθησίες και δυσλειτουργία του αυτονόμου.
Συναντάται σε λίγες παθήσεις, που περιλαμβάνουν
την αμυλοείδωση, τη νόσος Tangier και κληρονομικές
νευροπάθειες. [πιν. 5] Στους ασθενείς με νόσο Tangier,
διαπιστώνεται διχασμός του αισθητικού ελλείμματος
στον κορμό και τα χέρια, ενώ τα πόδια δεν επηρεάζονται. Μπορεί να συνοδεύεται από ατροφία των
μυών των άκρων χειρών και οι ασθενείς παρουσιάζουν συριγγομυελικού τύπου εικόνα. Οι περισσότεροι
ασθενείς με επώδυνη αισθητική νευροπάθεια, έχουν
ιδιοπαθή αισθητική νευροπάθεια των λεπτών ινών.
Προσβάλλονται άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, χωρίς
να υπάρχει αναγνωρίσιμο αίτιο και τα ευρήματα της
αντικεμενικής εξέτασης είναι συνήθως φτωχά. Διαπιστώνεται διαταραχή της αισθητικότητας, που αφορά
την αίσθηση νυγμών στον άκρο πόδα, ενώ η μυϊκή

Πινακας 5. Νευροπάθεια των Λεπτών ινών (επώδυνη)
• Ιδιοπαθής περιφερική αισθητική Ν.
• Αμυλοείδωση
• AIDS
• Αγγειΐτις
• Ν. από διαταραχή ανοχής Γλυκόζης
• Σακχαρώδης Διαβήτης (οσφυοϊερή ριζονευροπάθεια)
- σπάνια
• Λέπρα
• Αλκοολισμός – (διαταραχή θρέψης/ανεπάρκεια βιταμινών)
• Πολλαπλούν Μυέλωμα
• Κληρονομική Αισθητική και Αυτόνομη Ν
• Νόσος Fabry (ανεπάρκεια α-γαλακτοσιδάσης)
• Νόσος Tangier (διαταραχή μεταβολισμού λιπιδίων)
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ισχύς, τα ΟΤΑ και τα άλλα είδη αισθητικότητας είναι
φυσιολογικά. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με βιοψία
δέρματος, που δείχνει απώλεια των ενδοεπιδερμικών
νευρικών ινών.
Η μείωση ή κατάργηση των οστεοτενόντιων
αντανακλαστικών, είναι ένα από τα κλασικά ευρήματα
των ασθενών με νευροπάθεια. Σε μερικούς ασθενείς,
ιδιαίτερα σε εκείνους που το κυρίαρχο ενόχλημα είναι
ο πόνος, η κατάργησή των αχιλλείων αντ/ων μπορεί
να αποτελεί το σημαντικότερο αντικειμενικό εύρημα.
Η μεταβολή των αντ/ων μπορεί να είναι συμμετρική,
όπως συμβαίνει συνήθως στις περισσότερες πολυνευροπάθειες ή ασύμμετρη, υποδηλώνοντας το πρότυπο
της μονονευροπάθειας ή της πολλαπλής μονονευροπάθειας. Επίσης, η διαταραχή των αντ/ων είτε είναι
διάχυτη, όπως στις φλεγμονώδεις απομυελινωτικές
πολυριζονευροπάθειες, είτε περιορίζεται στο απώτερο
τμήμα των κάτω άκρων, όπως στις εξαρτώμενες-από
το-μήκος αξονικές νευροπάθειες.
Η εξέταση του αυτονόμου νευρικού συστήματος,
συχνά παραλείπεται, γιατί είναι δύσκολο να γίνει στο
εξεταστικό κρεβάτι του ασθενούς. Αρκετές νευροπάθειες συνδέονται με προσβολή του αυτονόμου. Η
έναρξη των συμπτωμάτων είναι οξεία,όπως στο GBS
ή χρόνια, όπως στην αισθητικοκινητική νευροπάθεια
της οικογενούς αμυλοείδωσης). [πιν 6] Σπανιότερα,
στην ιδιοπαθή δυσαυτονομία, η διαταραχή του αυτονόμου μπορεί να αποτελεί τη μόνη εκδήλωση της
νευροπάθειας. Ο έλεγχος της ορθοστατικής υπότασης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, σε ασθενείς με ΣΔ και
επώδυνη αισθητική νευροπάθεια. Ως ορθοστατική
υπόταση, καθορίζεται η πτώση της συστολικής πίεσης
≥30mmHg και της διαστολικής ≥15mmHg. Aν υπάρχει
πλήρης χολινεργική και αδρενεργική ανεπάρκεια, δεν

Πινακας 6. Νευροπάθειες με προσβολή του Αυτονόμου
Ν.Σ.
Οξείες
• Οξεία Πανδυσαυτονομία (ιδιοπαθής, αυτοάνοση, παρανεοπλασματική)
• Σύνδρομο Guillain-Barré
• Πορφυρία
• Τοξική: Vincristine
Χρόνιες
• Σακχαρώδης Διαβήτης
• Αμυλοείδωση (οικογενής και πρωτοπαθής)
• Κληρονομική Αισθητική και Αυτόνομη Νευροπάθεια
• Αυτόνομη Νευροπάθεια, συνδεόμενη με HIV
• Παρανεοπλασματική Αισθητική και Αυτόνομη πολυγαγγλιονοπάθεια
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αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός, ως απάντηση στην
πτώση της πίεσης. Περαιτέρω έλεγχος της λειτουργίας
του αυτονόμου, γίνεται με δοκιμασίες όπως: μεταγαγγλιακή δοκιμασία ιδρώτα, έλεγχος της εξαρτώμενης
από το πνευμονογαστρικό καρδιακής λειτουργίας και
της αδρενεργικής λειτουργίας στη βαθιά αναπνοή, ο
χειρισμός Valsava και η δοκιμασία ανακλίσεως (head
up tilt). Στην αξιολόγηση των ασθενών, με υποψία
περιφερικής νευροπάθειας, συχνά παραλείπονται
σημαντικά στοιχεία από τη γενική φυσική εξέταση,
όπως η ψηλάφηση των περιφερικών νεύρων και
η επισκόπηση του δέρματος, των μαλλιών και των
νυχιών. Προσιτά, σε άμεση ψηλάφηση, νεύρα είναι:
ο επιπολής αισθητικός κλάδος του κερκιδικού στον
καρπό, το μέσο νεύρο στην έσω επιφάνεια του βραχίονα και το μείζων ινιακό νεύρο στην οπισθοπλάγια
επιφάνεια του τραχήλου. Η ψηλαφητή διόγκωση ενός
μονήρους κλάδου, οφείλεται ή σε τοπική υπερτροφική
νευροπάθεια ή σε νεοπλασματική εξεργασία (νευροίνωμα, σβάννωμα ή κακοήθη όγκο του ελύτρου του
νεύρου). Η διάχυτη ή πολυεστιακή υπερτοφία των
νεύρων, αφορά λίγες νευροπάθειες, που περιλαμβάνουν: τη λέπρα, τη νευροϊνωμάτωση, τη CMT 1 και 3,
την ακρομεγαλία και τη νόσο Refsum. Οι κληρονομικές
νευροπάθειες (ιδιαίτερα η CMT) συνοδεύονται συχνά
από σκελετικές ανωμαλίες, όπως η κοιλοποδία και η
σφυροδακτυλία. Τα ανώδυνα δερματικά έλκη του άκρου
ποδός ή των τελικών φαλλάγγων των δακτύλων, είναι
χαρακτηριστικά της ελκοπηρωτικής ακροπάθειας,
που παρατηρείται στην κληρονομική αισθητική και
αυτόνομη νευροπάθεια. Επίσης, στη νευροπάθεια
απο ΣΔ, διαπιστώνονται πελματιαία έλκη (σχετιζόμενα προφανώς με την ισχαιμία). Η αλοπεκία είναι
χαρακτηριστικό της δηλητηρίασης με θάλλιο, ενώ στη
δηλητηρίση με αρσενικό είναι χαρακτηριστικές οι λευκες
γραμμές στη βάση των νυχιών (γραμμές του Mees). Σε

ασθενείς με κρυοσφαιριναιμία, μπορεί να αναπτυχθούν
πορφυρικές αλλοιώσεις του δέρματος στο κατώτερο
τμήμα των κνημών. Σε μερικούς ασθενείς με σύνδρομο
POEMS (Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy,
M-protein, and Skin changes) διαπιστώνεται διάχυτη
μελάγχρωση του δέρματος. [πιν 7]
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, αποτελεί τη
φυσιολογική επέκταση της νευρολογικής εξέτασης.
Η ηλεκτροδιαγνωστική εξέταση ξεκινάει με την ανασκόπηση των πληροφοριών από το ιστορικό και την
αντικειμενική εξέταση, προκειμένου να καταλήξει
στις διαφοροδιαγνωστικές πιθανότητες και το σχεδιασμό της αξιολόγησης. Στους ασθενείς με υποψία
νευροπάθειας, η εξέταση της Κινητικής Ταχύτητα
Αγωγής, της Αισθητικής Ταχύτητας Αγωγής και του
Ηλεκτρομυογραφήματος επιβεβαιώνει την ύπαρξη
διαταραχής των περιφερικών νεύρων και καθορίζει:
τον τύπο της βλάβης του νεύρου (αξονική, απομυελινωτική ή μικτή), την κατανομή της (συμμετρική,
ασύμμετρη, πολυεστιακή, περιφερική, κεντρομελική
ή διάχυτη), τη βαρύτητα και το βαθμό προσβολής της
κινητικότητας ή της αισθητικότητας. Ο Η/Φ έλεγχος
στις αξονικές νευροπάθειες, τυπικά, δείχνει: χαμηλό
ύψους ή κατάργηση, αρχικά του Αισθητικού Προκλητού
Δυναμικού (SNAP) και αργότερα του Σύνθετου Μυϊκού
Δυναμικού Ενεργείας (CMAP), αλλά η Ταχύτητα Αγωγής και ο Τελικός Χρόνος διατηρούνται φυσιολογικά
ή επηρεάζονται σε μικρό βαθμό. Στο ΗΜΓ από τους
περιφερικότερους μύες, λαμβάνεται μεγάλου ύψους
Δυναμικό Κινητικής Μονάδας (MUAP) και δυναμικά
απονευρώσεως (ινιδικά και θετικά). Το τυπικό Η/Φκό
χαρακτηριστικό των επίκτητων απομυελινωτικών
νευροπαθειών, είναι ο αποκλεισμός αγωγιμότητας των

Πινακας 7. Νευροπάθειες που συνδυάζονται με βλάβες από το Δέρμα, τα Νύχια και τα Μαλλιά
Διαταραχή

Νευροπάθεια

Έλκη

Σακχαρώδης Διαβήτης, Κληρονομική Αισθητική και Αυτόνομη Νευροπάθεια

Μελάγχρωση Δέρματος

ΡΟΕΜS

Πορφυρικό εξάνθημα κνημών

Κρυοσφαιριναιμία (αγγειΐτις)

Δικτυωτή Πελλίωση (Livedo reticularis)

Κρυοσφαιριναιμία (αγγειΐτις)

Αλοπεκία

Θάλλιο, Υποθυρεοειδισμός,ΣΕΛ

Γραμμές Mees

Αρσενικό και Θάλλιο

Ιχθύωση

Νόσος Refsum

Αγγειοκεράτωση

Νόσος Fabry

Πυκνά σγουρά μαλλιά

Νευροπάθεια Γιγαντιαίων Αξόνων

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

κινητικών νεύρων, που προκαλεί τη μυϊκή αδυναμία.
Η Κινητική Ταχύτητα Αγωγής μειώνεται σημαντικά,
(>70% των κατώτερων ορίων του φυσιολογικού),
με σχετική διατήρηση του ύψους της κινητικής απάντησης. Ακόμα, μπορεί να υπάρχει χρονική διασπορά
του CMAP και παράταση του χρόνου εμφάνισης της
όψιμης απάντησης, δηλαδή του κύματος F, μετά από
περιφερικό ερεθισμό. Το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ)
αποτελεί σημαντική συνιστώσα της αξιολόγησης των
Περιφερικών Νευροπαθειών. Δίνει πληροφορίες που
αφορούν το μέγεθος και τη χρονική πορεία της αξονικής νευροπάθειας. Επίσης, επιτρέπει την αξιολόγηση
των κεντρικότερων τμημάτων των κινητικών νεύρων
(που δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν με τις Ταχύτητες
Αγωγής), αποτελώντας, με αυτό τον τρόπο, το μέσο
για τη μελέτη των βλαβών των πλεγμάτων και των
ριζοπαθειών. Ακόμα, με το ΗΜΓ μπορεί να μελετηθούν τα πρωτοπαθή μυϊκά νοσήματα, που μερικές
φορές μπορεί να μιμηθούν μια Πνπ ή συνυπάρχουν
με αυτή. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η διάκριση μεταξύ
των απομυελινωτικών και των αξονικών πολυνευροπαθειών έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μειώνει τις
πιθανές διαγνώσεις, αφού οι αμιγείς απομυελινωτικές
νευροπάθειες είναι σχετικά λίγες [πιν. 8].
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, λαμβάνονται σε
όλους τους ασθενείς με περιφερική νευροπάθεια. Σε
αυτές περιλαμβάνονται: πλήρης γενική αίματος, ΤΚΕ,
ηλεκτρολύτες, ουρία, κρεατινίνη, ηπατικά ένζυμα,
γλυκόζη και καμπύλη ανοχής γλυκόζης, κολλαγονικός
κύκλος, θυρεοειδικές ορμόνες, επίπεδο Β12 ορού,
ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και ηλεκτροφόρηση με
ανοσοκαθήλωση. Η έρευνα για την ύπαρξη μονοκλωνικής πρωτεΐνης, πρέπει να γίνεται σε όλους τους
ασθενείς με χρόνια, μη διαγνωσθείσα νευροπάθεια,
ιδίως σε εκείνους που είναι άνω των 70 ετών, αφού
το10% απ’ αυτούς έχει Μονοκλωνική γαμμαπάθεια.
Η εξέταση του ΕΝΥ, βοηθάει στην αξιολόγηση των
ΠινακαΣ 8. Απομυελινωτικές Νευροπάθειες
• Σύνδρομο Guillain-Barré
• Χρόνια Φλεγμονώδης Απομυελινωτική Πολυριζονευροπάθεια
• Νευροπάθεια συνδεόμενη με Μονοκλωνική Πρωτεΐνη
• Οστεοσκληρωτικό Μυέλωμα
• Διφθερίτις
• Κληρονομική Κινητική και Αισθητική Νευροπάθεια τύπου
(HMSN) 1και3
• Κληρονομική ευαισθησία σε παρέσεις από πίεση
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ασθενών με αυτοάνοση απομυελινωτική νευροπάθεια, όπου τυπικά ανευρίσκεται αύξηση της ολικής
πρωτεΐνης και μερικές φορές ενδονωτιαία σύνθεση
IgG ή ολιγοκλωνικές ταινίες. Σε πολυριζοπάθειες που
συνδέονται με μηνιγγική καρκινωμάτωση ή λεμφωμάτωση μπορεί να αποκαλυφθούν κακοήθη κύτταρα στο
ΕΝΥ, στην κυτταρολογική εξέταση. Πρόσφατα, έχει
παρατηρηθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για αντισώματα
που κατευθύνονται κατά ειδικών αντιγόνων των
περιφερικών νεύρων. Αντισώματα έναντι γλυκολιπιδίων ή γλυκοπρωτεϊνών, όπως τα αντι-GM1και τα
αντι- MAG, συνδέονται με φλεγμονώδεις(συνήθως
απομυελινωτικές) περιφερικές νευροπάθειες.(6) Αντινευρωνικά αντισώματα, κατά του πυρήνα και του
κυτταροπλάσματος, όπως τα αντι-Hu και τα CRMP-5,
βοηθούν στην αναγνώριση ασθενών με παρανεοπλασματική νευροπάθεια, που οφείλεται σε απόμακρη
ανοσολογική δράση της κακοήθειας.(7,8) Ο ρόλος των
αυτοαντισωμάτων, στην παθογένεση των περιφερικών
νευροπαθειών, αμφισβητείται από πολλούς. (9,10) Εν
τούτοις, μερικά αυτοαντισώματα είναι σημαντικά και
ειδικά στην αποκάλυψη αυτοάνοσων νευροπαθειών,
όταν συσχετίζονται με την κατάλληλη κλινική εικόνα.
΄Ετσι, η διαγνωστική αποτελεσματικότητα των αυτοαντισωμάτων, ενισχύεται όταν χρησιμοποιούνται
περιορισμένα, σε επιλεγμένους ασθενείς, βάσει των
κλινικών και ηλεκτροδιαγνωστικών ευρημάτων. Τα
αντισώματα με τη μεγαλύτερη κλινική χρησιμότητα
είναι τα αντι-MAG, αντι-GM1, αντι-GQ1b, αντι-Hu
(ANNA-1), αντι- CV2 (CRMP-5) [Πιν. 9].
Πινακας 9. Νευροπάθειες συνδεόμενες με Αυτοαντισώματα
Αυτοαντίσωμα (τάξη
ανοσοσφαιρινών)

Κλινικό Σύνδρομο

GM1 (πολυκλωνική
IgM >IgG)

MMN

GM1 (πολυκλωνική
IgG >IgM)

GBS

GQ1b (πολυκλωνική
IgG >IgM)

MFS

MAG (μονοκλωνική IgM)

IgM μονοκλωνική
γαμμαπάθεια ακαθόριστης
σημασίας (MGUS)

Αντι-Hu (ANNA-1)

Κακοήθης Φλεγμονώδης
Αισθητική
Πολυγαγγλιονοπάθεια
(ή Παρανεοπλασματική
Αισθητική Νευρωνοπάθεια)

Αντι-CV2 (CRMP-5)

Αισθητική Νευροπάθεια
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Aντι-MAG Abs: συνδέονται με βραδέως εξελισσόμενη, συμμετρική, κατά επικράτηση Αισθητική,
περιφερική νευροπάθεια. Υπάρχει αταξία στη βάδιση
(λόγω προσβολής των παχέων ινών) και παραισθησίες.
Ο Η/Φ έλεγχος δείχνει απομυελίνωση. Στο 50% των
ασθενών η νευροπάθεια συνδυάζεται με παραπρωτεΐνη IgM-k. (11)
Αντι-GM1 Abs: η παρουσία αυτών των αντισωμάτων, έχει περιγραφεί σε μια ποικιλία διαταραχών
του κινητικού νευρώνα και αυτοάνοσων κινητικών
νευροπαθειών, που περιλαμβάνουν την Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS) και το GBS. Ψηλοί τίτλοι
IgM αντι-GM1 αναφέρονται στο 60-80% των ασθενών
με Πολυεστιακή Κινητική Νευροπάθεια (Multifocal
Motor Neuropathy – MMN). Η ΜΜΝ με αποκλεισμό
Αγωγιμότητας, χαρακτηρίζεται από προοδευτικά
εξελισσόμενη, ασύμμετρη αδυναμία, που προσβάλλει
συνήθως τα περιφερικά τμήματα των άνω άκρων.
Λόγω της έλλειψης αισθητικών διαταραχών, μπορεί
να συγχέεται με νόσο του Κινητικού Νευρώνα. (12)
Αντι-GQ1bAbs: συνδέονται στενά με το σύνδρομο
Miller-Fischer (MFS), μία παραλλαγή του GBS. Το MFS,
χαρακτηρίζεται κλινικά από την τριάδα: οφθαλμοπληγία, αταξία και κατάργηση αντανακλάσεων. Στο 80
– 100% των ασθενών με MFS διαπιστώνεται ψηλός
τίτλος αντι- GQ1b Abs. (13,14)
Αντι-Hu(ΑΝΝΑ-1) Abs: ανευρίσκονται σε ασθενείς με
νευρολογικό παρανεοπλασματικό σύνδρομο. Το 90%,
περίπου, των ασθενών με αντι-Ηu Abs έχει καρκίνο,
συνήθως μικροκυτταρικό του πνεύμονα (SCLC).(15)
H συνδεόμενη με τα αντισώματα περιφερική νευροπάθεια, εισβάλει υποξέως και έχει την εικόνα της
ασύμμετρης αισθητικής νευρωνοπάθειας. Επικρατεί η
διαταραχή της εν τω βάθει ασθητικότητας και συχνά
συνυπάρχει πόνος. Τα ΟΤΑ είναι καταργημένα και στον
Η/Φ έλεγχο δεν εκλύεται αισθητικό δυναμικό. (7)
Αντι-CV2 (CRMP-5) Abs: συνδυάζονται, επίσης, με
παρανεοπλασματική νευροπάθεια. Αυτό το αντίσωμα
συνδέεται με μία φυσιολογική νευρωνική κυτταροπλασματική πρωτεΐνη, την Collapsing Response-Mediator
Protein (CRMP-5). (7) Η πλειονότητα των ασθενών
έχει καρκίνο πνεύμονα (SCLC) και μερικοί θύμωμα. Η
Πνπ. είναι αξονικού τύπου, αισθητική ή αισθητικοκινητική. Στο ⅓ των ασθενών υπάρχει και νευροπάθεια
του αυτονόμου.(15) Η διαγνωστική αξία της βιοψίας
νεύρου, περιορίζεται σε σχετικά λίγους ασθενείς, που
βρίσκονται υπό διερεύνηση για περιφερική νευροπάθεια. Η εξέταση εκτελείται σε ορισμένα μόνο κέντρα,
από ειδικούς, με εμπειρία στη λήψη και την παθολογική
μελέτη του νεύρου. Το νεύρο, που συχνότερα προτιμάται, είναι το γαστροκνημιαίο (sural n.) Η λήψη του
γαστροκνημιαίου νεύρου γίνεται καλά ανεκτή και το

ασθητικό έλλειμμα μετά τη βιοψία περιορίζεται σε μια
μικρή περιοχή στη ραχιαία έξω επιφάνεια του άκρου
ποδός. Άλλο δερματικό νεύρο, κατάλληλο για βιοψία
είναι το επιπολής περονιαίο ν. Η κοινότερες ενδείξεις
για εκτέλεση βιοψίας νεύρου, είναι η υποψία νευροπάθειας από αγγειίτιδα ή από αμυλοείδωση. Άλλες
διαταραχές, αναφέρονται στον πίνακα 10.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι περιφερικές νευροπάθειες, αποτελούν μία διαγνωστικά προκλητική ομάδα νοσημάτων, με ένα ευρύ
φάσμα αιτιών, που περιλαμβάνει γενετικές, τοξικές,
μεταβολικές και φλεγμονώδεις διαταραχές. H κλινική
προσέγγιση, των ασθενών με νευροπάθεια, συχνά
προκαλεί αμηχανία και απογοήτευση στους κλινικούς
γιατρούς. Ο συνδυασμός των πληροφοριών από το
ιστορικό, τη φυσική εξέταση και τον Η/Φ έλεγχο,
μπορεί να μειώσει τον αριθμό των νοσημάτων, που
περιλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση. Σημαντικά
στοιχεία από το ιστορικό, αφορούν τη χρονική πορεία
των συμπτωμάτων, την επικράτηση των αισθητικών,
κινητικών ή εκ του αυτονόμου διαταραχών και την
ύπαρξη πόνου. Η αντικειμενική εξέταση επιβεβαιώνει
την κλινική εντύπωση και περιλαμβάνει, επίσης, τη
γενική φυσική εξέταση και τον έλεγχο του Αυτονόμου.
Τα αποτελέσματα του Η/Φ ελέγχου επιβεβαιώνουν
την περιφερική εντόπιση και χαρακτηρίζουν το πρότυπο της νευροπάθειας, ως συμμετρική ή ασύμμετρη,
κεντομελική ή περιφερική και αξονική ή απομυελι-

Πiνακας 10. Ενδείξεις για Βιοψία Νεύρου
Διαγνωστική Βιοψία Νεύρου
• Αγγειίτις
• Αμυλοείδωση
• Λέπρα
• Σαρκοείδωση
• Σβάννωμα
• Νεοπλασματική διήθηση νεύρου
• Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία
• Νόσος Dejerine-Sottas (HMSN 3)
• Nευροπάθεια Γιγαντιαίων Αξόνων
Μη διαγνωστική, υποστηρικτική της διάγνωσης
Βιοψία Νεύρου
• Φλεγμονώδεις Απομυελινωτικές Νευροπάθειες
• Νόσος Charcot-Marie-Tooth (HSMN 1 και 2)
• Κληρονομική ευαισθησία σε παρέσεις από πίεση
(Tomaculous Neuropathy)
• Παρανεοπλασματικές Νευροπάθειες
• Νευροπάθεια συνδεόμενη με Μονοκλωνική Πρωτεΐνη
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νωτική. Αυτή ή διεργασία, επιτρέπει τον περαιτέρω
περιορισμό της διαφορικής διάγνωσης και πολλές
φορές υποδηλώνει την αιτιολογία ή την παθογένεια
της νευροπάθειας.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

λοιμωξεισ κεντρικου νευρικου συστηματοσ

Οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα
Ε Βρυώνης

summary
Vryonis E. Acute bacterial meningitis. Despite the advances of modern medicine, including the
widespread use of new antimicrobials and the introduction of vaccines, bacterial meningitis is still a
common disease with high rates of mortality and morbidity. Rapid diagnosis and initiation of effective
treatment remain the main factors of good outcome. The multidisciplinary approach of the patient
by a specialized team of doctors and the use of diagnostic and therapeutic algorithms achieves the
best possible outcome and should be the norm of modern treatment. Nosokomiaka Chronika,
72, Supplement, 210-221, 2010.
Key words: bacterial meningitis, hospital meningitis, antimicrobials, cortisone

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρά τις προόδους τις σύγχρονης ιατρικής συμπεριλαμβανομένου της ευρείας χρήσης των
νέων αντιμικροβιακών και την εισαγωγή εμβολίων, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα συνεχίζει να είναι
συχνό νόσημα με υψηλούς δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας. Η γρήγορη διάγνωση και έναρξη
αποτελεσματικής αντιμικροβιακής θεραπείας εξακολουθούν να αποτελούν τους κυριότερους
παράγοντες καλής έκβασης. Η προσέγγιση του ασθενούς από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών
και η χρήση διαγνωστικών και θεραπευτικών αλγορίθμων επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή
έκβαση και πρέπει να αποτελεί τον κανόνα της σύγχρονης αντιμετώπισης. Νοσοκ. Χρονικά,
72, Συμπλήρωμα, 210-221, 2010.
Λέξεις κλειδιά: βακτηριακή μηνιγγίτιδα, νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα, αντιμικροβιακά,
κορτιζόνη.

Εισαγωγη

Παρά τις σημαντικές προόδους της σύγχρονης ιατρικής στη διάγνωση και τη θεραπεία των λοιμώξεων,
η βακτηριακή μηνιγγίτιδα εξακολουθεί να είναι νόσημα
με υψηλή θνητότητα και αυξημένη επίπτωση υπολειπόμενων νευρολογικών βλαβών στους νοσήσαντες.
Ανάλογα με την προέλευση της νόσου διακρίνεται
σε οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα της κοινότητας και

νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα, με τη δεύτερη να αφορά
κυρίως ασθενείς με ιστορικό νευροχειρουργική επέμβασης ή τραύματος στο κεντρικό νευρικό σύστημα
(ΚΝΣ).
Ο αυξημένος δείκτης υποψίας και η επείγουσα συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων
αποτελούν τον κορμό της σύγχρονης διαγνωστικής και
θεραπευτικής προσέγγισης και είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη έκβαση των ασθενών.

Παθολόγος-Εξειδικευμένος Λοιμωξιολόγος, Ε’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Επιδημιολογια
Η οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα της κοινότητας
είναι ένα συχνό νόσημα με παγκόσμια κατανομή. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται σχετική μείωση της
επίπτωσης, κυρίως λόγω εισαγωγής προληπτικών
μαζικών εμβολιαστικών προγραμμάτων.(4-6)
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) η
ετήσια επίπτωση εκτιμάται σε 1 με 10 περιπτώσεις
ανά 100.000 άτομα ανά έτος, με το πηλίκο προσβολής
να είναι άμεσα εξαρτώμενο με την ηλικία. Αυξημένη επίπτωση παρατηρείται στη νεογνική ηλικία με
400 περιπτώσεις/100.000, ενώ σε ηλικίες 1-2 ετών
υπολογίζεται σε 20/100.000 και στους ενήλικες 1-2
περιπτώσεις/100.000.(7)
Η νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα είναι νόσημα με αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης. Αυτό οφείλεται κυρίως
στην αύξηση του αριθμού και της πολυπλοκότητας
των νευροχειρουργικών παρεμβάσεων τα τελευταία
χρόνια. Η επίπτωση της υπολογίζεται στο 1-6%
μεταξύ των νευροχειρουργικών ασθενών και η διακύμανση αυτή έχει να κάνει κυρίως από το είδος της
επέμβασης.(8-12)
Μικροβιολογικά δεδομένα σε οξεία
βακτηριακή μηνιγγίτιδα της κοινότητας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές στη συχνότητα εμφάνισης των αιτιολογικών
παραγόντων που ευθύνονται για την οξεία βακτηριακή
μηνιγγίτιδα της κοινότητας. Τις αλλαγές αυτές επέφερε
η εισαγωγή και ευρεία διάδοσης νέων εμβολίων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έγκριση και
κυκλοφόρηση του συζευγμένου εμβολίου έναντι του
Haemophilus influenzae στα τέλη της δεκαετίας του
1990 στις ΗΠΑ. Πριν την εισαγωγή του εμβολίου ο H.
influenzae ευθυνόταν για το 45% της οξείας βακτηριακής μηνιγγίτιδας της κοινότητας και αποτελούσε
το συχνότερο αίτιο επίκτητης πνευματικής καθυστέρησης στις ΗΠΑ και ακολουθούσαν ο S. pneumoniae
18% και Neisseria meningitidis 14%.(5) Η εισαγωγή
του εμβολίου επέφερε αλλαγή στα ποσοστά αυτά
και πλέον σε ΗΠΑ και Ευρώπη το συχνότερο αίτιο είναι ο S. pneumoniae (47%), ακολουθούν οι N.
meningitidis (25%), streptococcus ομάδος Β (12%) και
Listeria monocytogenes (8%).(6)
Η υψηλή συχνότητα εμφάνισης μηνιγγίτιδας από S.
pneumoniae αντικατοπτρίζει τη συχνότητα λοιμώξεων
από πνευμονιόκοκκο στην κοινότητα. Εκτός από συχνή,
η νόσος είναι και σοβαρή, καθώς περιγράφονται υψηλά
ποσοστά άσχημης έκβασης (20%-30%) και δυνητικά
θανατηφόρων επιπλοκών (>40%) (π.χ. εγκεφαλι-
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κό οίδημα, υδροκέφαλο, εγκεφαλική αιμορραγία). Η
ανοσοανεπάρκεια (ασπληνία υπογαμμασφαιριναιμία)
αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κίνδυνου για
εμφάνιση μηνιγγίτιδας από πνευμονιόκοκκο.(13-15)
Η εισαγωγή του επταδύναμου εμβολίου έναντι
του πνευμονιοκόκκου το 2000 είχε ως αποτέλεσμα τη
συνολική μείωση τις συχνότητας εμφάνισης λοιμώξεων
από S. pneumoniae σε όσες χώρες εφάρμοσαν προγράμματα μαζικού εμβολιασμού. Παρατηρήθηκε ότι
εκτός της άμεσης προστασίας στον παιδικό πληθυσμό
(μέσω μείωσης της μικροβιοφορίας), υπήρξε εξίσου
σημαντική έμμεση μείωση των διηθητικών πνευμονιοκοκικκών λοιμώξεων στον ενήλικα πληθυσμό στις
περιοχές αυτές, μέσω αύξησης της συλλογικής ανοσίας
(herd immunity). Η μείωση αφορούσε κυρίως λοιμώξεις
από ορότυπους πνευμονόκοκκου που περιέχονταν στο
εμβόλιο ενώ παρατηρήθηκε σχετική αύξηση λοιμώξεων
από οροτύπους που δεν περιείχε το εμβόλιο. Αυτό
το φαινόμενο εν μέρει αποδόθηκε στην πίεση που
ασκήθηκε και πιθανώς θα αποτελέσει παράγοντα που
θα επηρεάσει τη δημιουργία των νέων εμβολίων με
στόχο να εξατομικεύονται κατά περιοχή και πληθυσμό
τα εμβολιαστικά προγράμματα.(16-18)
Μένει να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι νέες
ισορροπίες με την παγκόσμια διάδοση του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου. Εάν δηλαδή θα υπάρξει περαιτέρω
μείωση της επίπτωσης μηνιγγίτιδας S. pneumoniae επιτρέποντας στους N. meningitidis και L. monocytogenes
ή άλλους μικροοργανισμούς να αυξήσουν τα ποσοστά
τους.(1,2)
Από τις κύριες αιτίες οξείας βακτηριακής μηνιγγίτιδας της κοινότητας εκτός ΗΠΑ και Ευρώπης είναι
ο N. meningitidis.(19) Επιδημίες μηνιγγίτιδας από N.
Meningitidis είναι συχνές σε χώρες της υποσαχάριας
Αφρικής.(20) Οι διαταραχές του συμπληρώματος και
η ασπληνία είναι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση
του νοσήματος.(15)
Η Listeria monocytogenes είναι ένας θετικός κατά
Gram βάκιλος που συχνά ανευρίσκεται στην εντερική
χλωρίδα, αλλά και το χώμα. Η κατανάλωση μεγάλου
φορτίου του μικροοργανισμού προκαλεί συνήθως
γαστρεντερίτιδα στον υγιή πληθυσμό, ενώ σε άτομα
>50 ετών με διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας ευθύνεται για βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα. Η εμφάνιση
μηνιγγίτιδας από Listeria monocytogenes σε νεαρό υγιή
πληθυσμό είναι σπάνια και όταν συμβαίνει συστήνεται
η αναζήτηση τυχόν συνύπαρξης HIV νόσου ή άλλης
αιτίας διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας.(15,21)
Στα πιο σπάνια αίτια οξείας βακτηριακής μηνιγγίτιδας συγκαταλέγονται ο Streptococcus pyogenes
(0,%-1,5%), που συνήθως σχετίζεται με επέκταση
ωτικών λοιμώξεων, και ο Streptococcus agalactiae που
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εμφανίζεται κυρίως σε άτομα >65 ετών με σακχαρώδη
διαβήτη.(13)
Μηνιγγίτιδες από Streptococcus suis είναι πολύ
συχνές στη Ανατολική Ασία και από τις πρώτες αιτίες
μηνιγγίτιδας στο Νότιο Βιετναμ.(22)
Παθογόνα αίτια ζωοανθρωπονόσων (Capnocytophaga canimorsus Pasteurella spp) μπορεί σπανίως
να προκαλέσουν μηνιγγίτιδα σε ασθενείς με ιστορικό
έκθεσης και παράγοντες κινδύνου (ανοσοκαταστολή).(23)
Λεπτοσπείρωση Ρικετσιώσεις ή Ερλιχίωση μπορεί
να παρουσιάσουν κλινική εικόνα μηνιγγίτιδας, παρότι
τα στοιχεία από την ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου
υγρού (ΕΝΥ) είναι περισσότερο συμβατά με άσηπτη
μηνιγγίτιδα.
Μικροβιολογικά δεδομένα
σε Νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα

Ο πνευμονιόκκοκος είναι ένα από τα κύρια παθογόνα και στη νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα. Ασθενείς με
κοχλιακά εμφυτεύματα βρέθηκε ότι παρουσιάζουν
αυξημένο κίνδυνο (>από 30 φορές) για ανάπτυξη
της νόσου.(24)
Στελέχη σταφυλόκοκκων απομονώνονται συχνά
(33%) από το ΕΝΥ ασθενών με μηνιγγίτιδα μετά από
νευροχειρουργικές επεμβάσεις ή διατιτραίνοντα τραύματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).(12,25)
Τα εντεροβακτηριακά ευθύνονται για το 33% των
περιπτώσεων νοσοκομειακής μηνιγγίτιδας κυρίως σε
ασθενείς με κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση ή άλλο
χειρουργείο στο ΚΝΣ.(26-28)
Παραγοντες κινδυνου για οξεια βακτηριακη
μηνιγγιτιδα
Η οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα της κοινότητας
μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα
καθώς και άτομα με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό. Παρόλα
αυτά έχουν βρεθεί συγκεκριμένοι παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης του νοσήματος.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ξενιστή μπορούν να χωριστούν σε τέσσερεις κατηγορίες: ηλικία,
δημογραφικοί & κοινωνικοοικονομικοί, έκθεση σε συγκεκριμένα παθογόνα και ανοσοκαταστολή.
Άτομα σε “ακραίες” ηλιακές ομάδες όπως ηλικιωμένοι (>60 ετών) και παιδιατρικός πληθυσμός (παιδιά
<5 ετών) έχουν αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση του
νοσήματος.(29,30)
Στους παράγοντες κίνδυνου συγκαταλέγονται
το άρρεν φύλλο, η Αφροαμερικανική καταγωγή, το
χαμηλό οικονομικό επίπεδο και η διαβίωση υπό συν-

θήκες συνάθροισης (στρατιωτικές μονάδες φοιτητικές
εστίες κ.α).(31)
Παθήσεις όπως σακχαρώδης διαβήτης, ηπατοπάθειες (κίρρωση, αλκοολισμός), ασπληνία, αιματολογικές
παθήσεις (π.χ. αιμοσφαιρινοπάθιες), ανοσοανεπάρκειες (ανεπάρκειες του συμπληρώματος ή διαταραχές
των ανοσοφαιρινών, λοίμωξη με τον ιο HIV, φάρμακα
που προκαλούν ανοσοκαταστολή) έχουν συσχετισθεί
με το νόσημα.(31,32)
Λόγω της αυξημένης συσχέτισης διαταραχών του
συμπληρώματος με μηνιγγοκοκκική λοίμωξη, συστήνεται έλεγχος για διαταραχές συμπληρώματος σε
ασθενείς που θα εμφανίσουν μηνιγγίτιδα από τον συγκεκριμένο μικροοργανισμό, ενώ σε φαινομενικά υγιείς
<50 ετών με μηνιγγίτιδα από Listeria monocytogenes
συστήνεται έλεγχος για HIV.(15)
Παθογενεια
Οι μικροοργανισμοί βρίσκουν το δρόμο τους προς
το ΚΝΣ είτε μέσω αιματογενούς διασποράς είτε μέσω
συνέχειας ιστών, ενώ η άμεση είσοδος είναι σπανιότερη.
Παράγοντες που βοηθούν την είσοδο των μικροοργανισμών στο ΚΝΣ αποτελούν:
• Πρόσφατος αποικισμός
• Επαφή με νοσούντες από μηνιγγίτιδα
• Χρόνιες λοιμώξεις στην περιοχή του κρανίου (π.χ.
παραρινοκολπίτιδα, μαστοειδίτιδα, μέση ωτίτιδα)
• Καταστάσεις και νοσήματα που χαρακτηρίζονται
από μικροβιαιμία, όπως ενδοκαρδίτιδα ή χρήση
ενδοφλέβιων ναρκωτικών
• Τραύματα στο ΚΝΣ
• Διάσπαση της μήνιγγας
• Νευροχειρουργικοί χειρισμοί και επεμβάσεις
• Τοποθέτηση καθετήρων και άλλων υλικών το
ΚΝΣ
• Άλλες συγγενείς καταστάσεις
Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί που προκαλούν
μηνιγγίτιδα έχουν ιδιότητες που τους επιτρέπουν να
αποικίζουν το ανώτερο αναπνευστικό. Έχει βρεθεί
ότι μηνιγγιτιδογόνα στελέχη μικροβίων παράγουν μεταλλοένζυμα, τα οποία διασπούν τις προστατευτικές
IgA1 ανοσοσφαιρίνες που συμβάλλουν στην άμυνα των
βλεννογόνων του αναπνευστικού, επιτρέποντας έτσι
την προσκόλληση, αποικισμό και περαιτέρω διείσδυση
τους στο ΚΝΣ.(33) Η ακεραιότητα των βλεννογόνων
είναι καθοριστική στην άμυνα του οργανισμού για αυτό
και ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού ή
το κάπνισμα και οι μικρο-ρήξεις που προκαλεί έχουν
συσχετισθεί με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
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Η περαιτέρω μετανάστευση προς την ενδαγγειακή
κυκλοφορία γίνεται είτε διαμέσω των κυττάρων (π.χ.
ενδοκυττάρωση N. meningitidis) είτε με προώθηση ανάμεσα στα κύτταρα του επιθηλίου (π.χ. H. Influenza).
Οι μικροοργανισμοί με κάψα (S. pneumoniae, H.
influenzae, N. meningitidis) αποφεύγουν την άμυνα
του ξενιστή όταν είναι στην αιματική κυκλοφορία,
καθότι η πολυσακχαριδική τους μεμβράνη αναστέλλει τη μέσω του συμπληρώματος ενεργοποιούμενη
φαγοκυττάρωση.
Η προσκόλληση των μικροβίων στις δομές του
αιματοεγγεφαλικό φραγμού και η διείσδυση τους στο
ΕΝΥ δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένη. Προσφάτως,
πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι και τα τρία συχνότερα
αίτια βακτηριακής μηνιγγίτιδας (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitides, Haemophilus influenza)
χρησιμοποιούν τον ίδιο υποδοχέα ενδοθηλιακών κυττάρων (laminin receptor) των αγγείων του εγκεφάλου
κατά τη διέλευση τους από τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό.(34)
Μετά την επαφή και προσκόλληση στο ενδοθήλιο,
περνούν στο χοριοειδές πλέγμα, όπου είναι και η πρώτη θέση φλεγμονής. Μέσω της κυκλοφορίας του ΕΝΥ η
λοίμωξη εξαπλώνεται σε όλο τον υπαραχνοειδή χώρο,
ενώ η μειωμένη δυνατότητα φαγοκυτταρώσεως έλλειψη συμπληρώματος και ανοσοσφαιρινών συμβάλλει
στον ανεμπόδιστο πολλαπλασιασμό των μικροβίων.
Η παρουσία των μικροβιακών δομών στο ΚΝΣ
ενεργοποιεί τον καταρράκτη της φλεγμονής. Προφλεγμονώδεις κυτοκίνες (IL-1,TNF κ.α.) ελευθερώνονται από
διάφορα κύτταρα συμπεριλαμβανομένων μακροφάγων,
μικρογλιακών μηνιγγικών και ενδοθηλιακών. Ο χημειοτακτισμός αυτός προκαλεί αύξηση ουδετερόφιλων
στην περιοχή με επακόλουθο την απελευθέρωση
παραγόντων (προσταγλανδίνες, τοξικοί μεταβολίτες
οξείδωσης, μεταλλοπρωτεάσες στρώματος κ.α). που
αφενός αυξάνουν τη διαπερατότητα των αγγείων
και αφετέρου δρουν άμεσα νευροτοξικά. Ο φλεγμονώδης αυτός καταρράκτης οδηγεί σε διαταραχές της
αιματικής ροής και εγκεφαλικό οίδημα, ενώ η τοπική
αγγειακή φλεγμονή ή και θρόμβωση μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία.
Κλινικη εικονα
Οι ασθενείς με οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα συνήθως είναι βαριά πάσχοντες και αναζητούν ιατρική
βοήθεια από το πρώτο εικοσιτετράωρο έναρξης των
συμπτωμάτων.(35)
Η κλινική υποψία λοίμωξης του ΚΝΣ ξεκινάει με τη
λήψη του ιστορικό του ασθενούς. Ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων στο ΚΝΣ ή ασπληνίας πρέπει να
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αυξάνουν το δείκτη υποψίας μας όσο και οι επιδημιολογικοί παράγοντες (π.χ. άμεση επαφή με κρούσμα
μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδας ή συμπτώματα σε
νεογέννητο με μητέρα πάσχουσα από έρπητα γεννητικών οργάνων).(9,36)
Εκτός της κλασικής τριάδας κλινικών σημείων που
ιστορικά χαρακτηρίζει το νόσημα - πυρετός, αυχενική
δυσκαμψία, διαταραχές επιπέδου συνείδησης - οι
ασθενείς συχνά εμφανίζουν πονοκέφαλο αδυναμία
καταβολή, διαταραχές επιπέδου συνείδησης, λήθαργο,
επιληπτικές κρίσεις, εμετούς κ.ά.
Σε πρόσφατη μελέτη 696 επεισοδίων βακτηριακής
μηνιγγίτιδας σε ενήλικο πληθυσμό, λιγότεροι από το
50% των ασθενών, παρουσίαζαν και τα τρία κλασικά
σημεία (πυρετό, αυχενική δυσκαμψία, διαταραχές
επιπέδου συνείδησης), ενώ πυρετό είχε μόνο το 77%.
Συνεκτιμώντας και τον πονοκέφαλο, παρουσία δύο
από τα τέσσερα σημεία είχε το 95% των ασθενών.
Οι μελέτες αυτές θέτουν προβληματισμούς για την
ειδικότητα και ευαισθησία των κλινικών σημείων και
συμπτωμάτων και το πώς αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται από τους κλινικούς ιατρούς του τμήματος
επειγόντων.(13)
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα σημεία μηνιγγικής φλεγμονής Kerning και Brudzinski αν και γνωστά εδώ και
ένα αιώνα σε πρόσφατη αναδρομική μελέτη βρέθηκαν
να έχουν χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα (5% και
30% αντίστοιχα). Σε άλλη μελέτη ασθενών με μηνιγγίτιδα ένα νέο σημείο, αυτό της γρήγορης οριζόντιας
περιστροφής του κεφαλιού, (2-3 περιστροφές/δευτερόλεπτο - jolt accentuation) βρέθηκε να εμφανίζει
υψηλή ευαισθησία 97%.(37)
Η παρουσία σύγχυσης ή διαταραχών επιπέδου
συνείδησης και πυρετού δεν είναι σπάνιες στη μηνιγγίτιδα καθώς δεν υπάρχουν “στεγανά” μεταξύ
μηνιγγίτιδας και εγκεφαλίτιδας. Πυρετός και επιληπτικές κρίσεις εμφανίζει το 5-28% των ενηλίκων με
μηνιγγίτιδα.(26,38,39)
Στους γηριατρικούς ασθενείς συχνά τα συμπτώματα είναι ήπια και η νόσος μπορεί να έχει ως μόνες
εκδηλώσεις διαταραχές επιπέδου συνείδησης και
σύγχυση.(30)
Πετεχειώδες ή πορφυρικού τύπου εξάνθημα έχει
περισσότερο συσχετιστεί με μηνιγγιτιδοκοκικκή μηνιγγίτιδα, παρότι ιδίου τύπου δερματολογικές εκδηλώσεις
μπορούν να παρουσιαστούν και σε μηνιγγίτιδες από
άλλα αίτια.(29)
Παρότι η νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα είναι σπάνιο νόσημα σε ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί
σε νευροχειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό στο
ΚΝΣ, νοσηλευόμενοι ασθενείς με ανεξήγητο πυρετό
και αλλαγή της νευρολογικής τους εικόνας δεν είναι
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σπάνιο να υποβάλλονται σε οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ).
Η χαμηλή ειδικότητα των κλινικών σημείων αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κλινικοί
γιατροί στη διάγνωση ενός απειλητικού για τη ζωή
νοσήματος, του οποίου η θνητότητα εξαρτάται άμεσα
από την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

Πινακας 1.

Διαγνωστικη Προσεγγιση
Απεικόνιση ΚΝΣ και οσφυονωτιαία
παρακέντηση

Η σοβαρότερη και δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή
της ΟΝΠ που εξακολουθεί και μας απασχολεί από το
1800 που πρωτο-διενεργήθηκε είναι ο εγκολεασμός
του προμήκους.
Στις ημέρες μας η απεικόνιση με αξονική τομογραφία εγκεφάλου σε ασθενείς με υποψία μηνιγγίτιδας
χρησιμοποιείται για διαφοροδιαγνωστικούς λόγους,
αλλά και για την ανάδειξη ασθενών αυξημένου κινδύνου πριν από τη διενέργεια ΟΝΠ (υδροκέφαλο,
χωροκατακτητικές εξεργασίες, εγκεφαλικό οίδημα,
παρεκτόπιση μέσης γραμμής).
Η συσχέτιση ΟΝΠ και εγκολεασμού του προμήκους
βασίζεται σε αναφορές περιπτώσεων από τη βιβλιογραφία που τις συνδέουν χρονικά.(40-42) Ασθενείς
όμως με μηνιγγίτιδα μπορεί να εμφανίσουν αυτή τη
σοβαρή επιπλοκή χωρίς να έχουν υποβληθεί σε ΟΝΠ
ή ενώ παρουσιάζουν φυσιολογικά απεικονιστικά
ευρήματα.(40,41,43)
Σε αναδρομική μελέτη ασθενών με αυξημένη ενδοκράνεια πίεση, λόγω χωροκατακτητικής εξεργασίας, που υποβλήθηκαν σε ΟΝΠ δεν παρατηρήθηκαν
άσχημα συμβάματα, ενώ σε ανάλογη μελέτη τέσσερεις
μόνο ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν.(36)
Επίσης, σε άλλη μελέτη ασθενείς με οίδημα οπτικής
θηλής υποβλήθηκαν σε ΟΝΠ χωρίς επιπλοκές.(36,44)
Ο εγκολεασμός λόγω ΟΝΠ απαιτεί συνύπαρξη αυξημένης ενδοκράνειας πίεσης και απόφραξης της
ελεύθερης κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
(ΕΝΥ).(45)
Το 2004 η Αμερικανική Εταιρία Λοιμώξεων (Infectious
Diseases Society of America -IDSA) δημοσίευσε συστάσεις για ένδειξη διενέργειας αξονικής τομογραφίας
εγκεφάλου πριν από την ΟΝΠ σε ασθενείς με υποψία
μηνιγγίτιδας εφόσον υπάρχουν ένας ή παραπάνω
από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου (Πινάκας
1) (46):
• Ανοσοκαταστολή (π.χ HIV λοίμωξη, ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, μεταμόσχευση)
• Γνωστό ιστορικό νόσου ΚΝΣ όπως : χωροκατακτη-

τικής εξεργασίας εγκεφάλου, λοίμωξης, αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου
• Πρόσφατη έναρξη επιληπτικών κρίσεων (τις τελευταίες 7 ημέρες)
• Διαταραχές επιπέδου συνείδησης
• Μυϊκή αδυναμία, διαταραχές του λόγου
• Εστιακού τύπου νευρολογικές διαταραχές
• Οίδημα οπτικών θηλών
Οσφυονωτιαία παρακέντηση και άλλες
εξετάσεις

Ο ακρογωνιαίος λίθος στη διαγνωστική προσπέλαση για τον αποκλεισμό ή την τεκμηρίωση της μηνιγγίτιδας είναι η ΟΝΠ.
Απόλυτη αντένδειξη είναι η παρουσία λοίμωξης
στο σημείο που θα επιχειρηθεί παρακέντηση. Σχετική
αντένδειξη είναι η αυξημένη ενδοκράνια πίεση λόγω
παρουσίας χωροκατακτητικής εξεργασίας. Διαταραχές
πήξης ή θρομβοπενία αποτελούν σχετική αντένδειξη
και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χορήγηση
παραγόντων πήξης ή αιμοπεταλίων.(47)
Επί υποψίας βακτηριακής μηνιγγίτιδας το ΕΝΥ
συνήθως αποστέλλεται για άμεση χρώση κατά Gram
και καλλιέργεια, μικροσκοπική εξέταση για κύτταρα
(ολικό αριθμό και τύπο), γλυκόζη (με ταυτόχρονη
αναζήτηση γλυκόζης αίματος) και λεύκωμα, ενώ
σε πολλά κέντρα υπάρχει η δυνατότητα γρήγορου
μοριακού ελέγχου για πολλαπλά παθογόνα (ιούς και
βακτήρια). Δόκιμη κρίνεται η φύλαξη δείγματος ΕΝΥ για
να μελετηθεί αργότερα με ειδικές χρώσεις ή μοριακές
τεχνικές, ανάλογα με τα αποτελέσματα των πρώτων
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εξετάσεων. Η ανεύρεση μικροοργανισμού στην άμεση
χρώση μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματική την εμπειρική θεραπεία. Ευρήματα από το ΕΝΥ συνηγορητικά
βακτηριακής μηνιγγίτιδας είναι (Πίνακας 2):
• Ανάδειξη μικροοργανισμού στην άμεση χρώση
• Γλυκόζη <από 40mg/dl ή γλυκόζη ΕΝΥ/αίματος
<0,4
• Λεύκωμα >200mg/dl
• Λευκοκύτταρα >1000/μL
• Πολυμορφοπύρηνα >80%
• Πίεση ΕΝΥ >300mm H2O
Η ευαισθησία της Gram χρώσης κυμαίνεται μεταξύ
60-90%, ενώ η ειδικότητα είναι πάνω από 97%. Η ευαισθησία έχει άμεση σχέση με το μικροβιακό φορτίο
(25% σε <103 CFU/mL και 97% σε 105 CFU/mL) αλλά
και το είδος του μικροβίου. Οι καλλιέργειες ΕΝΥ σε
βακτηριακή μηνιγγίτιδα θετικοποιούνται στο 70-80%,
ποσοστό που επηρεάζεται από προηγούμενη λήψη
αντιβιοτικών και το είδος του μικροοργανισμού.
Εξετάσεις όπως CRP ή η προκαλσιτονίνη έχουν χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια διαχωρισμού ιογενούς
από βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα. Μετανάλυση έδειξε ότι
αυξημένες τιμές CRP σε ΕΝΥ και ορό συσχετίζονται
ισχυρότερα με βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Η δοκιμασία
είναι ευαίσθητη αλλά με χαμηλή ειδικότητα και ως εκ
τούτου τα αρνητικά αποτελέσματα μπορούν έχουν
κλινική χρησιμότητα.(48,49)
Αυξημένα επίπεδα προκαλσιτονίνης ορού σε ασθενείς με μηνιγγίτιδα αυξάνουν την πιθανότητα βακτηριδιακής λοίμωξης. Αν και αντικρουόμενα τα αποτελέσματα
των μελετών τείνουν να δείξουν υψηλή ειδικότητα
αλλά χαμηλή ευαισθησία της μεθόδου.(49-52)
Μη αναπαραγόμενα αποτελέσματα από τις διαφορές μελέτες και προβλήματα μεθοδολογικών διαφοροποιήσεων ανάμεσα στα εργαστήρια, κάνουν την
CRP και την προκαλσιτονίνη αναξιόπιστους δείκτες
για λήψη κλινικής απόφασης με βάση μόνο τις τιμές
τους.(52)
Πινακας 2.
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Μέθοδοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων (π.χ. συγκολλητινο-αντίδραση Latex) μπορεί να βοηθήσουν
στην προσπάθεια ανεύρεσης παθογόνων στο ΕΝΥ. Η
εξέταση έχει σχετικά χαμηλή ευαισθησία έναντι των
συνήθων παθογόνων της βακτηριακής μηνιγγίτιδας
H. Influenzae (78-100%), S. Pneumoniae (67-100%), N
meningitidis (50-93%) και η χρήση της σε επείγουσες
καταστάσεις έχει περιορισμούς.(53) Μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περιπτώσεις παρουσίας αυξημένου
αριθμού λευκοκυττάρων και αδυναμίας ανάδειξης
μικροοργανισμού από την άμεση κατά Gram χρώση
(π.χ. προηγούμενη λήψη αντιβιοτικού).
Η χρήση μοριακών τεχνικών (PCR, LCR, RT-PCR)
θεωρείται μέθοδος επιλογής στη διάγνωση της ιογενούς μηνιγγίτιδας. Η ειδικότητα και η ευαισθησία στη
διάγνωση ιών αλλά και βακτηριδίων είναι >90%.(54)
Η ταχύτητα τη μεθόδου, ο μη επηρεασμός των αποτελεσμάτων από προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών
(δεν απαιτεί την ύπαρξη ζώντων μικροβίων), καθώς
και η δυνατότητα ανίχνευσης παράλληλα πολλών
παθογόνων (βακτηρίων αλλά και ιών) κάνουν την
εξέταση ιδανική στη διάγνωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας.(55,56)
Σε υποψία μηνιγγίτιδας από μύκητες ή άλλα σπανία
παθογόνα, η συνεργασία κλινικών και εργαστηριακών
ιατρών είναι επιτακτική προκειμένου ειδικές χρώσεις
και καλλιέργειες, PCR ή ορολογικές εξετάσεις να διενεργηθούν κατά περίπτωση.
Η Χρώση σινικής μελάνης και η αναζήτηση αντιγόνου Cryptococcus σε βιολογικά υλικά (ΕΝΥ ή Αίμα)
είναι εξετάσεις με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα,
αλλά δεν είναι εξετάσεις ρουτίνας. Θετικό αποτέλεσμα
σινικής περιγράφεται στο 80% των ασθενών με AIDS
και στο 50% των ασθενών χωρίς AIDS και μηνιγγίτιδα
από Cryptococcus. Αντιγόνο Cryptococcus στο αίμα ή
στο ΕΝΥ έχει το 90% των ασθενών και είναι πρέπει
επί υποψίας να αναζητείται (ιδίως το αντιγόνο Cryptococcus στο αίμα).(57,58)
Η λήψη καλλιεργειών αίματος δεν πρέπει να παραλείπεται καθώς σε μεγάλο ποσοστό (50-70%) τα
αποτελέσματα μπορούν να αποκαλύψουν το αίτιο
της μηνιγγίτιδας. Η λήψη τους συστήνεται ιδίως σε
περιπτώσεις όπου η εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών
προηγείται της ΟΝΠ και αποστολής καλλιεργειών
ΕΝΥ.(13,35,59)
Η ακτινογραφία θώρακος, που ιστορικά πραγματοποιείται σε κάθε ασθενή που θα εισαχθεί, εκτός
από ανάδειξη συνυπαρχόντων νοσημάτων (καρδιακή
ανεπάρκεια) μπορεί να αναδείξει εικόνα πνευμονίας,
στοιχείο που κατευθύνει τη σκέψη μας σε μικροοργανισμούς που συσχετίζονται αιτιολογικά με τα δύο
νοσήματα. Περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών με
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μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο έχουν ταυτόχρονα
και πνευμονία.
Θεραπευτικη προσεγγιση
Χρόνος έναρξης αγωγής

Ο χρόνος έναρξης της κατάλληλης αντιμικροβιακής
αγωγής στη μηνιγγίτιδα όπως και σε άλλες σοβαρές
λοιμώξεις έχει άμεσο αντίκτυπο στη νοσηρότητα αλλά
και τη θνητότητα των ασθενών.(59-64) Σε πρόσφατη
έρευνα ασθενών με μηνιγγίτιδα από πνευμονόκοκκο, η
έναρξη θεραπείας σε διάστημα μεγαλύτερο των 3 ωρών
από την προσέλευση στο νοσοκομείο ήταν ανεξάρτητος παράγοντας αύξησης της θνητότητας.(65)
Η απεικόνιση με αξονική τομογραφία εγκεφάλου
πριν από την ΟΝΠ σε ασθενείς με μηνιγγίτιδα, παρά
τη χαμηλή συχνότητα (2%) ανάδειξης βλαβών, τείνει να
γίνει πρακτική ρουτίνας και αναδεικνύεται ως η συχνότερη αιτία καθυστέρησης έναρξης αγωγής.(3,64,66)
Η χορήγηση του σωστού συνδυασμού αντιβιοτικών
σε υποψία βακτηριακής μηνιγγίτιδας θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πριν επιβαρυνθεί
το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς.(46,67)
Εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία

Το ΚΝΣ είναι περιοχή με “διαταραγμένη” χημική
ανοσία και “δυσκολίες” στην είσοδο των φαρμάκων
λόγω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Βασικός στόχος
της χημειοθεραπείας στη βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι
η επίτευξη βακτηριοκτόνου στάθμης αντιμικροβιακών
στο ΕΝΥ.(68,69) Τα περισσότερα αντιμικροβιακά επιταχύνουν στάθμες ΚΝΣ υποπολλαπλάσιες αυτών του
πλάσματος. Το ποσοστό αυτό ευτυχώς βελτιώνεται
σε περιπτώσεις φλεγμονής των μηνίγγων.(70)
Η επιλογή των ενδοφλεβίων αντιμικροβιακών θα
πρέπει να οδηγείται τον από την Gram χρώση, όταν
αυτή είναι διαθέσιμη.
• Gram θετικός κόκκος: Σε οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα της κοινότητας πιθανολογούμε S. Pneumoniae. Σε
περιπτώσεις όμως τραύματος ΚΝΣ ή χειρουργείου
ή νευροχειρουργικών συσκευών - εμφυτευμάτων
στο ΚΝΣ ή εκροή ΕΝΥ τότε οι Staphylococcus aureus
& coagulase-negative staphylococci είναι τα συνηθέστερα παθογόνα και η χορήγηση βανκομυκίνης
κρίνεται απαραίτητη.
• Gram αρνητικός κόκκος: Πιθανολογούμε ως αίτιο
N. Meningitidis.
• Gram θετικός βάκιλος: Πρέπει να σκεφτούμε αντιμικροβιακή κάλυψη για Listeria
• Gram αρνητικός βάκιλος: Συνήθως υποδηλώνει εντε-

ροβακτηριακά (π.χ. Klebsiella, Escherichia coli).
Όταν η εμπειρική θεραπεία δεν μπορεί να στηριχτεί σε αποτελέσματα χρώσεων κατά Gram ή άλλων
άμεσα διαθέσιμων παρακλινικών εξετάσεων, πρέπει
να βασίζεται σε επιδημιολογικά δεδομένα και δεδομένα
μικροβιακής αντοχής της περιοχής. Ηλικία, συνυπάρχοντα νοσήματα, ανοσοκαταστολή και ευρήματα από
την αντικειμενική εξέταση πρέπει να συνεκτιμώνται.
Διαφορετικό παθογόνο θα πιθανολογήσουμε σε περίπτωση μηνιγγίτιδας σε στρατιωτικό προσωπικό
με εμπύρετο και πετεχειώδες εξάνθημα και άλλο σε
νευροχειρουργικό ασθενή με βαλβίδα υδροκεφάλου
ή σε HIV θετικό ασθενή και χαμηλά CD4 κύτταρα.
(Πίνακας 3)
Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανομένης εμφάνισης αντοχής του πνευμονιόκοκκου στις πενικιλίνες,
τα περισσότερα εμπειρικά σχήματα για βακτηριακή
μηνιγγίτιδα της κοινότητας περιλαμβάνουν μια κεφαλοσπορίνη γ’ γενεάς (κεφτριαξόνης ή κεφοταξίμης) και
βανκομυκίνη.(71,72) Η αμπικιλλίνη προστίθεται στο
εμπειρικό σχήμα σε περιπτώσεις που υποψιαζόμαστε
λοίμωξη από Listeria monocytogenes (νεογνική ηλικία,
άτομα>50 ετών, ανοσοκαταστολή).(71,72)
Η βανκομυκίνη αν και φάρμακο με προβληματική
φαρμακοκινητική στο ΚΝΣ (οι στάθμες εξαρτώνται από
τη φλεγμονή των μηνίγγων) έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ακόμα και ως μονοθεραπεία σε πνευμονιοκοκκική
μηνιγγίτιδα.(73) Η προσθήκη της στο εμπειρικό σχήμα
συστήνεται σε περιπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί
στην περιοχή στελέχη πνευμονιοκόκκου ανθεκτικά
στα β-λακταμικά αντιβιοτικά, ενώ ενδείκνυται ως
θεραπευτική αγωγή όταν έχει απομονωθεί στο ΕΝΥ
στέλεχος με υψηλή αντοχή στην πενικιλίνη (MIC >2
microgram/mL) ή στέλεχος με MIC >0.5 microgram/mL
στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς.
Με προσοχή θα πρέπει να αποφασίζεται η συγχορήγηση δεξαμεθαζόνης με βανκομυκίνη καθότι η μείωση
της φλεγμονής των μηνίγγων που επιτυγχάνει η πρώτη
επιφέρει μείωση των επίπεδων του αντιμικροβιακού
στο ΚΝΣ.(73,74) Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται
η προσθήκη ριφαμπικίνης στο σχήμα.(46)
Σε περιπτώσεις νοσοκομειακής μηνιγγίτιδας η
απόφαση χορήγησης αντιμικροβιακών θα πρέπει να
λαμβάνεται με βάση το ιστορικό του ασθενούς και
τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα-φαινοτύπους
αντοχής. Με βάση μελέτες παρατήρησης, η εμπειρική
θεραπεία πρέπει να καλύπτει τόσο τα Gram αρνητικά
(Klebsiella pneumoniae και Pseudomonas aeruginosa)
όσο και τα Gram θετικά (MRSA) που πιθανώς εμπλέκονται στη λοίμωξη.(75)
Ο συνδυασμός βανκομυκίνης με τρίτης ή τέταρτης
γενιάς κεφαλοσπορίνη ή καρβαπενέμη είναι λογική
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επιλογή εμπειρικής αγωγής. Νεότερα αντισταφυλοκοκκικά (π.χ. Linezolid ή Daptomycin) έχουν επιτυχώς
χρησιμοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν κλινικές
μελέτες σύγκρισης τους με βανκομυκίνης.(76,77)
Η συγχορήγηση κορτικοστεροειδών

Η θανάτωση των μικροοργανισμών στο ΚΝΣ με
τη χορήγηση των αντιμικροβιακών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της φλεγμονώδους αντίδρασης.
Κυτταρικά υπολείμματα των μικροβίων διεγείρουν
τα μακροφάγα και μικρογλοία απελευθερώνοντας
ποροφλεγμονώδεις παράγοντες. (IL-1 & TNF). Η δεξαμεθαζόνη έχει πολλαπλές αντιφλεγμονώδεις δράσεις

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναστολής
της φλεγμονής στο ΚΝΣ και σταθεροποίησης του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Η χορήγηση της είναι καλύτερο να πραγματοποιείται 15 με 20 λεπτά
πριν από τη χορήγηση των αντιμικροβιακών. Αυτό
επιτυγχάνει καλύτερη αναστολή της διέγερσης των
μακροφάγων και μικρογλοίων πριν αυτά διεγερθούν
από τα βακτηριδιακά υπολείμματα.
Η χρήση κορτιστεροειδών (συνήθως δεξαμεθαζόνης) έχει δείξει μείωση της θνητότητας και των
υπολειπόμενων νευρολογικών βλαβών τόσο σε πειραματικά μοντέλα όσο και σε μελέτες μηνιγγίτιδας σε
παιδιατρικό πληθυσμό όπου και συστήνεται.(35,78,79)
Σε μελέτες ενήλικων τα αποτελέσματα είναι αντιφατι-
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κά.(80) Παράγοντες όπως η γεωγραφική περιοχή και
η επιδημιολογία της, το είδος του μικροοργανισμού,
καθώς και η ανοσιακή κατάσταση ή η ηλικία των
ασθενών μεταβάλλουν τις ενδείξεις για χορήγηση
κορτικοειδών.(78)
Παρότι στις οδηγίες της IDSA του 2004 υποστηρίζεται η χορήγηση κορτιζόνης σε ενήλικες ασθενείς
με οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα τα αποτελέσματα από πρόσφατες μεγάλες μελέτες θέτουν νέους
προβληματισμούς μειώνοντας τις ενδείξεις χορήγησης.(46,81,82)
Για την Ευρώπη οι ενήλικοι ασθενείς που φαίνεται
να ωφελούνται περισσότερο από τη εμπειρική χορήγηση κορτιζόνης είναι αυτοί με υποψία πνευκονιοκοκικκής
μηνιγγίτιδας και κλίμακα γλασκώβης μεταξύ 8 και 11.
Η δόση που προτείνεται είναι 0,15mg/kg/8 ώρες για
τέσσερεις ημέρες ξεκινώντας λίγο πριν ή μαζί με την
πρώτη δόση των αντιμικροβιακών.(35)
Το όφελος των κορτικοειδών στη θεραπεία ενηλίκων
με οξεία μικροβιακή μηνιγγίτιδα της κοινότητας δεν
έχει πλήρως διευκρινιστεί και σίγουρα θα αποτελέσει
θέμα εξελίξεων στο μέλλον.(83)
Υποστηρικτική αγωγή

Οι ασθενείς με μηνιγγίτιδα είναι βαρέως πάσχοντες και έχουν ανάγκη ανάλογης ιατρικής φροντίδας.
Η κατάλληλη υποστήριξη της αναπνευστικής και
κυκλοφορικής παροχής είναι σημαντική καθ΄όλη τη
διάρκεια της νόσου. Η τακτική, περιοδική ανά συστήματα επανεκτίμηση του ασθενούς βοηθάει την έγκαιρη
αναγνώριση επιδείνωσης ή επιπλοκής. Διαταραχή
του επιπέδου συνείδησης σε ασθενείς με μηνιγγίτιδα
μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως:
επέκταση της μηνιγγικής φλεγμονής, εγκεφαλικό
απόστημα με συνοδό οίδημα, πυρετό, υπονατριαιμία
λόγω συνδρόμου απρόσφορης έκκρισης της αντιδιουρητικής ορμόνης (SIAD), τοξικότητα υψηλών δόσεων
αντιβιοτικών (β λακταμικά καρβαπενέμες) κ.α.
Άμεσες επιπλοκές

Η μη κλινική ανταπόκριση μέσα σε 24-48 ώρες
από την έναρξη της αγωγής πρέπει να θεωρείται
αποτυχία θεραπείας.(46) Η επανάληψη της ΟΝΠ
είναι ο καλύτερος τρόπος επιβεβαίωσης της αντιμικροβιακής αποτυχίας και συστήνεται στην περίπτωση
αυτή. Ως πρώιμοι μάρτυρες βελτίωσης αναφέρονται
η αποκατάσταση της υπογλυκορραχίας και η μείωση
του LDH στο ΕΝΥ.(84)
Υπονατριαιμία και επιληπτικές κρίσεις περιγράφονται ως οι συχνότερες επιπλοκές της νόσου. Το 25%

των ασθενών με μηνιγγίτιδα αναπτύσσουν υπονατριαιμία.(85) Τα αίτια είναι πολυπαραγοντικά όπως
επιθετική ενυδάτωση, SIADH, επινεφριδιακή ανεπάρκεια κ.α. Η στενή παρακολούθηση και διόρθωση των
ηλεκτρολυτικών διαταραχών είναι απαραίτητη σε
αυτούς τους ασθενείς.
Επιληπτικές κρίσεις εμφανίζει το 13-15% των ασθενών με βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Ηλεκτροεγκεφαλική
καταγραφή και μελέτη συστήνεται σε όλους του ασθενείς που θα εμφανίσουν κρίσεις και ειδικά σε αυτούς
με γνωστό ιστορικό.(46,59) Η χρήση αντιεπιληπτικών
συστήνεται στους ασθενείς που θα εμφανίσουν επιληψία και σε αυτούς με παρουσία χωροκατακτιτικής
εξεργασίας από την απεικόνιση του ΚΝΣ. Η προφυλακτική αγωγή με αντιεπιληπτικά για όλους τους
ασθενείς με μηνιγγίτιδα δεν συστήνεται.
Η εμφάνιση υδροκεφάλου ως οξεία επιπλοκή της
βακτηριακής μηνιγγίτιδας περιγράφεται στο 3-8%
των ασθενών.(46) Η αυξημένη πίεση ΕΝΥ υποδηλώνει
υδροκέφαλο και η απεικόνιση θα θέσει τη διάγνωση.
Επαναλαμβανόμενες παρακεντήσεις, κοιλιοστομία ή η
τοποθέτηση βαλβίδας είναι θεραπευτικές λύσεις που
έχουν χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα.(83)
Προγνωση, χρονιες υπολειμματικες βλαβες
Η ετήσια θνητότητα της βακτηριακής μηνιγγίτιδας
στις ΗΠΑ παρουσιάζει μείωση με την ευρεία διάδοση
του εμβολιασμού για τον πνευμονιόκοκκο. Οι θάνατοι
από 6.000/έτος πριν την εισαγωγή του εμβολίου μειώθηκαν το 2003 σε λιγότερους από 1.000/έτος. Παρότι
η συνολική επίπτωση παρουσιάζει μειούμενη τάση,
αύξηση της επίπτωσης παρατηρείται στις μεγάλες
ηλικίες και σε ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. γηριατρικοί ασθενείς ανοσοκατεσταλμένοι).(6,86) Κατά πόσο
αυτή η ηλικιακή διαφοροποίηση εξαρτάται από την
ευρεία διάδοση των εμβολίων ή άλλους παράγοντες
όπως η γήρανση του πληθυσμού ή/και η αύξηση των
ανοσοκατεσταλμένων μένει να διερευνηθεί.
Διακυμάνσεις στη θνητότητα παρατηρούμε ανάλογα με την ηλικία και το μικροβιακό αίτιο της μηνιγγίτιδας. Η θνητότητα κυμαίνεται στο 4-10% για τον
παιδιατρικό πληθυσμό, 25% για τους ενήλικες και 50%
για τον γηριατρικό πληθυσμό.(26,29) Για μηνιγγίτιδα
από H. influenzae, N. meningitidis, group B streptococci
η θνητότητα είναι μεταξύ 3-7% και για μηνιγγίτιδα από
S. pneumoniae 20-25% και L. monocytogenes αγγίζει
το 30-40%.(6,7,31)
Η πρόγνωση ποικίλει και εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες όπως ηλικία, παράγοντες συνοσηρότητας,
απομονωθέν παθογόνο, νευρολογική εικόνα κατά την
εισαγωγή. Η θνητότητα έχει βρεθεί ότι αυξάνει με την
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παρουσία των παρακάτω κλινικών παραμέτρων(7):
• Μειωμένο επίπεδο συνείδησης κατά την εισαγωγή
στο νοσοκομείο
• Σημεία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης
• Επιληπτικές κρίσεις κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο
από την εισαγωγή
• Ηλικία (>50 ετών και βρεφική)
• Συνοσηρότητα
• Ανάγκη μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής
• Καθυστέρηση στην έναρξη αγωγής
Ποσοστό 25% των ενηλίκων με οξεία βακτηριακή
μηνιγγίτιδα θα παρουσιάσει χρόνια υπολειμματική
βλάβη και το ποσοστό αυτό επηρεάζεται από το αίτιο
της μηνιγγίτιδας. Συνήθεις υπολειπόμενες βλάβες είναι
η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (συχνή σε παιδιά με λοίμωξη από H. influenzae), η έκπτωση νοητικού πηλίκου,
διαταραχές συμπεριφοράς, διαταραχές μνήμης, ζάλη,
αστάθεια, ελλείμματα κινητικότητας, υδροκέφαλος,
επιληπτικές κρίσεις και αποστήματα.
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Προσέγγιση στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή
με λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος
ΙΓ Μπαραμπούτης

summary
BARABOUTIS GI. Central nervous system infections in immunocompromised hosts. Central
nervous system (CNS) infections best are approached clinically in terms of the mode of their clinical
expression. CNS infections in normal and compromised hosts may be viewed as presenting either
as an infection primarily involving the meninges (e.g., meningitis/meningoencephalitis), or as a CNS
mass lesion (e.g., brain abscess). Meningitis may be defined clinically as a CNS infection involving
the meninges that presents with fever and nuchal rigidity. Patients with meningitis usually have a
clear sensorium without symptoms or signs of encephalopathy. Encephalitis, in contrast, presents
with mental confusion, lethargy or coma without the nuchal rigidity characteristic of meningeal
involvement. Meningoencephalitis is a term used to describe patients with CNS infections who have
features of both encephalitis and meningitis. Patients presenting with brain abscesses have a CNS
mass lesion, and the symptoms are related to mass effects. Unless the brain abscess ruptures into
the ventricular system, there are no signs of meningitis in patients with brain abscess. Patients with
brain abscesses may have various defects in cognitive function but are not encephalopathic as are
patients with encephalitis. The most common meningeal pathogens in normal and compromised
hosts are bacterial pathogens (e.g., Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Hemophilus
influenzae, etc.). Encephalitis usually is caused by viruses, herpes simplex being the most common
cause of nonseasonal (i.e., nonzoonotic) encephalitis. Meningoencephalitis may be caused by the
less common bacteria, and by organisms that are not the usual bacterial viruses (e.g., Mycoplasma
pneumoniae, Listeria monocytogenes, etc). Mycobacterium tuberculosis (TB) clinically may manifest
as meningitis, vasculitis, or mass lesions (e.g., tuberculomas mimicking a brain abscess). Yeast and
fungi also may manifest as mass lesion mimicking a CVA or brain abscess. As a general principle,
various microorganisms have a tropism for various parts of the CNS, which explains the range and
differences of clinical presentation among different groups of microorganisms. These general principles
pertain to the normal and the compromised host. The clinical approach to the compromised host
with CNS infections depends on an analysis of the nature and severity of the host defense defect
combined with the clinical syndromic presentation. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
222-234, 2010.
Key words: meningitis, meningoencephalitis, encephalitis, CNS mass lesion, immunosuppression.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι λοιμώξεις του Κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) γενικά προσεγγίζονται καλύτερα κλινικά με βάση την κλινική έκφρασή τους. Είτε σε ανοσοεπαρκείς είτε σε ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς, μπορεί να θεωρηθεί ότι εμφανίζονται είτε κυρίως με τη συμμετοχή των μηνίγγων
(π.χ., μηνιγγίτιδα/μηνιγγοεγκεφαλίτιδα),είτε κυρίως του εγκεφαλικού παρεγχύματος (εγκεφαλίτιδα) είτε σαν μάζα (π.χ., απόστημα εγκεφάλου). Η μηνιγγίτιδα χαρακτηρίζεται από πυρετό,
αυχενική δυσκαμψία και συνήθως καλό επίπεδο συνείδησης χωρίς εικόνα εγκεφαλοπάθειας.
Η εγκεφαλίτιδα, αντίθετα, χαρακτηρίζεται από διανοητική σύγχυση, λήθαργο ή κώμα χωρίς
αυχενική δυσκαμψία. Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασθενείς με λοιμώξεις ΚΝΣ που έχουν χαρακτηριστικά και εγκεφαλίτιδας και μηνιγγίτιδας.
Ασθενείς με αποστήματα εγκεφάλου έχουν συμπτώματα που σχετίζονται με την παρουσία μάζας
στο ΚΝΣ. Εκτός αν το απόστημα εγκεφάλου ραγεί μέσα στο κοιλιακό σύστημα, δεν υπάρχουν
συμπτώματα μηνιγγίτιδας. Μπορεί να εμφανιστούν ποικίλες νευρογνωσιακές διαταραχές αλλά
όχι εγκεφαλοπάθεια όπως σε ασθενείς με εγκεφαλίτιδα. Τα πιο κοινά παθογόνα που προκαλούν μηνιγγίτιδα σε ανοσοεπαρκείς ή σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς είναι μικροβιακά
παθογόνα (π.χ., Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, κ.λπ.).
Εγκεφαλίτιδα συνήθως προκαλείται από ιούς, με τον απλό έρπητα να είναι η πιο κοινή αιτία μη
εποχιακής εγκεφαλίτιδας. Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα μπορεί να προκληθεί από λιγότερο συνηθισμένα
βακτηρίδια και ιούς (π.χ., Mycoplasma pneumoniae, Listeria monocytogenes, κ.λπ.). Η λοίμωξη
από μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης κλινικά μπορεί να εκδηλωθεί ως μηνιγγίτιδα, αγγειίτιδα,
ή εικόνα μάζας (φυμάτωμα ή φυματιώδες απόστημα). Λοίμωξη από μύκητες μπορεί επίσης να
εκδηλωθεί με φαινόμενα μάζας και να μιμείται εγκεφαλικό επεισόδιο ή απόστημα εγκεφάλου.
Ως γενική αρχή, διάφοροι μικροοργανισμοί έχουν διαφορετικό τροπισμό για διάφορα μέρη του
ΚΝΣ, γεγονός που εξηγεί το εύρος και τις διαφορές της κλινικής παρουσίασης. Αυτό αφορά και
σε ανοσοεπαρκείς και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Επομένως η κλινική προσέγγιση στον
ανοσοκατασταλμένο ασθενή με λοίμωξη ΚΝΣ θα στηριχθεί στην ανάλυση του είδους/ειδών και
της σοβαρότητας των ανοσολογικών ελλειμμάτων σε συνδυασμό με την κλινική συνδρομική
παρουσίαση. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 222-234, 2010.
Λέξεις κλειδιά: μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, χωροκατακτητική εξεργασία,
ανοσοκαταστολή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς με σημεία και
συμπτώματα λοίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) διαφέρουν από τους ασθενείς χωρίς
ελλείμματα ανοσίας σε πολλές σημαντικές πτυχές.
Εξαιρουμένων των αποστημάτων του εγκεφάλου,
τα οποία είναι συχνά πολυμικροβιακά, οι λοιμώξεις
ΚΝΣ στα φυσιολογικά άτομα προκαλούνται συνήθως
από ένα παθογόνο. Σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, χωρίς να παύει να ισχύει η παραπάνω δήλωση,
μπορεί να συνυπάρχουν και περισσότερα από ένα
παθογόνα. Στη βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η παρουσίαση είναι συνήθως οξεία σε ανοσοεπαρκή άτομα,
αλλά συχνά είναι υποξεία ή με ήπια συμπτώματα σε
ανοσοκατασταλμένα άτομα. Παρά την ανησυχία για

άτυπες παρουσιάσεις από παθογόνους οργανισμούς
σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, τις περισσότερες φορές πρόκειται για διακυμάνσεις στην ένταση
και βαρύτητα των συμπτωμάτων και όχι για τέτοιες αποκλίσεις στην κλινική εικόνα ώστε να αλλάζει
σημαντικά η διαφορική διάγνωση σε σχέση με τους
ανοσοεπαρκείς. Τονίζεται, ότι οι λοιμώξεις του ΚΝΣ
είναι σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή
και σε ανοσοεπαρκείς και σε ανοσοκατασταλμένους.
Η διαφορά είναι ότι η λοιμώδης διαδικασία τείνει να
είναι πιο σοβαρή και παρατεταμένη στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Ένα μείζον πρόβλημα στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, σε αντίθεση με τους ανοσοεπαρκείς,
είναι η πιθανότητα μη λοιμώδη αίτια να μιμούνται
λοιμώξεις στο ΚΝΣ. Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να
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λαμβάνουν υπόψη ότι μια ποικιλία μη λοιμωδών αιτίων
ενδέχεται να μιμούνται μηνιγγίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, εγκεφαλίτιδα, ή απόστημα του εγκεφάλου. Στη
διαγνωστική προσέγγιση στον ανοσοκατασταλμένο
ασθενή με σημεία και συμπτώματα λοίμωξης ΚΝΣ,
αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για
αποκλεισμό τέτοιων αιτίων, ώστε στη συνέχεια ή
ταυτόχρονα να αναζητείται το συγκεκριμένο αίτιο
της λοίμωξης (Πίνακας 1) [1-333].

ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΑΙΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς συχνά λαμβάνουν
θεραπείες, παρενέργειες των οποίων μπορούν να
μιμούνται λοιμώδεις διεργασίες στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό (ΕΝΥ). Επίσης, οι ίδιες οι διεργασίες που προκαλούν τα ανοσολογικά ελλείμματα μπορούν από μόνες
τους να παρουσιάζονται με εικόνα λοίμωξης του ΚΝΣ.
Άσηπτη μηνιγγίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας, για
παράδειγμα από έγχυση σκιαγραφικών ουσιών, ή
που προκαλείται από φάρμακα λαμβανόμενα από το
στόμα (π.χ. μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
[ΜΣΑΦ]) από ανοσοεπαρκείς ή ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς, συχνά μπορεί να εκδηλωθεί ως άσηπτη
μηνιγγίτιδα απλώς και μόνο επειδή ο ασθενής είναι
ανοσοκατασταλμένος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Διαφορές λοιμώξεων κεντρικού νευρικού
συστήματος σε ανοσοεπαρκή και ανοσοκατασταλμένα
άτομα
Ανοσοεπαρκείς
• Συνήθως οξεία εμφάνιση
• Μονήρες αίτιο
• Συγκεκριμένη γκάμα πιθανών παθογόνων με βάση επιδημιολογικά στοιχεία, ηλικία, ανατομικές ανωμαλίες κεφαλής/τραχήλου και εγκεφάλου, συνυπάρχοντα προβλήματα
υγείας
• Πιο συχνά σύνδρομα: μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα
Ανοσοκατασταλμένοι
• Όχι σπάνια υποξεία εμφάνιση ή με ήπια συμπτώματα
• Ένα ή περισσότερα παθογόνα (ταυτόχρονα ή διαδοχικά)
• Πιθανά παθογόνα ανάλογα με το είδος, βαρύτητα και
διάρκεια των ανοσολογικών ελλειμμάτων (αυτά των
ανοσοεπαρκών και επιπρόσθετα)
• Εικόνα εγκεφαλικού επεισοδίου ή φαινόμενα μάζας ΚΝΣ
(απόστημα) ως ο συχνότερος τύπος κλινικής παρουσίασης

Ο κλινικός ιατρός δεν θα πρέπει να υποθέτει ότι
ο ασθενής πάντα έχει κάποια εξωτική λοίμωξη. Στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, μια προσεκτική λήψη
του ιστορικού και φυσική εξέταση, σε συνδυασμό με
την αξιολόγηση των ανοσολογικών ελλειμμάτων και
των κλινικών εκδηλώσεων μπορούν να οδηγήσουν με
ικανοποιητική ακρίβεια σε μια προκαταρκτική κλινική
διάγνωση/διαγνώσεις. Ασθενείς με κακοήθειες, που
λαμβάνουν χημειοθεραπεία, συχνά είναι θρομβοπενικοί και μπορεί να εμφανίσουν αιμορραγία στο ΚΝΣ,
που μπορεί να μιμείται ένα απόστημα εγκεφάλου ή
να επιδρά στη νοητική κατάσταση του ασθενούς και
να συγχέεται με εγκεφαλοπάθεια. Οι ασθενείς μετά
από κρανιοτομή μπορεί να αναπτύξουν σύνδρομο
οπισθίου κρανιακού βόθρου, που μπορεί να μοιάζει
κλινικά με βακτηριακή ή άσηπτη μηνιγγίτιδα και να
συνοδεύεται από σημαντικά παρόμοιες μεταβολές στο
ΕΝΥ σε σχέση με την άσηπτη μηνιγγίτιδα. Το σύνδρομο
οπισθίου κρανιακού βόθρου και οι ανωμαλίες ΕΝΥ από
τις οποίες συνοδεύεται, σχετίζονται με τον αριθμό των
ερυθρών αιμοσφαιρίων στο ΕΝΥ που προκύπτουν από
την κρανιοτομή. Οι χρώσεις κατά Gram και οι καλλιέργειες ΕΝΥ είναι αρνητικές στο σύνδρομο οπισθίου
κρανιακού βόθρου. Τα συμπτώματα είναι ευθέως
ανάλογα με τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων
στο ΕΝΥ και η αποδρομή των συμπτωμάτων ακολουθεί
την απομάκρυνση των ερυθρών αιμοσφαιρίων από
το ΕΝΥ με τους υπάρχοντες φυσιολογικούς μηχανισμούς. Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς με λευχαιμίες
και εξαιρετικά υψηλό περιφερικό αριθμό λευκοκυττάρων (WBCs) μπορεί να εμφανίσουν λευκόσταση, που
μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα από το ΚΝΣ ή
τους πνεύμονες (Πίνακας 2) [7,9,21,28,33].

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η κλινική συνδρομική παρουσίαση (π.χ., μηνιγγίτιδα,
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μάζα ΚΝΣ), καθορίζει τις διαγνωστικές πιθανότητες. Για παράδειγμα,
για ασθενείς με εγκεφαλίτιδα, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση λοίμωξη από
H. influenzae. Για ασθενείς με μηνιγγίτιδα, ακόμη και
με ελλείμματα στην κυτταρική ανοσία, δεν θα πρέπει
να περιλαμβάνεται η τοξοπλάσμωση στη διαφορική
διάγνωση. Μετά τον προσανατολισμό του κλινικού
για το είδος του συνδρόμου, άρα και τα πιθανά παθογόνα, το επόμενο βήμα είναι να αξιολογηθεί το είδος
και η σοβαρότητα των ανοσολογικών ελλειμμάτων.
Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται με
γενικότητα και ασάφεια ως ανοσοκατασταλμένοι,
αλλά θα πρέπει να προσεγγίζονται γνωρίζοντας ότι
συγκεκριμένες διαταραχές, παθολογικές διεργασίες

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μη λοιμώδη αίτια στη διαφορική διάγνωση
λοιμώξεων κνσ σε ανοσοκατασταλμένα άτομα
• Άσηπτη μηνιγγίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας
- Τοξικά και μεταβολικά αίτια
- Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
- Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων (OKT3)
- Αντι-θυμοκυτταρική σφαιρίνη (ATG)
- Τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη (TMP-SMX)
- Αζαθειοπρίνη
• Αγγειίτιδα ΚΝΣ
• Εγκεφαλίτιδα από Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο
- Νευροσαρκοείδωση (μηνιγγίτιδα)
• Εμβολική νόσος από μαραντική ενδοκαρδίτιδα (μη βακτηριακή θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα)
- Εμβολική νόσος από κακοήθειες
• Πρωτοπαθείς ή μεταστατικές κακοήθειες στο ΚΝΣ (μηνιγγική καρκινωμάτωση)
- Οξεία μυελογενής λευχαιμία (AML)
- Οξεία λεμφογενής λευχαιμία (ALL)
- Νόσος Hodgkin
- Μη-Hodgkin λεμφώματα
- Πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ
- Μελάνωμα
- Κακοήθειες μαστού
- Βρογχογενές καρκίνωμα
- Όγκοι νεφρού (υπερνέφρωμα)
- Όγκοι από βλαστικά κύτταρα
• Λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο σχετιζόμενο με ιό EpsteinBarr (EBV) μετά μεταμόσχευση (PTLD)
• Νόσος λεγεωναρίων
• Σύνδρομο οπισθίου κρανιακού βόθρου
• Υπαραχνοειδής αιμορραγία
- Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία
- Λευκόσταση ΚΝΣ
- Θρομβοκυττοπενία
- Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
- Λειτουργικές ανωμαλίες αιμοπεταλίων
- Διαταραχές πήξης
- Μεταστάσεις στο ΚΝΣ
• Θρομβωτικά και εμβολικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

και λήψη ορισμένων θεραπειών σχετίζονται με συγκεκριμένα ανοσολογικά ελλείμματα, τα οποία, στη
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συνέχεια, προβλέπουν σε μεγάλο βαθμό τα πιθανά
παθογόνα. Με τη σειρά τους, τα πιθανά παθογόνα
της διαφορικής διάγνωσης καθορίζουν επίσης την
κλινική εκδήλωση της λοίμωξης του ΚΝΣ. Με λίγα
λόγια, η ταυτόχρονη θεώρηση του εμφανιζόμενου
συνδρόμου, σε συνδυασμό με την ανάλυση των ειδικών
ανοσολογικών ελλειμμάτων, κατευθύνει τη διαφορική
διάγνωση. (Πίνακας 3) [8,27].

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Πολύ συχνά, οι κλινικοί ιατροί θεωρούν τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς λόγω μιας ποικιλίας
διεργασιών, νόσων ή θεραπειών ως μια ενιαία κατηγορία, όπου οι διαγνωστικές πιθανότητες είναι
απεριόριστες. Η ανοσοκαταστολή μπορεί να προσεγγιστεί μελετώντας ένα ένα τα συστατικά της για
το συγκεκριμένο ασθενή. Δυσλειτουργία ή παραβίαση
μηχανικών φραγμών (π.χ. δέρμα, βλεννογόνοι) προδιαθέτει σε εισβολή παθογόνων από την φυσιολογική
χλωρίδα (δηλαδή, έλλειμμα στο διάτρητο πέταλο του
ηθμοειδούς επιτρέπει πρόσβαση στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό σε μηνιγγικά παθογόνα, που συχνά αποικίζουν
το στοματοφάρυγγα, με το ίδιο τρόπο που ο αντίστοιχος αποικισμός με πνευμονιόκοκκο προδιαθέτει
σε πνευμονία) (Πίνακας 4).
Ελλείμματα ανοσίας μη σχετιζόμενα με μηχανικούς
φραγμούς μπορεί να αφορούν κοκκιοκύτταρα ή λεμφοκύτταρα. Οι διαταραχές των λεμφοκυττάρων μπορεί
να είναι ποιοτικές, ποσοτικές ή μικτές και μπορεί
να αφορούν Β ή Τ-λεμφοκύτταρα. Αντισώματα που
παράγονται από Β λεμφοκύτταρα είναι υπεύθυνα
για τη χημική ανοσία. Διαταραχές στον αριθμό ή τη
λειτουργία των Τ-λεμφοκυττάρων ή των μακροφάγων
έχουν σαν αποτέλεσμα την εξασθένιση της κυτταρικής
ανοσίας. Οι περισσότερες επίκτητες διαταραχές του
ανοσοποιητικού επηρεάζουν μια πτυχή της ανοσίας
του ασθενούς. Η νόσος Hodgkin οδηγεί σε διαταραχή
της λειτουργίας των T-λεμφοκυττάρων και μακροφάγων με αποτέλεσμα μειωμένη κυτταρική ανοσία. Οι
ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, αν συνοδεύεται από λευκοπενία, εμφανίζουν σαφείς διαταραχές
του αριθμού και λειτουργίας των κοκκιοκυττάρων.
Χρόνια θεραπεία με κορτικοστεροειδή επηρεάζει και
τα Β-και τα Τ-λεμφοκύτταρα. Ανοσοκατασταλτικές
θεραπείες, που χρησιμοποιούνται σε μεταμόσχευση
οργάνων, κυρίως καταστέλλουν την κυτταρική ανοσία
που διαμεσολαβείται μέσω των Τ-λεμφοκυττάρων
(Πίνακας 5).
Άλλες διαταραχές, όπως η χρόνια λεμφογενής
λευχαιμία (ΧΛΛ), χαρακτηρίζονται από μικτή δυσλει-
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Προσέγγιση στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή με λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Διαγνωστική προσέγγιση σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με εικόνα λοίμωξης του κεντρικού νευρικού
συστήματος
Σύνδρομο
Εικόνα μηνιγγίτιδας

Διαγνωστικές επεμβάσεις
Οσφυονωτιαία παρακέντηση:

Σχόλια
• Προσδιορισμός ανοσολογικών ελλειμμάτων

για πρόβλεψη των πιθανότερων παθογόνων
• Λευκά αιμοσφαίρια/τύπος
• Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
• γλυκόζη/πρωτεΐνη

• Αποκλεισμός μη λοιμωδών αιτίων μηνιγγίτιδας

• γαλακτικό οξύ

• Η εμπειρική θεραπεία θα βασιστεί στα αρχικά

ευρήματα της εξέτασης ΕΝΥ
• κυτταρολογική εξέταση
• χρώσεις και καλλιέργειες για βακτήρια
• χρώσεις και καλλιέργειες για μύκητες

και μυκοβακτηρίδια
Εικόνα εγκεφαλίτιδας/
εγκεφαλοπάθειας
ή φαινόμενα μάζας ΚΝΣ

Αξονική/μαγνητική τομογραφία
εγκεφάλου:

• Προσδιορισμός ανοσολογικών ελλειμμάτων

για πρόβλεψη των πιθανότερων παθογόνων

• αποκλεισμός εγκεφαλίτιδας
• αποκλεισμός χωροκατακτητικής

εξεργασίας
• αποκλεισμός υδροκεφάλου

• Αποκλεισμός μη λοιμωδών αιτίων (ιστορικό,

φυσική εξέταση και ακτινολογικά ευρήματα)
• αποκλεισμός αιμορραγίας ΚΝΣ
• Εμπειρική θεραπεία με βάση τα πιθανά

παθογόνα, ειδική θεραπεία με βάση βιοψία
εγκεφάλου
Οσφυονωτιαία παρακέντηση σε μη
ύπαρξη οιδήματος οπτικών θηλών:
• Λευκά αιμοσφαίρια/τύπος
• Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
• γλυκόζη/πρωτεΐνη
• γαλακτικό οξύ
• κυτταρολογική εξέταση
• χρώσεις και καλλιέργειες για βακτήρια
• χρώσεις και καλλιέργειες για μύκητες
και μυκοβακτηρίδια

τουργία των Τ και Β λεμφοκυττάρων αν και η ΧΛΛ
κυρίως συνοδεύεται από ελλείμματα της χημικής
ανοσίας. Το πολλαπλό μυέλωμα είναι μια ασθένεια
που διαταράσσει τη λειτουργία των λεμφοκυττάρων
με επακόλουθη διαταραχή της χυμικής ανοσίας. Εάν
ο ασθενής έχει πολλαπλό μυέλωμα, η κλινική υποψία
πρέπει να κατευθυνθεί σε παθογόνα όπου υπάρχει αυξημένη ευπάθεια και τέτοια είναι τα βακτήρια με κάψα
(π.χ. S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis).
Συνήθως αυτά τα παθογόνα προκαλούν λοιμώξεις που

περιορίζονται σε συγκεκριμένα συστήματα οργάνων
αλλά μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις. Για παράδειγμα,
ο S. pneumoniae προκαλεί λοιμώξεις του ανώτερου
αναπνευστικού, πνευμονία, μηνιγγίτιδα και αρθρίτιδα
(τα συχνότερα). Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να
υπάρχει ταυτόχρονη προσβολή των μηνίγγων και άλλες
εντοπίσεις (συνήθως το αναπνευστικό) (Πίνακας 6).
Συνδυασμένα ανοσολογικά ελλείμματα είναι συνηθισμένα στην κλινική πράξη. Για παράδειγμα, εάν
ασθενής με πολλαπλό μυέλωμα λαμβάνει χημειοθερα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Αίτια ανεπάρκειας ανατομικών φραγμών ή
αιματοεγκεφαλικού φραγμού σχετιζόμενα με λοιμώξεις
ΚΝΣ
Σχετιζόμενα με παρεμβάσεις εκτός ΚΝΣ
• Μαστεκτομή (Staphylococcus aureus)
• Χειρουργική πεπτικού
• Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες (Listeria monocytogenes,
Candida, Aspergillus)
Σχετιζόμενα με ανεπάρκεια αιματοεγκεφαλικού φραγμού
• Κατάγματα κρανίου
• Χειρουργικές επεμβάσεις στο κρανίο
• Ανεπάρκεια διάτρητου πετάλου ηθμοειδούς
• Συσκευές παρακολούθησης ενδοκράνιας πίεσης
• Συσκευές παράκαμψης ΕΝΥ (shunts)
• Συσκευές παροχέτευσης ΕΝΥ (drains)
• Ommaya reservoirs
Παθογόνα λοιμώξεων ΚΝΣ σε ανεπάρκειες φραγμών
Συνήθη
Ασυνήθη
Staphylococcus epidermidis
Aspergillus
Staphylococcus aureus
Candida albicans
Klebsiella species
Flavobacterium
και άλλα gram-αρνητικά
meningosepticum

πεία που οδηγεί σε ουδετεροπενία, τότε είναι ευπαθής
και σε παθογόνα που ευνοούνται σε ανεπάρκεια των
Β-λεμφοκυττάρων και σε ουδετεροπενία. Εάν ένας

τέτοιος ασθενής εμφανίσει εικόνα σήψης και βακτηριαιμίας χωρίς συμπτώματα και σημεία προσβολής του
ΚΝΣ, η λοίμωξη κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται
με την ουδετεροπενία και η εμπειρική αγωγή πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Εάν όμως εμφανίσει
εικόνα προσβολής του ΚΝΣ, η λοίμωξη, κατά πάσα
πιθανότητα, σχετίζεται με την ανεπάρκεια των Β λεμφοκυττάρων λόγω της υποκείμενης νόσου. (Πίνακας
7). [8,15,26-28,33].
Στον ίδιο ασθενή, εάν φέρει κεντρικό φλεβικό καθετήρα επί μακρόν, υπάρχει ευπάθεια και σε λοιμώξεις
λόγω ανεπάρκειας φραγμών του δέρματος και, σε
περίπτωση εικόνας σήψης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα παθογόνα (Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, αερόβια gram-αρνητικά
βακτηρίδια κ.λπ.).
Σε πολλούς ασθενείς η διαφορική διάγνωση είναι
αρκετά ευρεία. Όμως, τα πιο έντονα ανοσολογικά
ελλείμματα είναι αυτά που θα κατευθύνουν κυρίως
τη διαφορική διάγνωση, τη διαγνωστική προσέγγιση
και την εμπειρική θεραπεία. Αν, στην περίπτωση του
παραπάνω ασθενή, δεν λαμβάνεται χημειοθεραπεία ή
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δεν υπάρχει κεντρικός φλεβικός καθετήρας, δεν υπάρχει λόγος να περιληφθούν στη διαφορική διάγνωση
παθογόνα όπως ο S. aureus ή Pseudomonas aeruginosa.
Με αντίστοιχη λογική θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση για το εύρος της εμπειρικής θεραπείας και όχι
να διενεργείται αδικαιολόγητα ευρεία κάλυψη με τη
γενικολογία ότι ο ασθενής είναι ανοσοκατασταλμένος
[10,12,14,22,25,29,33].
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Η ΒΑΘΟΥΣ
ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
Εκτός από το είδος και τον αριθμό των ανοσολογικών
ελλειμμάτων, σημασία για την πρόβλεψη της γκάμας
των πιθανών παθογόνων έχει και η ένταση ή βαθμός
ή βάθος της ανοσοκαταστολής. Από αρκετά χρόνια
χρησιμοποιείται ο όρος «net immunosuppression», για
να υποδηλώσει ότι απλά η δήλωση της χρήσης ή όχι
ανοσοκατασταλτικών δεν δίνει πληροφορίες για το
βάθος της ανοσοκαταστολής. Για παράδειγμα, ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού μπορούν να διαφέρουν
σημαντικά μεταξύ τους ως προς την ευπάθεια σε
λοιμώξεις ανάλογα με το βάθος της ανοσοκαταστολής. Ο ασθενής πολλά χρόνια μετά τη μεταμόσχευση
που είναι σταθεροποιημένος σε χαμηλή δόση ανοσοκατασταλτικών για την αποφυγή της απόρριψης,
διαφέρει από το ασθενή που λαμβάνει έντονη αγωγή
για θεραπεία οξείας απόρριψης. Η διαφορά στην
ευπάθεια σε λοιμογόνα σε μεταμοσχεύσεις οργάνων
λόγω διαφορών στο βάθος της ανοσοκαταστολής
εξηγεί και τη διαφορετική κατανομή των παθογόνων
ανάλογα με το χρονικό σημείο μετά τη μεταμόσχευση.
Επιπρόσθετα, ενεργοποίηση λοιμωδών παραγόντων,
όπως του CMV, μετά τη μεταμόσχευση μπορεί να
οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του βάθους της ανοσοκαταστολής και ευπάθεια σε βακτηριακές και άλλες
λοιμώξεις (Πίνακας 8) [9,15,24,29,30].
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΠΩΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΝΣ
Διαταραχές που σχετίζονται με ανοσολογικά ελλείμματα, συνοδεύονται συνήθως από προβλέψιμες
διαταραχές της ανοσίας, που με τη σειρά τους, προβλέπουν τους πιθανούς παθογόνους παράγοντες και
καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, το κλινικό σύνδρομο της
λοίμωξης του ΚΝΣ. Οι ασθενείς με HIV έχουν μειωμένη
λειτουργία Τ-λεμφοκυττάρων, ανάλογη με τον αριθμό
CD4 λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα τη μειωμένη Τκυτταρική ανοσία. Ως εκ τούτου, ενώ οι ασθενείς με
AIDS είναι δυνατόν να προσβληθούν από διάφορους
μικροοργανισμούς, οι πιο συχνοί μικροοργανισμοί

228

Προσέγγιση στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή με λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Παθογόνα κνσ και παθολογικές διεργασίες σχετιζόμενες με ελλείμματα Τ-κυτταρικής ανοσίας (Τ-λεμφοκύτταρα, μακροφάγα)
Παθολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια Τ-κυτταρικής ανοσίας
• HIV/AIDS
• Νεοπλασίες λεμφοεπιθηλιακού ιστού
• Νόσος Hodgkin, μη Hogdkin λεμφώματα
• Χρόνια ανοσοκατασταλτική θεραπεία
• Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και αιμοποιητικών κυττάρων
• Χρόνια θεραπεία με κορτικοστεροειδή
• Νοσήματα συνδετικού ιστού
• Συστηματικές αγγείτιδες
• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
• Οροαρνητικές αρθρίτιδες
• Λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV)
Παθογόνα ΚΝΣ που απαντώνται με αυξημένη συχνότητα σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με ελλείμματα της Τ-κυτταρικής ανοσίας (Τ-λεμφοκύτταρα/μακροφάγα)
Συχνά
Ασυνήθη
Σπάνια
Listeria
Mycobacterium tuberculosis Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)
Nocardia
Strongyloides stercoralis
Βρουκέλλωση
Toxicara canis
Cryptococcus neoformans
Aspergillus
Mucor
Pneumocystis carinii
Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)
Pseudallescheria boydii
Ιός απλού έρπητα (HSV)
Ιός έρπητα ζωστήρα (VZV)
Toxoplasma gondii

είναι ενδοκυττάρια παθογόνα, γιατί η Τ-κυτταρική
ανοσία είναι κυρίως υπεύθυνη για την προστασία
του ξενιστή από ενδοκυττάριου μικροοργανισμούς.
Εδώ περιλαμβάνονται μύκητες, παράσιτα και ιοί.
Μειωμένη κυτταρική ανοσία προδιαθέτει επίσης σε
λεμφοεπιθηλιακές κακοήθειες. Χρησιμοποιώντας αυτή
την προσέγγιση στη διάγνωση, η διαφορική διάγνωση
ενός ασθενούς με HIV και μάζα ΚΝΣ περιλαμβάνει
τη φυματίωση, τοξοπλάσμωση και πρωτοπαθές
λέμφωμα του ΚΝΣ [1,2,11,16,21,27]. Ο ασθενής με
πολλαπλό μυέλωμα και διαταραγμένη χημική ανοσία
εμφανίζεται συνήθως με μηνιγγίτιδα και όχι μάζα
ΚΝΣ. Μηνιγγίτιδα σε ασθενή με πολλαπλό μυέλωμα
θα οφείλεται πιθανότατα στα συνήθη παθογόνα του
ΚΝΣ που προσβάλλουν τον υγιή πληθυσμό και είναι
ιδιαίτερα συχνά σε ασθενείς με ανεπάρκεια Β-λεμφοκυττάρων και μειωμένη χημική ανοσία (S. pneumoniae,
H. influenzae, και N. meningitidis).
Ο ασθενής με ανεπάρκεια κοκκιοκυττάρων παρουσιάζεται συνήθως με μηνιγγίτιδα και όχι εγκεφαλίτιδα
ή χωροκατακτητική εξεργασία και θα έχει μηνιγγίτιδα
που προκαλείται από τα παθογόνα, που σχετίζονται

με βακτηριαιμία και επίσης είναι σε θέση να προκαλέσουν λοίμωξη ΚΝΣ. Οι ασθενείς με χρόνια λεμφογενή
λευχαιμία, έχοντας κατά κύριο λόγο δυσλειτουργία Βλεμφοκυττάρων και εξασθένιση της χημικής ανοσίας,
εφόσον εμφανιστεί με μηνιγγίτιδα, αυτή θα οφείλεται,
κατά πάσα πιθανότητα, στα παθογόνα της μηνιγγίτιδας των φυσιολογικών ατόμων, δηλαδή βακτήρια με
κάψα (S. pneumoniae, H. influenzae, και N. meningitidis).
Ο ασθενής με ΧΛΛ που παρουσιάζεται με μάζα ΚΝΣ
θεωρείται ότι έχει κυρίως έλλειμμα Τ-ανοσίας και η
διαφορική διάγνωση θα είναι παρόμοια όπως σε άλλες περιπτώσεις με διαταραγμένη κυτταρική ανοσία
[8,17,19,23,26].
Συμπεραίνεται, ότι ο κύριος σκοπός στη διαφορική διάγνωση των λοιμώξεων στο ΚΝΣ και γενικά
των λοιμώξεων είναι να οριοθετηθεί μια σχετικά περιορισμένη γκάμα πιθανών παθογόνων μέσα στο
κατάλληλο κλινικό πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη
των υποκείμενων διαταραχών του ασθενούς, των
ανοσολογικών ελλειμμάτων και της χρονικής διασύνδεσης των παραπάνω (Πίνακας 9).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Παθογόνα κνσ και παθολογικές διεργασίες
σχετιζόμενες με ελλείμματα Β-κυτταρικής ανοσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Παθογόνα ΚΝΣ και παθολογικές διεργασίες
σχετιζόμενες με ανεπάρκεια των κοκκιοκυττάρων

Παθολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από
ανεπάρκεια Β-κυτταρικής ανοσίας
• Πολλαπλό μυέλωμα
• Λέμφωμα από Β-κύτταρα
• Σπληνικά έμφρακτα
• Μεγάλη ηλικία
• Διηθητικές νόσοι του σπληνός
• Σπληνεκτομή
• Μακροσφαιριναιμία Waldestrom
• Κληρονομικές ανεπάρκειες ανοσοσφαιρινών
• Χρόνια λεμφογενής λευχαιμία
• Ανεπάρκεια
• Μειωμένη λειτουργία του σπληνός
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία
• Αλκοολική νόσος του ήπατος
• Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
• Ρευματοειδής αρθρίτις
Παθογόνα ΚΝΣ που απαντώνται με αυξημένη συχνότητα
σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με ελλείμματα της
Β-κυτταρικής ανοσίας (Β-λεμφοκύτταρα, παραγωγή
αντισωμάτων)
Συχνά
Ασυνήθη
Σπάνια
Neisseria
Pseudomonas
Streptococcus
meningitidis
aeruginosa
pneumoniae

Διαταραχές σχετιζόμενες με δυσλειτουργία των κοκκιοκυττάρων

Hemophilus
influenzae

Klebsiella
pneumoniae

• Οξεία μυελογενής λευχαιμία
• Οξεία λεμφογενής λευχαιμία
• Λευκοπενία από χημειοθεραπεία
• Λευκοπενία από ακτινοβολία
• Λευκοπενία από άλλα φάρμακα
• Κυκλική ουδετεροπενία
• Απλαστική αναιμία
• Μυελοφθισικές αναιμίες

• Λευχαιμία
• Λεμφώματα
• Συμπαγείς όγκοι
• Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

Παθογόνα ΚΝΣ που απαντώνται με αυξημένη συχνότητα
σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με ελλείμματα
λειτουργίας των κοκκιοκυττάρων
Συνήθη
Ασυνήθη
Σπάνια
Streptococcus
Hemophilus
Klebsiella
pneumoniae
influenzae
Enterobacter
Staphylococcus aureus Neisseria
Escherichia coli
Pseudomonas
aeruginosa

meningitidis

Candida
Aspergillus
Mucor

Ιοί Echo
Πολιοϊοί

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ
Εμπειρική Αγωγή

Πριν την απόφαση για εμπειρική αγωγή, πρέπει
να αποκλειστούν μη λοιμώδη αίτια που μιμούνται
λοίμωξη του ΚΝΣ, για παράδειγμα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, που μπορεί να μιμείται βακτηριακή
εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα βάσης, ή σαρκοείδωση, που
μπορεί να μιμείται φυματιώδη μηνιγγίτιδα.
Ασθενείς με νεοπλασίες μπορεί να εμφανίζουν
προσβολή του ΚΝΣ. Για παράδειγμα, μεταστατικοί
όγκοι μπορούν να εμφανιστούν ως μηνιγγική καρκινωμάτωση, μιμούμενη λοιμώδη μηνιγγίτιδα, ή χωροκατακτητικές εξεργασίες, μιμούμενες αποστήματα.
Ασθενείς με ιστορικό χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας είναι ευπαθείς σε ορισμένες νεοπλασίες, οι
οποίες μπορούν να προσβάλουν το ΚΝΣ. Ασθενείς με
λοίμωξη HIV/AIDS μπορούν να παρουσιάσουν εικόνα

χωροκατακτητικής εξεργασίας, που μπορεί να είναι
πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου καθώς επίσης και
φυμάτωμα-φυματιώδες απόστημα, κρυπτοκόκκωμα ή
βλάβες τοξοπλάσμωσης. Η προσέγγιση θα περιλάβει
το ιστορικό, φυσική εξέταση, αρχικό εργαστηριακά και
απεικονιστικό έλεγχο, ενώ επεμβατικές διαγνωστικές
πράξεις θα τεκμηριώσουν την κλινική διάγνωση της
λοίμωξης ή θα αποκαλύψουν μη λοιμώδη αίτια.
Ας μην ξεχνάμε ότι ενώ οι ανοσοκατασταλμένοι
ασθενείς έχουν αυξημένη ευπάθεια σε συγκεκριμένα παθογόνα, τα λεγόμενα ευκαιριακά παθογόνα,
δεν παύουν να είναι ευπαθείς στα πιο συνηθισμένα
παθογόνα που προσβάλλουν ανοσοεπαρκή άτομα.
Επομένως και οι 2 ομάδες παθογόνων πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη. Η εμπειρική αγωγή σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με βακτηριαιμία είναι
ίδια, με αυτή των ανοσοεπαρκών και κατευθύνεται
ενάντια σε παθογόνα που μπορούν να προσβάλουν
το ΚΝΣ προκαλώντας μηνιγγίτιδα. Ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, ΧΛΛ, διαταραχές του σπληνός και
άλλες διαταραχές με ελλείμματα Β-κυτταρικής ανο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Λοιμώδεις και άλλοι παράγοντες με ανοσοκατασταλτική δράση που προδιαθέτουν σε λοιμώξεις ΚΝΣ
Λοιμώδεις παράγοντες
με ανοσοκατασταλτική
δράση

Ανοσολογικό Τύπος λοίμωξης
έλλειμμα στο ΚΝΣ

Plasmodium falciparum

 ΚΑ

Human
immunodeficiency virus
(HIV)
Ιός Epstein-Barr (EBV)

 ΚΑ

Κυτταρομεγαλοϊός
(CMV)
Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)

 ΚΑ

Χειρουργική πεπτικού

 ΚΑ

 ΚΑ

 ΚΑ

Aspergillus
έμφρακτο/
απόστημα
Pneumocystis
carinii
EBV
εγκεφαλίτιδα
CMV
εγκεφαλίτιδα
Ιός ηπατίτιδας C
(HCV)
Listeria
monocytogenes
μηνιγγίτιδα

Σαν γενική αρχή, εμπειρική αγωγή είναι πιο επείγον να ξεκινήσει σε εικόνα μηνιγγίτιδας, αφού φυσικά
ληφθούν τα κατάλληλα δείγματα για εξετάσεις. Η
συνηθισμένη θεραπεία για βακτηριακή μηνιγγίτιδα
είναι 14 ημέρες και αναμένεται να είναι επαρκής για
τη μεγάλη πλειοψηφία των ανοσοκατασταλμένων
ασθενών. Ασθενείς με βακτηριακή μηνιγγίτιδα συνήθως
απαντούν ταχέως στην κατάλληλη αντιμικροβιακή
αγωγή. Μη απάντηση σε 24 ώρες μπορεί να σημαίνει
ανεπαρκή αγωγή ή άλλη διάγνωση. Σε περίπτωση
χωροκατακτητικής εξεργασίας, εφόσον το επιτρέπει
η κλινική κατάσταση του ασθενούς, είναι προτιμότερο
να επιδιώκεται επιθετικά η μικροβιολογική ή και ιστολογική διάγνωση πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε αγωγή.
Σε περίπτωση εγκεφαλίτιδας, όπως ήδη αναφέρθηκε,
η εμπειρική θεραπεία για απλό έρπητα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, ενώ η άμεση έναρξη εμπειρικής θεραπείας
για τοξόπλασμα θα καθοδηγηθεί από τη βαρύτητα
της κλινικής εικόνας και τα θετικά αντισώματα.

ΚΑ = κυτταρική ανοσία.

Εκτίμηση της επάρκειας της εμπειρικής
αγωγής

σίας που εμφανίζουν εικόνα μηνιγγίτιδας, πρέπει
να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι
ανοσοεπαρκείς. Εάν από την εξέταση ΕΝΥ εντοπιστεί
κάποιο ασύνηθες παθογόνο, η θεραπεία θα πρέπει
να προσαρμοστεί ανάλογα.
Ασθενείς με εικόνα μηνιγγοεγκεφαλίτιδας και ελλείμματα Τ-κυτταρικής ανοσίας είναι πιθανόν να έχουν
λοίμωξη από Listeria και πρέπει να δοθεί κατάλληλη
αγωγή. Αν ένας τέτοιος ασθενής έχει εικόνα χρόνιας
μηνιγγίτιδας, λοίμωξη από M. tuberculosis είναι πιο
πιθανή από λιστερίωση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα
όπου η χρονική συσχέτιση μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις διαγνωστικές πιθανότητες.
Ασθενείς με εικόνα εγκεφαλίτιδας, με ή χωρίς ελλείμματα Τ-κυτταρικής ανοσίας, πρέπει άμεσα να
λάβουν θεραπεία για εγκεφαλίτιδα από απλό έρπητα.
Σε ασθενείς με ελλείμματα Τ-κυτταρικής ανοσίας (για
παράδειγμα HIV-AIDS), στα πιθανά αίτια εγκεφαλίτιδας πρέπει να περιληφθούν το τοξόπλασμα και ο
CMV. Θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια
να τεθεί η διάγνωση των προηγουμένων. Ειδικά για
άτομα με HIV/AIDS, όσον αφορά την τοξοπλάσμωση
αρκετά συχνά γίνεται έναρξη εμπειρικής αγωγής με
μόνη την πληροφορία των προηγουμένων θετικών IgG
αντισωμάτων, ενώ όσον αφορά τη CMV εγκεφαλίτιδα, συνήθως η θεραπεία ακολουθεί την αιτιολογική
διάγνωση.

Ανεπαρκής απόκριση στη θεραπευτική αγωγή
μπορεί να οφείλεται σε μη επαρκώς ευρύ φάσμα,
ανεπαρκή δραστικότητα κατά του συγκεκριμένου
παθογόνου και μη ικανοποιητική διείσδυση στο ΕΝΥ.
Έλλειψη αρχικής απόκρισης πρέπει να οδηγήσει σε
άμεση εκτίμηση για τα αίτια αυτής. Η επανάληψη
της οσφυονωτιαίας παρακέντησης (ΟΝΠ) είναι ο
ασφαλέστερος τρόπος αποκλεισμού μιας κεραυνοβόλας λοίμωξης, που δεν έχει ανταποκριθεί στην
αγωγή ή τεκμηρίωσης βελτίωσης των παραμέτρων
του ΕΝΥ, που δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε κλινική
βελτίωση. Οι πρωιμότεροι δείκτες βελτίωσης από το
ΕΝΥ είναι η αύξηση της γλυκόζης και η μείωση των
επιπέδων γαλακτικού οξέος. Η αρχική υπεροχή των
πολυμορφοπυρήνων δίνει τη θέση της σε υπεροχή
λεμφοκυττάρων, αλλά αυτό μπορεί να πάρει αρκετές
ημέρες και δεν είναι χρήσιμος δείκτης πρώιμα. Τα
επίπεδα πρωτεΐνης του ΕΝΥ ποικίλουν αρκετά και δεν
είναι βοηθητικά. Μεταβολές στον αριθμό των λευκών
αιμοσφαιρίων στο ΕΝΥ επίσης δεν είναι ευαίσθητος
δείκτης της επάρκειας της θεραπευτικής αγωγής.
Τονίζεται ότι σε επαναληπτική ΟΝΠ αναμένεται ο
αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων να είναι μειωμένος ή
τουλάχιστον ίδιος και όχι αυξημένος. Η πλειοκύττωση
στο ΕΝΥ μπορεί να παραμείνει για αρκετές εβδομάδες
μετά από βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Στην πράξη, εάν σε
επαναληπτική ΟΝΠ η γλυκόζη και το γαλακτικό οξύ
είναι σε βελτίωση ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι του
ΕΝΥ είναι τουλάχιστον ίδιες με την αρχική εξέταση,

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

231

Nocardia
Aspergillus

+
+

Cryptococcus

+

CMV
HSV

+
+

±

-

-

• Παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων στο ΕΝΥ, χα-

+

+

±

-

-

-

-

•

+

-

±

-

-

-

+ •

+

+

-

+

-

-

-

•

±

-

-

-

-

+

-

•

+

+

-

-

+

+

+ •

Εγκεφαλίτιδα

+

Μηνιγγοεγκε
φαλίτιδα

±

Μηνιγγίτιδα

+

Σπασμοί

+

Κεφαλαλγία

Σχόλια

Πυρετός

Βραδεία εμφάνιση

+

Λήθαργος/κώμα

Συνήθη αίτια
Listeria

Υποξεία εμφάνιση

Οξεία εμφάνιση

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Κλινική εικόνα λοιμώξεων κνσ σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς – Παθογόνα κνσ σχετιζόμενα με
ελλείμματα Τ-κυτταρικής ανοσίας

ρακτηριστική κινητικότητα (tumbling motility),
αιμόλυση σε αιματούχο άγαρ, Gram χρώση(-) στο
50%, καλλιέργεια (+) στο 100%
Εικόνα μάζας χωρίς κοιλότητα, συνήθως ταυτόχρονη πνευμονική προσβολή
Συχνά σπασμοί/κώμα, πιθανή εμφάνιση σαν εγκεφαλικό επεισόδιο ή μάζα, τυπικά βλάβες χαμηλής
πυκνότητας χωρίς ενίσχυση
Αντιγόνο ΕΝΥ πιο ευαίσθητο από χρώση και καλλιέργεια, ελάχιστη φλεγμονή στο ΕΝΥ, πιθανώς
συνοδές μάζες (κρυπτοκοκκώματα)
Συνήθως ταυτόχρομη προσβολή πνευμόνων,
ήπατος, πεπτικού, νεφρών
Σαφή νευρολογικά ελλείμματα, ερυθρά αιμοσφαίρια στο ΕΝΥ σε προχωρημένα στάδια, προσβολή
κροταφικού λοβού, στο ΗΕΓ, διάγνωση με MRI,
PCR στο ΕΝΥ
Μάζες-συνήθως πολλαπλές- παρόμοιες με πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ, χρειάζονται 2 εβδομάδες
αγωγής για ακτινολογική βελτίωση, σπανιότατα
συνυπάρχουσα πνευμονία, συνήθως (+)IgG, προσβολή φλοιομυελικού ορίου και βασικών γαγγλίων
με εκσεσημασμένο οίδημα

T. gondii

+

+

+

-

-

-

+

± •

Ασυνήθη αίτια
Φυματίωση

+

+

+

-

+

-

-

-

Mucor

+

+

±

+

-

-

-

Σπάνια
PML

+

±

-

-

-

-

+

+ • Προοδευτική άνοια με ξαφνική τύφλωση, από ιό

+

+

±

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

±

-

-

-

-

±

-

Strongyloides
stercoralis
Toxocara
Pneumocystis
carinii

+
-

• Μία ή πολλαπλές μάζες (απόστημα, φυμάτωμα),

μηνιγγίτιδα με βραδεία εισβολή, κεφαλαλγία, χαμηλό πυρετό, ήπιες αρχικά διαταραχές επιπέδου
συνείδησης, όχι αυχενική δυσκαμψία, αυξημένο
γαλακτικό οξύ και πρωτεΐνη, μειωμένη γλυκόζη
+ • Παρόμοια εικόνα με Aspergillus. Ρινοεγκεφαλική
μορφή σχετίζεται με οξέωση και όχι με ουδετεροπενία ή άλλη ανοσοκαταστολή, βιοψία απαραίτητη
για ιστολογική διάγνωση

JC, συνήθως μοιραία κατάληξη σε 3 μήνες, ΕΝΥ
φυσιολογικό
• Σύνδρομο υπερλοίμωξης (hyperinfection syndrome),
εικόνα gram-αρνητικής μηνιγγίτιδας

• Αίτιο visceral larval migrans, εισβολή ΚΝΣ παο το

πεπτικό, εικόνα βραδέως εξελισσόμενης άνοιας
• Προσβολή ΚΝΣ σπανιότατη, σχετιζόμενη με
προφυλακτική χορήγηση αερολύματος πενταμιδίνης.
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ο κλινικός μπορεί να συμπεράνει με ικανοποιητική
ασφάλεια ότι η θεραπεία είναι ικανοποιητική και ότι
η κλινική βελτίωση θα ακολουθήσει σύντομα.[7]
Ειδική αντιμικροβιακή αγωγή
Βακτηρίαση μηνιγγίτιδα

Ασθενείς με βακτηριακή μηνιγγίτιδα που λαμβάνουν
ευρέως φάσματος αντιβιοτικά, όπως 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνη ή καρβαπενέμη, δεν είναι απαραίτητο να
μεταβούν σε παράγοντες με στενότερο φάσμα μόλις
τεθεί η μικροβιολογική διάγνωση καθώς οι παράγοντες
αυτοί δεν είναι περισσότερο αποτελεσματικοί και
δεν μεταβάλλουν την πρόγνωση. Η αρχική εμπειρική
αγωγή πρέπει να αλλάξει μόνο όταν ο υπεύθυνος
μικροοργανισμός είναι ανθεκτικός στην αγωγή, είτε
εγγενώς είτε με βάση τις επιτυγχανόμενες συγκεντρώσεις στο ΕΝΥ.
Η L. monocytogenes είναι από τα συχνότερα παθογόνα σε ασθενείς με κακοήθειες, ειδικά αν συνοδεύονται από ελλείμματα Τ-κυτταρικής ανοσίας. Αν
και η αρχική Gram-χρώση είναι μόνο 50% ευαίσθητη
στη μηνιγγίτιδα από Listeria, εμπειρική κάλυψη για
Listeria συχνά δεν διενεργείται. Το ευτύχημα είναι ότι
η καλλιέργεια για Listeria είναι θετική κοντά στο 100%
σε 24-48 ώρες και ότι συνήθως το παθογόνο προκαλεί υποξεία συνήθως μηνιγγίτιδα, οπότε ο χρόνος
που περνά μέχρι την αιτιολογική διάγνωση και την
προσαρμογή της αγωγής δεν επηρεάζει συνήθως το
τελικό αποτέλεσμα.
Εικόνα μάζας ΚΝΣ

Λόγω της ποικιλίας των πιθανών παθογόνων, σε
περιπτώσεις εικόνας μάζας του ΚΝΣ ο ρόλος της
εμπειρικής αγωγής είναι περιορισμένος, με εξαίρεση
ίσως την εμπειρική αγωγή για τοξοπλάσμωση σε
ασθενείς με AIDS και θετικά αντισώματα. Πρέπει να
γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να τεθεί η μικροβιολογική ή και ιστολογική διάγνωση ώστε να ακολουθήσει
στοχευμένη αγωγή, η οποία θα συνεχιστεί μέχρις ότου
η μάζα εξαφανιστεί.
Ασθενείς με συσκευές παρoχέτευσης του ΕΝΥ
(shunts) μπορεί να εμφανίσουν εικόνα βακτηριαιμίας
ή μηνιγγίτιδας λόγω παραβίασης των προστατευτικών φραγμών από την παρουσία της συσκευής. Συμπτώματα από το ΚΝΣ, που εμφανίζονται όψιμα, σε
ασθενείς με shunts μπορεί να οφείλονται σε αντίδραση
υπερευαισθησίας στο ΕΝΥ έναντι του ξένου σώματος.
Εξέταση ΕΝΥ στην περίπτωση αυτή αποκαλύπτει
ήπια πλειοκύττωση με παρουσία ηωσινοφίλων και
συνήθως φυσιολογική γλυκόζη και γαλακτικό οξύ.
Η αντίδραση υπερευαισθησίας θα πρέπει να ληφθεί

υπόψη στη διαφορική διάγνωση ηωσινοφιλίας στο
ΕΝΥ, μαζί φυσικά με παρασιτώσεις, εφόσον όμως
συνυπάρχουν και άλλες κλινικές ενδείξεις προσβολής
του ΚΝΣ από παράσιτα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαγνωστική προσπέλαση στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή με λοίμωξη ΚΝΣ θα στηριχθεί στην
ανάλυση των κλινικών εκδηλώσεων, την ταχύτητα
εμφάνισης και εξέλιξης του συνδρόμου καθώς και τη
μελέτη των συγκεκριμένων ανοσολογικών ελλειμμάτων
του ασθενούς.
Οι περισσότεροι ασθενείς με λοιμώξεις ΚΝΣ μπορούν να διαχωριστούν σε αυτούς με σημεία προσβολής
των μηνίγγων και σε αυτούς με σημεία μάζας (χωροκατακτητικής εξεργασίας). Άλλες συχνές κλινικές εικόνες
είναι αυτές της εγκεφαλοπάθειας, των σπασμών και
του εγκεφαλικού επεισοδίου. Μερικά παθογόνα, που
χαρακτηρίζονται ως ευκαιριακά, προσβάλλουν ιδιαίτερα τον ανοσοκατασταλμένο ασθενή και σπανιότατα
τον ανοσοεπαρκή. Λοίμωξη του ΚΝΣ από Aspergillus
μπορεί να εμφανιστεί είτε ως μάζα (απόστημα) είτε ως
εγκεφαλικό έμφρακτο και σπανιότατα ως μηνιγγίτιδα.
Αντίθετα, λοίμωξη από Cryptococcus neoformans, συνήθως παρουσιάζεται ως μηνιγγίτιδα και όχι ως μάζα
ακόμη και όταν ανευρίσκονται κρυπτοκοκκώματα. Σε
αντιδιαστολή με τα παραπάνω, η λοίμωξη ΚΝΣ από
είδη Nocardia δεν διαφέρει στον τρόπο εμφάνισης στον
ανοσοεπαρκή και τον ανοσοκατασταλμένο ασθενή
αλλά είναι συχνότερη σε ανοσοκατασταλμένους.
Η ταχύτητα εμφάνισης και εξέλιξης της κλινικής
εικόνας, πέρα από το είδος των συμπτωμάτων, χρησιμεύει περαιτέρω στη μείωση του φάσματος των πιθανών παθογόνων. Εκτός από την κλινική παρουσίαση
με εικόνα εγκεφαλικού επεισοδίου, λοιμώξεις με εικόνα
μάζας στο ΚΝΣ τείνουν να έχουν υποξεία ή βραδεία
εμφάνιση. Η μηνιγγίτιδα και η εγκεφαλίτιδα έχουν πιο
οξεία εμφάνιση, κάτι που βοηθάει διαγνωστικά.
Η ανάλυση των ειδικών ανοσολογικών ελλειμμάτων
είναι προβλεπτική επίσης για τα πιθανά παθογόνα.
Ασθενείς με διαταραχές της Β-κυτταρικής ανοσίας
είναι ευπαθείς σε μηνιγγίτιδα από βακτήρια με κάψα,
η οποία εμφανίζεται ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο
όπως και στους ανοσοεπαρκείς [3-5].
Ασθενείς με ελλείμματα Τ-κυτταρικής ανοσίας
είναι ευπαθείς σε λοιμώξεις ΚΝΣ από ενδοκυττάρια
παθογόνα, με συνηθέστερα τους μύκητες (ασπέργιλλο
κυρίως), άλλα βακτήρια (π.χ. Nocardia), ιούς (π.χ., HSV,
JC, CMV, HHV-6) και παράσιτα (π.χ., T. gondii). Η συνδρομική προσέγγιση στη διάγνωση είναι ακριβέστερη
όταν εκτιμώνται σε συνδυασμό η ταχύτητας εξέλιξης,
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το είδος του εμφανιζόμενου συνδρόμου και το/τα
ανοσολογικά ελλείμματα. Η παρουσία εκδηλώσεων
της λοίμωξης εκτός ΚΝΣ (π.χ. φυματίωσης πνεύμονα)
μπορεί να βοηθήσει διαγνωστικά. Ασθενής με διαταραγμένη Τ-κυτταρική ανοσία και μάζες σε ΚΝΣ και
πνεύμονα που έχουν εμφανιστεί υποξέως ή βραδέως
είναι περισσότερο πιθανό να έχουν ασπεργίλλωση ή
νοκαρδίωση, παρά κρυπτοκόκκωση ή τοξοπλάσμωση.
Αν ένας τέτοιος ασθενής εμφανίσει μηνιγγίτιδα, είναι
πιθανότερο να έχει λιστερίωση ή κρυπτοκόκκωση
παρά CMV ή τοξοπλάσμωση. Υπενθυμίζεται και πάλι η
ανάγκη αποκλεισμού μη λοιμωδών αιτίων μιμούμενων
λοιμώξεις του ΚΝΣ, τα οποία σχετίζονται είτε με την
πρωτοπαθή νόσο είτε με χορηγούμενες θεραπείες
[3-5,7,8,33].
Παρά την πρακτική χρησιμότητα της συνδρομικής
προσέγγισης, η αιτιολογική διάγνωση της λοίμωξης
ΚΝΣ είναι μείζονος σημασίας για τον ανοσοκατασταλμένο ασθενή. Η μηνιγγίτιδα από κοινά μικρόβια,
κρυπτόκοκκο και φυματίωση μπορούν να διαγνωστούν
σχετικά εύκολα με χρώσεις, καλλιέργειες και ορολογικές δοκιμασίες στο ΕΝΥ. Αντίθετα, σε ασθενείς με
μάζες στο ΚΝΣ, συνήθως είναι απαραίτητη η βιοψία
εγκεφάλου. Σε ασθενή με διαταραγμένη Τ-κυτταρική
ανοσία, όπου η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει
φυματίωση, λέμφωμα και τοξοπλάσμωση, μπορεί
να χορηγηθεί εμπειρική θεραπεία κατά του τοξοπλάσματος για 2-3 εβδομάδες. Σε μη απόκριση, είτε
μπορεί να χορηγηθεί εμπειρική αντιφυματική αγωγή
είτε να επιχειρηθεί βιοψία εγκεφάλου. Ευτυχώς, οι
περισσότερες λοιμώξεις του ΚΝΣ παρουσιάζονται με
παρόμοια εικόνα στους ανοσοκατασταλμένους όπως
και στους ανοσοεπαρκείς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
με μηνιγγίτιδα. Η διαφορά στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή έγκειται στο μεγαλύτερο φάσμα των
πιθανών παθογόνων και η διεύρυνση του φάσματος
αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των
ανοσολογικών ελλειμμάτων. Επίσης, η πιθανότητα
μη λοιμώδους αιτιολογίας για συμπτώματα από το
ΚΝΣ είναι αυξημένη. Ο κλινικός γιατρός δεν θα πρέπει
να νιώθει αβοήθητος μπροστά σε απέραντες λίστες
πιθανών παθογόνων αλλά θα πρέπει να ακολουθεί
μια συνδρομική προσέγγιση για να μειώσει το φάσμα
της διαφορικής διάγνωσης με βάση την κλινική εικόνα,
το είδος της προσβολής του ΚΝΣ και τον αριθμό και
τη φύση των ανοσολογικών ελλειμμάτων και δυσλειτουργιών στο συγκεκριμένο ασθενή.
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Σύγχρονη διαγνωστική λοιμώξεων
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Ε Γρίσπου

summary
Grispou E. Recent diagnostic developments in CNS infections. The recent development of
nucleic acid technologies revolutionized the laboratory diagnosis of CNS infections in terms of
speed, sensitivity and specificity. Selection of the appropriate method depends on the pathogen or
pathogens to be detected, the standardization of each method and the clinical sensitivity needed.
Molecular techniques have a special contribution in diagnosing viral CNS infections, for which there
are multiple and extensive studies, so as today CSF-PCR is considered the gold standard for HSV and
Enteroviral infection. In the acute bacterial meningitis setting PCR testing holds an important role.
Increasing data comes from studies for other bacterial infections, while there is need for more so as
to clarify their role for fungal and parasitic infections. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement,
235-241, 2010.
Key words: PCR, CSF, viruses, meningitis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πρόσφατη ανάπτυξη των τεχνολογιών νουκλεϊκών οξέων έδωσε σημαντική ώθηση στη
εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων του ΚΝΣ από άποψη ταχύτητας, ευαισθησίας και
ειδικότητας. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου είναι συνάρτηση του παθογόνου ή των
παθογόνων που αναζητούμε, των ποιοτικών χαρακτηριστικών κάθε μιας από αυτές και της
κλινικής ευαισθησίας που επιθυμούμε. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη
διάγνωση των ιογενών λοιμώξεων του ΚΝΣ, για τις οποίες υπάρχουν εκτενέστατες και πολυπληθείς
μελέτες, και σήμερα για τον HSV και τους Enteroviruses θεωρείται μέθοδος αναφοράς. Σημαντικό
ρόλο κατέχουν και για την διάγνωση της οξείας βακτηριακής μηνιγγίτιδας από N. meningitidis,
Str. pneumoniae και H. influenza τύπου b. Ολοένα και περισσότερες αναφορές δημοσιεύονται
για την κλινική χρησιμότητά τους σε άλλες βακτηριακές λοιμώξεις, ενώ μένει να αποσαφηνιστεί
ο ρόλος τους για την διάγνωση μυκητιασικών και παρασιτικών λοιμώξεων. Νοσοκ. Χρονικά,
72, Συμπλήρωμα, 235-241, 2010.
Λέξεις κλειδιά: PCR, ΕΝΥ, ιοί, μηνιγγίτιδα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αλματώδης ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας
και των μεθοδολογιών της ευθύνεται για την αναγνώριση νέων παθογόνων, όπως του ιού SARS-CoV,
αλλά και για την επιδημιολογική επιτήρηση νέων
και επανεμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων.
Πάνω από 30 είδη μικροβίων έχουν ταυτοποιηθεί
με μοριακές τεχνικές, ενώ περισσότερες από 3000
νέες αλληλουχίες ιών έχουν κατατεθεί το 2008 στην
παγκόσμια βάση δεδομένων, σε σχέση με τις 1000
που κατατέθηκαν το 2002. Πρόκειται πραγματικά για πανίσχυρες μεθόδους, οι οποίες ολοένα
και περισσότερο ενσωματώνονται στα Κλινικά
Μικροβιολογικά εργαστήρια, συμπληρώνοντας το
κενό που υπάρχει για παθογόνα τα οποία δεν καλλιεργούνται ή η καλλιέργεια τους είναι απαιτητική
ή χρονοβόρος.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Οι μοριακές τεχνικές τα χρόνια της εφαρμογής τους στο πεδίο της Κλινικής Μικροβιολογίας
“ωρίμασαν” και εξελίχθηκαν προς την κατεύθυνση
της ταχύτερης, ασφαλέστερης και ειδικότερης
ανίχνευσης των παθογόνων αιτίων ανθρώπινων
λοιμωδών νοσημάτων.
Οι πρώτες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν,
αφορούσαν την άμεση ανίχνευση παθογόνων από
κλινικά δείγματα με μέθοδο DNA:DNA ή DNA:RNA
υβριδοποίησης, οι οποίες αν και χρησιμοποιούνται
ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζονται από χαμηλή ευαισθησία, διότι απαιτούν μεγάλη ποσότητα αρχικού
γενετικού υλικού στο υπό εξέταση δείγμα.
Η κύρια τεχνική που εφαρμόστηκε είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), η οποία
προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα επιλεκτικής
ενίσχυσης του “DNA-στόχου”, ακόμα και σε χαμηλές
αρχικές συγκεντρώσεις, αφού θεωρητικά μπορεί να
πολλαπλασιάσει ακόμη και ένα αντίγραφο μικροοργανισμού. Η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνον
για την ανίχνευση της παρουσίας παθογόνων,
αλλά και για τον καθορισμό της αντοχής τους σε
φάρμακα, π.χ. ανίχνευση MRSA σταφυλοκόκκων,
M. tuberculosis ανθεκτικά στην ριφαμπικίνη, γονοτύπιση HIV ανθεκτικών στελεχών. Μια σημαντική
εξέλιξη στην τεχνολογία της PCR ήταν η ανάπτυξη
της ποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου (Real-Time
PCR), κατά την οποία ο πολλαπλασιασμός και η
ανίχνευση του προϊόντος γίνεται ταυτόχρονα σε
ένα κλειστό σωληνάριο. Η τεχνολογία αυτή οδηγεί
σε ποσοτική μέτρηση των προϊόντων, μεγαλύτερη

ευαισθησία, ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και υψηλή
επαναληψιμότητα. Η ποσοτικοποίηση προσφέρει
επιπλέον τη δυνατότητα παρακολούθησης της
ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή.
Η PCR προσφέρεται σε πολλές παραλλαγές, οι
οποίες δύνανται να καλύψουν κάθε απαίτηση ή
ιδιαιτερότητα ανίχνευσης κάποιου μικροοργανισμού.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο σχεδιασμός
κάθε μιας από αυτές, ούτως ώστε να επιτευχθεί
η μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα. Γενικά
υπάρχουν δύο κατηγορίες μεθόδων: οι εμπορικά
διαθέσιμες και οι in-house “σπιτικές”. Οι τελευταίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από κάθε
εργαστήριο και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε διακυμάνσεις ανάλογα με το εργαστήριο
και την προτυποποίηση που έχει προηγηθεί. Σε κάθε
περίπτωση οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψιν και να αξιολογούνται είναι:
• Η επιλογή του κατάλληλου γονιδίου για ενίσχυση
• Ο σχεδιασμός των εκκινητών (primers) που θα
χρησιμοποιηθούν στην αντίδραση
• Η επιλογή της PCR που θα εφαρμοστεί
• Η διαδικασία εκχύλισης του γενετικού υλικού από
το κλινικό δείγμα
• Η μέθοδος ανίχνευσης του προϊόντος μετά την
PCR.
Ο κατάλληλος και αποδοτικότερος συνδυασμός
σχετίζεται με το παθογόνο ή τα παθογόνα που σκοπεύουμε να ανιχνεύσουμε, το κλινικό δείγμα που πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί, την αναλυτική ευαισθησία που
επιθυμούμε και την κλινική ευαισθησία που θέλουμε
να επιτύχουμε.
Οι παραλλαγές που χρησιμοποιούνται για τη
διάγνωση των λοιμώξεων του ΚΝΣ είτε συμβατικές,
είτε πραγματικού χρόνου, είναι η πολυπλεκτική PCR
(multiplex PCR), η PCR ευρέως φάσματος (broad range
PCR), η consensus PCR καθώς και η ειδικές του είδους.
Με τις τελευταίες στοχεύουμε στην ανίχνευση ενός
συγκεκριμένου παθογόνου σε κάθε αντίδραση, ενώ με
την πολυπλεκτική είμαστε σε θέση χρησιμοποιώντας
πολλαπλά ζεύγη εκκινητών να ανιχνεύουμε ταυτόχρονα περισσότερα του ενός παθογόνα. Η πολυπλεκτική
μέθοδος περιορίζεται από την ανάγκη βελτιστοποίησης των συνθηκών για τον αποδοτικό πολλαπλασιασμό όλων των παθογόνων, και έτσι δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών
διατηρώντας αξιόπιστη ευαισθησία. H PCR ευρέως
φάσματος επιτρέπει την ανίχνευση ολόκληρης τάξης
παθογόνων, όπως βακτήρια ή μύκητες στοχεύοντας
σε υψηλά συντηρημένη περιοχή του γονιδιώματός
τους κοινή σε όλα τα είδη της τάξης, π.χ. 16s rRNA
για τα βακτήρια ή 18s rRNA για τους μύκητες. Η
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ταυτοποίηση του είδους γίνεται σε δεύτερο στάδιο ή
με τη χρήση ενζύμων περιορισμού ή με αλληλούχιση
(sequencing). Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της
μεθόδου είναι ο κίνδυνος ενίσχυσης βακτηριακού DNA,
το οποίο βρίσκεται ως υπόλειμμα στα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια και ιδίως στην Taq πολυμεράση.
Η consensus PCR έχει επιχειρηθεί να εφαρμοστεί για
την ανίχνευση ιών συγκεκριμένης οικογένειας κάθε
φορά, με τη χρήση ενός ζεύγους εκκινητών, οι οποίοι
στοχεύουν σε συντηρημένη περιοχή του γονιδιώματος
της οικογένειας.
Όπως κάθε εργαστηριακή μέθοδος η PCR περιορίζεται από την παρουσία ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Τα ψευδώς θετικά
αποτελέσματα κατά βάση οφείλονται σε επιμολύνσεις
είτε μεταξύ δειγμάτων, είτε από προηγούμενους πολλαπλασιασμούς. Το πρόβλημα λύνεται εν μέρει με τη
χρήση πολύ αυστηρών εργαστηριακών πρακτικών.
Ειδικότερα στη διάγνωση των λοιμώξεων του ΚΝΣ,
ψευδώς θετικά αποτελέσματα προκύπτουν από δυσλειτουργία του αιμοτοεγκεφαλικού φραγμού, διότι
παθογόνα εισέρχονται σε αυτό από την κυκλοφορία,
και δεν αντιπροσωπεύουν αληθή λοίμωξη, ή από την
ανίχνευση λανθάνουσας λοίμωξης. Μια σειρά παραγόντων ευθύνεται για την εμφάνιση ψευδώς αρνητικών
αποτελεσμάτων στο ΕΝΥ:
• Παρουσία αναστολέων στο κλινικό δείγμα
• Αιματηρό ΕΝΥ
• Χαμηλό φορτίο του παθογόνου
• Ανεπαρκής λύση των κυττάρων
• Μικρός όγκος δείγματος
Οι μοριακές τεχνικές μπορούν δυνητικά να ανιχνεύσουν οποιοδήποτε λοιμογόνο παράγοντα για τον
οποίο υπάρχουν δεδομένα για το γονιδίωμα του, υπό
την μορφή των κατατεθειμένων αλληλουχιών στην
παγκόσμια βάση δεδομένων. Η κλινική χρησιμότητα
όμως δεν έχει μελετηθεί για όλους τους γνωστούς
μικροοργανισμούς που προκαλούν λοιμώδη νοσήματα, παρά για ορισμένους μόνον, οι οποίοι είναι
σημαντικά αίτια λοιμώξεων με υψηλή συχνότητα και
βαρύτητα.
ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Herpesviridae
Ιοί του απλού έρπητα (HSV1, HSV2)

Η ανάγκη για ταχείες, ευαίσθητες, ειδικές και μη
παρεμβατικές τεχνικές για τη διάγνωση της λοίμωξης
από HSV καλύφθηκε από την PCR στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, η οποία θεωρείται πλέον η μέθοδος
αναφοράς για τη διάγνωση της ερπητικής λοίμωξης
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(1). Η ευρεία χρήση της διευκόλυνε την αναγνώριση
των κλινικών εκδηλώσεων της HSV λοίμωξης του ΚΝΣ,
τα οποία ποικίλουν από ήπια μηνιγγίτιδα (Mollaret’s)
μέχρι βαριά νεκρωτική εγκεφαλίτιδα (2).
Η ευαισθησία της ανίχνευσης του HSV στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό σε όλες τις δημοσιευμένες εργασίες
ανέρχεται στο 96% και η ειδικότητα είναι περίπου
99% (3). Για την αξιολόγηση της κλινικής χρησιμότητας της PCR για τον HSV είναι πολύ σημαντικό να
γνωρίζουμε το χρόνο εμφάνισης του ιού στο ΕΝΥ, το
διάστημα κατά το οποίο παραμένει ανιχνεύσιμος,
καθώς και την επίδραση της αντιϊκής αγωγής στα
επίπεδά του (4). Οι τελευταίες μελέτες προτείνουν
ότι η PCR μπορεί να είναι αρνητική τις πρώτες 72
ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων (5). Για
το λόγο αυτό σε ασθενείς με εγκεφαλίτιδα, χωρίς
άλλη διάγνωση ή με απεικονιστικές εντοπίσεις στον
κροταφικό λοβό η PCR θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μεταξύ της ημέρας +4 και +7 (6). Η συχνότητα
της ανίχνευσης του ιού μειώνεται με τη χορήγηση
αντιϊκής θεραπείας. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν
ταχεία απομάκρυνση του ιού από το ΕΝΥ μετά από
θεραπεία 2 εβδομάδων, ενώ ένα μήνα μετά το φορτίο
εξαφανίζεται. Παραμονή φορτίων μετά το τέλος της
αντιϊκής θεραπείας σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση
(7). Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου μετά από
5 ημέρες αγωγής με acyclovir τα επίπεδα του ιού στο
ΕΝΥ αυξάνονται, χωρίς αυτό να σημαίνει αποτυχία της
θεραπείας ή πτωχή πρόγνωση. Η αύξηση του φορτίου
πιθανόν να οφείλεται σε εκτρωτικό πολλαπλασιασμό
του ιού παρουσία acyclovir, ο οποίος παράγει μικρά
τμήματα ιϊκού DNA, τα οποία όμως είναι ανιχνεύσιμα
από την PCR. Η μέτρηση του ιϊκού φορτίου προτείνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός
δείκτης για τη βαρύτητα της λοίμωξης, χωρίς όμως
να αποδεικνύεται (4). Το βέβαιο είναι ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης εμφάνισης αντοχής στην
αντιϊκή θεραπεία.
Varicella-Zoster Virus (VZV)

Η εφαρμογή της PCR για την ανίχνευση του VZV στο
ΕΝΥ είναι κυρίως χρήσιμη σε ασθενείς με νευρολογικά
σύνδρομα χωρίς ταυτόχρονη εμφάνιση εξανθήματος.
Δημοσιευμένες μελέτες αναφέρουν ευαισθησία και
ειδικότητα >95%, ενώ πολυκεντρική μελέτη με HIV
θετικούς ασθενείς αναφέρει ευαισθησία 100% (4). Ο
κατάλληλος χρόνος για τη λήψη του δείγματος δεν έχει
αποσαφηνιστεί, είναι όμως γνωστό ότι το ιϊκό DNA
εξαφανίζεται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ταυτόχρονα με την ενδορραχιαία εμφάνιση αντισωμάτων ή
όταν χορηγηθεί αντιϊκή θεραπεία. Η μέθοδος φαίνεται
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την
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παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπευτική
αγωγή καθώς επίσης και ως προγνωστικός δείκτης
για την έκβαση της πορείας του ασθενούς, καθώς
ασθενείς που δεν αρνητικοποίησαν την PCR στον
ΕΝΥ κατέληξαν (8).
Cytomegalovirus (CMV)

Η μοριακή ανίχνευση του CMV έχει αποδειχθεί
ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διάγνωση λοιμώξεων
του ΚΝΣ κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Η παρουσία του πυρηνικού οξέος του ιού σχετίζεται
με την παρουσία λοίμωξης, συμπεριλαμβανομένης και
της αμφιβληστοειδίτιδας (9), αφού δεν ανιχνεύεται στο
ΕΝΥ οροθετικών ατόμων, τα οποία φέρουν τον ιό σε
λανθάνουσα κατάσταση. Η ευαισθησία της ανίχνευσης
ανέρχεται στο 82-100% και η ειδικότητα κυμαίνεται
από 82-100%. Η μέτρηση του ιϊκού φορτίου φαίνεται
ότι μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ CMV
συνδρόμων, παρέχει ένα δείκτη της σοβαρότητας της
λοίμωξης και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης
της θεραπείας. Η CMV πολυριζοπάθεια συνοδεύεται
από υψηλότερα φορτία απ’ ότι η εγκεφαλίτιδα: 4632
αντίγραφα/mL ΕΝΥ έναντι 612 αντίγραφα/mL ΕΝΥ αντίστοιχα (7). Υψηλά φορτία παρατηρούνται σε ασθενείς
με βαρύτερη λοίμωξη ή με πιο εκτεταμένες εγκεφαλικές
αλλοιώσεις. Η χορήγηση αντιϊκής θεραπείας για μια
εβδομάδα έχει ως συνέπεια τον υποτετραπλασιασμό
του φορτίου. Η PCR χρησιμοποιείται επίσης για την
αναγνώριση στελεχών αντοχής.
Epstein-Barr Virus (EBV)

Οι μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για
την ανίχνευση του EBV έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά
χρήσιμες, κυρίως για τη διάγνωση του πρωτογενούς
λεμφώματος του ΚΝΣ σε ασθενείς με AIDS. Σε λοιμώδη
μονοπυρήνωση με συμμετοχή του ΚΝΣ (περίπου 1-5%)
η PCR είναι θετική κατά την οξεία φάση της λοίμωξης, και η κάθαρση του ιού από το ΕΝΥ συνδέεται με
βελτίωση της νευρολογικής εικόνας του ασθενούς. Η
ανίχνευση όμως του ιού σε ασθενείς χωρίς νευρολογική
συμμετοχή μειώνει τη θετική προγνωστική αξία της
μεθόδου και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την
αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων. Αναφέρεται
ότι, λευκοκύτταρα που εισέρχονται στο ΚΝΣ συνεπεία
φλεγμονωδών αντιδράσεων και τα οποία φέρουν τον
ιό σε λανθάνουσα κατάσταση, είναι μια πιθανή πηγή
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Λεμφώματα του
ΚΝΣ οφειλόμενα στον EBV, κυρίως στους HIV θετικούς
ασθενείς ανιχνεύονται μοριακά με ευαισθησία 98%
και ειδικότητα 100%, ακόμα και απουσία κλινικών
και απεικονιστικών ευρημάτων, το οποίο καθιστά
την PCR έναν ευαίσθητο προγνωστικό δείκτη για την
ανάπτυξη λεμφώματος (10). Η ποσοτική μέτρηση

του φορτίου του ιού στο ΕΝΥ είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα μέτρο σύγκρισης και διαφοροποίησης
της πραγματικής λοίμωξης του ΚΝΣ, από ψευδώς
θετικά αποτελέσματα λόγω ύπαρξης λανθάνοντος ιού.
Εκτός αυτού το ιϊκό φορτίο δίνει μια εκτίμηση για την
ανταπόκριση στην χημειοθεραπευτική αγωγή σε HIV
θετικούς ασθενείς με πρωτογενές λέμφωμα ΚΝΣ, αφού
μείωσή του αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης. Επίσης,
έχει επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση
του κινδύνου εμφάνισης λεμφώματος, εγκεφαλίτιδας
και μεταλοιμώδους νευρολογικής διαταραχής, σε
συνδυασμό με το επίπεδο πλειοκύττωσης στο ΕΝΥ.
Προτείνεται ότι ασθενείς με λέμφωμα έχουν υψηλότερα φορτία και χαμηλό αριθμό κυττάρων, ασθενείς
με εγκεφαλίτιδα έχουν υψηλά φορτία, αλλά υψηλό
αριθμό κυττάρων, ενώ τέλος ασθενείς με μεταλοιμώδη
διαταραχή χαρακτηρίζονται από χαμηλά φορτία και
υψηλό αριθμό κυττάρων.
Human Herpes Virus 6 (HHV6)

Ο ρόλος του HHV6 στην παθογένεια των εμπύρετων παροξυσμών, μηνιγγίτιδας, εγκεφαλίτιδας και
εγκεφαλοπάθειας τόσο σε ανοσοϊκανά, όσο και ανοσοκατασταλμένα άτομα επιβεβαιώθηκε από την μοριακή
ανίχνευση του ιού στο ΕΝΥ. Αντικρουόμενα δεδομένα
υπάρχουν για τη αιτιοπαθολογική σύνδεση του HHV6
με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Αποτελέσματα από
in vitro μελέτες προτείνουν ότι τα αστροκύτταρα, τα
μικρογλοιακά κύτταρα, καθώς και τα μακροφάγα του
ΚΝΣ είναι πιθανές δεξαμενές λανθάνοντος ιού. Το γεγονός αυτό συμβάλει στο υψηλό ποσοστό ανίχνευσης
του ιού στον εγκεφαλικό ιστό με PCR σε φυσιολογικό
πληθυσμό (>75%). Για τους λόγους αυτούς η θετική
προγνωστική αξία της μοριακής ανίχνευσης στο ΕΝΥ
είναι πολύ χαμηλή 30-40%, ενώ αντίθετα η ευαισθησία
είναι εξαιρετική >95% (6). Η ποσοτική μέτρηση του
φορτίου ίσως είναι σημαντική για τη διευκρίνιση της
παρουσίας του ιού σε σχέση με τις κλινικές εκδηλώσεις, όπως επίσης και για την παρακολούθηση της
ανταπόκρισης στη θεραπεία. Η ανίχνευση σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό ανοσοϊκανών ατόμων, στα οποία
είναι απίθανη η πρωτοπαθής λοίμωξη από HHV6,
θα μπορούσε να εξηγηθεί από την ιδιότητα της χρωμοσωμικής ενσωμάτωσης του ιού στα κύτταρα του
ξενιστή. Η διαφοροποίηση της επανενεργοποίησης
από τη χρωμοσωμική ενσωμάτωση μπορεί να γίνει
μετρώντας το ιϊκό φορτίο τόσο στο ΕΝΥ, όσο και στο
πλάσμα και το ολικό αίμα, ή ακόμα και σε κύτταρα
από τον θύλακα της τρίχας (11).
Enteroviruses

Το γένος enteroviruses περιλαμβάνει RNA ιούς

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

239

των ομάδων Polioviruses, Coxsackievirus, Echovirus,
Parechoviruses και Enteroviruses 68-71. Η εφαρμογή
PCR αντίστροφης μεταγραφάσης (RT-PCR), η οποία
στοχεύει σε μια υψηλά συντηρητική περιοχή του
γονιδιώματος όλων των εντεροϊών παρείχε μια
ταχεία και αξιόπιστη μέθοδο ανίχνευσής τους, με
ευαισθησία 97% και ειδικότητα 100% (12) και η
οποία σήμερα θεωρείται μέθοδος αναφοράς. Το
RNA των ιών απομακρύνεται γρήγορα μετά τη
λοίμωξη και για το λόγο αυτό η ευαισθησία της
ανίχνευσης είναι υψηλότερη όταν το δείγμα λαμβάνεται τις πρώτες 2 ημέρες από την εμφάνιση
των συμπτωμάτων (13).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αναφορές
κατά τις οποίες η χρήση της συγκεκριμένης περιοχής
του γονιδιώματος των enteroviruses, αποτυγχάνει να
ανιχνεύσει τον ορότυπο EV71 και τον parechovirus
1 (πρώην echovirus 22).

αναφοράς και μένει να αποδειχθεί η κλινική τους
χρησιμότητα. Περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα
για τον West Nile, λόγω της επιδημίας του 1999 στη
Νέα Υόρκη. Η μοριακή ανίχνευσή του έχει χαμηλή
ευαισθησία, περίπου 60% (15), η οποία πιθανώς να
οφείλεται στο χρόνο λήψης του δείγματος, αφού τα
υψηλότερα επίπεδα του ιού απαντούν στα πολύ
αρχικά στάδια της λοίμωξης, ή στην παρουσία
αντισωμάτων, τα οποία εξουδετερώνουν τον ιό.
Η ευαισθησία ίσως να είναι μεγαλύτερη σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, οι οποίοι δεν επάγουν
ισχυρή ανοσολογική απάντηση. Η ταχύτητα πάντως
της μεθόδου, καθώς και η χρησιμότητά της στους
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς την καθιστούν μια
σημαντική επιλογή σε συνδυασμό με την ορολογική
διάγνωση, που θεωρείται η μέθοδος αναφοράς.

Polyomaviruses (BKV & JCV)

Η ιδανική εργαστηριακή προσπέλαση των βακτηριακών λοιμώξεων του ΚΝΣ περιλαμβάνει τον
πολλαπλασιασμό όλων των βακτηρίων ταυτόχρονα στο ίδιο σωληνάριο με ευρέως φάσματος PCR
(broad range PCR). Η χρήση της περιορίζεται σε
εξειδικευμένα κέντρα, τα αποτελέσματα των οποίων
αναφέρουν ευαισθησία 86% και ειδικότητα 97% σε
σύγκριση με την καλλιέργεια (16).

Ο Polyomavirus hominis 2 ή JCV, αίτιο της πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας, ανιχνεύεται στο
ΕΝΥ ασθενών με ευαισθησία που κυμαίνεται από
50-75% και 100% ειδικότητα και έχει αντικαταστήσει
την ανάγκη για βιοψία εγκεφάλου για τη διάγνωση
της νόσου. Η εφαρμογή μάλιστα της ποσοτικής
PCR πραγματικού χρόνου έδωσε τη δυνατότητα
παρακολουθώντας τα επίπεδα του φορτίου του
ιού να προβλέψουμε την έκβαση της λοίμωξης.
Υψηλά φορτία φαίνεται ότι σχετίζονται με μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης, ενώ αντίθετα μείωσή
τους ή αρνητικοποίηση σχετίζεται με μεγαλύτερο
προσδόκιμο επιβίωσης.
Ο BKV μέχρι πρόσφατα δεν ενοχοποιείτο για
λοιμώξεις του ΚΝΣ, όμως μετά την εφαρμογή της
PCR πραγματικού χρόνου, η οποία ανιχνεύει ταυτόχρονα και τους δύο polyomaviruses, αναφέρονται
περιπτώσεις κυρίως HIV θετικών ασθενών, όπου
ο BKV είναι το μόνο παθογόνο που ανιχνεύεται
(14).
Arboviruses

Οι arboviruses είναι μια ετερογενής ομάδα ιών,
οι οποίοι μεταδίδονται από αρθρόποδα. Κυρίως
ανήκουν στις οικογένειες Togaviridae, Flaviviridae,
Bunyaviridae και Reoviridae. Για την εργαστηριακή
διάγνωση αυτών των λοιμώξεων κυρίως έχει χρησιμοποιηθεί η RT-PCR με ευαισθησία που ποικίλει
ανάλογα με το παθογόνο από 60-100%. Πρέπει να
σημειωθεί ότι οι μέθοδοι αυτές δεν είναι ευρέως διαθέσιμες και η χρήση τους περιορίζεται σε κέντρα

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

N. meningitides, Str. pneumoniae,
H. influenza type b

Αντίθετα με την ευρέως φάσματος PCR, η πολυπλεκτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(multiplex PCR) εφαρμόζεται με μεγάλη ευαισθησία
και ειδικότητα στα κλινικά διαγνωστικά εργαστήρια,
κυρίως για την διάγνωση της οξείας βακτηριακής
μηνιγγίτιδας. Η μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί αφορούν κυρίως τα: N. meningitidis, Str. pneumoniae και
H. influenza τύπου b. Η ευαισθησία της ανίχνευσης
καθώς και η θετική προγνωστική αξία ανέρχονται
στο 100%, ενώ η αρνητική προγνωστική αξία είναι
>99% (17). Επιπλέον η μεταφορά της multiplex PCR
σε πλατφόρμα PCR πραγματικού χρόνου επιτρέπει
την ταυτόχρονη επεξεργασία μεγαλύτερου αριθμού
δειγμάτων και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο επιμολύνσεων και άρα ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
Διασταυρούμενες αντιδράσεις παρατηρούνται
μεταξύ N. meningitidis και N. lactamica, το οποίο
όμως σπάνια προκαλεί διαγνωστικά προβλήματα
επί ισχυρής κλινικής υποψίας μηνιγγιτοδοκοκκικής
λοίμωξης (18). Όσον αφορά στην μεμονωμένη
ειδική ανίχνευση του είδους, η ευαισθησία είναι
πάνω από 95% και η ειδικότητα αγγίζει το 100%.
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Η μοριακή ανίχνευση των παραπάνω παθογόνων
πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών μικροβιολογικών
τεχνικών διότι είναι ταχύτερες, δεν επηρεάζονται
από την πρότερη λήψη αντιμικροβιακής αγωγής
(τουλάχιστον 3 δόσεων), και δίνουν θετικά αποτελέσματα ακόμα και σε δείγματα με μικρό μικροβιακό
φορτίο.
Tropheryma whipplei

Πρόκειται για είδος της οικογένειας των actinomycetales, το οποίο αν και περιγράφηκε το 1907
από τον George Hoyt Whipple, ως αίτιο της νόσου
Whipple, μόλις το 1991 απέκτησε το όνομα του, όταν
κατέστη δυνατή η αλληλούχιση ορισμένων τμημάτων
του γονιδιώματος του. Η προσβολή του ΚΝΣ αναφέρεται σε ποσοστό 10-40% των ασθενών με νόσο Whipple.
Η PCR στο ΕΝΥ είναι η προτεινόμενη μέθοδος για την
εργαστηριακή διάγνωση, διότι ο μικροοργανισμός δεν
έχει καλλιεργηθεί μέχρι σήμερα. Η νόσος είναι σπάνια
και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα
για να εκτιμήσουμε την απόδοση της PCR στην κλινική
πράξη. Η ευαισθησία της υπολογίζεται περίπου στο
70-80%, συγκρινόμενη με την ιστοπαθολογική εξέταση, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες με PCR πραγματικού
χρόνου την ανεβάζουν στο 98%, με ταυτόχρονη ειδικότητα περίπου 99% (19).
Άλλες βακτηριακές λοιμώξεις

Η χρήση των μοριακών τεχνικών για τη διάγνωση
λοιμώξεων του ΚΝΣ από Borrelia burgdorferi, Treponema
pallidum και Brucella δεν έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα
ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η ορολογική τους διάγνωση
είναι πολύ πιο ευαίσθητη. Ιδιαίτερα για την Borrelia
η ευαισθησία αναφέρεται ότι είναι μόλις 17%, ίσως
λόγω της παρουσίας ενδορραχιαίων αντισωμάτων. Η
μοριακή ανίχνευση του Tr. Pallidum στο ΕΝΥ δεν είναι
ευαίσθητη αρκετά, περίπου 67% (20). Όσον αφορά
στην εργαστηριακή διάγνωση της νευροβρουκέλλωσης τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από μια
μικρή σειρά περιστατικών δείχνουν ότι στο μέλλον
η PCR στο ΕΝΥ πιθανώς θα αποτελέσει τη μέθοδο
εκλογής (21).
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ MYCOBACTERIA
Mycobacterium tuberculosis
Η μοριακή διάγνωση της φυματιώδους μηνιγγίτιδας
έχει εφαρμοστεί με αμφισβητούμενη επιτυχία. Η ειδικότητα αγγίζει το 95-100%, ανάλογα με τη μέθοδο, η
ευαισθησία όμως είναι χαμηλή 50-75%. Πιθανές εξηγήσεις για τη χαμηλή ευαισθησία είναι το χαμηλό φορτίο

στο ΕΝΥ, η ανεπαρκής απομόνωση DNA εξαιτίας του
ισχυρού κυτταρικού τοιχώματος του Mycobacterium
και η χορήγηση θεραπείας. Υπάρχουν επίσης αναφορές
ότι ορισμένα στελέχη Mycobacterium στερούνται του
συγκεκριμένου DNA-στόχου των μεθόδων (IS6110) και
επομένως δίνουν ψευδώς αρνητικές αντιδράσεις (22).
Υπό αυτά τα δεδομένα, η PCR στο ΕΝΥ είναι μια πολύ
χρήσιμη μέθοδος για τη διάγνωση της φυματίωσης του
ΚΝΣ, όμως η λοίμωξη δεν θα πρέπει να αποκλείεται
επί ισχυρής κλινικής υποψίας και αρνητικής PCR.
ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Αν και τα τελευταία χρόνια οι μύκητες αναγνωρίζονται ως σημαντικά παθογόνα του νευρικού συστήματος, ιδιαίτερα στους ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς, δεν έχουν αναπτυχθεί μοριακές μέθοδοι
για την ανίχνευσή τους, τουλάχιστον στο βαθμό που
ισχύει για άλλα παθογόνα. Αυτό οφείλεται τόσο στην
χαμηλή συχνότητα των λοιμώξεων του ΚΝΣ, όσο και
στην απουσία μεθόδου αναφοράς για την αξιολόγησή
τους. Έτσι αν και εμφανίζονται κατά καιρούς διάφορες
μέθοδοι, όχι όμως εμπορικά διαθέσιμες, ελάχιστες
έχουν εφαρμοστεί σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Τα περισσότερα δεδομένα, αν και ελάχιστα στο σύνολό
τους, αναφέρονται στον Aspergillus και κατά βάση
είναι παρουσιάσεις περιστατικών. Πιστεύεται ότι στο
μέλλον θα αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα για τη
διάγνωση μυκητιασικών λοιμώξεων του ΚΝΣ.
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Από τα παράσιτα που προσβάλλουν το ΚΝΣ το
Toxoplasma gondii είναι εκείνο στο οποίο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία η μοριακή διάγνωση, η οποία
προσφέρει μια ταχεία, ειδική και μη επεμβατική μέθοδο. Η διαγνωστική ευαισθησία υπολογίζεται γύρω
στο 83% σε HIV θετικούς ασθενείς (23), αν και άλλες
παλαιότερες μελέτες αναφέρουν ευασθησίες που
ποικίλουν από 17-100%. Ένα από τα πιθανά αίτια
της χαμηλής ευαισθησίας πιθανολογείται ότι είναι
ο χρόνος λήψης του δείγματος σε συνδυασμό με τη
χορήγηση θεραπείας, καθώς η PCR αρνητικοποιείται
μετά την 1η εβδομάδα. Η ειδικότητα είναι υψηλή εκτός
από μια μελέτη, όπου η PCR ήταν θετική στο ΕΝΥ HIV
θετικών ασθενών με άλλες διαταραχές του ΚΝΣ. Το
πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη προτυποποίησης
των μεθόδων, στην ποικίλη απόδοση ανάλογα με το
εργαστήριο και στη χαμηλή ευαισθησία.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το 1991 δημοσιεύθηκαν οι πρώτες μελέτες για την
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τεχνολογία των microarrays. Πρόκειται για μέθοδο
υβριδισμού με ή χωρίς προηγούμενη ενίσχυση του
DNA, με τη διαφορά ότι οι ανιχνευτές (probes) βρίσκονται τοποθετημένοι πάνω σε νάιλον μεμβράνη ή
γυάλινη επιφάνεια, με πυκνότητα που αγγίζει τους
106 ανιχνευτές/cm2. Η εντυπωσιακή αυτή τεχνολογία
επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση σημαντικά μεγάλου αριθμού παθογόνων δίνοντας στον ίδιο χρόνο και
μεγάλο αριθμό γενετικών πληροφοριών με υψηλή ταχύτητα και ευαισθησία. Μια από τις πρώτες εφαρμογές
της ήταν η ανίχνευση γονιδίων αντοχής πρωτεάσης
του HIV. Η εφαρμογή της στο χώρο της διάγνωσης
λοιμωδών νοσημάτων είναι ακόμη υπό ανάπτυξη,
αν και αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες μελέτες
για λοιμώξεις του ΚΝΣ. Χρειάζεται ακόμη έρευνα σε
θέματα ευαισθησίας, επαναληψιμότητας και ανάλυσης των πολύπλοκων δεδομένων, μέσω ανάπτυξης
κατάλληλων αλγορίθμων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Είναι επίσης σαφές ότι χρειάζονται μελέτες για την
ανάλυση της κλινικής χρησιμότητας και της διαχείρισης
των αποτελεσμάτων της τεχνολογίας αυτής.
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Οστεοαρθρίτις των κάτω άκρων
Ι Ακριβός1, Χ Γαρνάβος2, Κ Παπαγιαννάκος3, Α Μπαρμπιτσιώτη4, Β Λάκκα4

summary
AKRIVOS I, GARNAVOS C, PAPAGIANNAKOS K, MPARMPISTIOTI A, LAKKA V. Osteoarthritis
of the lower limbs. Osteoarthritis is the most common form of arthritis and a leading cause of
chronic disability in at least 10% of the population over the age of 60 years, in large part due to
knee and/or hip involvement. It affects more than 80% of human population over that age. Apart
from the minor severity cases, responding well to the conservative treatment, the progression of OA
to advanced and disabling stages is the leading indication for joint replacement. Current operative
treatment of OA of the hip includes: a) alternatives to arthroplasty (mainly osteotomies and arthrodesies), and b) arthroplasties cemented or cementless for the younger patients. Surface arthroplasties have received a lot of criticism. Current operative treatment of OA of the knee includes also:
a) alternatives to arthroplasty corrective osteotomies of the knee, in order to realign the axis of the
knee to its normal for genu valgum or varum in cases of unicompartamental arthritis, b) cemented
or cementless arthroplasties for the end stages. These arthroplasties are either: a) surface arthroplasties (unconstrained) that mimic mostly the knee kinematics and b) constrained arthroplasties for
the most severe cases especially for those with ligament deficiencies. Nosokomiaka Chronika, 72,
Supplement, 242-248, 2010.
Key words: osteoarthritis of the hip, osteoarthritis of the knee, hip osteotomies, knee osteotomies,
hip arthroplasty, knee arthroplasty.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η οστεοαρθρίτις είναι η συχνότερη πάθηση των αρθρώσεων, προσβάλλει πλέον το 80% του
πληθυσμού και αποτελεί την κυριότερη αιτία χρόνιας δυσλειτουργίας. Η πρόοδος σε περαιτέρω
στάδια στα οποία προκαλούνται αναπηρίες είναι η κύρια ένδειξη της αντικατάστασης των
αρθρώσεων (ολική αρθροπλαστική) των ισχίων και των γονάτων. Η συντηρητική θεραπεία,
συνίσταται σε περιοδική ανάπαυση και φυσικοθεραπεία με, εξατομικευμένες ασκήσεις μυικής
ενδυνάμωσης, χρήση ΤΕΝS και ειδικών ναρθήκων. Η φαρμακοθεραπεία περιλαμβάνει χορήγηση,
αρχικά, ακεταμινοφαίνης και στη συνέχεια, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών, αναστολέων COX-2
καθώς και των νεωτέρων φαρμάκων όπως η θειϊκή γλυκοζαμίνη. Η χειρουργική θεραπεία του
οστεοαρθριτικού ισχίου, περιλαμβάνει εναλλακτικές προς την ολική αρθροπλαστική θεραπείες
(οστεοτομίες, αρθροδέσεις) και ολικές αρθροπλαστικές με ή χωρίς τσιμέντο. Για το γόνατο
εφαρμόζονται εναλλακτικά προς την αρθροπλαστική αρχικά διορθωτικές οστεοτομίες του
άξονα στις μονοδιαμερισματικές αρθρίτιδες ραιβών ή βλαισών γονάτων. Στα τελικά στάδια
εκφύλισης διενεργούνται αρθροπλαστικές επιφανείας (surface unconstrained) και, σε περιπτώσεις
Διευθυντής, 2Επιμελητής Α’, 3Αν. Διευθυντής, 4Επικουρική Επιμελήτρια, Β’ Ορθοπαιδικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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συνδεσμικής λειτουργικής ή ανατομικής ανεπάρκειας, αρθροπλαστικές ελεγχόμενης κίνησης
(constrained) με ή χωρίς τσιμέντο. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 242-248, 2010.
Λέξεις κλειδιά: οστεοαρθρίτις ισχίου, οστεοαρθρίτις γόνατος, οστεοτομίες γόνατος,
αρθροπλαστικές ισχίου, αρθροπλαστικές γόνατος

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Η οστεοαρθρίτις είναι η πιο κοινή πάθηση των
αρθρώσεων, προσβάλλει πλέον του 80% του πληθυσμού άνω των 55 ετών και είναι η κυριότερη αιτία
χρόνιας δυσλειτουργίας, μέχρι και αναπηρίας, εξαιτίας,
κυρίως, της προσβολής των αρθρώσεων του ισχίου
και του γόνατος.
Αν και δεν είναι όλες οι οστεοαρθρίτιδες συμπτωματικές, είναι αιτία αναπηρίας του 10% του πληθυσμού
άνω των 60 ετών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).
Οι τρέχουσες θεραπείες δυνατόν να βελτιώσουν τα
ενοχλήματα αλλά όχι να καθυστερήσουν την πρόοδο
της πάθησης. Η πρόοδος αυτή σε περαιτέρω στάδια
τα οποία προκαλούν αναπηρία είναι η κύρια ένδειξη
της αντικατάστασης της άρθρωσης (ολική αρθροπλαστική). Η οστεοαρθρίτις ταξινομείται κυρίως ως:
α) πρωτοπαθής (ιδιοπαθής), ή β) δευτεροπαθής, η
οποία είναι συνέπεια μεταβολικών καταστάσεων,
ανατομικών ανωμαλιών, τραύματος ή φλεγμονώδους
αρθρίτιδας.
Ο σύγχρονος ορισμός είναι ότι η πάθηση της
οστεοαρθρίτιδας είναι αποτέλεσμα μηχανικών και
βιολογικών παραγόντων που αποσυντονίζουν τη
φυσιολογική διαδικασία της ταυτόχρονης φθοράς
και ανασύνθεσης α) των χονδροκυττάρων και της
εξωκυτταρίου ουσίας του αρθρικού χόνδρου, και β)
του υποχονδρίου οστού.
Αν και είναι δυνατόν να προκληθεί από πολλούς
παράγοντες, γενετικούς, αναπτυξιακούς, μεταβολικούς, τραυματικούς (χρόνιους όπως το υπερβάλλον
βάρος, ή οξείς), η πάθηση αφορά τους ιστούς των
διαρθρικών αρθρώσεων. Τελικώς, η πάθηση προκαλεί
μορφολογικές, βιοχημικές, κυτταρικές και εμβιομηχανικές αλλαγές τόσο των κυττάρων όσο και της
μεσοκυτταρίου ουσίας. Αυτές οδηγούν σε διαταραχές
της υφής του χόνδρου (softening, fibrillation) δημιουργία ελκών του χόνδρου έως και πλήρη απώλεια
του χόνδρου, σκλήρυνση και κατακερματισμό του
υποχονδρίου οστού και σχηματισμό οστεοφύτων
και υποχονδρίων κύστεων. Όταν υπάρχουν κλινικές
εκδηλώσεις, η οστεοαρθρίτιδα χαρακτηρίζεται, από
άλγος της άρθρωσης, ευαισθησία στην ψηλάφηση,
περιορισμό κινητικότητας, κριγμό, πιθανό ύδραρθρο
και άλλοτε άλλου βαθμού φλεγμονής χωρίς, όμως,

συστηματικές εκδηλώσεις, αν και, επειδή οι ασθενείς
είναι συνήθως ηλικιωμένοι, ο περιορισμός της κινητικότητας δυνατόν να προκαλέσει καρδιοαναπνευστικά ή
κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία και περιπλέκουν
την κατάσταση (Εικ. 1, 2).
Σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας των γονάτων
δυνατόν να έχουμε απόκλιση του άξονα και δημιουργία
ραιβού ή βλαισού γόνατος (Εικ. 3).
Εργαστηριακά ευρήματα:

Δεν υπάρχουν ειδικά ευρήματα. Η ανάλυση του
αρθρικού υγρού εμφανίζει, τυπικώς, κανονική ή ελαφρώς μειωμένη γλοιότητα και αριθμό κυττάρων που
συχνά είναι <100 κ/μL και σπάνια μέχρι 8.000 κ/μL
και πολυμορφοπύρηνα μέχρι 25-50%. Μεγαλύτερος
αριθμός κυττάρων παρατηρείται σε προχωρημένες
χρόνιες καταστάσεις ενώ πολύ μεγαλύτερος (>50.000
κ/μL και πολυμορφοπύρηνα >80%), θέτει την υποψία
φλεγμονής ή και αρθρίτιδας συνεπεία κρυστάλλων
(crystal arthritis). Σε περιπτώσεις νέων υδράρθρων το
αρθρικό υγρό πρέπει να εξετάζεται για παρουσία κρυστάλλων calcium pyrophosphate dehydrate (CPPD).
Θεραπεία εκτός χειρουργικής αγωγής:

Η μείωση του βάρους, είναι ο κύριος παράγοντας
κινδύνου. Στην οξεία φάση συνιστάται περιοδική

Εικόνα 1. Το είδος των οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων:
Φυσιολογικό και οστεοαρθριτικό γόνατο.
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Εικόνα 2. Άνω: ο σχηματισμός των οστεοαρθριτικών κύστεων. Κάτω: αριστερά, ΟΑ συνεπεία ρευματοειδούς αρθρίτιδας
με ομότιμες ΟΑ αλλοιώσεις σε αντίθεση με εκείνες της πρωτοπαθούς ΟΑ, δεξιά, επιδείνωση των αλλοιώσεων.

ανάπαυση αλλά και εξατομικευμένες ασκήσεις για
την ενίσχυση των μυών. Η φυσιοθεραπεία είναι αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας, καθώς και η χρήση
TENS και ειδικών ναρθήκων.
ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
α) Τοπική θεραπεία κυρίως capsaicin.

β) Ενδαρθρικές ενέσεις κορτικοστεροειδών σε περιπτώσεις έξαρσης και υδράρθρου, χρήσιμες κυρίως
σε ΟΑ γονάτων, μέχρι και 4 φορές ετησίως.
γ) Ενδαρθρικές ενέσεις που επηρεάζουν τη γλοιότητα,
π.χ. υαλουρονικό οξύ, σε περιπτώσεις μέχρι μέσης
βαρύτητας ασθενών που αδυνατούν να λάβουν
αντιφλεγμονώδη ή να υποβληθούν σε επέμβαση.
δ) Η ακετομινοφαίνη (acetaminophen, συχνά επαρκής
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Εικόνα 3. Αριστερά, βλαισογονία, κέντρο, ραιβογονία, δεξιά, παρέκκλιση του άξονα επί βλαισογονίας.

και ασφαλής), τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
(NSAID’s, με πιθανές, όμως, γαστροεντερικές επιπλοκές που απαιτούν ταυτόχρονη γαστροπροστασία), και οι αναστολείς της COX-2 (καλύτερα
ανεκτά από το γαστρεντερικό αλλά με πιθανότητες
καρδιακής προσβολής), τα μη ακετυλιωμένα σαλικυλικά (τα οποία δεν προκαλούν υπέρταση όπως
τα NSAID’s και οι αναστολείς COX-2 και είναι, ως εκ
τούτου, προτιμότερα σε τέτοιες περιπτώσεις.
ε) Τα τελευταίως χρησιμοποιούμενα συμπληρώματα
διατροφής, όπως η θειική γλυκοζαμίνη, θεωρούνται
από πολλούς ότι καθυστερούν την καταστροφή
του αρθρικού χόνδρου (έρευνες σε πειραματόζωα,
αμφιλεγόμενες, όμως, μελέτες στον άνθρωπο).
Χειρουργική θεραπεία:

Εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις άλγους, μη
ανταποκρινόμενου στη φαρμακευτική αγωγή, καθώς
και όταν οι παραμορφώσεις παρεμποδίζουν την κίνηση
και λειτουργία.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ
Οστεοτομίες άνω τμήματος του μηριαίου: Είναι
επέμβαση προστασίας της άρθρωσης (joint preservation)
και ενδείκνυται σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών
με δυσπλασία ισχίου όπου το πρόβλημα εντοπίζεται

στο μηριαίο οστό, ηλικίας <50 ετών, υγιείς και χωρίς
προχωρημένες αλλοιώσεις, με καλό εύρος κινήσεων.
Μια μελλοντική ολική αρθροπλαστική, που πιθανότατα
θα είναι αναγκαία αργότερα, έχει μεν τεχνικά προβλήματα αλλά δεν φαίνεται να υστερεί ουσιωδώς στα
αποτελέσματα σε σχέση με άλλες αρθροπλαστιακές
στις οποίες δεν είχε προηγηθεί οστεοτομία.
Αρθρόδεση: Εξακολουθεί και έχει θέση στη θεραπεία. Ιδεατός υποψήφιος είναι ένας εργάτης 30-35
ετών, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει την εργασία
του και δεν υπάρχουν κλινικά ή αιτιολογικά σημεία
δυσλειτουργίας στις λοιπές αρθρώσεις και σπονδυλική στήλη.
Αφαίρεση κεφαλής: Σπάνια χρησιμοποιούμενη
σε σηπτικές κυρίως περιπτώσεις αρθροσκόπησης ή
αφαίρεση οστεοφύτων του αυχένα και άλλων εξωαρθρικών εντοπίσεων έχει έντονα αμφισβητηθεί.
Ολική αρθροπλαστική: Όταν όλες οι μη χειρουργικές μέθοδοι αντιμετώπισης έχουν εξαντληθεί και τα
κλινικά (κυρίως), καθώς και τα ακτινολογικά κριτήρια,
οδηγούν σε χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία δεν
περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες εναλλακτικές
χειρουργικές λύσεις. Οι ολικές αρθροπλαστικές ισχίου,
έχουν στόχο να αποκαταστήσουν την εμβιομηχανική
του ισχίου, η οποία συχνά διαταράσσεται καθώς η
κεφαλή, αλλάζοντας σχήμα, μεταναστεύει και μαζί
μ’αυτήν το κέντρο περιστροφής της άρθρωσης (Εικ. 2).
Τούτο απαιτεί προεγχειρητικό σχεδιασμό (templating).
Οι ολικές αρθροπλαστικές του ισχίου τοποθετούνται
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με χρήση τσιμέντου (cemented) και χωρίς τσιμέντο
(cementless) (Εικ. 4). Οι τελευταίες προτιμούνται σε
νεώτερα άτομα τα οποία έχουν: α) καλή ποιότητα
οστού έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί απευθείας
σύνδεσή του με τις επιφάνειες των εμφυτευμάτων,
οι οποίες έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία, β) καλή
διαμόρφωση του μηριαίου αυλού (δίκην τρομπέτας)
για τη σωστή αγκυροβόληση του μηριαίου στυλεού.
Συχνά χρησιμοποιούνται και οι λεγόμενες υβριδικές
αρθροπλαστικές, στις οποίες το ένα στοιχείο τους,
συνήθως η κοτύλη, τοποθετείται χωρίς τσιμέντο, ενώ
ο μηριαίος στυλεός με τσιμέντο.
Οι αρχικές προσδοκίες για τις αρθροπλαστικές
επιφανείας (surface arthroplasty) στις οποίες γίνεται
αντικατάσταση μόνο του έξω τμήματος της κεφαλής
(υπό μορφήν κυπελλίου) και η ένδειξή τους είναι η
θεραπεία αρχικών αλλοιώσεων σε άτομα <60 ετών,
έχουν σημαντικά υποχωρήσει. Σε όλες τις περιπτώσεις
που αυτές εφαρμόζονται ο ασθενής πρέπει να έχει
Surface Arthroplasty Risk Index (SARI) ≤3.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
Οι διορθωτικές οστεοτομίες έχουν τη θέση τους
στα πρώιμα στάδια μονοδιαμερισματικής οστεοαρθρίτιδας η οποία είναι επακόλουθη παρεκκλίσεων του
άξονα του γόνατος (βλαισό ή ραιβό οστεοαρθριτικό
γόνυ). Ενδείκνυνται σε νέους ενεργείς ασθενείς <55-

60 ετών, με καλώς λειτουργούντες συνδέσμους του
γόνατος εφόσον το σύστοιχο ισχίου είναι σε καλή
κατάσταση. Πρέπει προηγουμένως οι ασθενείς να
έχουν ενημερωθεί ότι, η ύφεση του άλγους πιθανόν
να μην είναι πλήρης και το αποτέλεσμα όχι μόνιμο.
Στόχο έχουν, τη μετάθεση για το μέλλον, μιας ολικής
αρθροπλαστικής, η οποία αν γινόταν πρώιμα αντί της
οστεοτομίας, δεν θα άντεχε στη φθορά του χρόνου. Οι
οστεοτομίες δρουν μέσω της επαναφοράς του άξονα
του γόνατος στη φυσιολογική του θέση (βελτίωση
εμβιομηχανικής συμπεριφοράς γόνατος) καθώς και
μέσω ενός βιολογικού παράγοντα που έχει σχέση με
την οστεοτομία καθ’εαυτήν, μέσω δηλαδή της φλεβικής
αποσυμφόρησης που με την οστεοτομία επιτυγχάνεται
και της εξ αυτής ύφεσης του άλγους.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
Αυτές είναι πλέον περίπλοκες από εκείνες του
ισχίου, και διαρκώς εξελίσσονται, προσπαθώντας να
μιμηθούν την εξαιρετικά σύνθετη κίνηση του γόνατος.
Διακρίνονται σε:
1) αρθροπλαστικές επιφανείας (surface arthroplasties) οι οποίες επιτρέπουν κινήσεις που
(περισσότερο από τις άλλες παρακάτω περιγραφόμενες, δηλ. των αρθροπλαστικών ελεγχόμενης
κίνησης), μιμούνται τη φυσιολογική κίνηση του
γόνατος. Αυτές προϋποθέτουν ακεραιότητα των
συνδέσμων (Εικ. 5).

Εικόνα 4. Ολική αρθροπλαστική ισχίου χωρίς τσιμέντο.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

Εικόνα 5. Ολική αρθροπλαστική γόνατος επιφανείας (surface
arthroplasty).

2) Αρθροπλαστικές ελεγχόμενης κίνησης (constrained) (Εικ. 6), οι οποίες διαθέτουν ένα μακρύ στυλεό, τόσο στο μηριαίο όσο και στο κνημιαίο τμήμα τους,
και έχουν πλέον περιορισμένες κινήσεις από εκείνες των
αρθροπλαστικών επιφανείας. Χρησιμοποιούνται: α) σε
περιπτώσεις αστάθειας του γόνατος ή και αδυναμίας
σωστής λειτουργίας των συνδέσμων του γόνατος,
όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις μεγάλων παραμορφώσεων του άξονα που προκαλούν επιμήκυνση των
συνδέσμων, οι οποίοι και παραμένουν επιμηκυσμένοι
μετά τη διόρθωση του άξονα, β) σε περιπτώσεις
παθήσεων, όπως π.χ. προχωρημένη ρευματοειδής
αρθρίτις, η οποία διαβρώνει τους συνδέσμους και
επηρεάζει ανεπανόρθωτα τις σταθεροποιητικές τους
ικανότητες, γ) σε αναθεωρήσεις ή σε περιπτώσεις
μεγάλων ελλειμμάτων του γόνατος.
Οι νεώτερες μάλιστα προθέσεις αυτής της ομά-
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δας (σε αντίθεση με τις παλαιότερες) επιτρέπουν
και κάποιου βαθμού στροφικές κινήσεις, μικρότερες
βέβαια από εκείνες των αρθροπλαστικών επιφανείας.
Με τον τρόπο αυτό, οι τελευταίας γενεάς αρθροπλαστικές ελεγχόμενης κίνησης, μειώνουν τα stresses
που αναπτύσσονται μεταξύ των στυλεών, που είναι
συστατικό τους στοιχείο, και των οστών μέσα στα
οποία οι στυλεοί αυτοί ευρίσκονται. Τούτο έχει σαν
ευεργετική συνέπεια και τη μείωση των κινδύνων
χαλαρότητας της πρόθεσης που παλαιότερα αποτελούσε και την «αχίλλειο πτέρνα» αυτού του είδους
των αρθροπλαστικών.
3) Μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές για
μονοδιαμερισματικές αρθρίτιδες. Οι ενδείξεις
τους περιλαμβάνουν ασθενείς λεπτούς με λίγες,
όμως, κινητικές απαιτήσεις, βλαισότητα <12°,
σύγκαμψη <15°, καλή λειτουργία των συνδέσμων,
καλή ποιότητα οστού, και καθόλου ή ελάχιστη
προσβολή της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης.
Οι ολικές αρθροπλαστικές επιφανείας γόνατος
χρησιμοποιούνται με ή χωρίς τσιμέντο, το gold standard
όμως παραμένει η τοποθέτηση του κνημιαίου στοιχείου
με τσιμέντο και του μηριαίου, με ή και χωρίς τσιμέντο, ανάλογα με την ποιότητα του μηριαίου οστού.
Σε περίπτωση μη σημαντικής επιγονατιδομηριαίας
αρθροπάθειας η αντικατάσταση της επιγονατίδος
δεν είναι αναγκαία.
Οι αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου γίνονται και
με τεχνικές μικρής επεμβατικότητας (minimal invasive),
δηλ. με χρήση μικρότερων τομών και διαφορετικών
ειδικών εργαλείων, σε επιλεγμένες, όμως, περιπτώσεις. Ο αρχικός ενθουσιασμός για τις τεχνικές αυτές
υποχωρεί αν και διατηρούν το ρόλο τους σε ειδικές
περιπτώσεις.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις τεχνικές που
χρησιμοποιούν καθοδήγηση από computers, τεχνικές,
όμως, που απαιτούν πανάκριβη υλικοτεχνική υποδομή και σημαντική καμπύλη εκμάθησης. Από πολλούς
υποστηρίζεται ότι, παρ’όλη τη χρήση μεθόδων διεγχειρητικής πλοήγησης με χρήση υπολογιστών, τα
αποτελέσματά τους είναι συγκρίσιμα με εκείνα των
παραδοσιακών τεχνικών.
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Εμφυτεύσιμοι Αιμοδυναμικοί Τηλεανιχνευτές:
Ο “Μεγάλος Αδελφός”
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summary
Koulouris S, Pastromas S, Manolis SA. Implantable Hemodynamic Telemonitoring Devices: the “Big Brother”. Heart failure consists a major health problem with complex social and
financial consequences and it is responsible for many hospitalizations. Last years new therapeutic
strategies have been developed, such as the implantation of biventricular pacemakers and defibrillators, which apart from their primary function can provide a convenient and continuous heart failure
monitoring. These device data include heart rate variability, intrathoracic impedance, activity status
and intracardiac pressures. All these parameters may be useful to predict upcoming heart failure
decompensation, re-hospitalizations and may be applied to titrate the drug dosage. This brief review
goal is to summarize these innovative monitoring capabilities provided by implantable devices.
Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 249-255, 2010.
Key words: heart failure, bloodless monitoring, implantable devices.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η καρδιακή ανεπάρκεια στις μέρες μας αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας με κοινωνικοοικονομικές
προεκτάσεις καθώς ευθύνεται για μεγάλο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία. Εκτός των
συντηρητικών μέτρων θεραπείας έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και θεραπείες με τη
χρήση εφυτεύσιμων συστημάτων όπως οι αμφικοιλιακοί βηματοδότες και απινιδωτές που
επιπλέον μπορούν να παρέχουν σημαντικά στοιχεία αιμοδυναμικής παρακολούθησης. Δίνεται
έτσι αφενός η δυνατότητα πρόβλεψης πιθανών επεισοδίων απορρύθμισης της καρδιακής
ανεπάρκειας και αφετέρου η έγκαιρη τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής. Οι κυριότεροι
μέθοδοι αφορούν τη μέτρηση της διακύμανσης της καρδιακής συχνότητας, της ενδοθωρακικής
αντίστασης, την καταγραφή της καθημερινής δραστηριότητας του ασθενούς καθώς και των
ενδοκαρδιακών πιέσεων. Αυτές οι πρωτοποριακές μέθοδοι της αναίμακτης καταγραφής της
κλινικής κατάστασης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια θα περιγραφούν συνοπτικά στην
ανασκόπηση αυτή. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 249-255, 2010.
Λέξεις κλειδιά: καρδιακή ανεπάρκεια, αναίμακτη παρακολούθηση, εμφυτεύσιμες συσκευές

Επιμελητής Α΄, 2Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, 3Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής, Α΄ Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

1

250

Εμφυτεύσιμοι Αιμοδυναμικοί Τηλεανιχνευτές: Ο “Μεγάλος Αδελφός”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η θεραπεία
του καρδιακού επανασυγχρονισμού έχει συμβάλλει
σημαντικά στην αντιμετώπιση των ασθενών με προχωρημένα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας. Σημαντικός
αριθμός ασθενών που πληρούν τα προτεινόμενα
κριτήρια λαμβάνουν αμφικοιλιακά συστήματα, είτε βηματοδότες είτε συχνότερα αυτόματους απινιδωτές, με
στόχο αφενός την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσής
τους και αφετέρου τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμικής ή μη
αιτιολογίας, ευθύνεται για μεγάλο αριθμό εισαγωγών
στα νοσοκομεία και έτσι αποτελεί μείζον κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα για τις σύγχρονες αναπτυγμένες
κοινωνίες. Υπολογίζεται πως στις ΗΠΑ 550.000 νέα
περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας διαγιγνώσκονται
κάθε χρόνο και συνολικά 5 εκατομμύρια ασθενείς πάσχουν από το σύνδρομο συνολικά (1). Επιπλέον, σημαντικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται, περίπου το
50%, υπολογίζεται πως εντός του επομένου εξαμήνου
απαιτούν επανεισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω νέας
απορρύθμισης. Έτσι, γίνεται σαφές πως χρήσιμη θα
ήταν η δυνατότητα πρόβλεψης των υποτροπών αυτών
με απώτερο στόχο τη μείωση των επανειλημμένων
νοσηλειών και του συνολικού κόστους.
Αυτή η δυνατότητα δίδεται από τα σύγχρονα εμφυτεύσιμα απινιδωτικά ή αμφικοιλιακά συστήματα (ICD
ή CRT αντίστοιχα) κάποια από τα οποία παρέχουν
τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης υποτροπής της
καρδιακής ανεπάρκειας μέσω της συνεχούς καταγραφής αιμοδυναμικών παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα, οι
παράμετροι που χρησιμοποιούνται είναι η διακύμανση
της καρδιακής συχνότητας (heart rate variability, HRV),
η ενδοθωρακική αντίσταση και ο δείκτης καθημερινής
δραστηριότητας του ασθενούς μέσω του αισθητήρα
κίνησης της συσκευής (accelerometer). Επίσης, έχει
προταθεί η καταγραφή ενδοκαρδιακών πιέσεων μέσω
εμφυτεύσιμων συσκευών είτε στη δεξιά κοιλία είτε
στον αριστερό κόλπο.
Η πιο πρώιμη αλλαγή κατά την απορρύθμιση
ενός ασθενούς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι
η αλλαγή των ενδοκαρδιακών πιέσεων που συνήθως
λαμβάνει χώρα αρκετές ημέρες πριν την κλινική εκδήλωση (2-5) (Σχήμα 1). Πρέπει να επισημανθεί πως
οι αλλαγές αυτές αφορούν αφενός τους ασθενείς με
συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και αφετέρου τους
ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (2,3). Ο
ακριβής μηχανισμός της απορρύθμισης μέσω της
αύξησης των ενδοκαρδιακών πιέσεων, που πρέπει
να τονίσουμε πως συνήθως δεν είναι μεγάλη, δεν είναι
απόλυτα σαφής. Φαίνεται πως η αυξημένη υδροστα-

Σχήμα 1. Η πυραμίδα της απορρύθμισης της καρδιακής
ανεπάρκειας.

τική πίεση των πνευμονικών τριχοειδών ξεπερνά τα
ανεκτά όρια και προκαλείται έτσι εξοίδηση υγρού στο
διάμεσο πνευμονικό ιστό καταλήγοντας έτσι στην
εμφάνιση δύσπνοιας. Η σχέση μεταξύ της περίσσειας
όγκου και της αύξησης της πίεσης δεν είναι απόλυτα
γραμμική καθώς μικρές σχετικά ποσότητες περίσσειας
όγκου αντιστοιχούν σε μεγάλη αύξηση των πιέσεων
(6). Για αυτό το λόγο έχει προταθεί και η χρήση των
συσκευών αιμοδυναμικής παρακολούθησης που θα
αναπτυχθούν πιο κάτω.
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
(HEART RATE VARIABILITY, HRV)
Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη διακύμανση της
καρδιακής συχνότητας όπως αυτή επηρεάζεται από
το αυτόνομο νευρικό σύστημα κατά τη διάρκεια της
καθημερινής δραστηριότητας του ασθενούς (7). Οι
αλλαγές στον τόνο του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος ανάλογα με τη λειτουργική
κατάσταση του ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια
έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές κλινικές μελέτες ως
προγνωστικός δείκτης θνησιμότητας σε ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια (8,9). Η καταγραφή του HRV
είναι συνεχής και γίνεται μέσω των ενδοκαρδιακών
ηλεκτρογραμμάτων. Αυξημένη τιμή του HRV σχετίζεται
άμεσα με την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού
συστήματος και ελαττωμένη δραστηριότητα του
συμπαθητικού (10). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται
ως η σταθερά απόκλιση (SD) των μέσων τιμών των
διαστημάτων Α-Α εκπόλωσης των κόλπων για διάστημα 5 λεπτών (atrial-to-atrial median, SDAAM) (11)
και όπως είναι αναμενόμενο η τιμή του επηρεάζεται

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

άμεσα από το ποσοστό κολπικής βηματοδότησης.
Αυτό σημαίνει πως στους ασθενείς με σοβαρή νόσο
φλεβοκόμβου δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση του
SDAΑM. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται
η ύπαρξη φλεβοκομβικού ρυθμού σε ποσοστό 20%
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια 24 ωρών (12). Η ανάλυση γίνεται με βάση το χρόνο (time domain analysis)
και όταν ο ασθενής φέρει εμφυτευμένο αμφικοιλιακό
σύστημα χρησιμοποιούνται τα αυτόχθονα κολπικά
ηλεκτρογράμματα όπως αυτά καταγράφονται από
τη συσκευή (12). Απαιτείται βέβαια προσοχή ώστε να
μην λαμβάνονται υπόψη έκτοπες κολπικές συστολές ή
artifacts που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό
αποτέλεσμα. Στη μελέτη των Adamson και συν. διαπιστώθηκε πως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού βελτίωσε
σαφώς τη λειτουργική τους κατάσταση που αντικατοπτριζόταν από την αύξηση του καταγραφόμενου
από τη συσκευή HRV, ενδεικτικό στοιχείο υπερίσχυσης
του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος (11).
Τα ευρήματα αυτά ήταν ανεξάρτητα της χρήσης
β – αναστολέων ενώ υπήρξε άμεση συσχέτιση της
χαμηλής HRV με τον αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας
από επιδείνωση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.
Περιορισμοί στη μέθοδο αυτή αποτελούν η κολπική
μαρμαρυγή, που είναι συχνή σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια, καθώς και η σημαντική ποσοστιαία κολπική βηματοδότηση. Στη μελέτη MIRACLE (Multicenter
InSync Randomized Clinical Evaluation) για να γίνει η
συλλογή των απαραίτητων δεδομένων του HRV κρίθηκε αναγκαία η ελάττωση της συχνότητας κολπικής
βηματοδότησης σε 40 bpm (13).
ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (INTRATHORACIC
IMPEDANCE)
Ως ενδοθωρακική αντίσταση εννοούμε την αντίσταση στη ροή του ρεύματος μέσα στο θωρακικό
κλωβό, όπως αυτή μετράται από τους αμφικοιλιακούς
βηματοδότες και απινιδωτές (14). Η σχέση μεταξύ
της συγκέντρωσης των υγρών εντός του θώρακα
και της ενδοθωρακικής αντίστασης είναι αντίστροφη
και έτσι η ελάττωση της τελευταίας αποτελεί δείκτη
απορρύθμισης της καρδιακής ανεπάρκειας (14). Αυτό
έχει μελετηθεί τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε
ανθρώπους (15). Εκτός από το πνευμονικό ενδοκυψελιδικό οίδημα και η πλευριτική συλλογή μπορεί να
ελαττώσει την ενδοθωρακική αντίσταση η οποία σε
γενικές γραμμές επηρεάζεται από την ευενδοτότητα
του πνευμονικού παρεγχύματος και των μαλακών
ιστών, συμπεριλαμβανομένων του δέρματος και των
μυών (12). Τα τραύματα, οι λοιμώξεις και τα οιδήματα
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μπορεί να ελαττώσουν την ενδοθωρακική αντίσταση
όταν αυτή μετράται διαδερμικά. Η απορροή λέμφου
επηρεάζει τη συσσώρευση υγρών εντός του πνευμονικού παρεγχύματος καθώς έχει παρατηρηθεί πως
η παρατεταμένη αύξηση της πίεσης του αριστερού
κόλπου συνοδεύεται από αυξημένη απορροή λέμφου
με στόχο την πρόληψη του πνευμονικού οιδήματος
(16).
Σήμερα χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος μέτρησης της ενδοθωρακικής αντίστασης από τους ICDs
και τους CRT-D της Medtronic (OptiVol®, Medtronic,
Inc., Minneapolis, USA). Αυτό γίνεται με τη μέτρηση
της αντίστασης μεταξύ της συσκευής και του απινιδωτικού ηλεκτροδίου της δεξιάς κοιλίας (17). Η
χρησιμότητα του OptiVol αξιολογήθηκε σε μια μελέτη
με 115 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια κλάσης ΙΙΙ ή
IV, κλάσμα εξώθησης ≤35% και διευρυσμένο QRS με
εμφυτευμένο αμφικοιλιακό απινιδωτή. Για κάθε προειδοποίηση που έδινε η συσκευή γινόταν κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και ως αληθώς θετική θεωρούταν
η ένδειξη που αφορούσε σοβαρού βαθμού καρδιακή
ανεπάρκεια που απαιτούσε αντιμετώπιση. Κατά τη
διάρκεια παρακολούθησης 9±5 μηνών καταγράφηκαν
49 προειδοποιητικά σήματα σε 33 ασθενείς και μόνο
15 από αυτά χαρακτηρίστηκαν ως αληθώς θετικά.
Η προτεινόμενη ως κατώτερη τιμή της αντίστασης
στα 60 Ω/ημέρα είχε υψηλή ευαισθησία αλλά χαμηλή
ειδικότητα ως προς τη διάγνωση απορρύθμισης της
καρδιακής ανεπάρκειας (18). Η μελέτη με το μεγαλύτερο αριθμό ασθενών είναι η European InSync Sentry
Observational Study που δημοσιεύθηκε από τους Vollmann και συν και διεξήχθη σε ασθενείς με εμφυτευμένο
αμφικοιλιακό απινιδωτή (InSync Sentry™, Medtronic,
Inc., Minneapolis, MN, USA). Συνολικά εντάχθηκαν 373
ασθενείς και σε διάστημα 4,2 μηνών καταγράφηκαν
43 ειδοποιήσεις της συσκευής για ελάττωση της ενδοθωρακικής αντίστασης και 53 κλινικά συμβάντα που
αφορούσαν απορρύθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας
(19). Η ευαισθησία του πρωτοκόλλου OptiVol προσδιορίστηκε στο 60% και η θετική προγνωστική αξία
του επίσης στο 60%. Παρατηρήθηκε πως εάν η αρχική
κατάσταση των ασθενών ήταν χειρότερη κατά ΝΥΗΑ
οι ειδοποιήσεις της συσκευής ήταν επαρκείς (p=0,05).
Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της
μελέτης FAST η οποία συμπεριέλαβε συνολικά 156
ασθενείς με εμφυτευμένο ICD (n=13) ή CRT-D (n=143)
οι οποίοι παρακολουθήθηκαν αναδρομικά για διάστημα
537±312 ημέρες (20). Η ευαισθησία ορίσθηκε σύμφωνα με το ποσοστό των περιστατικών απορρύθμισης
της καρδιακής ανεπάρκειας που συνέβησαν εντός
30 ημερών από την καταγραφή αυξημένου ουδού
ενδοθωρακικής αντίστασης ή ξαφνικής αύξησης του
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σωματικού βάρους αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε πως
η ευαισθησία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη (76.4 vs.
22.5, p <0.0001) και οι λανθασμένες ειδοποιήσεις
λιγότερες (1.9 vs. 4.3, p <0.0001) για τη μέτρηση της
ενδοθωρακικής αντίστασης με ουδό 60Ω/d συγκριτικά
με τις αυξήσεις του σωματικού βάρους είτε κατά 3
lbs κατά τη διάρκεια της νύχτας είτε κατά 5 lbs σε
διάστημα 3 ημερών. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται
οι μελέτες που έγιναν αξιολογώντας τη μέτρηση της
ενδοθωρακικής αντίστασης στην πρόληψη των υποτροπών καρδιακής ανεπάρκειας. Διαπιστώνεται πως
η ευαισθησία της μεθόδου και η θετική προγνωστική
αξία της μεθόδου κυμαίνονται, γεγονός που αποδίδεται στη διακύμανση του προβλεπόμενου ουδού της
ενδοθωρακικής αντίστασης, στον καθορισμού διαφορετικών χρονικών διαστημάτων παρακολούθησης και
στο σχεδιασμό της κάθε μελέτης. Ο προβλεπόμενος
ουδός έχει καθοριστεί στην τιμή των 60 Ω/d, αν και
έχει προταθεί αύξησή του με στόχο την αύξηση της
ειδικότητας, γεγονός όμως που θα αύξανε το ποσοστό
των ψευδώς αρνητικών ειδοποιήσεων.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Η μειωμένη ανοχή στην άσκηση είναι σύνηθες
κλινικό στοιχείο των ασθενών που πάσχουν από
καρδιακή ανεπάρκεια. Τόσο η δοκιμασία βάδισης σε
6 λεπτά (6-minute walk test) όσο και η peak VO2 έχουν
συσχετιστεί με το επίπεδο λειτουργικής κατάστασης
των ασθενών (22). Επίσης, η καθημερινή δραστηριότητα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που
καταγράφηκε με τη χρήση ποδομέτρων ήταν προγνω-

στική της κλινικής έκβασης και της θνησιμότητας των
ασθενών (22). Σήμερα, με τις εμφυτευμένες συσκευές
μπορούμε να εκτιμήσουμε τα παραπάνω με τη χρήση
αισθητήρων δραστηριότητας ή κίνησης (accelerometer). Έτσι, καθιερώθηκε ένας δείκτης καθημερινής
φυσικής δραστηριότητας (mean daily physical activity, MDPA) που υπολογίζεται με βάση το καθημερινό
χρονικό διάστημα που βαδίζει κάποιος περισσότερα
από 70 βήματα/λεπτό. Στη μελέτη των Braunschweig
και συν (22) η αμφικοιλιακή βηματοδότηση (InSync III
model 8042, Medtronic, Inc., Minneapolis, Minnesota)
βελτίωσε τον δείκτη MDPA σε 56 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ΝΥΗΑ ΙΙ – ΙV. Επιπλέον, υπήρξε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση του δείκτη αυτού
καθώς και του HRV, όπως καταγράφηκαν από τη
συσκευή, με τη βελτίωση των συμπτωμάτων των
ασθενών. Στη μελέτη των Kawabata και συν (23) μελετήθηκε προοπτικά η συσχέτιση ενός άλλου δείκτη
(ALI, Activity Log Index) με τη λειτουργική κατάσταση
των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και ένδειξη για
θεραπεία επανασυγχρονισμού (Contak Renewal TR 2,
Renewal I, II, IV; Guidant, St Paul, MN, USA). Ο δείκτης
ALI αντικατοπτρίζει το ποσοστιαίο χρονικό διάστημα
στο οποίο η επιτάχυνση που αναπτύσσει ο ασθενής
ξεπερνά έναν ορισμένο ουδό, που κατά αναλογία με
τη δοκιμασία κόπωσης αντιστοιχεί περίπου σε ταχύτητα 3,2 km/h (2,8 METS). Στη μελέτη συμμετείχαν
178 ασθενείς που έλαβαν CRT και στους οποίους,
ανεξαρτήτως αιτιολογίας της καρδιακής ανεπάρκειας
ή του υποκείμενου ρυθμού, ο δείκτης ALI αυξήθηκε
από μια αρχική τιμή 3,6±2,0 σε 11,2±4,6 (p<0,005)
σε διάστημα 104 εβδομάδων μετά την εμφύτευση και
διατηρήθηκε έτσι για διάστημα 2 ετών.

Πίνακας 1. Οι κλινικές μελέτες που αφορούν τη μέτρηση της ενδοθωρακικής αντίστασης στην καρδιακή ανεπάρκεια.
Αριθμός
Μελέτη
ασθενών
Yu και συν. (17)
33

Μήνες
παρακολούθησης
20,7

Ουδός OptiVol
(Ω/d)
60

Προσδιορισμός
κλινικών συμβάντων
Νοσηλεία για ΚΑ

Ευαισθησία
(%)
76,9

Θετική
προγνωστική
αξία (%)
25-30

Ypenburg
και συν (18)

115

9

60

Σημαντικού βαθμού KA
με τροποποίηση αγωγής

100

33

Maines
και συν (21)

27

12

60

Αύξηση υγρών
ενδοθωρακικά

91,7

61.1

Vollmann
και συν (19)

373

4,2

62

38

Abraham
και συν (20)

156

44,7±26

76,4

—

40-120
Κλινική ένδειξη σταθερής
(στο 95% των
ή επιδεινούμενης ΚΑ
ασθενών 65)
60

Νοσηλεία για ΚΑ
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ
Την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιήθηκαν εμφυτεύσιμα συστήματα παρακολούθησης των ενδοκαρδιακών πιέσεων (implantable hemodynamic monitor,
IHM) με στόχο την καταγραφή και έγκαιρη ειδοποίηση
για τις απότομες αιμοδυναμικές αλλαγές στα αρχικά
στάδια απορρύθμισης της καρδιακής ανεπάρκειας.
Το σύστημα Chronicle® (Medtronic, Inc, Minneapolis,
Minnesota, USA), χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρόδιο που
εμφυτεύεται στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας και
σχεδιάστηκε ώστε να παρακολουθεί συνεχώς την
καρδιακή συχνότητα, τη φυσική δραστηριότητα, τη
θερμοκρασία του σώματος και την πίεση της δεξιάς
κοιλίας σε ασθενείς με συστολική και διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια (Εικόνα 1). Στην καταγραφή της
πίεσης η μέγιστη πίεση αντιπροσωπεύει τη συστολική
πίεση της δεξιάς κοιλίας, που αντιστοιχεί στη συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας. Η διαστολική
πίεση της δεξιάς κοιλίας αντιστοιχεί στην κυματομορφή που ταυτίζεται με την έναρξη του κύματος R
στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η διαφορά της πίεσης
σε σχέση με το χρόνο (RV dP/dt) χρησιμοποιείται ως
δείκτης συσταλτικότητας και υπολογίζεται από τη
συσκευή. Ο μέγιστος ρυθμός αύξησης της πίεσης, που
συμβολίζεται ως +RV dP/dt χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της διαστολικής πίεσης της πνευμονικής
αρτηρίας (ePAD) κατά τη φάση της διάνοιξης της
πνευμονικής βαλβίδας στο τέλος της ισοογκωτικής
συστολής. Η τιμή της ePAD αντιστοιχεί περίπου στη
τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας απουσία
βεβαίως πνευμονοπαθειών. Κατά ανάλογο τρόπο
μπορεί να υπολογιστούν τα χρονικά διαστήματα της
προεξωθητικής και συνολικής συστολικής περιόδου
(24). Η μελέτη COMPASS – HF ήταν μια τυφλή τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη που αξιολόγησε την

Εικόνα 1. Το σύστημα Chronicle® αποτελούμενο από την
εμφυτεύσιμη συσκευή (Α) και το εξωτερικό σύστημα συλλογής των στοιχείων (B).
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ασφάλεια του συστήματος Chronicle και την αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη των υποτροπών
καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς που λάμβαναν
τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή. Η μελέτη αυτή δεν
ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τα
επεισόδια απορρύθμισης της καρδιακής ανεπάρκειας
σε σχέση με την ομάδα placebo (25). Ωστόσο, σε μια
αναδρομική ανάλυση στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε πως στους ασθενείς με κλάσμα εξώθησης τόσο
≥50% όσο και <50%, ο σχετικός κίνδυνος νοσηλείας
εξαιτίας της καρδιακής ανεπάρκειας ήταν στατιστικά
σημαντικά μικρότερος στους ασθενείς που έφεραν τη
συσκευή συγκριτικά με την ομάδα placebo (HR=0.64,
95% CI=0,42 έως 0,96, p<0,03) (25). Επιπρόσθετα,
έχει σχεδιαστεί η μελέτη REDUCEhf με στόχο να αναδείξει την πιθανή ελάττωση της νοσηρότητας και
θνησιμότητας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
με εμφυτευμένο το σύστημα CHRONICLE που εκτός
από αιμοδυναμική παρακολούθηση θα λειτουργεί και
ως απινιδωτής VVI. Αναμένεται να ενταχθούν περίπου
850 ασθενείς με ένδειξη εμφύτευσης ICD και με τη
βέλτιστη λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή (26).
Μια άλλη συσκευή καταγραφής ενδοκαρδιακών
πιέσεων έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια (HeartPOD®, Savacor, Inc, θυγατρική της St Jude Medical,
Inc, Minneapolis, Minnesota) με σκοπό την άμεση καταγραφή της πίεσης του αριστερού κόλπου (24). Το
ηλεκτρόδιο εμφυτεύεται χειρουργικά είτε διαδερμικά
μέσω τεχνικής trans-septal αριστερά κατά μήκος του
μεσοκολπικού διαφράγματος, ενώ η συσκευή εμφυτεύεται σε μια υποδόρια θήκη στο κατώτερο κοιλιακό
τοίχωμα (Εικόνα 2). Σε πειραματόζωα που διενεργήθηκε η εμφύτευση δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα
προβλήματα και διαπιστώθηκε πως η επιθηλιοποίηση
του ηλεκτροδίου γινόταν μετά από 3 εβδομάδες (27).
Η πρώτη κλινική μελέτη σε ανθρώπους με τη συσκευή
αυτή ήταν η HOMEOSTASIS I στην οποία συμμετείχαν

Εικόνα 2. Το εμφυτεύσιμο σύστημα Heartpod®
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8 ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια κλάσης
NYHA II και στους οποίους εμφυτεύθηκε διαδερμικά
η συσκευή και το ηλεκτρόδιο με τεχνική trans-septal.
Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές, θάνατοι ή συστηματικές εμβολές ενώ η αιμοδυναμική παρακολούθηση
των ασθενών ήταν αξιόπιστη κατά τη διάρκεια της
μελέτης (28). Η μελέτη HOMEOSTASIS ΙΙ θα συμπεριλάβει 80 περίπου ασθενείς σε στάδιο NYHA IΙΙ ή ΙV
και το τελικό σημείο θα είναι σύνθετο όσον αφορά την
καρδιακή ανεπάρκεια για διάστημα παρακολούθησης
12 μηνών (28).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με τις παραπάνω μεθόδους είναι εφικτή η αιμοδυναμική παρακολούθηση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια μέσω των εμφυτευμένων συσκευών και έτσι
παρέχεται η δυνατότητα στο θεράποντα καρδιολόγο
να προβλέψει τα πιθανά συμβάντα απορρύθμισης και
να τροποποιήσει έτσι τη θεραπευτική αγωγή. Ο στόχος
είναι η ελάττωση των επανειλημμένων νοσηλειών, που
αποτελούν επιβαρυντικό δείκτη για το προσδόκιμο
επιβίωσης του κάθε ασθενούς. Απαιτούνται επομένως
μεγάλες τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες με στόχο
την αξιολόγηση των παραπάνω μεθόδων όσον αφορά
τους στόχους που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, με τη
δυνατότητα της παρακολούθησης των παραμέτρων
αυτών τηλεμετρικά με τη χρήση κινητών ή σταθερών
τηλεφώνων και την άμεση ενημέρωση του ιατρού μέσω
του διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης
καταγραφής συμβάντων και παροχής θεραπευτικών μέτρων στους πάσχοντες. Υπάρχουν διαθέσιμα
τέτοια συστήματα από όλες σχεδόν τις εταιρείες
(Medtronic – CareLink® Νetwork, BIOTRONIK – Home
Monitoring®, St Jude Housecall Plus™ Remote Patient
Monitoring System, Boston Scientific LATITUDE® Patient
Management system) που δύνανται να παρέχουν εκτός
από τις διαγνωστικές πληροφορίες για τη συσκευή
και τις τιμές των παραμέτρων που αναφέραμε σε
σχέση με την κατάσταση της καρδιακής ανεπάρκειας
του ασθενούς. Ο στόχος είναι στο άμεσο μέλλον η
ελάττωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας με τη
χρήση όλων αυτών των εργαλείων που θα ενισχύουν
τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την κλινική
αξιολόγηση των ασθενών.
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Καρδιακός επανασυγχρονισμός με αμφικοιλιακό
βηματοδότη – απινιδωτή: Ο φύλακας άγγελος
ΚΓ Κάππος, ΙΑ Κοντονασάκης

SUMMARY
KAPPOS GK, KONTONASSAKIS AI. Cardiac resynchronization therapy with implantable biventricular pacemaker - defibrilation: Gurdian angel. Heart failure continues to be a major public
health problem with high morbidity and mortality rates, despite the advances in medical treatment.
Advanced heart failure patients have severe persistent symptoms and a poor quality of life. Cardiac
resynchronization therapy (CRT), an invasive therapy which involves synchronized pacing of both
right and left ventricles, improves ventricular conduction delay and left ventricular performance.
Several clinical trials of CRT in medically refractory heart failure patients with wide QRS (>120 ms),
left ventricular ejection fraction ≤35% and New York Heart Association (NYHA) class III and IV have
shown improved quality of life, NYHA class, left ventricular ejection fraction and reduced mortality.
About 30% of heart failure patients who receive CRT do not respond to treatment. Mechanical dyssynchrony may play a role in identifying patients who may respond better to CRT treatment. However,
recent large scale clinical trials PROSPECT and RethinQ have challenged this concept. The role of
CRT in heart failure patients with narrow QRS (<120 ms), NYHA class I and II, atrioventricular nodal
ablation in patients with atrial fibrillation and triple site pacing are evolving. Our review discusses
the current evidence, indications, upcoming trials and future directions. Nosokomiaka Chronika,
72, Supplement, 256-270, 2010.
Key words: heart failure, sudden cardiac death, CRT, dyssynchrony

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η καρδιακή ανεπάρκεια εξακολουθεί να αποτελεί κύριο δημόσιο πρόβλημα υγείας με υψηλή
νοσηρότητα και θνησιμότητα, παρά τις σοβαρές προόδους που έχουν γίνει στη φαρμακευτική
θεραπεία. Οι ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια έχουν σοβαρά και εμμένοντα συμπτώματα
με κακή ποιότητα ζωής. Η θεραπεία επανασυγχρονισμού (CRT), μία επεμβατική θεραπεία η
οποία περιλαμβάνει συγχρονισμένη βηματοδότηση τόσο της δεξιάς όσο και της αριστερής
κοιλίας, βελτιώνει την καθυστέρηση της ενδοκοιλιακής αγωγής και την απόδοση της αριστερής
κοιλίας. Αρκετές κλινικές μελέτες αναφορικά με την CRT σε ασθενείς με ανθεκτική στα φάρμακα
καρδιακή ανεπάρκεια, με εύρος του QRS >120 ms, με κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας
≤35% και κατηγορία κατά NYHA III και IV, έχουν δείξει βελτίωση της ποιότητας ζωής, βελτίωση
της κατηγορίας κατά NYHA, βελτίωση του κλάσματος εξώθησης και μείωση της θνητότητας.
Περίπου 30% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία επανασυγχρονισμού, δεν ανταποκρίνονται
Αν Διευθυντής, 2Ειδικευόμενος Καρδιολόγος, Α΄ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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στη θεραπεία. Ο μηχανικός δυσυγχρονισμός μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στον προσδιορισμό
των ασθενών που μπορεί να ανταποκριθούν καλύτερα στη θεραπεία CRT. Ωστόσο, πρόσφατες
μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες όπως η PROSPECT και RethinQ αμφισβήτησαν αυτή την έννοια.
Ο ρόλος της CRT σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και στενό QRS σύμπλεγμα (<120 ms), οι
ασθενείς κατηγορίας κατά NYHA I και II, η κατάλυση (ablation) του κολποκοιλιακού κόμβου σε
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και η τρίπλο-εστιακή βηματοδότηση, είναι υπό αξιολόγηση.
Στην ανασκόπηση αυτή συζητούνται οι υπάρχουσες αποδείξεις, οι ενδείξεις, οι επερχόμενες
κλινικές μελέτες και οι μελλοντικές κατευθύνσεις. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 256270, 2010.
Λέξεις κλειδιά: καρδιακή ανεπάρκεια, αιγνίδιος καρδιακός θάνατος, CRT, δυσυγχρονισμός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά τις σημαντικές προόδους στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας,
αυτή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα
υγείας στις ΗΠΑ. Με συχνότητα 550.000/έτος και
επίπτωση στα 5.000.000, οι περιπτώσεις ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που οδηγούνται στο
θάνατο, ανέρχονται στις 287.000/έτος στις ΗΠΑ.
(1,2) Οι νοσοκομειακές νοσηλείες που οφείλονται σε
καρδιακή ανεπάρκεια συνεχώς αυξάνονται, (1,3,4)
ενώ είναι πιο σαφές στον γηράσκοντα πληθυσμό
(3,5). Το 2006 υπολογίστηκε ότι το κόστος για
τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ανήλθε στα
29,6 δις-εκατομμύρια δολάρια. (1,2) Η θνητότητα
στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια οφείλεται
κυρίως στην πρόοδο (επιδείνωση) της καρδιακής
ανεπάρκειας ή σε αιφνίδιο θάνατο σχετιζόμενο με
αρρυθμίες. (6,7) Παρόλο που τα φάρμακα όπως οι
β-αποκλειστές, οι αναστολείς του μετατρεπτικού
ενζύμου και οι αποκλειστές των υποδοχέων της
αγγειοτενσίνης έχουν δείξει ότι μειώνουν τη νοσηρότητα και θνητότητα, (8-13) η πρόγνωση αυτών
των ασθενών παραμένει κακή. (14,15) Σημαντικός
αριθμός ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν
ηλεκτρομηχανικό δυσυγχρονισμό ο οποίος αυξάνει
τη θνητότητά τους. (16) Οι συνήθεις τύποι ηλεκτρομηχανικού δυσυγχρονισμού που έχουν περιγραφεί,
είναι: η κολποκοιλιακή καθυστέρηση, η ενδοκοιλιακή καθυστέρηση, η διά-κοιλιακή καθυστέρηση
και η ένδο-μυϊκή καθυστέρηση. (17) Η θεραπεία
καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) αποτελεί
μία πρόσφατη πρόοδο στην αντιμετώπιση των
ασθενών με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας
σταδίου III και IV κατά NYHA, παρά τη βέλτιστη
φαρμακευτική αγωγή.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει σημαντική βελτίωση
της καρδιακής λειτουργίας στους ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια όταν αντιμετωπίζονται με CRT. (18-25)
Η θεραπεία επανασυγχρονισμού (CRT) περιλαμβάνει
συγχρονισμένη διέγερση τόσο της δεξιάς όσο και
της αριστερής κοιλίας, έτσι ώστε να συστέλλονται
ταυτόχρονα, διορθώνοντας έτσι τη διά-κοιλιακή καθυστέρηση της αγωγής που οδηγεί στη βελτίωση της
συσπαστικότητας της αριστερής κοιλίας. (14,17) Η
θεραπεία επανασυγχρονισμού περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός αριστερού κοιλιακού ηλεκτροδίου δια
μέσου του στεφανιαίου κόλπου, ώστε να επιτευχθεί
βηματοδότηση της αριστερής κοιλίας. (14) Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τη διαφλέβια
προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει αρχικό καθετηριασμό του στεφανιαίου κόλπου με χρήση ενός ειδικά
σχεδιασμένου θηκαριού. Από τη στιγμή που επιτευχθεί
καθετηριασμός του στεφανιαίου κόλπου, εφαρμόζεται ανάδρομη φλεβογραφία ώστε να προσδιοριστεί
η ανατομία του στεφανιαίου κόλπου. Κατόπιν, ένα
ηλεκτρόδιο αριστερής κοιλίας τοποθετείται σ’ έναν
πλευρικό (πλάγιο) κλάδο όπως marginal, οπίσθια ή
οπισθοπλάγια φλέβα και να προσαρμοστεί έτσι, ώστε
να επιτευχθεί καλή βηματοδότηση, σταθερότητα και
να μην προκαλεί διέγερση του φρενικού νεύρου ή του
διαφράγματος. (14) Η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού μειώνει τον μηχανικό κολποκοιλιακό
δυσυγχρονισμό με τη βελτιστοποίηση του κολποκοιλιακού διαστήματος και ως εκ τούτου μειώνει την
καθυστερημένη κοιλιο-κολπική κλίση πίεσης. (17,26)
Ένα άλλο σημαντικό όφελος της βηματοδότησης του
πλαγίου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας είναι η
πρώιμη διέγερση των θηλοειδών μυών της αριστερής
κοιλίας, που οδηγεί στη μείωση της σοβαρότητας της
ανεπάρκειας της μιτροειδούς. (27) Συνδυασμός των
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δράσεων αυτών βελτιστοποιεί τη φόρτιση της αριστερής κοιλίας, βελτιώνει τη συσπαστικότητα ενώ έχει
και μέτρια επίδραση στη βελτίωση της διαστολικής
δυσλειτουργίας. (28)
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥ
QRS ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Κλινικές μελέτες θεραπείας καρδιακού
επανασυγχρονισμού και εμφυτευμένους
βηματοδότες

Οι πρώτες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αμφικοιλιακή βηματοδότηση σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια και ευρύ QRS σύμπλεγμα (>120 ms),
βελτιώνει την αιμοδυναμική της αριστερής κοιλίας,
(29-31) κάτι που επιβεβαιώθηκε από επακόλουθες
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Στους ασθενείς με
ευρύ QRS σύμπλεγμα, η θεραπεία επανασυγχρονισμού
με αμφικοιλιακή βηματοδότηση, έχει δειχθεί ότι διευκολύνει την ανάστροφη αναδιαμόρφωση και οδηγεί

σε αύξηση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής
κοιλίας, μείωση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς και
μείωση του μεγέθους της καρδιάς. (6) Τα βασικά χαρακτηριστικά και η πρωτογενής έκβαση των κυρίων
μελετών συγκρίνοντας το ρόλο της θεραπείας επανασυγχρονισμού σε σχέση με τη βέλτιστη φαρμακευτική
αντιμετώπιση, δείχνονται στον πίνακα 1 και 2 αντίστοιχα. Μία από τις πρώτες τυχαιοποιημένες μελέτες ήταν
η MUSTIC (Multisite Stimulation in Cardiomyopathies)
(18,19) Οι Cazeau και συν. (18) μελέτησαν το ρόλο
της θεραπείας επανασυγχρονισμού σε 67 ασθενείς
με φλεβοκομβικό ρυθμό, καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙΙ κατά NYHA, κλάσμα εξώθησης της αριστερής
κοιλίας ≤35% και μέσο εύρος του QRS συμπλέγματος
>150 ms. Η μελέτη περιέλαβε μία περίοδο 3 μηνών
με ενεργό κόλπο-αμφικοιλιακή βηματοδότηση και μία
3μηνη περίοδο ανενεργούς βηματοδότησης (VVI 40
bpm). Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στο σκορ
της ποιότητας ζωής (QoL) και της απόστασης βάδισης
σε 6 min (6MWD) (Πίνακας 2). Οι Leclercq και συν. (19)
μελέτησαν 59 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια NYHA
III, συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας

Πινακας 1. Χαρακτηριστικά μελετών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ευρύ QRS.
CARE HF
[24]

COMPANION
[23]

MIRACLE
[20, 32]

Βασικά
Medical CRT Medical CRT
Medical CRT
Χαρακτηριστικά
Rx
Rx
Rx
Τυχαιοποίηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Παρακολούθηση
24.9 Μήνες
12 Μήνες
6 Μήνες
Αριθμός
404 409
308 617
225 228
Μέσο QRS
160* 160*
158* 160* 	165±20	167±21
Ηλικία
66* 67*
68* 67*
64±11	
64±10.7
Άνδρες(%)
73 74
69 67
68 68
Ισχαιμία (%)
40 36
59 54
58 50
NYHA III (%)
93 94
82 87
91 90
QoL
NA NA
39 40
59±21	
59±20
6 MWD
NA NA
244* 274* 	291±101	 305±85
LVEF
25* 25*
22* 20*
	21.6±6.2	21.8±6.3
Διουρητικά (%)
44 43
94 94
93 94
ΑΜΕΑ ή ARB (%)
95 95
89 89
90 93
B- αποκλεστές (%)
74 70
66 68
55 62
Σπιρονολακτόνη (%)
59 54
53 53
NA NA
Δακτυλίτιδα (%)
45 40
NA NA
79 78

MUSTIC
MUSTIC AF
[18]
[19]
Second
First study study
UniRV– BiV–
group
group
–BiV –UniRV
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6 Μήνες
6 Μήνες
29
29
18
25
172±22 175±19 209±18 209±21
64±11
64±8
66±9
65±9
65.5
82.7
77
84
37.3
37.3
143
13
100
100
100
100
48±19
46±25
50±20
40±23
354±110 346±111 317±71 338±95
23±7
23±7
30±12
23±7
94
94
100
100
96
96
100
100
28
28
23
23
22
22
16
16
48
48
58
58

*Συνεχείς μετρήσεις ως μέσες τιμές, NA: μή διαθέσιμο, CRT: θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού, NYHA: New York Heart Association,
QoL: ποιότητα ζωής, LVEF: κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, Rx: θεραπεία,, 6 MWD:βάδισμα 6 λεπτών, ΑΜΕΑ: αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης, ARB: αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης, BiV–UniRV: τρείς μήνες αμφικοιλιακή βηματοδότηση
και μετά μόνο από τη δεξιά κοιλία, first study group: ο βηματοδότης αρχικά ενεργός και μετά απενεργοποιημένος, second study group:
ο βηματοδότης αρχικά απενεργοποιημένος και μετά ενεργός.
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και ευρύ QRS σύμπλεγμα. Οι ασθενείς αυτοί ήταν σε
κολπική μαρμαρυγή. Για χρονική περίοδο 2 ή 3 μηνών
υπεβλήθησαν σε δεξιά κοιλιακή βηματοδότηση έναντι
αμφικοιλιακής βηματοδότησης. Σύγκριση της (μόνο)
δεξιάς κοιλιακής βηματοδότησης με την αμφικοιλιακή
βηματοδότηση, η τελευταία βελτίωσε τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου κατά 13% και την απόσταση βάδισης
σε 6 min (6MWD) κατά 9% (Πίνακας 2). Οι Abraham
και συν. (20,32) δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της
MIRACLE study (Multicenter InSync Randomized Clinical
Evaluation) η οποία περιέλαβε 453 ασθενείς με συμπτώματα μέσης βαρύτητας προς σοβαρής καρδιακής
ανεπάρκειας (NYHA III–IV), κλάσμα εξώθησης της
αριστερής κοιλίας ≤35% και εύρος του QRS ≤130 ms.
Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν στην ομάδα της θεραπείας
επανασυγχρονισμού ή σε ομάδα ελέγχου για 3 μήνες
χωρίς διακοπή της συμβατικής φαρμακευτικής αγωγής.
Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση σε: 6 MWD, της
κατηγορίας κατά NYHA, του κλάσματος εξώθησης της
αριστερής κοιλίας και του σκορ της ποιότητας ζωής
(QoL) (Πίνακας 2). Επιπρόσθετα, οι νοσοκομειακές
νοσηλείες για επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας ήταν
μειωμένες. Επακόλουθες δημοσιεύσεις επιβεβαίωσαν
τη βελτίωση των υπερηχοκαρδιογραφικών όγκων και
του κλάσματος εξώθησης.
Κλινικές μελέτες με θεραπεία
επανασυγχρονισμού και εμφυτευμένο
αυτόματο απινιδωτή

Η μελέτη CONTAK CD (21) εξέτασε την ασφάλεια
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και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας επανασυγχρονισμού όταν συνδυάζεται με εμφυτεύσιμο
αυτόματο καρδιομετατροπέα απινιδωτή (ICD). Οι
Higgins και συν. (21) μελέτησαν 490 ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια κατά NYHA II–IV, κλάσμα
εξώθησης της αριστερής κοιλίας ≤35%, διάρκεια του
QRS ≥120 ms και ένδειξη για εμφύτευση ICD. Στους
ασθενείς εμφυτεύθηκε συσκευή που είχε ικανότητες
θεραπείας τόσο αμφικοιλιακής βηματοδότησης
(CRT), όσο και απινίδωτικής θεραπείας (ICD) και
ταξινομήθηκαν σε θεραπεία επανασυγχρονισμού
(CRT) ή μη θεραπεία επανασυγχρονισμού (no CRT).
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 6 μήνες. Το
πρώιμο τελικό σημείο ήταν η πρόοδος (εξέλιξη)
της καρδιακής ανεπάρκειας, όπως αυτή ορίζεται
σαν θνησιμότητα όλων των αιτίων, η νοσοκομειακή
περίθαλψη για καρδιακή ανεπάρκεια και κοιλιακή
ταχυκαρδία/μαρμαρυγή που να απαιτεί παρέμβαση. Παρατηρήθηκε 15% μείωση της προόδου
(εξέλιξης) της καρδιακής ανεπάρκειας (στατιστικά
μη σημαντική). Ωστόσο, η θεραπεία επανασυγχρονισμού βελτίωσε τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου,
την απόσταση βάδισης σε 6 min (6MWD) και των
διαστάσεων και της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας.
Η MIRACLE ICD trial, (22) εξέτασε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του συνδυασμού θεραπείας επανασυγχρονισμού (CRT) και απινιδωτικής
θεραπείας (ICD) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
κατηγορίας III ή IV κατά NYHA παρά τη βέλτιστη
φαρμακευτική θεραπεία, με κλάσμα εξώθησης ≤35%

ΠΙνακας 2. Κύρια αποτελέσματα μετά από CRT σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με ευρύ QRS (3 έως 6 μήνες
παρακολούθηση)
CARE HF
[24]
Medical CRT
Rx
2.7±0.9
NYHA
40±22
QoL
NA
Βελτίωση 6 MWD
Γενική θνητότητα
120
38
Αιφνίδιος θάνατος
56
Προοδευτική ΚΑ
133
Νοσηλείες

2.1±1.0
31±22
NA
82
29
33
72

COMPANION
[23]
Medical CRT
Rx
38§
-12±23#
9±84
77
18
34
NA

61§
-25±26#
33±99
131
48
53
NA

MUSTIC
[18]

MIRACLE
[20,32]
Medical CRT
Rx

Second
First study study
group
group

32%¶
-9*
+10*
16
7
10
34

NA
NA
NA
33.3±22 25.7±24 38.5±21.4
384±78.9 412.9±116 341±100
1$
0
0
0
1$
0
0
0
0
9‡
3$
2

52%¶
-18*
+39*
12
5
4
18

MUSTIC AF
[19]
UniRV– BiV–
–BiV –UniRV
NA
34.1±20.6
359±121
1
1
0
1

#μέση μεταβολή, *διάμεση μεταβολή, ¶ ποσοστό βελτίωσης κατα μία ή περισσότερες κλάσεις, § ποσοστό βελτίωσης σε συμπτωματολογία
NYHA, $ ομάδα με ενεργοποιημένο βηματοδότη, ‡ ομάδα με απενεργοποιημένο βηματοδότη, Rx: θεραπεία, QoL: ποιότητα ζωής, 6MWT:
δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών, HF: καρδιακή ανεπάρκεια, NA: μη διαθέσιμο, CRT: θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού, BiV–UniR:
βηματοδότης σε αμφικοιλιακή βηματοδότηση κατα τους τρείς πρώτους μήνες και μετά από τη δεξιά κοιλία μόνο για τους υπόλοιπους
μήνες, first study group: βηματοδότης αρχικά ενεργοποιημένος και μετά απενεργοποιημένος, second study group: το αντίθετο.
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και εύρος του QRS ≥130 ms. Θεραπεία επανασυγχρονισμού (CRT) σε συνδυασμό με δυνατότητα
απινιδωτικής θεραπείας (ICD) έλαβαν 369 ασθενείς,
ενώ στη ομάδα ελέγχου η θεραπεία επανασυγχρονισμού ήταν εκτός. Στους 6 μήνες παρακολούθησης,
η ομάδα της θεραπείας επανασυγχρονισμού πέτυχε
σημαντική βελτίωση του σκορ ποιότητας ζωής
(QoL score), της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου
και της λειτουργικής ικανότητας. Παρά ταύτα, δεν
παρατηρήθηκε βελτίωση της απόστασης βάδισης
σε 6 min (6MWD), της νοσοκομειακής περίθαλψης
για καρδιακή ανεπάρκεια και των διαστάσεων της
αριστερής κοιλίας ή της λειτουργικότητας.
Κύριες Κλινικές Μελέτες Θνητότητας
και Νοσηρότητας

Ενώ οι αναφερθείσες μελέτες εξέτασαν τη βελτίωση
των συμπτωμάτων και τις μετρήσεις απόδοσης της
αριστερής κοιλίας, δύο κύριες μελέτες που ακολούθησαν εκτίμησαν το όφελος επί της νοσηρότητας
και της θνητότητας. Στη μελέτη COMPANION (Comparison of Medical Therapy, Pacing and defibrillation in
Heart Failure), (23) τυχαιοποιήθηκαν 1520 ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά NYHA
και εύρος του QRS ≥120 ms σε μία αναλογία 1:2:2,
να λάβουν βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία μόνο ή
σε συνδυασμό είτε με θεραπεία επανασυγχρονισμού
με βηματοδότη ή θεραπεία επανασυγχρονισμού με
βηματοδότη-απινιδωτή. Το πρώιμο σύνθετο τελικό
σημείο ήταν ο χρόνος θανάτου οποιασδήποτε αιτίας
ή η νοσοκομειακή νοσηλεία οποιασδήποτε αιτίας. Σε
σύγκριση με τη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία
μόνο, η θεραπεία επανασυγχρονισμού με βηματοδότη
μείωσε τον κίνδυνο του πρωτογενούς τελικού σημείου
κατά 19% (p = 0.014), ενώ η θεραπεία επανασυγχρονισμού με βηματοδότη-απινιδωτή κατά 20% (p = 0.01).
Ωστόσο, παρατηρήθηκε μία μη σημαντική μείωση της
ολικής θνητότητας στην ομάδα επανασυγχρονισμού
με βηματοδότη, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική μείωση
της ολικής θνητότητας στην ομάδα θεραπείας επανασυγχρονισμού με βηματοδότη-απινιδωτή (Πίνακας
2, Εικόνα 1).
Η μελέτη CARE-HF (Cardiac Resynchronization in
Heart Failure), (24) περιέλαβε 813 ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά NYHA, κλάσμα
εξώθησης ≤35%, τελοδιαστολική διάμετρο της αριστερής κοιλίας τουλάχιστον 55 mm και διάρκεια του QRS
τουλάχιστον 120 ms στο ΗΚΓ. Το πρωτογενές τελικό
σημείο ήταν το χρονικό διάστημα μέχρι το θάνατο ή μη
προγραμματισμένη νοσοκομειακή νοσηλεία για κύριο
καρδιαγγειακό συμβάν. Παρατηρήθηκε σημαντική

διαφορά μεταξύ της ομάδας της θεραπείας επανασυγχρονισμού σε σχέση με την ομάδα της φαρμακευτικής
θεραπείας (39% έναντι 55%) (Πίνακας 2, εικόνα 2).
Θεραπεία Επανασυγχρονισμού και
Όφελος Θνησιμότητας

Τέσσερις μέτα-αναλύσεις έχουν μελετήσει το όφελος
επί της θνησιμότητας, της θεραπείας επανασυγχρονισμού στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η
θεραπεία επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια έχει δειχθεί ότι μειώνει τη θνησιμότητα
από επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, (33,34)
όπως επίσης μειώνει τη θνησιμότητα όλων των αιτιών. (34-36) Από τις μέτα-αναλύσεις αυτές, γίνεται
σαφές ότι η θεραπεία επανασυγχρονισμού μειώνει
τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας και
επιπλέον μειώνει τη θνησιμότητα στους ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια ανθεκτική στη φαρμακευτική
θεραπεία, ευρύ QRS σύμπλεγμα και μειωμένο κλάσμα
εξώθησης.
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες ACC/
AHA/HRS (37) που δημοσιεύτηκαν το 2008, δίνουν ως
ένδειξη θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού (με
ή χωρίς απινιδωτή) κατηγορίας Ι για τους ασθενείς με
συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας σταδίου III ή IV
κατά NYHA υπό τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, με
κλάσμα εξώθησης ≤35%, με εύρος του QRS ≥120 ms,
σε φλεβοκομβικό ρυθμό (επίπεδο ενδείξεων Α).
Οι συστάσεις κατηγορίας IIa περιλαμβάνουν:
(α) η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού με ή
χωρίς απινιδωτή θεωρείται λογική για τους ασθενείς
με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας σταδίου
III ή IV κατά NYHA υπό τη βέλτιστη φαρμακευτική
αγωγή, με κλάσμα εξώθησης ≤35%, με εύρος του
QRS ≥120 ms, σε κολπική μαρμαρυγή (επίπεδο
ενδείξεων Β).
(β) η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού θεωρείται λογική για τους ασθενείς με συμπτώματα
καρδιακής ανεπάρκειας σταδίου III ή IV κατά NYHA
υπό τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, με κλάσμα
εξώθησης ≤35% οι οποίοι έχουν ανάγκη συχνής
κοιλιακής βηματοδότησης (επίπεδο ενδείξεων
C).
Ενδείξεις (συστάσεις) κατηγορίας IIb έχουν δοθεί για
θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς
με κλάσμα εξώθησης ≤35% με συμπτώματα κατά NYHA
I ή II οι οποίοι λαμβάνουν τη βέλτιστη συσταθείσα
φαρμακευτική αγωγή και πρόκειται να υποβληθούν
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Εικόνα 1. Εκτιμίσεις από Kaplan-Meier εκ της μελέτης COMPANION [23]. A. Διαφορές στο πρωτεύον τελικό σημείο —ποσοστά θανάτου και/ή νοσηλείας (οποιασδήποτε αίτιας) σε 12 μήνες (68% στην ομάδα φαρμακευτικής θεραπείας, έναντι
56% στην ομάδα που έλαβε βηματοδότη στα πλαίσια CRT, έναντι 56% στην ομάδα που έλαβε βηματοδότη-απινιδιστή στα
πλαίσια CRT. B. Διαφορές στο δευτερεύον τελικό σημείο — ποσοστά θανάτου (οποιασδήποτε αιτίας) σε 12 μήνες (19%
στην ομάδα φαρμακευτικής θεραπείας, 15% στην ομάδα με βηματοδότη, και 12% στην ομάδα βηματοδότη απινιδιστή).
C. ποσοστά θανάτου και/ή νοσηλείας (καρδιαγγειακά αίτια) σε 12 μήνες (60% στην ομάδα φαρμακευτικής θεραπείας,
έναντι 45% στην ομάδα με βηματοδότη, έναντι 44% στην ομάδα με βηματοδότη-απινιδιστή), D. ποσοστά θανάτου και/ή
νοσηλείας (λόγω καρδιακής ανεπάρκειας) σε 12 μήνες (45% στην ομάδα φαρμακευτικής θεραπείας, έναντι 31% στην
ομάδα με βηματοδότη, έναντι 29% στην ομάδα με βηματοδότη-απινιδιστή). Οι τιμές του P είναι για σύγκριση με τη μέγιστη
φαρμακευτική αγωγή. P: pacemaker, PD: pacemaker defibrillator.

σε εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη ή/και απινιδωτή με
αναμενόμενη συχνή κοιλιακή βηματοδότηση (επίπεδο
ενδείξεων C).
Στις συστάσεις κατηγορίας III περιλαμβάνονται:
(α) θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού δεν ενδείκνυται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με μειωμένο

κλάσμα εξώθησης και απουσία άλλων ενδείξεων
για βηματοδότηση (επίπεδο ενδείξεων Β).
(β) θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού δεν ενδείκνυται για ασθενείς με μικρή αναμενόμενη διάρκεια ζωής, κυρίως λόγω μη καρδιακών χρόνιων
καταστάσεων (επίπεδο ενδείξεων C).
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Εικόνα 2. Εκτιμίσεις από Kaplan-Meier εκ της μελέτης CARE-HF [24]. A. Διαφορές — θάνατος από οποιαδήποτε αιτία ή επείγουσα νοσηλεία για σοβαρό καρδιαγγειακό λόγο,B. Διαφορές στο δευτερεύον τελικό σημείο— Θάνατος από οποιαδήποτε
αιτία. CR: cardiac resynchronization; MT: medical therapy.

ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥ QRS ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Παρά τον εδραιωμένο ρόλο της θεραπείας του
καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ευρύ QRS σύμπλεγμα, υπάρχει
υψηλή συχνότητα μη ανταπόκρισης στη θεραπεία
επανασυγχρονισμού σε τέτοιους ασθενείς. (38) Το
βασικό εύρος του QRS από μόνο του, έχει δειχθεί ότι
αποτελεί φτωχό προβλεπτικό στοιχείο κλινικής και
υπερηχοκαρδιογραφικής απάντησης στη θεραπεία
επανασυγχρονισμού. (39) Κλινικά, συνήθως είναι δύσκολο να προβλεφτεί ποιος πρόκειται να ανταποκριθεί
στη θεραπεία του καρδιακού επανασυγχρονισμού.
Κατά συνέπεια υπάρχει ανάγκη να διερευνηθούν άλλοι
πιθανοί παράγοντες που θα μπορούσαν να παίξουν
κάποιο ρόλο για υψηλότερο ποσοστό απάντησης
στη θεραπεία του καρδιακού επανασυγχρονισμού. Ο
δυσυγχρονισμός της αριστερής κοιλίας αποτελεί έναν
τέτοιο παράγοντα, που πρόσφατα έχει δειχθεί να
προβλέπει την πρόγνωση των ασθενών με θεραπεία
καρδιακού επανασυγχρονισμού. (40-42) Η επίπτωση
του δυσυγχρονισμού της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια ποικίλει μεταξύ 27% και 56%.
(43) Από την άλλη όψη, προγνωστικοί παράγοντες μη
ανταπόκρισης στη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού, πριλαμβάνουν την ισχαιμική καρδιοπάθεια, τη σοβαρή ανεπάρκεια της μιτροειδούς, όταν

η τέλο-διαστολική διάμετρος της αριστερής κοιλίας
είναι ≥ 75 mm, όταν πριν την εμφύτευση διαπιστωθούν διαταραχές της κινητικότητας της κορυφής και
ουλή του οπίσθιο-πλάγιου τοιχώματος της αριστερής
κοιλίας. (44,45)
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ QRS ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Εκτός από το όφελος της θεραπείας καρδιακού
επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με ευρύ QRS σύμπλεγμα, πρόσφατες μελέτες έχουν εξετάσει τα
οφέλη της θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού
σε ασθενείς με στενό QRS σύμπλεγμα (≤120 ms). (4653) Η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού έχει
δειχθεί ότι βελτιώνει αιμοδυναμικά τους ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια και στενό QRS σύμπλεγμα.
(53) Υψηλή επίπτωση ασυγχρονισμού της αριστερής
κοιλίας έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια και στενό QRS σύμπλεγμα. (40) Τα βασικά
χαρακτηριστικά και η έκβαση των μελετών ασθενών
με καρδιακή ανεπάρκεια και στενό QRS, δείχνονται
στους πίνακες 3 και 4 αντίστοιχα. Οι Achilli και συν.
(46) μελέτησαν το ρόλο της θεραπείας καρδιακού
επανασυγχρονισμού σε 52 ασθενείς με ανθεκτική
καρδιακή ανεπάρκεια. Οι ασθενείς επιλέχθηκαν όταν
υπήρχαν υπερηχοκαρδιογραφικές ενδείξεις διακοιλιακού και ενδοκοιλιακού ασυγχρονισμού ανεξάρτητα
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ή IV κατά NYHA και κλάσμα εξώθησης ≤35%. Σημαντική βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων και της
ανάστροφης αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας
παρατηρήθηκε στην ομάδα με το στενό QRS και ήταν
συγκρίσιμο με το όφελος της ομάδας με το ευρύ QRS
(Πίνακες 3, 4). Οι Yu και συν. (48) μελέτησαν το ρόλο
της θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού σε 51
ασθενείς με στενό QRS και 51 ασθενείς με ευρύ QRS,
καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου III ή IV κατά NYHA και
συστολικό ασυγχρονισμό. Στους τρεις μήνες παρακολούθησης, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του
τελοσυστολικού όγκου της αριστερής κοιλίας και στις
δύο ομάδες. Βελτίωση της λειτουργικής κατηγορίας
κατά NYHA, της μέγιστης ικανότητας άσκησης, της
απόστασης βάδισης σε 6 min και του κλάσματος
εξώθησης της αριστερής κοιλίας, παρατηρήθηκε και
στις δύο ομάδς (Πίνακες 3, 4). Μία μεγαλύτερη μελέτη

από το εύρος του QRS συμπλέγματος. Οι ασθενείς
ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες: μία ομάδα με εύρος του
QRS ≤120 ms και η άλλη ομάδα με >120 ms. Σημαντική
βελτίωση της λειτουργικής κατηγορίας κατά NYHA,
του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, της
τελοδιαστολικής και τελοσυστολικής διαμέτρου και
της ανεπάρκειας της μιτροειδούς παρατηρήθηκε σε
παρόμοιο βαθμό και στις δύο ομάδες (Πίνακες 3, 4).
Μία άλλη μελέτη από την Ολλανδία από τους Bleeker
και συν. (47) εξέτασε 33 διαδοχικούς ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια και στενό QRS σύμπλεγμα (QRS
≤120 ms) και συγκρίθηκαν τα οφέλη της θεραπείας
του καρδιακού επανασυγχρονισμού με 33 διαδοχικούς
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και εύρος του QRS
>120 ms. Όλοι οι ασθενείς είχαν κριτήρια εισόδου στη
μελέτη τον δυσυγχρονισμό της αριστερής κοιλίας ≥ 65
ms στο ιστικό Dopller (TDI), καρδιακή ανεπάρκεια III

Πiνακας 3. Χαρακτηριστικά μελετών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και στενό QRS.
Βασικά
Χαρακτηριστικά

Bleekar et al. [47]
<120 ms >120 ms

Yu et al. [48]
<120 ms >120 ms

Achilli et al. [46]
<120 ms >120 ms

Gasparini et al. [49]
<120 ms* >120 ms

Τυχαιοποίηση

ΟΧΙ (consecutive)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Βασική LVD
+ normal QRS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεδομένα θνητότητας

NA

NA

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Παρακολούθηση
Αριθμός

6 μήνες

3 μήνες

6 μήνες

33

51

51

Μέσο QRS

110±8

175±22

103±13

163±24

NA

NA

109±8

174±26

Ηλικία

63±11

67±9

63±11

66±12

68.3±8

70.1±9

67.8±9.1

66.3±9.5

Άντρες (%)

85

76

78.4

72.5

71

55

84.4

78.8

Γυναίκες (%)

15

24

21.5

27.4

NA

NA

NA

NA

Ισχαιμία (%)

70

64

49

43.1

29

45

60

46

29 (88%)

29 (88%)

2.84±0.46

3.24±0.4

3.4±0.5

3.6±0.4

5 (11%)*

43 (13.8%)*

39±18

42±15

28±14

37±25

NA

NA

36±11

46±14

274±133

253±124

333±96

298±99

276.4±88.9

256±65.4

308 ±114

316± 115

NYHA III
QoL
6 MWD
LVEF (%)

14

28 μήνες

33

38

45

331

22±6

21±6

27.8±7

25.2±9.2

24.6±5.0

22.6±4.6

29.4± 4.3

28.9± 6.3

LVEDV1 (cc)/LVEDD2
[mm]

216±781

238±721

167±471

194±821

71.8±9.222

77.4± 10.622

NA

NA

LVESV1 (cc)/LVESD2
[mm]

174±751

189±601

122±421

148±741

61.4±8.422

64.8±10.222

127.4±29

144±56

LVD

102±32

113±30

35.9±14.0

38.3±12.7

NA

NA

NA

NA

Διουρητικά (%)

82

91

96

98

100 100

91.1

86.1

ΑΜΕΑ (%)

88

85

92

94

90 92

84.4

87.5

Β-αποκλειστές (%)

76

79

67

71

60

84.4

78.8

64

QoL: ποιότητα ζωής, 6 MWD: δοκιμασία εξάλεπτης βάδισης, LVD: δυσυγχρονισμός αριστερής κοιλίας, LVEF: κλάσμα εξώθησης, LVEDV:
τελοδιαστολικός όγκος αριστερής κοιλίας, LVEDD: τελοδιαστολική διάμετρος αριστερής κοιλίας, LVESV: τελοσυστολικός όγκος αριστερής
κοιλίας, LVESD: τελοσυστολική διάμετρος αριστερής κοιλίας end-systolic diameter, HF: καρδιακή ανεπάρκεια, NYHA: New York Heart
Association, ΑΜΕΑ: αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης.
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376 ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια οι οποίοι δεν
είχαν προεπιλεγεί λόγω μηχανικού δυσυγχρονισμού,
έγινε από τους Gasparini και συν. (49) Παρόμοια οφέλη
βελτίωσης (απόσταση βάδισης σε 6 min, λειτουργική
κατηγορία κατά NYHA και τελο-συστολικό όγκο) παρατηρήθηκε τόσο στην ομάδα με στενό QRS όσο και
με ευρύ QRS στους ασθενείς καρδιακή ανεπάρκεια
και θεραπεία επανασυγχρονισμού. Η συχνότητα
θανάτου διαχρονικά ήταν μικρότερη στην ομάδα με
το στενό QRS σε σύγκριση με την ομάδα με το ευρύ
QRS. Αυτό πιθανώς αντικατοπτρίζει την υποκείμενο
προϋπάρχοντα κίνδυνο θνητότητας στις 2 ομάδες. Ένα
σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι η βελτίωση
της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας παρέμεινε για μακρά χρονική διάρκεια παρακολούθησης
(3 χρόνια).
Μία συστηματική ανασκόπηση του ρόλου της θεραπείας επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια και στενό QRS σύμπλεγμα (<120 ms), που
δημοσιεύτηκε πριν τα αποτελέσματα της RethinQ,
έδειξε σημαντική βελτίωση του κλάσματος εξώθησης
της αριστερής κοιλίας, της λειτουργικής κατηγορίας
κατά NYHA και της απόστασης βάδισης 6 min. (54)
Ωστόσο, οι μελέτες αυτής της μετ’ ανάλυσης ήταν
μελέτες πριν ή μετά τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού χωρίς ομάδα ελέγχου φαρμακευτικής
θεραπείας. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα πρέπει
να αξιολογηθούν με μεγάλες κλινικές μελέτες.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ QRS ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Ενώ όλες οι προαναφερθείσες μελέτες ήταν μη
τυχαιοποιημένες χωρίς σκέλος placebo, η μελέτη
ReThinQ (55) (Cardiac Resynchronization Therapy in
Patients with Heart Failure and Narrow QRS) ήταν η
πρώτη ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη. Ασθενείς
που είχαν βασική ένδειξη για εμφύτευση απινιδωτή
(ισχαιμική ή μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια με κλάσμα
εξώθησης της αριστερής κοιλίας ≤35%), συμπτώματα
καρδιακής ανεπάρκειας κατηγορίας ΙΙΙ κατά NYHA,
εύρος του QRS ≤130 ms και είχαν ενδείξεις μηχανικού
δυσυγχρονισμού όπως μετρήθηκε υπερηχοκαρδιογραφικά, περιελήφθησαν στη μελέτη. Το πρωτογενές
τελικό σημείο ήταν η αύξηση της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου κατά την κάρδιο-πνευμονική δοκιμασία
κόπωσης σε 6μηνη παρακολούθηση. Η μελέτη έδειξε
ότι η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού σε
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και στενό QRS
σύμπλεγμα δεν βελτίωσε τη μέγιστη κατανάλωση

οξυγόνου, το score Minnesota (Minnesota Living With
Heart Failure - MLWHF), την απόσταση βάδισης σε
6 min, τον όγκο της αριστερής κοιλίας ή το κλάσμα
εξώθησης στους 6 μήνες.
Ένα άλλο πρωτόκολλο μίας μεγάλης, πολυκεντρικής, προοπτικής και τυχαιοποιημένης μελέτης EchoCRT
(Echocardiography guided Cardiac Resynchronization
Therapy) (55) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
και στενό QRS σύμπλεγμα, ανακοινώθηκε από το
Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης το 2007. (56) Η μελέτη
αυτή σχεδιάστηκε να αξιολογήσει τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια και στενό QRS που εμφανίζουν μηχανικό
δυσυγχρονισμό, όπως αυτός εκτιμάται υπερηχοκαρδιογραφικά. Περισσότεροι από 1.000 ασθενείς να
τυχαιοποιηθούν ώστε να λάβουν θεραπεία καρδιακού
επανασυγχρονισμού ή μη θεραπεία επανασυγχρονισμού, με απινιδωτή. Το τελικό σημείο θα είναι η
μείωση της ολικής θνητότητας ή της νοσοκομειακής
περίθαλψης για καρδιαγγειακά συμβάντα.
Από τη μελέτη Gasparini, (49) γνωρίζουμε ότι τα
οφέλη της θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού
στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και στενό QRS
σύμπλεγμα, μπορεί να μην είναι εμφανή χωρίς μία πιο
μακρόχρονη παρακολούθηση. Τα αποτελέσματα της
μελέτης EchoCRT (56) και ίσως τα αποτελέσματα της
μελέτης ReThinQ, (55) μετά από μεγαλύτερη διάρκεια
παρακολούθησης θα μπορούσε να μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε το ρόλο της θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
και στενό QRS σύμπλεγμα.
ΕΛΕΙΨΗ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΔΥΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ.
Διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων της ReThinQ
και προηγούμενων μελετών για το στενό QRS ενδέχεται
να αποτελούν τη μέθοδο μέτρησης του μηχανικού δυσυγχρονισμού. Οι Beshai και συν. (55) χρησιμοποίησαν
τη μέθοδο υστέρησης αντιθέτου τοιχώματος (opposite
wall delay method) για να υπολογίσουν το μηχανικό
δυσυγχρονισμό χρησιμοποιώντας τόσο το TDI όσο
και το M-mode υπερηχογράφημα. Το TDI χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό της μηχανικής υστέρησης
μεταξύ του πλαγίου και του διαφραγματικού τοιχώματος και μεταξύ προσθίου διαφραγματικού πρός
οπίσθιο τοίχωμα, ενώ το M-mode χρησιμοποιήθηκε
για τον υπολογισμό της μηχανικής υστέρησης μεταξύ
διαφραγματικού και οπισθίου τοιχώματος (στον επιμήκη παραστερνικό άξονα). (55) Οι Yu και συν. (48)
χρησιμοποίησαν ένα δείκτη δυσυγχρονισμού για να
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υπολογίσουν το μηχανικό δυσυγχρονισμό μετρώντας
τη σταθερή απόκλιση του χρόνου προς τη μέγιστη
ταχύτητα στη φάση εξώθησης, 12 τμημάτων του
τοιχώματος της αριστερής κοιλίας.
Από τους Bleeker και συν. (47) ως δυσυγχρονισμός
της αριστερής κοιλίας ορίστηκε η μέγιστη υστέρηση
μεταξύ των αιχμών των συστολικών ταχυτήτων
εξώθησης μεταξύ των τεσσάρων τοιχωμάτων της
αριστερής κοιλίας χρησιμοποιώντας το TDI.
Οι Achilli και συν. (46) συμπεριέλαβαν τόσο τον
ενδοκοιλιακό όσο και το διακοιλιακό δυσυγχρονισμό
στην εκτίμηση του μηχανικού δυσυγχρονισμού. Ως
διακοιλιακός δυσυγχρονισμός ορίστηκε η διακοιλιακή
καθυστέρηση >20 ms, ενώ ώς ενδοκοιλιακός δυσυγχρονισμός όταν ίσχυε Q-LW>Q-E (Q-LW=υστέρηση
στην κίνηση του οπίσθιο-πλάγιου τοιχώματος της
αριστερής κοιλίας και LV Q-E= χρονικό διάστημα
μεταξύ της έναρξης του συμπλέγματος QRS και της
διαμιτροειδικής πλήρωσης της αριστερής κοιλίας) και αν
Q-LW>9.9 σε διορθωμένες τιμές (διορθωμένες τιμές=
μετρούμενο χρονικό διάστημα σε ms/√R-R). (46)
Η μελέτη Predictors Of Response to CRT (PRO-SPECT)
(57) δοκίμασε τη σημασία 12 υπερηχογραφικών παραμέτρων σε 498 ασθενείς με τυπική ένδειξη για CRT.
Χρησιμοποιήθηκαν M-mode, παλμικό Doppler και TDI.
Υπήρχε υψηλού βαθμού ποιοτικός έλεγχος αφού και τα
53 κέντρα που έλαβαν μέρος υπεβλήθησαν σε εκπαίδευση στη λήψη εικόνων αλλά και ελέγχου με επίβλεψη
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από ανεξάρτητο
εργαστήριο. Η ευαισθησία και η ειδικότητα των 12
παραμέτρων στην πρόγνωση πολυσύνθετων δεικτών
(για την ολική θνητότητα, νοσηλεία λόγω καρδιακής
ανεπάρκειας, NYHA κατάταξη και γενικότερη εκτίμηση
του ασθενούς), είχαν σημαντική διακύμανση με την
ευαισθησία να κυμαίνεται μεταξύ 6% και 74% και την
ειδικότητα μεταξύ 35% και 91%. Η ικανότητα πρόγνωσης της ανταπόκρισης του τελοδιαστολικού όγκου της
αριστερής κοιλίας είχε επίσης μεγάλη διακύμανση με
ευαισθησία από 9% έως 77% και ειδικότητα από 31%
έως 93%. Η μελέτη δεν μπόρεσε να στηριχθεί σε καμμία
υπερηχογραφική παράμετρο δυσυγρονισμού που θα
μπορούσε να προβλέψει καλύτερη ανταπόκριση στην
CRT. Πάντως πληθώρα μικρότερων μελετών με TDI
από μεμονωμένα κέντρα, δείχνουν ότι ο μηχανικός
δυσυγχρονισμός μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην
πρόγνωση της ανταπόκρισης στην CRT. (58-60)
Η μεγαλύτερη δυσκολία σχετικά με τον υπολογισμό
του μηχανικού δυσυγχρονισμού είναι η έλλειψη σύγκλισης υπέρ μιας μόνο μεθοδολογίας. Ανεξάρτητα από τις
διαφορές στις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν,
οι τεχνικές διαφορές και οι δυσκολίες στην ερμηνεία
των ευρημάτων, κάνουν τα πράγματα ακόμα δυσκο-
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λότερα. Οι Abraham και συν. (60) στην ανασκόπησή
τους επεσήμαναν την αναγκαιότητα συνέχισης τη
μελέτης του ρόλου του μηχανικού δυσυγχρονισμού
στους ασθενείς που υποβάλλονται σε CRT. Δεδομένου του σημαντικού περιθωρίου βελτίωσης της TDI
και strain τεχνικής και επομένως της εκτίμησης του
ρόλου τους στην πρόγνωση της ανταπόκρισης στην
CRT, ενδέχεται να είναι ανακριβές να συμπεράνουμε
ότι η CRT δεν είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με
στενό QRS και καρδιακή ανεπάρκεια ή ότι ο ρόλος
των υπερηχογραφικών παραμέτρων του δυσυγχρονισμού είναι μηδαμινός. (60) Όπως υποστήριξαν οι
Abraham και συν. (60) ίσως ένας πολυπαραγοντικός
δείκτης δυσυγχρονισμού με συντελεστές κλινικούς
δείκτες, διάρκεια QRS και πληθώρα απεικονιστικών
παραμέτρων, να μπορεί να προβλέψει την ανταπόκριση στην CRT.
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Ρόλος της CRT σε ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ ασθενείς

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες, (18-20,23,24)
ασχολήθηκαν με το ρόλο της CRT στους ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια NYHA III-IV. Μία ανάλυση
δεδομένων καταγραφής από το InSync/InSync ICD,
(61) σύγκρινε τις επιδράσεις της CRT σε ασθενείς με
NYHA II καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με αυτές στους
ασθενείς με NYHA III ή IV. Στους ασθενείς με NYHA
II έδειξε ότι η CRT είχε παρόμοια αποτελέσματα στη
βελτίωση της τελοδιαστολικής και τελοσυστολικής
διαμέτρου της αριστερής κοιλίας και στο κλάσμα
εξώθησης, αλλά με πενιχρά αποτελέσματα στην
κατάταξη NYHA, συγκρινόμενη με την ανταπόκριση
των NYHA III-IV ασθενών.
Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες εκτιμούν
το ρόλο της CRT σε ασθενείς με λιγότερο σοβαρή
κατά NYHA καρδιακή ανεπάρκεια. Η MADIT CRT, (62)
έχει ως στόχο να εκτιμήσει το εάν η CRT-D (Cardiac
Resynchronization Therapy with Defibrilator), μειώσει
τη θνητότητα και τα επεισόδια που οφείλονται σε
καρδιακή ανεπάρκεια, σε ασθενείς με ισχαιμικής αιτιολογίας καρδιακή ανεπάρκεια τάξεως Ι-ΙΙ κατά NYHA,
καθώς και στους ασθενείς με μη ισχαιμικής αιτιολογίας
καρδιομυοπάθεια, δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας
με κλάσμα εξώθησης <30% και παρατεταμένη ενδοκοιλιακή αγωγή με QRS >130ms. Η μελέτη REVERSE
(Resynchronization Reverses Remodeling in Systolic LV
Dysfunction), (63) είναι μια συνεχιζόμενη ελεγχόμενη
τυχαιοποιημένη μελέτη που εκτιμά την ασφάλεια και
αποτελσματικότητα της CRT στους NYHA II (82.3%) ή
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με ασυμπτωματική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας NYHA I (17,7%) ασθενείς. Τα πρώτα αποτελέσματα
της REVERSE (63) που παρουσιάστηκαν στο ACC 08
έδειξαν ότι η CRT σε ασυμπτωματικούς και μέτρια
συμπτωματικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
που βρίσκονται υπό ικανή φαρμακευτική αγωγή αναστρέφει την αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας.
Πάντως δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
όσον αφορά το τελικό σημείο της ολικής θνητότητας.
(64) Η διάρκεια του QRS μπορεί να μήν είναι εμφανής
με μικρής διάρκειας follow up. Τα αποτελέσματα της
μελέτης Echo-CRT (56) και ίσως και τα αποτελέσματα
της ReThinQ, (55) μετά από ένα μεγαλύτερο follow
up διάστημα, εάν συνεχιστούν, μπορεί να βοηθήσουν
στην κατανόηση του ρόλου της CRT στους ασθενείς
με στενό QRS και καρδιακή ανεπάρκεια.
Διαφορές μεταξύ επικαρδιακής
και ενδοκοιλιακής τοποθέτησης

Η CRT απαιτεί τοποθέτηση καλωδίων τόσο στη
δεξιά όσο και στην αριστερή κοιλία για να επιτύχει
συγχρονισμό της συστολής των δύο κοιλοτήτων με
στόχο την αύξηση της καρδιακής παροχής. Για την
αριστερή κοιλία το οπισθιοπλάγιο τοίχωμά της φαίνεται να είναι καταλληλότερο για την επικαρδιακή
τοποθέτηση του ηλεκτροδίου. (65,66) Επί του παρόντος υπάρχουν δύο επιλογές για να το επιτύχουμε. Η
μία είναι η προώθηση του καθετήρα στο στεφανιαίο
κόλπο και στο δίκτυο των στεφανιαίων φλεβών και η
άλλη είναι με χειρουργική μέθοδο μέσω μιας πλάγιας
αριστερής μικρής θωρακοτομής.
Η διαφλέβια εμφύτευση μέσω καθετήρων είναι η
πιό συχνά υιοθετημένη μέθοδος. Πάντως τα ποσοστά
επιτυχίας της διαφλέβιας τοποθέτησης εξαρτώνται
άμεσα από την ικανότητα και τη εμπειρία του εμφυτευτή, από την πολυπλοκότητα της ανατομίας
του στεφανιαίου φλεβικού δικτύου καθώς και από
την ύπαρξη ή όχι ουλής στο τοίχωμα. Οι δυσκολίες
αυτές αυξάνουν το χρόνο της επέμβασης και ακτινοσκόπησης αυξάνοντας ταυτόχρονα και τη χορηγούμενη ποσότητα νεφροτοξικού σκιαγραφικού. Η
χειρουργική τοποθέτηση επικαρδιακού ηλεκτροδίου
είναι μια εναλλακτική μέθοδος και συχνά ελκυστική
ειδικά μετά την ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων
μικροχειρουργικής. (66,67)
Οι Doll και συν. (66) τυχαιοποίησαν 80 ασθενείς
με τυπικές ενδείξεις για CRT να λάβουν διαφλέβια ή
χειρουργικά επικαρδιακή βηματοδότηση στην αριστερή κοιλία. Οι ασθενείς της ομάδας της διαφλέβιας
βηματοδότησης είχαν μικρότερης διάρκειας νοσηλεία
σε μονάδες εντατικής και μικρότερο χρόνο ανάγκης

χορήγησης οξυγόνου, αλλά είχαν μεγαλύτερο χρόνο
έκθεσης σε ακτινοβολία και σκιαγραφικό μέσο. Στούς
έξι μήνες παρακολούθησης, δεν υπήρξαν σημαντικές
μεταβολές στις επιμέρους παραμέτρους βηματοδότησης της αριστερής κοιλίας, της αίσθησης και της αντίστασης του ηλεκτροδίου. Σύμφωνα με άλλες μελέτες
παρόμοια ωφέλη παρατηρήθηκαν με τη χειρουργική
μέθοδο επικαρδιακής βηματοδότησης. (68,69) Με τα
λίγα αυτά δεδομένα, η χειρουργική μέθοδος επικαρδιακής βηματοδότησης της αριστερής κοιλίας φαίνεται
να είναι μια εναλλακτική μέθοδος ειδικά για ασθενείς
με δυσχερή διαφλέβια τοποθέτηση. Χρειάζονται περισότερα δεδομένα για τη μακροχρόνια ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
Ωφέλη της CRT σε ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή και ο ρόλος της κατάλυσης
της κολποκοιλιακής σύνδεσης

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή
ασχολήθηκαν με τα βραχείας διάρκειας ωφέλη της
CRT. (70-72) Ο ρόλος της CRT στους ασθενείς αυτούς
είναι ακόμα υπο διερεύνηση και οι ACC/AHA/HRS
κατευθυντήριες οδηγίες, (37) δίνουν ένδειξη IIa. Στη
μελέτη MUSTIC, (71) υπήρξε βελτίωση του κλάσματος
εξωθήσεως κατά 4% σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, συγκρινόμενο με την κατά 5% αύξηση αυτού
στους ασθενείς με φλεβοκομβικό ρυθμό κατά τη διάρκεια δωδεκάμηνης παρακολούθησης. Η ανεπάρκεια
της μιτροειδούς μειώθηκε κατά 50% στους ασθενείς
με κολπική μαραμαρυγή συγκρινόμενη με την κατά
45% μείωση αυτής στούς ασθενείς με φλεβοκομβικό
ρυθμό. (71)
Οι Molhoek και συν. (72) μελέτησαν το ρόλο της
CRT σε 30 ασθενείς με υποκείμενο ρυθμό κολπική μαρμαρυγή, με αρχική κατάταξη συμπτωματολογίας κατα
NYHA ΙΙΙ ή IV, LVEF <35% και QRS >120ms και LBBB
και τους σύγκριναν με 30 ασθενείς σε φλεβοκομβικό
ρυθμό και παρόμοιες αρχικές λοιπές παραμέτρους.
Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της συμπτωματολογίας κατά NYHA, Minnesota QoL score και 6 MWD
και στις δύο ομάδες, αλλά ο αριθμός των ασθενών που
δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία ήταν μεγαλύτερος
στην ομάδα των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή. Μια
άλλη πρόσφατη μελέτη έδειξε παρόμοιες παρατηρήσεις δηλαδή ότι η νεοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαρυγή
συνδεόταν με μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας της
CRT. (73)
Στους ασθενείς με μόνιμη κολπική μαραμαρυγή,
η φαρμακευτική ρύθμιση της κοιλιακής συχνότητας
για ανακούφιση της συμπτωματολογίας είναι μερι-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

κές φορές δύσκολη και οι ασθενείς αυτοί μπορεί να
αναπτύξουν κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή
ανταπόκριση παρά τη μέγιστη ανεκτή φαρμακευτική
αγωγή και τελικά να αναπτύξουν καρδιακή ανεπάρκεια.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου και η μόνιμη βηματοδότηση είναι μια
λύση για την ανακούφιση από τη συμπτωματολογία
και την αύξηση της αντοχής στην άσκηση. Οι Gasparini
και συν. (74) σύγκριναν τις μακροχρόνιες επιδράσεις
της κατάλυσης του κολποκοιλιακού κόμβου τόσο
στη λειτουργία της αριστερής κοιλίας όσο και στην
ανάστροφη αναδιαμόρφωση και στην αντοχή στην
άσκηση στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, σε
σχέση με ασθενείς που είχαν επαρκή φαρμακευτική
ρύθμιση της κοιλιακής ανταπόκρισης. Η μελέτη έδειξε
ότι μακροχρόνια και σταθερή βελτίωση στη λειτουργία της αριστερής κοιλίας με εφαρμογή CRT είχαν οι
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υπεβλήθησαν
σε κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου.
Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός
των ασθενών που υπεβλήθησαν σε κατάλυση του
κολποκοιλιακού κόμβου σε αυτήν τη μελέτη ήταν
αρκετά νεότεροι και ο λόγος της κατάλυσης δεν ήταν
η ανθεκτικότητα της κοιλιακής ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή αλλά η υποβέλτιστη αμφικοιλιακή
βηματοδότηση. Επίσης η μέση κοιλιακή ανταπόκριση
ήταν 80 bpm/min, η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη
συγκρινόμενη με τις συχνότητες που εμφανίζουν
γενικότερα οι υποψήφιοι για κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου ασθενείς. Πάντως είναι μία εκδοχή
που δικαιούται περισσότερη διερεύνηση.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ.
Ανεξάρτητα από την κλασική βηματοδότηση στο
πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας, η τοποθέτηση
ηλεκτροδίων και σε άλλα σημεία προκαλεί ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τώρα τελευταία. Είναι κατανοητό ότι
επιπλέον βηματοδότηση από διαφορετικά σημεία
του τοιχώματος των κοιλιών μέσω των πολλαπλών
κυμάτων ηλεκτρικής δραστηριότητας μπορεί να μειώσει τον δυσυγχρονισμό. (75)
Η μελέτη TRIP-HF (Triple Resynchronization In Paced
Heart Failure) από τους Leclerq και συν. (76) είναι η
πρώτη που συγκρίνει τριπλοεστιακή (δύο διαφλέβια
επικαρδιακά τοποθετημένα στο πρόσθιο και στο
πλάγιο τοίχωμα ή στο οπισθιοπλάγιο τοίχωμα και
ένα στη δεξιά κοιλία), με τυπική αμφικοιλιακή βηματοδότηση. Έδειξε ότι η τριπλοεστιακή βηματοδότηση
πέτυχε μεγαλύτερη ανάστροφη αναδιαμόρφωση
της αριστερής κοιλίας συγκρινόμενη με την κλασική
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αμφικοιλιακή βηματοδότηση.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο των Auricchio και
συν. (75) η TRIP-HF μελέτη έγινε σε ασθενείς με αργή
κοιλιακή ανταπόκριση στην κολπική μαρμαρυγή που
χρειάζονταν αντιβραδυκαρδική βηματοδότηση. Τα
ωφέλη της τριπλοεστιακής βηματοδότησης είναι αναγκαίο να μελετηθούν και στους ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια με φλεβοκομβικό ρυθμό και διαταραχές
ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας. (75)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η CRT φαίνεται να αποδίδει σημαντικά ωφέλη όσον
αφορά την ανακούφιση της συμπτωματολογίας, την
ανάστροφη αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας
και της θνητότητας, στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ευρύ QRS σύμπλεγμα. Η μή ανταπόκριση
των ασθενών αυτών στη θεραπεία αποτελεί ακόμα
ένα μείζων ζήτημα. Άλλα ανεπίλυτα ζητήματα περιλαμβάνουν το ρόλο της CRT σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια και στενό QRS, την κολπική μαρμαρυγή
και την κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου, τους
ασθενείς σε NYHA I-II, τη μεθοδολογία τοποθέτησης
του ηλεκτροδίου της αριστερής κοιλίας και την τριπλοεστιακή βηματοδότηση.
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Υπερδιήθηση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Σ Ξυδώνας1, Α Σιδέρης2

summary
Xydonas S, Sideris A. Ultrafiltration in patients with heart failure. The majority of the acute
decompensated heart failure admissions are due to fluid overload that is refractory to diuretics.
The standard intravenous diuretic therapy leads to weight loss in 50%of the patients and improves
congestion symptoms in 68% of them. Additionally 25% of the discharged patients will be readmitted in 60-90 days and 20-30% of them will develop resistance to diuretics (reduced diuresis and
natriuresis). The ultrafiltration is an alternative method of treatment that has been shown to be
effective in patients with acute decompensated heart failure and diuretic resistance and/or renal
dysfunction. Furthermore it has been used lately in treating patients with end stage congestive heart
failure intermittently. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 271-274, 2010.
Key words: ultrafiltration, heart failure, resistance in diuretics

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι περισσότερες εισαγωγές με οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία
γίνονται σε ασθενείς με σημειολογία και συμπτωματολογία υπερφόρτισης όγκου, η οποία είναι
ανθεκτική στα διουρητικά. Η κλασική ενδοφλέβια διουρητική θεραπεία επιτυγχάνει την απώλεια
βάρους μόλις στο 50% των ασθενών και βελτιώνει τα συμπτώματα στο 68% μόνο. Εξάλλου το
25% των ασθενών που θα πάρουν εξιτήριο θα επανεισαχθούν εντός χρονικού διαστήματος 6090 ημερών. Περίπου 20-30% εμφανίζει ανθεκτικότητα στα διουρητικά (μειωμένη διούρηση και
νατριούρηση). Η υπερδιήθηση αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης των ασθενών
με οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας και ανθεκτικότητα στα διουρητικά ή/και νεφρική
δυσλειτουργία, καθώς και εκείνων με τελικού σταδίου συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια σε
διαλλείπουσα βάση. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 271-274, 2010.
Λέξεις κλειδιά: υπερδιήθηση, καρδιακή ανεπάρκεια, ανθεκτικότητα στα διουρητικά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια είναι από τις κυρίες
αιτίες εισαγωγών στο νοσοκομείο στις αναπτυγμένες
χώρες, οι οποίες αυξάνουν σταθερά παρά τη χρήση

νέων θεραπευτικών παραγόντων και τεχνικών. Το
90% των ασθενών που εισάγονται με απορρύθμιση
καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ) παρουσιάζουν υπερφόρτιση όγκου (1), ενώ στην πλειοψηφία αυτών η
θεραπευτική αγωγή με διουρητικά έχει αποτύχει (2).

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β’, 2Καρδιολόγος, Διευθυντής, Καρδιολογική Μονάδα Εμφραγμάτων και Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Καρδιολογικό
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Η υπερδιήθηση αποτελεί μία μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται συχνά τελευταία τόσο σε ασθενείς με
οξεία απορρύθμιση ΚΑ, όσο και σε τελικού σταδίου
συμφορητική ΚΑ διαλλειπόντως. Αποτελεί μέρος των
κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την ΚΑ, ενώ πλέον παρέχεται και
με νέα συστήματα, τα οποία δεν απαιτούν κεντρική
οδό για τη φλεβο-φλεβική διήθηση, αλλά μόνο μία
περιφερική γραμμή.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ
Τα συμπτώματα συμφόρησης λόγω κατακράτησης
νατρίου και νερού στην οξεία απορρύθμιση της ΚΑ
συνήθως αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση διουρητικών ενδοφλεβίως. Η χρήση όμως των διουρητικών
συχνά συνοδεύεται από επιδείνωση της νεφρικής
λειτουργίας και αντίσταση προς αυτά (20-30% των
ασθενών). Η ήπια και μέτρια νεφρική ανεπάρκεια έχει
συσχετισθεί με αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα
τόσο στους συμπτωματικούς, όσο και ασυμπτωματικούς ασθενείς με ΚΑ (3).
Τα διουρητικά της αγκύλης εμποδίζουν την επαναρρόφηση νατρίου και νερού στο ανιόν σκέλος της
αγκύλης του Henle, με κόστος όμως τη διέγερση του
συστήματος ρενίνης – αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης
και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (4,5).
Η μειωμένη δράση των διουρητικών της αγκύλης
μετά την πρώτη δόση οφείλεται εν μέρει και στην
σπειραματοσωληναριακή ανατροφοδότηση που διαμεσολαβείται από την δράση της αδενοσίνης (braking
phenomenon) (6).
Επιπρόσθετα η μακροχρόνια χορήγηση διουρητικών της αγκύλης φαίνεται να οδηγεί σε υπερτροφία
του επιθηλίου του άπω εσπειραμένου σωληναρίου,
γεγονός που επιτείνει την επαναρρόφηση νατρίου.
Τελικά απαιτούνται μεγάλες δόσεις διουρητικών για
να διατηρηθεί το ισοζύγιο υγρών του ασθενή (7). Σε
πολλές μελέτες με ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
οι μεγάλες δόσεις διουρητικών έχουν συσχετισθεί με
αυξημένη θνητότητα και αυξημένο κίνδυνο αιφνιδίου
θανάτου. Από τα στοιχεία της ADHERE φαίνεται οτι
ένας στους πέντε ασθενείς που εισάγονται με οξεία
καρδιακή ανεπάρκεια σε νοσοκομείο τελικά εξέρχεται
χωρίς καμμία απώλεια βάρους.
Ο περιορισμός της ημερήσιας λήψης υγρών (<1,01,5L) και άλατος (<2gr), η αποφυγή λήψης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων, η χρήση
αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου ή ανταγωνιστών των υποδοχέων αγγειοτενσίνης, η συγχορήγηση
διουρητικών της αγκύλης με θειαζιδικά διουρητικά,

η προσθήκη μικρής δόσης σπειρονολακτόνης και σε
συγκεκριμένους ασθενείς η χρήση ακεταζολαμίδης
είναι μερικοί από τους τρόπους που έχουν προταθεί
για την αντιμετώπιση της αντοχής στα διουρητικά
σε ασθενείς με ΚΑ.
Η υπερδιήθηση είχε προταθεί από τον Schneierson 1949 ως μέθοδος αποσυμφόρησης ασθενών με
ανθεκτική ΚΑ. Έκτοτε, και μετά από αρκετές μελέτες
στις οποίες χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για την αντιμετώπιση της συμφορητικής ΚΑ, αποτελεί πλέον ένα
ικανό όπλο στη φαρέτρα του σύγχρονου καρδιολόγου
ή εντατικολόγου.
ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ
Κατά την υπερδιήθηση η χρησιμοποιούμενη συσκευή δημιουργεί μία συνεχή πίεση του κυκλοφορούντος δια αυτής όγκου αίματος διαμέσου μιας μεμβράνης, με αποτέλεσμα την παραγωγή υπερδιηθήματος,
το οποίο είναι ισότονο του πλάσματος. Η αδυναμία
εύρεσης φλεβικής οδού, η υπόταση, οι υπερπηκτικές καταστάσεις και η σταδίου V χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια αποτελούν τις πιθανές αντενδείξεις για
υπερδιήθηση.
Η υπερδιήθηση στην καρδιακή ανεπάρκεια αρχικά
χρησιμοποιήθηκε σε περιπτώσεις με ανθεκτικότητα
στα διουρητικά. Οι Marenzi et al υπέβαλαν 24 ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια που παρουσίαζαν ανθεκτικότητα στα διουρητικά σε υπερδιήθηση με αποτέλεσμα τη
βελτίωση των συμπτωμάτων πνευμονικής συμφόρησης
και των περιφερικών οιδημάτων χωρίς αιμοδυναμικές
επιπτώσεις (8). Σε μια άλλη μελέτη (EUPHORIA trial) οι
Costanzo et al μελέτησαν 20 ασθενείς με απορρύθμιση
καρδιακής ανεπάρκειας και διαπίστωσαν ότι με την
υπερδιήθηση επιτεύχθηκε βελτίωση της συμπτωματολογίας, διατήρηση αυτής για 90 ημέρες, μείωση των
ημερών νοσηλείας και των επανεισαγωγών (9). Οι Ali
et al υπέβαλαν 15 ασθενείς με υπερφόρτιση όγκου σε
υπερδιήθηση αφού πρώτα είχαν λάβει ενδοφλέβια
φουροσεμίδη. Διαπίστωσαν οτι με την υπερδιήθηση
η αποβολή νατρίου είναι μεγαλύτερη και η απώλεια
Πινακας 1. Συσχέτιση ηλεκτρολυτών ούρων και υπερδιηθήματος σε ασθενείς με οξεία απορρύθμιιση καρδιακής
ανεπάρκειας
Ηλεκτρολύτες
Νάτριο (mg/dL)
Κάλιο (mg/dL)
Μαγνήσιο (mg/dL)

Ούρα μετά iv
διουρητικά Υπερδιήθημα
p
60
134
<0.001
41
3.7
<0.001
5.2
2.9
0.017

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

καλίου μικρότερη (10) (Πίνακας 1). Σε δεκαέξι ασθενείς
που τυχαιοποιήθηκαν σε υπερθιήθηση και διουρητική
αγωγή παρατηρήθηκαν μειωμένα επίπεδα ρενίνης,
αλδοστερόνης και νορεπινεφρίνης σε εκείνους που
υποβλήθηκαν σε υπερδιήθηση, οι οποίοι μάλιστα
διατήρησαν την απώλεια βάρους για διάστημα τριών
μηνών (11).
Στη μελέτη RAPID-CHF 40 ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια τυχαιοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες: η
πρώτη έλαβε τη συμβατική θεραπευτική αγωγή με
διουρητικά, ενώ η δεύτερη υποβλήθηκε αρχικά σε 8ωρη
συνεδρία υπερδιήθησης και κατόπιν σε διουρητική
αγωγή. Το σύστημα υπερδιήθησης που χρησιμοποιήθηκε (Aquadex FlexFlow, CHF Solutions, Brooklyn Park,
MN) έγινε διαμέσου περιφερικής οδού με χαμηλές ροές
(10-40 cc/min) και μικρό εξωσωματικό όγκο αίματος
(έως 35 cc) (12). Ο όγκος υγρών που αποβλήθηκαν
στη δεύτερη ομάδα ήταν μεγαλύτερος (p<0,05), χρησιμοποιήθηκαν συνολικά λιγότερα διουρητικά και τα
συμπτώματα συμφόρησης βελτιώθηκαν περισσότερο
συγκριτικά με την πρώτη ομάδα. (Πίνακας 2).
Η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη της υπερδιήθησης σε ασθενείς με οξεία απορρύθμιση καρδιακής
ανεπάρκειας είναι η UNLOAD trial (Ultrafiltration versus
Intravenous Diuretics for Patients Hospitalized for Acute
Decompensated Heart Failure), η οποία προσπάθησε να
εκτιμήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
της μεθόδου. Τυχαιοποιήθηκαν 200 ασθενείς είτε σε
κλασική αγωγή με διουρητικά, είτε σε 48ωρη υπερδιήθηση (Aquadex System 10, CHF Solutions, Minneapolis,
MN). Το πρωτεύον τελικό σημείο της απώλειας βάρους
στις 48 ώρες και της βελτίωσης του score δύσπνοιας δεν
επιτεύχθηκε. (Πίνακας 3) Αντίθετα υπήρξε μεγαλύτερη
απώλεια υγρών (p<0,05), λιγότερες επανεισαγωγές
στο νοσοκομείο με αντίστοιχα μικρότερο αριθμό ημερών
νοσηλείας και λιγότερες απρογραμμάτιστες επισκέψεις
στα ιατρεία για διάστημα 90 ημερών συγκριτικά με
την ομάδα που έλαβε τη συνήθη διουρητική αγωγή.
Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη
νεφρική βιοχημεία (κρεατινίνη, ουρία, νάτριο, κάλιο
Πiνακας 2. RAPID-CHF: Απώλεια βάρους και αποβολή
υγρών στις 24 ώρες
Υπερδιήθηση
(n=20)

Συνήθης
θεραπεία
(n=20)

p

Απώλεια βάρους
24 ώρες (kg)

2.5

1.86

0.240

Αποβολή υγρών
24 ώρες (mL)

4650

2838

0.001

End point
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Πινακας 3. UNLOAD: Υπερδιήθηση vs bolus vs συνεχούς
έγχυσης διουρητικών για 48 ώρες

Παράμετρος
Υπόταση (%)
Μεταβολή K
<3.5 mEq/L (%)
Απώλεια βάρους
(kg)

Bolus
Υπερδιήθηση, διουρητικά,
n=100
n=68
4
3
8
1*
5.0†

Συνεχής
έγχυση,
n=32
3
22

2.5

3.6

*p=0.003 vs συνεχής έγχυση, †p=0.001 vs bolus

και διττανθρακικά) (13) (Πίνακας 4).
Η διατήρηση των αποτελεσμάτων για διάστημα
90 ημερών σχετίζεται με το γεγονός οτι με την υπερδιήθηση απομακρύνονται ισότονα υγρά και επομένως
μεγαλύτερη ποσότητα νατρίου και εξωκυττάριου
όγκου υγρών συγκριτικά με εκείνη μέσω διούρησης.
Επιπρόσθετα η μείωση του έργου των νεφρών κατά την
περίοδο της υπερδιήθησης φαίνεται να ελαττώνει και
την διέγερση του συστήματος ρενίνης – αγγειοτενσίνης,
με αποτέλεσμα τη μείωση της κυκλοφορούσας ρενίνης
αίματος και τη δημιουργία μιας περιόδου διακοπών
για τα νεφρά (diuretic holiday) (14).
Η υπερδιήθηση σε ασθενείς με τελικού σταδίου
καρδιακή ανεπάρκεια διαλλειπόντως έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετούς με πολύ καλά αποτελέσματα
(15,16). Παρόλα αυτά όλες οι μελέτες περιέλαβαν
μικρό αριθμό ασθενών και δεν ήταν τυχαιοποιημένες. Πρόσφατα οι Scott et al παρουσίασαν μια σειρά
13 ασθενών με συχνές εισαγωγές λόγω συμφορητι-

ΠΙνακας 4. Κρεατινίνη ορού στην υπερδιήθηση και στην
ενδοφλέβια διουρητική θεραπεία στην UNLOAD
End point
Υπερδιήθηση Iv διουρητικά
Μεταβολές
στην SCr (mg/dL)
0.04
0.01
24 ώρες
48 ώρες
0.12
0.07
Έξοδος
0.19
0.07
Ρυθμός μεταβολής
της SCr >0.3 mg/d/L (%)
7.7
24 ώρες
14.4
48 ώρες
26.5
20.3
Έξοδος
22.6
19.8
Καμμία στατιστικά σημαντική διαφορά, SCr=κρεατινίνη
ορού.
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κής καρδιακής ανεπάρκειας (17). Τους υπέβαλαν σε
υπερδιήθηση 6-8 ωρών διαλλειπόντως με πρόσβαση
από περιφερική γραμμή με σύστημα ίδιο με εκείνο
της μελέτης UNLOAD και διαπίστωσαν βελτίωση
των συμπτωμάτων συμφόρησης, ενώ οι ανάγκες σε
διουρητικά μειώθηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της υπερδιήθησης, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τις τελευταίες
μεγάλες μελέτες σε ασθενείς με οξεία απορρύθμιση ΚΑ,
την καθιστά χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση
των τελευταίων, ειδικά όταν αυτοί παρουσιάζουν
και αντοχή στα διουρητικά. Το σχετικά αυξημένο
κόστος για τη χρήση της μεσοπρόθεσμα φαίνεται να
αντιρροπείται από τις μειωμένες επανεισαγωγές και
μικρότερο αριθμό ημερών νοσηλείας σε αυτές. Μεγαλύτερες όμως πολυκεντρικές και τυχαιοποιημένες
μελέτες χρειάζονται για να τεκμηριωθεί πλήρως η
αναγκαιότητά της στην αντιμετώπιση ασθενών με
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
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summary
Argiriou M, Sakellaridis T, Charitos C. Total artificial heart: Destination therapy When?
The evolution in Cardiac Surgery was tremendous after 1950’, as in all fields of Medicine. In the same
pathway is the trial for how to treat heart failure. It seems that the use of total artificial heart in the
future may be the solution for destination therapy. This trial becomes true by the development of
the two – up to now – total artificial hearts. What the future is going to reveal is unknown and waits
to be revealed. Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 275-280, 2010.
Key words: heart failure, artificial heart, destination therapy.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξέλιξη της καρδιοχειρουργικής υπήρξε ραγδαία από το 1950 και μετά, όπως και οι
υπόλοιποι τομείς της Ιατρικής. Μαζί αρχίζει και η προσπάθεια απάντησης στην ερώτηση για
την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Αρχίζει και διαφαίνεται ότι η χρήση της τεχνητής
καρδιάς στο μέλλον θα είναι η οριστική λύση. Η προσπάθεια εξεύρεσης της λύσης αποτυπώνεται
στην ανάπτυξη των δύο ως τώρα συσκευών τεχνητής καρδιάς για οριστική λύση. Αναμένεται
να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 275-280, 2010.
Λέξεις κλειδιά: Καρδιακή ανεπάρκεια, τεχνητή καρδιά, οριστική θεραπεία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συχνότητα της καρδιακής ανεπάρκειας είναι
ιδιαίτερα υψηλή σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και
συνεχίζει να αυξάνεται ιδιαίτερα με τη γήρανση του
πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες. Παρά τις προόδους στη συντηρητική θεραπεία, η πρόγνωση της
καρδιακής ανεπάρκειας παραμένει ιδιαίτερα κακή (1).
Μια πρόσφατη μελέτη κατέδειξε ότι η επιβίωση από
τη στιγμή της αρχικής διάγνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας ήταν χειρότερη από την επιβίωση ασθενών

με κακοήθειες, με εξαίρεση τον καρκίνο του πνεύμονα
(2). Με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις φαίνεται ότι
ένας σημαντικός αριθμός ασθενών θα ωφελούταν από
κάποια μορφή θεραπείας καρδιακής αντικατάστασης
της πάσχουσας καρδιάς. Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται
ότι ετησίως πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια 4.9
εκατομμύρια κατοίκων (3). Η αιτιολογία της καρδιακής
ανεπάρκειας μπορεί να είναι ισχαιμική, ιδιοπαθής ή
ακόμη και ιογενής. Περισσότερα από 36 δισεκατομμύρια $ ξοδεύονται κάθε χρόνο στην παροχή υπηρεσιών
υγείας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, παρά το

Επιμελητής Α’, Β’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», 2Διευθυντής, Θωρακοχειρουργική Kλινική, 492 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 3Διευθυντής, Β’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1

276

Εμφυτεύσιμη τεχνητή καρδιά: Η οριστική λύση; και πότε;

γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά
βήματα προόδου στην αντιμετώπιση της. Εντούτοις,
μεταξύ 1979 και 1999 η επίπτωση της καρδιακής
ανεπάρκειας (Κ.Α.) αυξήθηκε κατά 145%. Κάθε έτος,
η Κ.Α. προκαλεί άμεσα 30.000 έως 40.000 θανάτους
και έμμεσα άλλους 250.000. Παρά το γεγονός ότι το
πρόβλημα σήμερα είναι μεγάλο φαίνεται ότι θα επιδεινωθεί περισσότερο δεδομένου ότι περισσότεροι από
τους ασθενείς με καρδιακά προβλήματα είναι σε θέση
να ζήσουν περισσότερο με την ασθένειά τους και έτσι
να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να καταλήξουν σε
τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας.
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Η θεραπεία της Κ.Α. περιλαμβάνει τρεις μορφές: τη
συντηρητική θεραπεία, (π.χ., ενδοφλέβια ινότροπη
αγωγή και αγγειοδιασταλτικά όπως ακόμη και τοποθέτηση αμφικοιλιακών βηματοδοτών) τη χειρουργική
θεραπεία, (που περιλαμβάνει την επαναιμάτωση, την
επιδιόρθωση των βαλβιδικών βλαβών τη χειρουργική
διαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας και άλλες) και
τέλος την αντικατάσταση καρδίας. Η συντηρητική
αγωγή ανακουφίζει τα συμπτώματα με τη μείωση του
καρδιακού έργου και την αύξηση της συσταλτικότητας
του μυοκαρδίου. Εντούτοις, ενώ οι πρόοδοι στη φαρμακευτική αγωγή έχουν βοηθήσει να βελτιώσουν την
ποιότητα της ζωής των ασθενών με Κ.Α., η θνησιμότητα παραμένει αμετάβλητη. Η χειρουργική θεραπεία
(π.χ., επαναιμάτωση του ισχαιμικού μυοκαρδίου και
η αντικατάσταση ή επισκευή πασχουσών βαλβίδων)
ανακουφίζει τα συμπτώματα της ισχαιμίας και της
βαλβιδικής δυσλειτουργίας, αλλά στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν σταματά την προοδευτική επιδείνωση της Κ.Α. Όταν η συντηρητική και η χειρουργική
θεραπεία για την Κ.Α. αδυνατεί να βοηθήσει περαιτέρω τον ασθενή, η καρδιακή αντικατάσταση (δηλ., η
μεταμόσχευση καρδίας ή η εμφύτευση μιας τεχνητής
καρδιάς ή η τοποθέτηση συσκευής)υποβοήθησης των
κοιλιών μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να γίνει η μόνη
θεραπευτική εναλλακτική λύση.
Σήμερα η μεταμόσχευση καρδιάς αποτελεί την
καλύτερη λύση για ασθενείς που πάσχουν από τελικού
σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια. Εντούτοις, οι αυστηροί
περιορισμοί στην επιλογή των υποψήφιων ληπτών, η
αδυναμία εξεύρεσης και διάθεσης των μοσχευμάτων,
καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις της μεταμόσχευσης περιορίζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα
της θεραπείας. Ετησίως διενεργούνται 2.000 περίπου
μεταμοσχεύσεις καρδιάς κάθε χρόνο στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ωστόσο περίπου 3000 ασθενείς είναι στον
ενεργό κατάλογο αναμονής μεταμόσχευσης καρδιάς

και περισσότεροι από 40.000 είναι δυνητικά υποψήφιοι για μεταμόσχευση. Για έναν σχετικά νέο ασθενή
(<40 ετών) η μεταμόσχευση καρδιάς δεν είναι πολύ
ελπιδοφόρος επειδή η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής
ενός λήπτη είναι περίπου 10 χρόνια κατά μέσον όρο
και 20 έτη το μέγιστο. Το 2004, 460 ασθενείς στην
ενεργό λίστα αναμονής μοσχεύματος απεβίωσαν
αναμένοντας μόσχευμα. Η μεταμόσχευση καρδιάς
συνδέεται επίσης με τη συνεχή, ισόβια, ακριβή και
όχι χωρίς προβλήματα θεραπεία. Επιπλέον, τα 3 τελευταία χρόνια ο αριθμός μεταμοσχεύσεων καρδιάς
έχει μειωθεί δραματικά (4). Είναι σαφές ότι απαιτείται
μία εναλλακτική θεραπεία αντικατάστασης για τους
συνεχώς αυξανόμενους ασθενείς με τελικού σταδίου
καρδιακή ανεπάρκεια. Για πάνω από 4 δεκαετίες, μηχανικοί και γιατροί πολλών ειδικοτήτων συνεργάζονται
για να αναπτύξουν συστήματα είτε για προσωρινή
είτε για μόνιμη μηχανική κυκλοφορική υποστήριξη.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αύξηση στην τοποθέτηση συστημάτων υποστήριξης της αριστεράς
κοιλίας. Πολλές φορές είναι αναγκαία η τοποθέτηση
συστημάτων για την υποστήριξη τόσο της αριστεράς
όσο και της δεξιάς κοιλίας (assist devices). Τα συστήματα αυτά διακρίνονται από διάφορα χαρακτηριστικά
όπως π.χ. σφυγμικής ροής ή συνεχούς ροής κ.α. Οι
ενδείξεις τους αφορούν κυρίως την εμφύτευση τους
σαν γέφυρα για μεταμόσχευση, σαν γέφυρα για ανάνηψη του πάσχοντος μυοκαρδίου, σαν γέφυρα για την
τοποθέτηση ενός πιο μόνιμου συστήματος υποστήριξης και σπάνια σαν οριστική λύση του προβλήματος
της καρδιακής ανεπάρκειας. Τα προβλήματα από τη
χρήση τους είναι πολλά μεταξύ αυτών είναι οι λοιμώξεις, οι αιμορραγίες, τα θρομβοεμβολικά επεισόδια, η
δυσλειτουργία των συσκευών κ.α.
ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΡΔΙΑ (TOTAL ARTIFICIAL HEART)
Παρά το γεγονός ότι από το 1957 αρχίζει η πειραματική εμφύτευση ολικά εμφυτεύσιμης τεχνητής
καρδιάς (Τ.Κ.) σε πειραματόζωα μέχρι σήμερα η πρόοδος της τεχνολογίας δεν κατόρθωσε να αναπτύξει
μία συσκευή αξιόπιστη που να μπορεί να τοποθετηθεί
στη λίστα του οπλοστασίου της θεραπείας για την
καρδιακή ανεπάρκεια. Ο Akutsu και ο Kolff ήταν οι
πρώτοι που εμφύτευσαν μία τεχνητή καρδιά σε ζώντα
οργανισμό - στο στήθος ενός σκυλιού, η αντλία διατήρησε επαρκώς την κυκλοφορία για περίπου 90 λεπτά
(5). Η πρώτη εμφύτευση μιας Τ.Κ. σε άνθρωπο έγινε
από Cooley στις 4 Απριλίου 1969, σε έναν 47 χρόνων
ασθενή που δεν μπορούσε να απογαλακτιστεί από τη
μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας (CPB) μετά από
εκτομή ανευρύσματος αριστεράς κοιλίας με στόχο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

να υποστηρίξει τον ασθενή έως ότου μπορέσει να
βρεθεί ένα καρδιακό μόσχευμα. (6) Η Τ.Κ. (Eικόνα 1),
σχεδιασμένη από τον Liotta, ήταν μια πνευματικά (με
αέρα) τροφοδοτημένη, με διπλό-αεροθάλαμο αντλία
με Dacron- υποδοχές τόσο για την είσοδο όσο και
για την έξοδο του αίματος από την αντλία. Η αντλία
ήταν συνδεδεμένη με μια μεγάλη εξωτερική μονάδα
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η οποία περιόριζε σημαντικά την κινητικότητα του ασθενούς. Η τεχνητή αυτή
καρδιά λειτούργησε επαρκώς για 64 ώρες μέχρι τη
μεταμόσχευση καρδιάς που υποβλήθηκε ο ασθενής.
Η συσκευή του Liotta δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ξανά
κλινικά. Εντούτοις, αυτή η περίπτωση σαφώς κατέδειξε
ότι μία Τ.Κ. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικά στους ασθενείς ως γέφυρα
για μεταμόσχευση. Η δεύτερη εμφύτευση μιας Τ.Κ. σε
ασθενή έγινε επίσης από τον Cooley. Στις 23 Ιουλίου
1981, Cooley εμφύτευσε την Akutsu-ΙΙΙ σε έναν άνδρα
26 ετών που υπεβλήθη σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη και ήταν αδύνατο να απογαλακτισθεί από την
εξωσωματική. Η Akutsu-ΙΙΙ (Εικόνα 2) αποτελείτο από
δύο πνευματικά τροφοδοτημένες, αντλίες. Η αντλίες
αυτές παρείχαν άριστο αιμοδυναμικό αποτέλεσμα και
υποστήριξαν τον ασθενή συνολικά για 55 ώρες έως
ότου βρέθηκε δότης. Ο ασθενής υποβλήθηκε τελικά σε
μεταμόσχευση αλλά απεβίωσε λόγω επιπλοκών από
αναπνευστική λοίμωξη 10 ημέρες αργότερα. Παρά
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τη μοιραία έκβαση, και αυτή η περίπτωση κατέδειξε
ότι μια Τ.Κ. θα μπορούσε επαρκώς να στηρίξει έναν
ασθενή για αρκετές ημέρες, χωρίς μείζονες επιπλοκές
λόγω αιμόλυσης ή θρομβοεμβολικών επεισοδίων, μέχρι
τη μεταμόσχευση καρδιάς. (7)
Προς το τέλος της δεκαετίας του ‘70, ο Kolff και
η ομάδα του στο πανεπιστήμιο της Utah ανέπτυξαν
την Τ.Κ. Jarvik-7. Το 1982, ο DeVries (8) ήταν ο πρώτος
που κατόρθωσε να εμφυτεύσει την Jarvik-7 σε έναν
ασθενή που βρισκόταν σε προθανάτια κατάσταση
(Εικόνα 3). Η Jarvik-7 ήταν μια πνευματικά τροφο-

Εικόνα 2. Η τεχνητή καρδιά Akutsu III η δεύτερη εμφυτευθείσα σε άνθρωπο.

Εικόνα 1. Η τεχνητή καρδιά του Liotta η πρώτη εμφυτευθείσα σε άνθρωπο.

Εικόνα 3. Η CardioWest Τ.Κ. (Syncardia Systems, Inc., Tucson,
Ariz), που στο παρελθόν ήταν η Jarvik-7 και Symbion.
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δοτούμενη με δύο θαλάμους σφυγμική αντλία. (9,10)
Οι θάλαμοι αυτοί συνδέονταν με τούς αντίστοιχους
κόλπους του ασθενούς. Κάθε θάλαμος περιείχε ένα
ομαλό, εύκαμπτο διάφραγμα πολυουρεθάνιου που
διαχώριζε τον υποθάλαμο αέρα από αυτόν του αίματος. Οι αγωγοί εισροής και εκροής αίματος της αντλίας
περιείχαν δισκοειδής μεταλλικές βαλβίδες Medtronic.
Η πλήρωση των αντλιών γινόταν με την υποβοήθηση
κενού αέρα. Η αντλία Jarvik -7 έχει έναν όγκο παλμού
70ml και μπορεί να εξασφαλίσει μία παροχή 6 έως 8
λίτρα ανά λεπτό με μέγιστη δυνατή απόδοση τα 15
λίτρα ανά λεπτό.
Στην αρχική κλινική εμπειρία με τις αντλίες Jarvik7, σε συνολικά πέντε ασθενείς που υποστηρίχθηκαν
για χρονική περίοδο που κυμαίνονταν από 10 έως
620 ημέρες η Jarvik-7 ήταν σε θέση να υποστηρίξει
επαρκώς την κυκλοφορία, αλλά η μεγάλη κονσόλα
παροχής και οι συχνές επιπλοκές της περιόρισαν την
ευρεία χρήση της. Τέσσερις ασθενείς ωστόσο ήταν σε
θέση να κάνουν μικρά ταξίδια καθώς και να εξέλθουν
από το νοσοκομείο και να δουν την οικογένεια και
τους φίλους. Τα μακροχρόνια αποτελέσματα ωστόσο,
ήταν φτωχά. Οι ασθενείς που υποστηρίχθηκαν από
τις Jarvik-7 για τις πιο μεγάλες περιόδους υπέστησαν
διάφορες επιπλοκές. Θρομβοεμβολικά επεισόδια,
μόλυνσης της συσκευής, και ανεπάρκεια πολλαπλών
οργάνων.
Παρά αυτά τα μικτά αποτελέσματα, το 1985 οι
αντλίες Jarvik-7 (που μετονομάστηκε σε Symbion)
εφαρμόσθηκαν σε κλινικές δοκιμές ως γέφυρα για
μεταμόσχευση. Το 1986, Copeland παρουσίασε την
πρώτη επιτυχή χρήση αυτής της συσκευής με αυτή
την ένδειξη. (11) Μεταξύ 1985 και 1991, περίπου 170
ασθενείς υποστηρίχθηκαν με το σύστημα Symbion
ως γέφυρα μέχρι τη μεταμόσχευση. (12) Εξήντα έξι
τοις εκατό (66%) των ασθενών αυτών υποβλήθηκαν
σε επιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς, ένα ποσοστό
επιτυχίας παρόμοιο με εκείνο στις μελέτες εμφύτευσης υποστηρικτικής συσκευής της αριστερής κοιλίας
(Left Ventricular Assist Device - LVAD) ως γέφυρα για
μεταμόσχευση. Η σηψαιμία και η ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων ήταν οι αρχικές αιτίες θανάτου κατά
τη διάρκεια της υποστήριξης.
Αν και η μελέτη εμφύτευσης LVAD ως γέφυρα
για μεταμόσχευση κατέδειξε ότι οι αντλίες Jarvik-7
(Symbion) ήταν κλινικά ασφαλείς και αποτελεσματικές, ο αντίστοιχος Αμερικάνικος φορέας του ΕΟΦ,
(Food & Drug Administration – FDA), τον Ιανουαρίου
1991 απέσυρε τη κλινική χρήση των αντλιών Jarvik-7
(Symbion) λόγω της ανεπαρκούς συμμόρφωσης με
τους κανονισμούς του FDA. (13) Τον Ιανουαρίου του
1993, εισήχθηκε στην αγορά και για κλινική χρήση η

συσκευή που σήμερα ονομάζεται CardioWest, η οποία
διέφερε ελάχιστα από τις αρχικές αντλίες Jarvik-7. Οι
αντλίες CardioWest έχουν χρησιμοποιηθεί από τότε
επιτυχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, και τη
Γαλλία. (14) Σε μια πρόσφατα ολοκληρωμένη κλινική
μελέτη, η επιβίωση στη μεταμόσχευση και στην ετήσια
επιβίωση ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη για
τους λήπτες CardioWest (ν = 81) απ’ ό, τι για τους μη
λήπτες (ν=35) (79% εναντίον 46% και 70% εναντίον
31%, αντίστοιχα). Αυτά τα αποτελέσματα οδήγησαν
στην έγκριση της χρήσης σαν γέφυρα της CardioWest
στη μεταμόσχευση καρδιάς το 2004. (15)
Μία άλλη συσκευή εμφυτεύσιμης τεχνητής καρδιάς
αποτελεί η AbioCor Implantable Replacement Heart
(IRH) (AbioMed Inc, Danvers, MA). Η παραπάνω είχε
σχεδιασθεί ως οριστική θεραπεία και όχι ως γέφυρα
για μεταμόσχευση. Μετά από σειρές επιτυχών προκλινικών δοκιμών το FDA έδωσε την έγκριση για μία
πολυκεντρική μελέτη τον Ιανουάριο το 2001. (16) Η
πρώτη εμφύτευση της συσκευής αυτής για κλινική
χρήση έλαβε χώρα στις 02 Ιουλίου του 2001. Αποτελεί
μία ηλεκτρο-υδραυλική συσκευή (Eικόνα 4) και έχει
σχεδιασθεί για να διατηρεί την κυκλοφορία και να

Εικόνα 4. Η AbioCor Implantable Replacement Heart (IRH)
(AbioMed Inc, Danvers, MA).
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παρατείνει τη ζωή σε ασθενείς με τελικού σταδίου
καρδιακή ανεπάρκεια, με μη αντιρροπούμενη ανεπάρκεια των κοιλιών για τους οποίους η χειρουργική
ή η φαρμακευτική θεραπεία είναι χωρίς όφελος, και
το τέλος τους είναι προδικασμένο σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Αποτελεί την πρώτη πλήρως εμφυτεύσιμη
τεχνητή καρδιά και η επικοινωνία της με την εξωτερική
συσκευή λογισμικού επιτυγχάνεται χωρίς την παρεμβολή καλωδίων ή σωλήνων. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται
με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων (Eικόνα 5). Κατά την
πρώτη φάση κλινικών δοκιμών 14 ασθενείς έλαβαν την
AbioCor. Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια αποτέλεσαν
μία σοβαρή ανεπιθύμητη επιπλοκή, ενώ υπήρχαν και
δύο αποτυχίες της αντλίας να κατορθώσει επαρκή
υποστήριξη. Παρ’ όλα αυτά όμως, ενώ στις άλλες
σειρές με εμφυτεύσιμες συσκευές, η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων ήταν αυξημένη, στη σειρά με την
AbioCor αυτή η επιπλοκή ήταν σπάνια. Η μακρότερη
επιβίωση ασθενούς με την AbioCor ήταν 512 ημέρες,
οι περισσότερες από τις οποίες ήταν στο σπίτι του
με καλή ποιότητα ζωής.
Η χρήσης της τεχνητής καρδιάς είναι συνδυασμένη
με σοβαρές επιπλοκές. Οι συχνότερες είναι η λοίμωξη,
σοβαρή μετεγχειρητική αιμορραγία και τα θρομβοεμβολικά επεισόδια. (17) Δυνητικά σοβαρές αλλά μη
συχνές επιπλοκές είναι η νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατική ανεπάρκεια, η αναπνευστική και η νευρολογική
δυσλειτουργία, καθώς και επιπλοκές σχετιζόμενες
με τεχνικά χαρακτηριστικά των ολικά εμφυτεύσιμων
αντλιών. Η κυριότερη και η σημαντικότερη επιπλοκή
όλων είναι η λοίμωξη και η μεσοθωρακίτιδα, που στην
CardioWest έφθανε το 20% ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής της συσκευής. Η μετεγχειρητική αιμορραγία
αποτελεί μία σημαντική ακόμη επιπλοκή που δύναται
να φθάσει το 40-50% των ασθενών. Με την ολοένα

Εικόνα 5. Η AbioCor και ο τρόπος σύνδεσής του.
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αποκτούμενη εμπειρία με τη χρήση της CardioWest η
επιπλοκή αυτή κυμαίνεται στο 25% περίπου. Παράγοντες που συμβάλουν είναι η καρδιακή ανεπάρκεια,
η συνήθης ηπατική δυσλειτουργία, η μεγάλη διάρκεια
της επέμβασης, η μακρά διάρκεια εξωσωματικής κυκλοφορίας που απαιτείται για την εμφύτευση καθώς
και η αναγκαιότητα χρήσης αντιπηκτικής αγωγής.
Τέλος άλλα προβλήματα όπως το μέγεθος και η
δυσαναλογία που παρατηρείται μεταξύ ασθενούς
και συσκευής, η δυσλειτουργία των συσκευών, οι
κοινωνικοί και ηθικοί προβληματισμοί αποτελούν
προκλήσεις για μελλοντική επίλυση. Η δυσλειτουργία της συσκευής έχει καταστροφικά αποτελέσματα
στον ασθενή. Η εφαρμογή και η δυσαναλογία (ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους συσκευές) συνεχίζουν και
αποτελούν πρόβλημα. Τέλος οι συσκευές αυτές για
την υποστήριξή τους απαιτούν μεγάλες εξωτερικές
γεννήτριες που καθιστούν τη μετακίνηση, την άσκηση
και την αποκατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Όσο για
τους κοινωνικούς και ηθικούς προβληματισμούς, αυτοί ανακύπτουν από το γεγονός ότι οι περισσότεροι
ασθενείς που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια διανύουν
την 6η ή 7η δεκαετία της ζωής τους σε συνδυασμό με
την ακριβή τεχνολογία. Έτσι τίθενται ερωτήματα αν
και κατά πόσο θα πρέπει η κοινωνία να επωμιστεί
το οικονομικό βάρος της ανάπτυξης της τεχνολογίας
για ασθενείς που βρίσκονται κοντά στο ηλιοβασίλεμα
της ζωής τους.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από την εποχή που ο Gibbon τη δεκαετία του
1950 ανέπτυξε και εφάρμοσε την πρώτη εξωσωματική μηχανή μέχρι σήμερα έχουν συντελεστεί μεγάλες
τεχνολογικές εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση
των καρδιοπαθειών. Πολλές επεμβάσεις που σήμερα
θεωρούνται “ρουτίνα” στον παρελθόν θεωρούνταν
ανέφικτες, με κλασικό παράδειγμα η μεταμόσχευση
καρδιάς. Όμως, την ίδια πορεία εξέλιξης δεν ακολούθησε η τεχνολογία της εμφυτεύσιμης τεχνητής καρδιάς. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κλινική εφαρμογή
μελέτες για τις δύο προαναφερθείσες συσκευές, με
κυριότερη αυτή της CardioWest. Αλλά και η AbioCor
έχει κερδίσει και έχει κάνει σημαντικά βήματα λόγω
του μικρού σχετικά μεγέθους της αλλά και λόγω της μη
ύπαρξης καλωδίων ή και σωληνώσεων που εξέρχονται
από τον ασθενή. Φυσικά υπάρχουν ακόμα αρκετά
εμπόδια και ύφαλοι να προσπεραστούν για να γίνει
ευρέως αποδεκτή η χρήση των ολικά εμφυτεύσιμων
τεχνητών καρδιών. Οι επιπλοκές των συσκευών αυτών
δυσκολεύουν ιδιαίτερα την ευρεία εφαρμογή τους. Καλύτερη βιοϊατρική τεχνολογία, καλύτερα βιοσυμβατά
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υλικά, καλύτερα αντιβιοτικά και αντιπηκτικά φάρμακα
μπορούν να βοηθήσουν για να αντιμετωπισθούν τα
προβλήματα.
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση:
Σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία
Ι Πύρρος1, Δ Τσιλάκης2

summary
Pyrros J1, Tsilakis D2. Pulmonary Arterial Hypertension. Current diagnosis and treatment.
Pulmonary arterial hypertension constitutes a rare but severe disease with a dismal prognosis. Accumulating knowledge of its pathophysiology has led to the introduction of new therapeutic strategies,
which show promising results for the improvement of quality of life, and hopefully will lead to a better
prognosis for these patients. The recent world experts symposium held in Dana Point, California,
at the end of last year, suggested a new classification of pulmonary hypertension. As a result both
the European Society of Cardiology and the ACC/AHA have published a new set of guidelines and
a consensus document, respectively, which encompass the new knowledge and recommendations
regarding diagnosis and treatment of the various subsets of patients suffering from pulmonary hypertension. The present review aims to briefly present an overview of pulmonary hypertension, and
focuses mainly on the new data for the diagnosis and treatment of pulmonary arterial hypertension.
Nosokomiaka Chronika, 72, Supplement, 281-296, 2010.
Key words: pulmonary hypertension, right ventricle, epoprostenol, bosentan

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μιά σπάνια νόσο με βαριά πρόγνωση. Η ολοένα
αυξανόμενη γνώση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που συμμετέχουν στην εκδήλωσή της,
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών με ελπιδοφόρα αποτελέσματα για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και της επιβίωσης των ασθενών. Το πρόσφατο συμπόσιο
των ειδικών στο Dana Point, στο τέλος του περασμένου έτους, κατέληξε σε μια νέα ταξινόμηση
της πνευμονικής υπέρτασης, με αποτέλεσμα, τόσο η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία όσο
και το Αμερικανικό ACC/AHA, να δημοσιεύσουν νέες κατευθυντήριες οδηγίες και ένα κείμενο
συμφωνίας αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν τις νεότερες γνώσεις αλλά και συστάσεις σχετικά
με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των διαφόρων υποομάδων ασθενών με πνευμονική
υπέρταση. Στο παρόν κείμενο επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της πνευμονικής υπέρτασης,
με ιδιαίτερη αναφορά στα νεότερα δεδομένα για τη διάγνωση και θεραπεία της πνευμονικής
αρτηριακής υπέρτασης. Νοσοκ. Χρονικά, 72, Συμπλήρωμα, 281-296, 2010.
Λέξεις κλειδιά: πνευμονική υπέρταση, δεξιά κοιλία, εποπροστενόλη, μποσεντάνη
Καρδιολόγος, Αν. Διευθυντής, 2Καρδιολόγος, Επικ. Επιμελητής, Α’ Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) περιλαμβάνει ένα σύνολο ασθενειών που προκαλούν
αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων
ως αποτέλεσμα αγγειοσύσπασης και πνευμονικής
αγγειακής αναδόμησης.
Ορίζεται ως η αύξηση της μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας πάνω από 25 mmHg σε ηρεμία, μετά
απο δεξιό καθετηριασμό (1). Σε αντίθεση με τις άλλες
ομάδες της πνευμονικής υπέρτασης (ΠΥ), στην ΠΑΥ
η πίεσης ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών
πρέπει να είναι μικρότερη από 15 mmHg, η δε διαπνευμονική κλίσης πίεσης (μέση πίεση πνευμονικής
αρτηρίας – πίεση πνευμονικών τριχοειδών) μεγαλύτερη
από 10 mmHg, απουσία πνευμονοπάθειας, νόσου των
αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων ή θρομβοεμβολών
(βλ. Πίνακα 1).
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Η ΠΑΥ είναι σπάνια νόσος με πτωχή πρόγνωση. Συνδυασμός επιδημιολογικών δεδομένων από
διάφορες καταγραφές (France registry, NIH registry)
(2,3) συνηγορούν για επιπολασμό 15 περιπτώσεων
ανά εκατομμύριο πληθυσμού για την ΠΑΥ, και 5.9
περιπτώσεων ανά εκατομμύριο για την ιδιοπαθή
ΠΑΥ (ΙΠΑΥ), ενώ η ετήσια επίπτωση στους ενηλίκους
είναι τουλάχιστον 2.4 περιστατικά ανά εκατομμύριο
πληθυσμού. Η έναρξη της νόσου γίνεται συνήθως
μεταξύ 20 και 40 ετών.
Στη Γαλλική καταγραφή (2) 39.2% των ασθενών
είχαν ιδιοπαθή ΠΑΥ και 3.9% είχαν οικογενειακό ιστορικό. Σε ό,τι αφορά στις νόσους που σχετίζονται με
ΠΑΥ, 15.3% είχαν νόσο του συνδετικού ιστού (κυρίως

ΠΙνακας 1. Σημαντικοί ορισμοί

σκληρόδερμα), 11.3% είχαν συγγενή καρδιοπάθεια,
10.4% είχαν πυλαία υπέρταση, 9.5% είχαν ΠΑΥ από
χρήση ανορεξιογόνων και 6.2% είχαν λοίμωξη από
HIV.
Στην ΠΑΥ η σχέση γυναικών-ανδρών είναι 1.7:1
και οι περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται σποραδικά. Κληρονομική προδιάθεση έχει αναφερθεί σε
ποσοστό 6-10% και οφείλεται κυρίως σε μετάλλαξη
του γονιδίου που αφορά στον υποδοχέα τύπου 2
της μορφογενετικής πρωτεΐνης των οστών (BMPR2)
που ταυτοποιήθηκε το 2000. Ενεργοποίηση αυτού
του υποδοχέα πιστεύεται ότι επάγει σήματα που
αναστέλλουν την υπερπλασία ιδιαίτερα των πνευμονικών λείων μυϊκών ινών και ρυθμίζουν το βαθμό
απόπτωσης του ενδοθηλίου. Τη μετάλλαξη αυτή φέρει
το 70% των πασχόντων από κληρονομική ΠΑΥ. Επίσης,
μεταλλάξεις του γονιδίου αυτού φέρει το 11-40% των
σποραδικών περιπτώσεων, γεγονός που το καθιστά
τον κυριότερο γενετικό παράγοντα για την ανάπτυξη
ΠΑΥ (4). Άλλες μεταλλάξεις γονιδίων που σχετίζονται
με ΠΑΥ είναι η αφορώσα τoν ενδοθηλιακό υποδοχέα
της προσομοιάζουσας με ακτιβίνη κινάσης τύπου 1
και την ενδογλίνη.
Η υπολογιζόμενη μέση επιβίωση πριν την εισαγωγή
των ειδικών φαρμάκων ήταν 2.8 έτη και αφορά σε
ασθενείς με ΙΠΑΥ (NIH Registry, 194 ασθενείς 19811985) (5). Η πρόγνωση εξαρτάται από την αιτία που
προκάλεσε την ΠΑΥ. Καλύτερη πρόγνωση έχουν οι
πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες, ενώ ασθενείς
με νοσήματα του συνδετικού ιστού έχουν τη χειρότερη
(βλ. Εικόνα 1).
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (1),
προτείνεται μια νεότερη ταξινόμηση των νόσων που
χαρακτηρίζονται από αύξηση της πνευμονικής αρτηριακής πίεσης, η οποία βασίζεται στο πρόσφατο, 4ο

Πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) είναι η αιμοδυναμική και παθοφυσιολογική κατάσταση που ορίζεται ως η αύξηση της
μέσης πνευμονικής αρτηριακής πίεσης πάνω από 25mmHg,
σε ηρεμία μετά από δεξιό καθετηριασμό. Πνευμονική υπέρταση ανευρίσκεται σε πολλές καταστάσεις.
Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ, ομάδα 1) είναι η
κλινική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από προτριχοειδική
ΠΥ απουσία άλλων αιτίων όπως πνευμονοπάθειες, χρόνια
θρομβοεμβολική νόσος ή άλλες σπάνιες παθήσεις. Η ΠΑΥ
περιλαμβάνει διάφορες μορφές που μοιράζονται παρόμοια
κλινική εικόνα και σχεδόν πανομοιότυπες παθολογοανατομικές βλάβες της πνευμονικής μικροκυκλοφορίας.

Εικόνα 1. Επιβίωση Ασθενών με ΠΑΥ (από McLaughlin W et
al Chest 2004; 126: 78S–92S)
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Πινακας 2. Ταξινόμηση της Πνευμονικής Υπέρτασης
(Dana Point 2008).
1. Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ)
1.1 Ιδιοπαθής
1.2 Κληρονομική (BMPR2, ALK-1, endoglin)
1.3 Σχετιζόμενη με φάρμακα και τοξίνες
1.4 Σχετιζόμενη με:
1.4.1 Νοσήματα του συνδετικού ιστού
1.4.2 Λοίμωξη HIV
1.4.3 Πυλαία υπέρταση
1.4.4 Συγγενείς καρδιοπάθειες
1.4.5 Σχιστοσωμίαση
1.4.6 Χρόνια αιμολυτική αναιμία
1.5 Εμμένουσα πνευμονική υπέρταση του νεογνού
1΄. Πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσος και/ή πνευμονική τριχοειδική αιμαγγειωμάτωση
2. Πνευμονική υπέρταση σχετιζόμενη με αριστερή καρδιακή νόσο
2.1 Συστολική δυσλειτουργία
2.2 Διαστολική δυσλειτουργία
2.3 Βαλβιδοπάθεια
3. Πνευμονική υπέρταση λόγω πνευμονοπάθειας και/ή
υποξαιμίας
3.1	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
3.2	Διάμεση πνευμονοπάθεια
3.3 Άλλες πνευμονοπάθειες με μικτά περιοριστικά και
αποφρακτικά στοιχεία
3.4 Σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο
3.5 Διαταραχές κυψελιδικού αερισμού
3.6 Χρόνια έκθεση σε μεγάλο υψόμετρο
3.7 Διαταραχές της ανάπτυξης
4. Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση
5. Πνευμονική υπέρταση με αγνώστους και/ή πολυπαραγοντικούς μηχανισμούς
5.1	Αιματολογικές διαταραχές: μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα, σπληνεκτομή
5.2	Συστηματικά νοσήματα: σαρκοείδωση, ιστιοκυττάρωση Langerhans, λεμφαγγειολειομυομάτωση
5.3 Μεταβολικά νοσήματα: νόσοι αποθήκευσης του γλυκογόνου, νόσος Gaucher, νοσήματα του θυρεοειδούς
5.4 Άλλα: απόφραξη από όγκους, ινώδης μεσοθωρακίτιδα,
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε αιμοκάθαρση

Παγκόσμιο Συμπόσιο για την πνευμονική υπέρταση,
που έγινε στο Dana Point της Καλιφόρνιας το 2008
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(βλ. Πίνακα 2).
Η ομάδα 1 περιλαμβάνει την ιδιοπαθή, την κληρονομική ΠΑΥ και την ΠΑΥ που σχετίζεται με νοσήματα
του συνδετικού ιστού, πυλαία υπέρταση, λοίμωξη από
HIV, τοξίνες και φάρμακα, συγγενείς καρδιοπάθειες,
σχιστοσωμίαση, και χρόνιες αιμολυτικές αναιμίες. Παρά
την ανεύρεση των μεταλλάξεων που προαναφέρθηκαν,
δεν χρειάζεται σε όλους τους ασθενείς γενετικό τεστ
γιατί δεν θα τροποποιηθεί η αντιμετώπιση. Τα παιδιά
με συγγενείς καρδιοπάθειες μπορεί να αναπτύξουν
ΠΥ ιδίως με αριστερά προς τα δεξιά διαφυγή όπως
σε έλλειμμα του μεσοκολπικού ή του μεσοκοιλιακού
διαφράγματος, ή ανοιχτό αρτηριακό πόρο. Παθοφυσιολογικά αποδίδεται στην αυξημένη πνευμονική
ροή αίματος εξαιτίας του shunt. Η συχνότητα των
συγγενών καρδιοπαθειών είναι περίπου 8 στις 1000
ζωντανές γεννήσεις. Υπάρχει σημαντική βιολογική
ποικιλία στην κλινική παρουσίαση και πρόγνωση, κι
έτσι μερικά παιδιά με την ίδια συγγενή καρδιοπάθεια
αναπτύσσουν νωρίς μη υποστρέφουσα ΠΥ, ενώ άλλα
διατηρούν αποδεκτές πνευμονικές αντιστάσεις για
αρκετά έτη.
Σε ό,τι αφορά στα φάρμακα, από τα ανορεξιογόνα,
το αμινορέξ και η φενφλουραμίνη απελευθερώνουν
5-υδροξυτρυπταμίνη από τα αιμοπετάλια και προκαλείται αγγειοσύσπαση και πολλαπλασιασμός των
λείων μυϊκών ινών των πνευμονικών αγγείων. Επίσης,
η κοκαΐνη και οι αμφεταμίνες σχετίζονται με ΠΑΥ.
Οι συσχετιζόμενες με ΠΑΥ νόσοι που αναφέρονται
στον Πίνακα 2, έχουν παρόμοια κλινική εικόνα και
χαρακτηρίζονται από παρόμοια ιστοπαθολογία που
περιλαμβάνει και τις πλεξοειδείς βλάβες. Η σχιστοσωμίαση προκαλεί ΠΑΥ με μηχανισμό που περιλαμβάνει
την πυλαία υπέρταση και την αγγειακή φλεγμονή από
τα ωάρια του παρασίτου (6). Ο μηχανισμός της ΠΑΥ σε
χρόνια αιμολυτική αναιμία φαίνεται ότι περιλαμβάνει
αντίσταση στη βιοδραστικότητα του μονοξειδίου του
αζώτου (ΝΟ) (7).
Η εμμένουσα πνευμονική υπέρταση του νεογνού
είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αυξημένες
πνευμονικές αρτηριακές αντιστάσεις, δεξιοαριστερό
shunt και σοβαρή υποξαιμία. Επίσης συνήθως συνοδεύεται από πνευμονικές παρεγχυματικές αιμορραγίες.
Τα νοσήματα της ομάδας 1΄, δηλαδή η πνευμονική
φλεβοαποφρακτική νόσος (PVOD) και η πνευμονική
τριχοειδική αιμαγγειωμάτωση (PCH), παρουσιάζουν
ορισμένες ομοιότητες αλλά και διαφορές σε σχέση με
την ομάδα 1 και γι’αυτό τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστή
υποομάδα. Η PVOD αποτελεί μια σπάνια οντότητα
που αφορά σε απόφραξη τριχοειδών και μικρών
φλεβιδίων και η τεκμηρίωσή της είναι δυνατή μόνο με
βιοψία πνεύμονα, ενώ πολύ χρήσιμη στη διάγνωση
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είναι η αξονική τομογραφία θώρακα (υψηλής ευκρίνειας). Η θεραπεία με προστανοειδή είναι συνήθως
αναποτελεσματική ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε
πνευμονικό οίδημα. Η θεραπεία τόσο στην PVOD
όσο και στην PCH (παρόμοιο, σπάνιο νόσημα που
διακρίνεται μόνο παθολογοανατομικά από την PVOD)
είναι η μεταμόσχευση πνεύμονα.
Η ομάδα 2 περιλαμβάνει ασθενείς με πνευμονική
υπέρταση που οφείλεται σε αύξηση της πνευμονικής
φλεβικής πίεσης εξαιτίας νόσου των αριστερών κοιλοτήτων ή βαλβίδων της καρδιάς. Έτσι, η θεραπεία
της είναι η «κλασική» καρδιολογική αγωγή. Πρόκειται
για τη συχνότερα απαντώμενη κατηγορία ΠΥ.
Η ομάδα 3 περιλαμβάνει νοσήματα του αναπνευστικού και αίτια υποξαιμίας που χαρακτηρίζονται
από υπερτροφία των λείων μυϊκών ινών και πολλαπλασιασμό του ενδοθηλίου, καθώς και καταστροφή
του αγγειακού δικτύου όπως στο εμφύσημα και την
ίνωση.
Η ομάδα 4 χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη
οργανωμένων θρόμβων στις ελαστικές πνευμονικές
αρτηρίες που μπορεί να αποφράσσουν ή να προκαλούν στένωση του αυλού. Έως 50% των περιπτώσεων
ανευρίσκονται σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό
πνευμονικής εμβολής ή εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδας
(8).
Τέλος η ομάδα 5 περιλαμβάνει ετερογενή νοσήματα
που μπορούν να προκαλέσουν πνευμονική υπέρταση
με ποικίλους και συχνά αγνώστους μηχανισμούς.
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Η παθοφυσιολογία της ΠΑΥ είναι πολύπλοκη και
πολυπαραγοντική με κύριο χαρακτηριστικό τη δυσλειτουργία του πνευμονικού ενδοθηλίου και την παθολογική ανταπόκριση της λείας μυϊκής ίνας. Η αύξηση των
πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων σχετίζεται με μια
αγγειοσυσπαστική, υπερπλαστική και αποφρακτική
απάντηση του αγγειακού τοιχώματος. Παρατηρείται
πολλαπλασιασμός των ενδοθηλιακών κυττάρων και
των λείων μυϊκών ινών που καταλήγουν στη χρόνια
απόφραξη των μικρών πνευμονικών αρτηριών και τη
δημιουργία των αποκαλούμενων πλεξοειδών βλαβών
(plexiform lesions), που δημιουργούνται από εστιακό πολλαπλασιασμό μονοκλωνικών ενδοθηλιακών
κυττάρων και λείων μυϊκών ινών, με συσσώρευση
μακροφάγων και προδρόμων ενδοθηλιακών κυττάρων
(9). Το τελικό αποτέλεσμα προσομοιάζει με εντοπισμένο ενδοθηλιακό όγκο και είναι χαρακτηριστικό
της ΠΑΥ.

Σε πάσχοντες από ΠΑΥ έχουν παρατηρηθεί μεταβολές των επιπέδων διαφόρων αγγειοδραστικών
μεσολαβητών που ρυθμίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τον τόνο του αγγειακού δικτύου όπως
η προστακυκλίνη, η ενδοθηλίνη-1, το μονοξείδιο του
αζώτου (ΝΟ), η σεροτονίνη και η θρομβοξάνη, με αποτέλεσμα τη διαταραχή της ισορροπίας του αγγειακού
τόνου. Έτσι, τόσο η δραστικότητα της συνθάσης της
προστακυκλίνης όσο και τα επίπεδά της είναι μειωμένα, ενώ υπάρχει αύξηση της αγγειοσυσπαστικής
θρομβοξάνης (10). Άλλωστε οι ειδικές θεραπείες που
έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία με ευεργετικά αποτελέσματα στην πνευμονική κυκλοφορία,
βασίζονται στην αποκατάσταση του παθολογικού
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και στην άρση της
αγγειοσύσπασης. Επίσης σε ασθενείς με ΠΑΥ έχουν
βρεθεί προθρομβωτικές διαταραχές με την παρουσία
θρομβωτικού υλικού τόσο στις περιφερικές όσο και
στις εγγύς ελαστικές πνευμονικές αρτηρίες. Στην
εικόνα 2 παριστάνονται οι κύριες μεταβολικές οδοί
που διαταράσσονται στην ΠΑΥ.
Η αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων οδηγεί σε υπερφόρτιση πίεσης, υπερτροφία και
διάταση της δεξιάς κοιλίας, με τελικό αποτέλεσμα την
ανεπάρκεια αυτής και το θάνατο. Αυτό φαίνεται και
από την προγνωστική σημασία που έχουν η πίεση του
δεξιού κόλπου, ο καρδιακός δείκτης και η πνευμονική
αρτηριακή πίεση, που αποτελούν τις κύριες παραμέτρους της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας, στην
πρόοδο και την έκβαση της νόσου (5).
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Είναι βασικά διάγνωση εξ αποκλεισμού. Ασθενείς με
ΠΑΥ αρχικά πρέπει να διερευνώνται για αποκλεισμό
φλεβικής πνευμονικής υπέρτασης λόγω νόσου των
αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων, καθώς και για
χρόνια πνευμονοπάθεια και θρομβοεμβολική νόσο.
Εξαιτίας της σημασίας της διαγνωστικής στρατηγικής σε ασθενείς στους οποίους υποψιαζόμαστε ΠΥ,
ένας νέος διαγνωστικός αλγόριθμος έχει προταθεί
στις τελευταίες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες
(βλ. Εικόνα 3).
Επειδή η ΠΑΥ και ιδιαίτερα η ιδιοπαθής ΠΑΥ είναι
μια διάγνωση εξ αποκλεισμού, κάθε ασθενής ύποπτος
για ΠΥ πρέπει να διερευνάται βάσει του αλγορίθμου
ώστε να επιβεβαιωθεί η διάγνωση, να καθοριστεί η
κλινική ομάδα ΠΥ καθώς και η ειδική αιτιολογία εντός
της ομάδας ΠΥ. Επίσης πρέπει να αξιολογηθεί η λειτουργική και αιμοδυναμική του κατάσταση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010
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Εικόνα 2. Μεταβολικές οδοί που διαταράσσονται στην ΠΑΥ (από Humbert M N Engl J Med 2004; 351: 1425–1436)

Κλινική εικόνα

Τα συμπτώματα της ΠΑΥ είναι μη ειδικά, κυρίως
δύσπνοια στην προσπάθεια, ανεξήγητη κόπωση,
στηθάγχη, συγκοπή και διάταση της κοιλιάς (11).
Κατά τη φυσική εξέταση μπορεί να διαπιστωθεί αριστερή παραστερνική ανάπαλση, έντονο πνευμονικό
στοιχείο του 2ου τόνου, τρίτος ή και τέταρτος τόνος
από τη δεξιά κοιλία, διαστολικό φύσημα ανεπάρκειας της πνευμονικής βαλβίδας. Διάταση σφαγίτιδων,
ηπατομεγαλία και ασκίτης χαρακτηρίζουν ασθενείς
σε πιο προχωρημένη κατάσταση. Η φυσική εξέταση
μπορεί επίσης να δώσει στοιχεία για το αίτιο της ΠΑΥ.
Τελαγγειεκτασίες, σκληροδακτυλία και έλκη δακτύλων
ανευρίσκονται στο σκληρόδερμα, ενώ εισπνευστικοί
τρίζοντες σε διάμεση πνευμονοπάθεια. Επίσης πιθα-

νά σημεία ηπατοπάθειας όπως παλαμιαίο ερύθημα,
αραχνοειδείς σπίλοι και ατροφία όρχεων πρέπει να
λαμβάνονται υπόψιν. Σε ανεύρεση πληκτροδακτυλίας
πρέπει να σκεφτούμε τις συγγενείς καρδιοπάθειες και
την πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσο.
ΗΚΓ

Το ΗΚΓ ίσως να δείχνει σημεία υπερτροφίας ή και
strain της δεξιάς κοιλίας, διάταση του δεξιού κόλπου
και δεξιά στροφή του άξονα. Η απουσία τους όμως
δεν αποκλείει την παρουσία ΠΥ. Η ευαισθησία του ΗΚΓ
είναι 55% και η ειδικότητά του 70% με αποτέλεσμα να
αποτελεί ανεπαρκή εξέταση για τη διάγνωση ή τον
αποκλεισμό της ΠΑΥ.
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Εικόνα 3. Διαγνωστικός αλγόριθμος Πνευμονικής Υπέρτασης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

Ακτινογραφία θώρακος

Η ακτινογραφία θώρακος καταδεικνύει διάταση
του στελέχους της πνευμονικής αρτηρίας, γεγονός
που έρχεται σε αντιδιαστολή με την πτωχή αιμάτωση
των περιφερικών πνευμονικών αγγείων (pruning).
Επίσης μπορεί να μας δώσει στοιχεία ύπαρξης πνευμονοπάθειας ή της παρουσίας νόσου των αριστερών
καρδιακών κοιλοτήτων. Στο 90% των ασθενών με ΙΠΑΥ
η ακτινογραφία θώρακος είναι παθολογική τη στιγμή
της διάγνωσης (11).
Υπερηχοκαρδιογράφημα

Είναι η εξέταση που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη
ΠΥ και θα αξιολογήσει την αιτία και τη σοβαρότητά της.
Η διάταση των δεξιών κοιλοτήτων και της πνευμονικής
αρτηρίας, η συμπεριφορά (σχήμα-κινητικότητα) του
μεσοκοιλιακού διαφράγματος και κυρίως η ταχύτητα
του πίδακα παλινδρόμησης της τριγλώχινας, επιτρέπει
τη μέτρηση της συστολικής και της μέσης πίεσης της
πνευμονικής αρτηρίας (12). Η πίεση του δεξιού κόλπου υπολογίζεται από το εύρος και την εισπνευστική
διακύμανση της κάτω κοίλης φλέβας. Περιορισμός
αυτού του τρόπου υπολογισμού είναι η καταγραφή
ασθενούς σήματος η οποία μπορεί να υποεκτιμήσει
τη συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας. Σε
αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σκιαγραφικό για την ενίσχυση του σήματος Doppler.
Άλλες παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την εκτίμηση της βαρύτητας της ΠΥ, ανεξάρτητα
από την ανεπάρκεια της τριγλώχινας, είναι η αυξημένη
ταχύτητα της ανεπάρκειας της πνευμονικής βαλβίδας,
ο βραχύς χρόνος επιτάχυνσης της ροής στην πνευμονική αρτηρία, η υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας και
η διάταση του στελέχους της πνευμονικής αρτηρίας.
Η ηχωκαρδιογραφία επίσης θα καθορίσει σε μεγάλο
βαθμό την αιτία της ΠΥ καθώς μας δίνει στοιχεία για
τη λειτουργικότητα των αριστερών κοιλοτήτων και
βαλβίδων και την ύπαρξη συγγενούς καρδιοπάθειας.
Η παρουσία βαλβιδοπάθειας και η αυξημένων διαστάσεων και πίεσης πλήρωσης αριστερή κοιλία μας
κατευθύνει προς τη διάγνωση της ΠΥ ομάδας 2.
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φυσιολογικό ή χαμηλής πιθανότητας σπινθηρογράφημα αποκλείει τη θρομβοεμβολική νόσο με ευαισθησία
90-100% και ειδικότητα 94-100%. Στην ΠΑΥ το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης μπορεί να είναι
φυσιολογικό αλλά μπορεί να δείξει περιφερικά καθώς
και μη-τμηματικά ελλείμματα αιμάτωσης.
Λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων
και αέρια αρτηριακού αίματος
(περιλαμβάνεται νυχτερινή οξυμετρία)

Σκοπός τους είναι ο αποκλεισμός πνευμονοπάθειας
ως αιτίας των συμπτωμάτων του ασθενούς. Μερικοί
ασθενείς με ΠΑΥ μπορεί να έχουν μικρό περιορισμό
της πνευμονικής χωρητικότητας αλλά η σοβαρότητα
αυτού του περιορισμού δε συνάδει με τη σοβαρότητα
της ασθένειας. Η νυχτερινή οξυμετρία θα αποκλείσει
σημαντική υπνική άπνοια/υπόπνοια.
Υψηλής διακριτικής ικανότητας
υπολογιστική τομογραφία (HRCT), CT
με σκιαγραφικό (CTPA) και πνευμονική
αγγειογραφία

Η HRCT παρέχει λεπτομερή εικόνα του πνευμονικού παρεγχύματος και βοηθά στη διάγνωση της
πνευμονικής ίνωσης και του εμφυσήματος, ενώ είναι
χρήσιμη όπου υπάρχει υποψία φλεβοαποφρακτικής
νόσου, καταδεικνύουσα διάμεσο οίδημα, με διάχυτη
κεντρική απεικόνιση θολής υάλου (ground glass) και
πάχυνση των μεσολοβιδιακών διαφραγμάτων, με
πιθανά επιπρόσθετα στοιχεία λεμφαδενοπάθειας και
πλευριτικής συλλογής (14). Η πνευμονική τριχοειδική
αιμαγγειωμάτωση εμφανίζεται με διάχυτη αμφοτερόπλευρη πάχυνση των μεσολοβιδιακών διαφραγμάτων
και την παρουσία μικρών, κεντρολοβιδιακών οζωδών
σκιάσεων.
Η CT με σκιαγραφικό (CTPA) είναι χρήσιμη για να
καθορίσει την ύπαρξη χειρουργικά αντιμετωπίσιμης
χρονίας θρομβοεμβολικής νόσου, αλλά σε αρκετά
κέντρα χρησιμοποιείται η κλασική πνευμονική αγγειογραφία για την επιλογή των ασθενών που είναι
υποψήφιοι για πνευμονική ενδαρτηρεκτομή (15).

Σπινθηρογράφημα αερισμούαιμάτωσης

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης θα μας
δώσει πληροφορίες για πιθανή θρομβοεμβολική νόσο
και αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση ΠΥ
της ομάδας 4, λόγω μεγαλύτερης ευαισθησίας από την
αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό (CTPA) (13). Ένα

Επιτρέπει την άμεση απεικόνιση του μεγέθους,
της μορφολογίας και της λειτουργικότητας της δεξιάς
κοιλίας και είναι πολύ χρήσιμη στη διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών με ΠΑΥ. Ο μειωμένος όγκος
παλμού και ο αυξημένος τελοδιαστολικός όγκος της
δεξιάς κοιλίας, καθώς και ο μειωμένος τελοδιαστολι-
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κός όγκος της αριστερής κοιλίας είναι σημεία πτωχής
πρόγνωσης.
Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός

Ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός απαιτείται
για την επιβεβαίωση της ΠΑΥ με τη μέτρηση των
πιέσεων και των αντιστάσεων. Επίσης, τα ευρήματά
του χαρακτηρίζουν τις ενδοκαρδιακές επικοινωνίες.
Κατά τη διενέργεια του δεξιού καθετηριασμού μπορεί να γίνει το τεστ αγγειοδραστικότητας, με χαμηλή
νοσηρότητα και θνητότητα σε εξειδικευμένα κέντρα
(16). Η συνηθέστερη ουσία που χρησιμοποιείται
σήμερα είναι το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), ενώ
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί η εποπροστενόλη και η
αδενοσίνη. Η θετική απάντηση χαρακτηρίζεται από
μείωση της μέσης πίεσης στην πνευμονική αρτηρία
>10 mmHg, ώστε να φθάσει <40 mmHg, με παρόμοια ή και αυξημένη καρδιακή παροχή (17). Περίπου
το 10% των ασθενών με ΙΠΑΥ απαντούν θετικά στο
τεστ αγγειοδραστικότητας και αυτοί είναι οι μόνοι
που μπορούν με ασφάλεια να αντιμετωπιστούν με
αναστολείς διαύλων ασβεστίου.
Διαγνωστικός αλγόριθμος (βλ. Εικόνα 3)

Αρχικά πρέπει να αναγνωρίζονται οι πιο συχνές
αιτίες πνευμονικής υπέρτασης, δηλαδή οι νόσοι της
αριστερής καρδιάς (ομάδα 2) και οι πνευμονοπάθειες
(ομάδα 3), στη συνέχεια να διακρίνεται η χρόνια θρομβοεβολική νόσος (ομάδα 4), και τελικά να καταλήγουμε
στη διάγνωση των υποομάδων της ομάδας 1 και των
πιο σπάνιων αιτίων της ομάδας 5.
Η ύπαρξη ΠΑΥ πρέπει να εξετάζεται στη διαφοροδιάγνωση της δύσπνοιας προσπαθείας, της
συγκοπής και της στηθάγχης καθώς και σε ασθενείς
με προοδευτική μείωση της ικανότητας για άσκηση,
ειδικά σε εκείνους χωρίς εμφανείς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Αυξημένη υποψία πρέπει να υπάρχει σε ασθενείς με νοσήματα που είναι
γνωστό ότι σχετίζονται με ΠΑΥ ή σε εκείνους που
έχουν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ΠΑΥ,
όπως οικογενειακό ιστορικό, νόσους του συνδετικού
ιστού, συγγενείς καρδιοπάθειες, λοίμωξη από HIV,
αιμολυτική αναιμία ή ιστορικό λήψης φαρμάκων και
τοξινών. Στην καθημερινή πράξη το επίπεδο υποψίας
είναι σχετικά χαμηλό. Συχνότερα η ΠΑΥ ανευρίσκεται
τυχαία σε διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα που
ζητείται για άλλη αιτία.
Εάν η μη αιματηρή διερεύνηση είναι συμβατή με
ΠΥ τότε ιστορικό, φυσική εξέταση, ΗΚΓ, ακτινογραφία
θώρακα, διαθωρακικό υπερηχογράφημα, λειτουργικές

δοκιμασίες πνευμόνων και HRCT απαιτούνται για τη
διάκριση των διαφόρων αιτίων πνευμονικής υπέρτασης. Εάν δευτεροπαθείς αιτίες δεν ανευρεθούν από τις
παραπάνω εξετάσεις ή εάν η σοβαρότητα της ΠΥ είναι
δυσανάλογη με την έκτασής τους τότε λιγότερο συχνά
αίτια ΠΥ πρέπει να αναζητηθούν. Επίσης, τότε έχει
ένδειξη το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης.
Εάν είναι θετικό, με πολλαπλά ελλείματα αιμάτωσης,
τότε υποψιαζόμαστε χρόνια θρομβοεμβολική νόσο.
Η τελική διάγνωσή της ομάδας 4 και η εκτίμηση της
καταλληλότητας για πνευμονική ενδαρτηρεκτομή θα
απαιτήσει CTPA, δεξιό καθετηριασμό και πνευμονική
αγγειογραφία. Επίσης η CT μπορεί να αποκαλύψει
ευρήματα διαγνωστικά για την υποομάδα 1΄.
Όταν όλα τα παραπάνω έχουν αποκλειστεί και
έχουμε καταλήξει πως πρόκειται για πνευμονική
αρτηριακή υπέρταση, απαιτούνται ειδικές εξετάσεις
για την ανεύρεση του πιθανού αιτίου της ΠΑΥ όπως:
πλήρης βιοχημικός έλεγχος, ηπατικές δοκιμασίες και
υπερηχογράφημα κοιλίας (πυλαία υπέρταση), έλεγχος
για HIV, ορολογικός έλεγχος για νοσήματα του κολλαγόνου, καθώς και έλεγχος θυρεοειδικών ορμονών. Στην
κατηγορία 4 απαιτούνται επίσης έλεγχος για θρομβοφιλία με αντιφωσφολιπιδικά και αντικαρδιολιπινικά
αντισώματα και αντιπηκτικό του λύκου. Η ανοιχτή
ή θωρακοσκοπική βιοψία πνεύμονα έχει αυξημένη
νοσηρότητα και θνησιμότητα, ενώ οι πιθανότητες
να τροποποιήσει τη διάγνωση και τη θεραπεία είναι
χαμηλές. Έτσι δεν συστήνεται σαν ρουτίνα.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΥ
Είναι απαραίτητη μετά τη διάγνωση και προτού
ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη θεραπεία,
καθώς και για την εκτίμηση της ανταπόκρισης σε
αυτήν ώστε επί μη ικανοποιητικής απάντησης, να
γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Όπως ήδη
αναφέρθηκε, η πρόγνωση της ΠΥ εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την αιτιολογία της (18). Τόσο οι κλινικοί
όσο και οι αιμοδυναμικοί παράγοντες έχουν προγνωστική σημασία.
Η λειτουργική ταξινόμηση κατα NYHA (βλ. Πίνακα 3) παραμένει ισχυρός προγνωστικός δείκτης
επιβίωσης. Παράγοντες που υποδηλώνουν πτωχή
πρόγνωση είναι οι ακραίες ηλικίες (<14 έτη και >65
έτη), η προοδευτικά μειούμενη ικανότητα για άσκηση,
η συγκοπή, η αιμόπτυση και τα σημεία της δεξιάς
καρδιακής ανεπάρκειας.
Ηχοκαρδιογραφικοί δείκτες κακής πρόγνωσης είναι
η ύπαρξη περικαρδιακού υγρού, η μειωμένη απόδοση
της δεξιάς κοιλίας (TAPSE <1.5cm) και η επιφάνεια
του δεξιού κόλπου, ενώ από μόνη της η μέτρηση της

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

ΠΙνακας 3. Λειτουργική ταξινόμηση κατά NYHA-WHO.
Στάδιο

Συμπτώματα ασθενών

Ι

Ασθενείς χωρίς περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας. Η συνήθης δραστηριότητα δεν
προκαλεί αναιτιολόγητη δύσπνοια, αίσθημα
παλμών, στηθάγχη ή κόπωση.

ΙΙ

Ασθενείς με ήπιο περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας. Η συνήθης δραστηριότητα προκαλεί δύσπνοια, αίσθημα παλμών, στηθάγχη ή
κόπωση.

ΙΙΙ

Ασθενείς με σημαντικό περιορισμό της φυσικής
δραστηριότητας. Ασυμπτωματικοί στην ηρεμία.
Μικρότερη από τη συνήθη δραστηριότητα προκαλεί δύσπνοια, αίσθημα παλμών, στηθάγχη ή
κόπωση.

ΙV

Ασθενείς με αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε
φυσικής δραστηριότητας χωρίς συμπτώματα. Τα
συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται ακόμη και
σε ηρεμία.
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υποδηλώνουν πτωχή πρόγνωση (20). Η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (VO2) αποτελεί πιο ακριβή μέτρηση
της αερόβιας ικανότητας από ότι το 6MWΤ, το οποίο
ενδέχεται να επηρεαστεί από την προσπάθεια, την
ηλικία, το βάρος και το φύλο του ασθενούς.
Επίσης, έχουν προταθεί ορισμένοι βιοχημικοί δείκτες
για την εκτίμηση της σοβαρότητας στην πνευμονική
υπέρταση. Τα υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος έχουν
συσχετιστεί με πτωχή πρόγνωση στην ΙΠΑΥ (22).
Τα επίπεδα των νατριουρητικών πεπτιδίων BNP και
NT-proBNP στο πλάσμα εκφράζουν τη σοβαρότητα
της δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας, που είναι η
κύρια αιτία θανάτου στην ΠΑΥ. Έτσι τιμή NT-proBNP
< 1400pg/ml έχει συσχετιστεί με καλή πρόγνωση και
ανταπόκριση στη θεραπεία (23). Η αύξηση του NTproBNP κατά την παρακολούθηση (follow-up) του
ασθενούς σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση. Τα
αυξημένα επίπεδα των καρδιακών τροπονινών έχουν
επίσης σχετιστεί με πτωχή πρόγνωση σε ασθενείς με
ΠΑΥ και θρομβοεμβολική ΠΑΥ (24).
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΥ

συστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας από την
ανεπάρκεια της τριγλώχινας δεν έχει προγνωστική
σημασία (19).
Αιμοδυναμικοί δείκτες πρόγνωσης είναι ο κορεσμός
οξυγόνου στην πνευμονική αρτηρία, η πίεση του δεξιού
κόλπου (>15 mmHg), ο καρδιακός δείκτης (<2L/min/
m2), οι πνευμονικές αρτηριακές αντιστάσεις και η
απάντηση στη δοκιμασία αγγειοδραστικότητας.
Κάποιες μελέτες έχουν προτείνει απλούστερους
δείκτες όπως η μειωμένη συστηματική συστολική πίεση,
η ταχυκαρδία και ο μειωμένος κορεσμός οξυγόνου στη
συστηματική κυκλοφορία ως ενδεικτικούς χειρότερης
πρόγνωσης (20).
Η ικανότητα για άσκηση αξιολογείται συνηθέστερα
με τη δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών (6 minute walking
test-6MWT). Πρόκειται για μια απλή, αναπαραγώγιμη και καλά αξιολογημένη δοκιμασία που γίνεται
σε διάδρομο μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων. Δεν
αξιολογείται μόνο η διανυόμενη απόσταση αλλά και
η εμφανιζόμενη δύσπνοια και η οξυμετρία. Απόσταση <332 μέτρα δεικνύει πτωχή πρόγνωση (21). Το
6MWT χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση
της ανταπόκρισης στη θεραπεία, με μια διαφορά
τουλάχιστον 40 μέτρων να είναι ενδεικτική αλλαγής
της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.
Χρήσιμη στην εκτίμηση των ασθενών με ΠΥ είναι
επίσης η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης,
όπου η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (<10,4ml O2/
kg/min) και η μέγιστη συστολική πίεση (<120mmHg)

1. Θεραπευτικοί στόχοι.
Παρακολούθηση ασθενών

Θεραπευτικοί στόχοι στην ΠΑΥ θεωρούνται:
• η βελτίωση των συμπτωμάτων και ιδίως της δύσπνοιας (σταθερή NYHA I χωρίς συγκοπή)
• η αύξηση της λειτουργικής ικανότητας με 6MWT
>400 μέτρα
• η απουσία κλινικών ενδείξεων δεξιάς καρδιακής
ανεπάρκειας
• φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα BNP,
NT-proBNP
• υπερηχογραφικά: απουσία περικαρδιακού υγρού
και TAPSE >2cm
• αιμοδυναμικά: πίεση δεξιού κόλπου <8mmHg, και
καρδιακός δείκτης >2.5L/kg/min.
Εννοείται ότι στόχους αποτελούν επίσης η μείωση
των εισαγωγών στα νοσοκομεία και η βελτίωση της
επιβίωσης.
Η παρακολούθηση των ασθενών με ΠΑΥ πρέπει να είναι συχνή και να περιλαμβάνει τόσο κλινική
εκτίμηση όσο και δοκιμασίες κόπωσης, βιοχημικούς
δείκτες, υπερηχοκαρδιογράφημα και αιμοδυναμικές
παραμέτρους. Οι ασθενείς με έντονα συμπτώματα
και με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και εκείνοι
που λαμβάνουν παρεντερική θεραπεία πρέπει να
ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Οι λιγότερο
πάσχοντες κάθε 3-6 μήνες. Για τη συχνότητα πραγματοποίησης δεξιού καθετηριασμού δεν υπάρχει
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ομοφωνία αλλά τα περισσότερα εξειδικευμένα κέντρα
τον πραγματοποιούν τουλάχιστον ανά έτος ενώ άλλα
όταν υπάρχει σκέψη για αλλαγή στη θεραπεία, λόγω
της κλινικής επιδείνωσης του ασθενούς.
2. Γενικά θεραπευτικά μέτρα Υποστηρικτική αγωγή.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στο
επίπεδο της θεραπευτικής αγωγής, η πνευμονική
αρτηριακή υπέρταση παραμένει μια χρόνια νόσος
χωρίς ίαση. Η θεραπευτική της προσέγγιση δεν μπορεί
να είναι μια απλή συνταγογράφηση σκευασμάτων
αλλά μια σύμπλοκη στρατηγική που περιλαμβάνει την
εξατομικευμένη εκτίμηση της αιτιολογίας, της σοβαρότητας και της λειτουργικής κατάστασης του κάθε
ασθενούς (1). Έτσι, η θεραπεία της ΠΑΥ περιλαμβάνει
γενικά και υποστηρικτικά μέτρα καθώς και τις ειδικές
θεραπείες που θα αναφερθούν στη συνέχεια.
Θα πρέπει να ενθαρύνεται η χαμηλού έργου αεροβική άσκηση (περπάτημα) στο βαθμό που αυτή
είναι ανεκτή. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να φτάνουν
σε σημείο να έχουν έντονη δύσπνοια, ζάλη με την
άσκηση ή θωρακικό πόνο. Επίσης έχει δειχτεί βελτίωση
της ικανότητας για άσκηση σε ασθενείς που έλαβαν
μέρος σε ειδικά προγράμματα (25).
Η εγκυμοσύνη θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με ΠΑΥ καθώς συσχετίζεται με 30-50% θνητότητα (26). Τα αντισυλληπτικά δισκία είναι καλύτερο
να περιέχουν μόνο προγεστερόνη με αποφυγή των
οιστρογόνων, αφού αυτά έχουν αυξημένο κίνδυνο
θρομβοεμβολών. Σε περίπτωση που επέλθει εγκυμοσύνη είναι προτιμότερη η διακοπή της. Εάν η ασθενής
αποφασίσει τη συνέχισή της, θα πρέπει να υπάρχει
στενή συνεργασία των καρδιολόγων με τους γυναικολόγους και να γίνει προγραμματισμένος τοκετός.
Οι ασθενείς με ΠΑΥ θα πρέπει να αποφεύγουν
την άνοδο σε υψόμετρο >1500-2000 μέτρα, χωρίς
συμπληρωματικό οξυγόνο ενώ και στα αεροπορικά
ταξίδια θα πρέπει να τους χορηγείται οξυγόνο εάν
βρίσκονται σε λειτουργικό στάδιο NYHA III ή IV και
εάν η μερική πίεση του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα
είναι < 60mmHg.
Εξαιτίας της κοινωνικής απομόνωσης στην οποία
προδιαθέτει η διάγνωση της ΠΑΥ, θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα για παραπομπή σε ψυχολόγο ή/και
ψυχίατρο για αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης.
Επίσης πολύ σημαντική είναι η πρόληψη των
λοιμώξεων και ως εκ τούτου οι ασθενείς θα πρέπει
να εμβολιάζονται για τη γρίππη και τον πνευμονιόκοκκο.

Οι χερουργικές επεμβάσεις έχουν αυξημένο κίνδυνο
σε ασθενείς με ΠΑΥ και είναι προτιμότερο να γίνονται
με επισκληρίδιο αναισθησία.
Η λογική της χορήγησης αντιπηκτικών σε ασθενείς
με πνευμονική υπέρταση βασίζεται στην ανεύρεση
θρομβώσεων στα πνευμονικά αγγεία σε νεκροτομικές
μελέτες σε υψηλό ποσοστό (27), σε συνδυασμό με
την ύπαρξη καρδιακής ανεπάρκειας και κατάκλισης,
που αυξάνουν τον κίνδυνο θρομβοεμβολής. Στοιχεία
για το όφελος της αντιπηκτικής θεραπείας υπάρχουν
για την ΙΠΑΥ, την κληρονομική ΠΑΥ και την ΠΑΥ που
σχετίζεται με ανορεξιογόνα. Επιθυμητά επίπεδα INR
1.5-2.5 στην Αμερική και 2-3 στην Ευρώπη.
Τα διουρητικά έχουν θέση στην αποσυμφόρηση ασθενών με κατακράτηση υγρών λόγω δεξιάς
καρδιακής ανεπάρκειας. Πρέπει να αποφεύγεται η
υποκαλιαιμία και η προνεφρικής αιτιολογίας νεφρική
ανεπάρκεια λόγω μειωμένου ενδαγγειακού όγκου.
Η μακροχρόνια συνεχής χορήγηση οξυγόνου ενδείκνυται όταν η μερική πίεση του οξυγόνου στο αίμα
είναι <60mmHg. Η χορήγηση διγοξίνης έχει θέση για
την επιβράδυνση της κοιλιακής ανταπόκρισης σε
ασθενείς με κολπικές ταχυαρρυθμίες.
3. Ειδική φαρμακευτική αγωγή
Αναστολείς διαύλων ασβεστίου

Έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ΠΑΥ
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Έχουν ένδειξη
μόνο στους ασθενείς που είχαν θετική δοκιμασία αγγειοδραστικότητας στο δεξιό καθετηριασμό. Στους
υπόλοιπους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λόγω
της πιθανότητας σοβαρών παρενεργειών όπως υπόταση, συγκοπή και ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας. Ακόμη
και απ’ αυτούς τους ασθενείς όμως, μόνο ένα μικρό
ποσοστό θα έχει ευνοϊκή απάντηση ιδίως σε μακροχρόνια βάση (17,28). Τα τρία φάρμακα που έχουν
χρησιμοποιηθεί είναι η διλτιαζέμη, η νιφεδιπίνη και η
αμλοδιπίνη. Η επιλογή του συγκεκριμένου εξαρτάται
από τη συχνότητα ηρεμίας του ασθενούς. Οι δόσεις
που έχουν ευνοϊκό αποτέλεσμα στην ΠΑΥ είναι μεγάλες και κυμαίνονται για τη διλτιαζέμη 240-720 mg,
για τη νιφεδιπίνη 120-240 mg και για την αμλοδιπίνη
έως 20 mg. Η θεραπεία αρχίζει με χαμηλές δόσεις και
προοδευτικά γίνεται τιτλοποίηση έως τις μέγιστες
ανεκτές. Παρενέργειες αποτελούν η συστηματική
υπόταση και τα περιφερικά οιδήματα. Η βεραπαμίλη
θα πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας της αρνητικής
ινότροπης δράσης της.
Προστανοειδή

Η προστακυκλίνη είναι ένα παράγωγο του αραχι-
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δονικού οξέος με αγγειοδιασταλτική, κυτταροπροστατευτική και αντιπολλαπλασιαστική δράση. Επίσης, δρα
ανασταλτικά στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Ο
μεταβολισμός της παραβλάπεται σε ασθενείς με ΠΑΥ
εξ ου και η λογική της χρήσης της ως θεραπευτικού
μέσου στους ασθενείς αυτούς (29).
Η εποπροστενόλη αποτελεί συνθετική προστακυκλίνη και εξαιτίας του βραχέος χρόνου ημίσειας ζωής
της (3-5 min) χορηγείται με αντλία συνεχούς έγχυσης.
Βελτιώνει τα συμπτώματα (30-32), την ικανότητα
άσκησης και αποτελεί τη μοναδική θεραπεία που έχει
δείξει βελτίωση της επιβίωσης σε τυχαιοποιημένη
μελέτη (30). Παρενέργειές της αποτελούν η τοπική
φλεγμονή στο σημείο έγχυσης, η θρόμβωση και η
δυσλειτουργία του καθετήρα και η σήψη. Θα πρέπει
να αποφεύγεται η απότομη διακοπή της αφού αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία (φαινόμενο rebound). Παρά το υψηλό
κόστος και τη δυσκολία στην εφαρμογή της φαίνεται
ότι είναι το καταλληλότερο φάρμακο για τους ασθενείς
σε προχωρημένο στάδιο.
Η ιλοπρόστη είναι ένα ανάλογο προστακυκλίνης
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδοφλέβια, από
του στόματος και εισπνεόμενη χορήγηση. Η τελευταία
έχει δείξει βελτίωση των συμπτωμάτων και της ικανότητας άσκησης χορηγούμενη 6-9 φορές ημερησίως
(33). Συνηθέστερες παρενέργειες είναι η ερυθρότητα
και ο πόνος στη γνάθο.
Η τρεπροστινίλη είναι επίσης ένα συνθετικό ανάλογο της προστακυκλίνης που έχει δοκιμαστεί σε
ενδοφλέβια και υποδόρια έγχυση. Η τελευταία έχει
δοκιμαστεί σε τυχαιοποιημένη μελέτη και έδειξε βελτίωση στα συμπτώματα, τις αιμοδυναμικές παραμέτρους
και την ικανότητα άσκησης (34). Επίσης έχει χορηγηθεί
σε εισπνεόμενη και p.o μορφή και τα αποτελέσματα
των μελετών αυτών αναμένονται.
Η βεραπρόστη είναι το πρώτο ανάλογο προστακυκλίνης για p.o. χορήγηση. Δύο τυχαιοποιημένες
μελέτες έδειξαν βελτίωση στην ικανότητα άσκησης
που όμως είχε περιορισμένη διάρκεια 3-6 μήνες (35,36).
Κυριότερες παρενέργειες αποτελούν η κεφαλαλγία, η
ερυθρότητα, ο πόνος στη γνάθο και η διάρροια.
Αναστολείς του υποδοχέα της ενδοθηλίνης (ERA)

Η ενδοθηλίνη αποτελεί αγγειοσυσπαστική και
μιτογόνο ουσία, με σημαντικό ρόλο στην παθογένεση
της ΠΑΥ (37). Δρα μέσω των υποδοχέων Α και Β στις
λείες μυϊκές ίνες των πνευμονικών αγγείων.
Η μποσεντάνη είναι ο πρώτος, από του στόματος, μη εκλεκτικός αναστολέας των υποδοχέων Α
και Β της ενδοθηλίνης. Έχει δοκιμαστεί σε 5 τυχαιοποιημένες μελέτες, που μάλιστα περιελάμβαναν και

291

ασθενείς σε καλύτερο λειτουργικό στάδιο (WHO-FC
II) και έδειξε βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας,
της ικανότητας άσκησης και των αιμοδυναμικών και
υπερηχογραφικών παραμέτρων, με διατήρηση του
αποτελέσματος με την πάροδο του χρόνου (38-42).
Η έναρξη της θεραπείας γίνεται με 62.5 mg δις ημερησίως που μετά απο 4 εβδομάδες αυξάνεται σε 125
mg δις ημερησίως. Απαιτείται μηνιαία παρακολούθηση
των ηπατικών ενζύμων, γιατί στο 10% των ασθενών
αυτά αυξάνονται με τρόπο δοσοεξαρτώμενο και
αναστρέψιμο, με τη μείωση της δόσης ή τη διακοπή
της θεραπείας.
Η σιταξεντάνη είναι εκλεκτικός αναστολέας των
υποδοχέων Α της ενδοθηλίνης που έχει δείξει βελτίωση
των αιμοδυναμικών παραμέτρων και της ικανότητας
άσκησης σε 2 τυχαιοποιημένες μελέτες (43,44). Η δόση
της είναι 100 mg άπαξ ημερησίως και η συχνότητα
αύξησης των ηπατικών ενζύμων είναι 3-5%. Προσοχή
απαιτείται στην αλληλεπίδρασή της με τη βαρφαρίνη
και η συγχορήγησή τους απαιτεί μείωση στη δόση
της τελευταίας.
Η αμπρισεντάνη είναι επίσης εκλεκτικός αναστολέας των Α υποδοχέων της ενδοθηλίνης που έχει
δείξει βελτίωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων,
των συμπτωμάτων και της ικανότητας άσκησης σε 2
τυχαιοποιημένες μελέτες (45). Η προτεινόμενη δόση
είναι 5 mg άπαξ ημερησίως που μπορεί να αυξηθεί
στα 10 mg εάν είναι ανεκτή. Η συχνότητα αύξησης
των ηπατικών ενζύμων είναι 0.8-3%. Σε μικρή ομάδα
ασθενών που έγινε αναγκαστική διακοπή της μποσεντάνης ή της σιταξεντάνης, η αμπρισεντάνη ήταν
καλά ανεκτή (46).
Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5
(PDEinh)

Η αναστολή της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5, η
οποία αποδομεί το κυκλικό GMP προκαλεί αγγειοδιαστολή μέσω αύξησης του ΝΟ. Επίσης τα φάρμακα
αυτά έχουν αντιπολλαπλασιαστική δράση. Και τα 3
σκευάσματα που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της
στυτικής δυσλειτουργίας, δηλαδή η σιλδεναφίλη, η
τανταλαφίλη και η βαρντεναφίλη, προκαλούν σημαντική πνευμονική αγγειοδιαστολή.
Η σιλδεναφίλη είναι ένας εκλεκτικός από του στόματος αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5, με
ευεργετικά αποτελέσματα στα συμπτώματα και στην
ικανότητα άσκησης (47-49). Έχει δοκιμαστεί σε δόσεις
20, 40 και 80 mg τρείς φορές την ημέρα αλλά μόνο η
δόση των 80 mg έχει δείξει διατήρηση του αποτελέσματος με την πάροδο του χρόνου. Εγκεκριμένη είναι
η δόση των 20 mg, η οποία όμως συχνά στην κλινική
πράξη απαιτεί αύξηση. Παρενέργειες αποτελούν η
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κεφαλαλγία, η ερυθρότητα και η επίσταξη.
Η τανταλαφίλη έχει το πλεονέκτημα της χορήγησης
μία φορά την ημέρα με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Έχει δοκιμαστεί σε τυχαιοποιημένη μελέτη (50) με
ευνοϊκά αποτελέσματα.
Συνδυασμένη θεραπεία

Με τον όρο αυτό εννοούμε την ταυτόχρονη χορήγηση περισσοτέρων του ενός ειδικών φαρμάκων για
την ΠΑΥ. Σε εξειδικευμένα κέντρα αποτελεί συνήθη
πρακτική παρόλο που πολλά ερωτήματα παραμένουν ακόμη αναπάντητα, όπως ποιοί είναι οι πιο
κατάλληλοι συνδυασμοί, ποιος ο καταλληλότερος
χρόνος, αν θα πρέπει να χορηγείται εξαρχής στους
κατάλληλους ασθενείς ή μόνο μετά από αποτυχία της
μονοθεραπείας και πότε θα πρέπει να γίνεται αλλαγή
σκευάσματος ή συνδυασμού.
Σε κλινικές μελέτες έχουν δοκιμαστεί οι παρακάτω
συνδυασμοί: εποπροστενόλης-μποσεντάνης (μελέτη
BREATH-2) (40), εισπνεόμενης ιλοπρόστης-μποσεντάνης (μελέτη STEP-1) (51), εισπνεόμενης τρεπροστινίλης
με μποσεντάνη ή σιλδεναφίλη (μελέτη TRIUMPH)
(52), σιλδεναφίλης-εποπροστενόλης (μελέτη PACES)
(53), καθώς και τανταλαφίλης-μποσεντάνης (μελέτη
PHIRST) (54).
Σαν γενικός κανόνας, η συνδυασμένη θεραπεία
πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει μη επαρκής ανταπόκριση στη μονοθεραπεία, αλλά μόνο από
εξειδικευμένα κέντρα (1).
Επίσης, μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις
αλληλεπιδράσεις των ειδικών για την ΠΑΥ φαρμάκων
με τα υπόλοιπα φάρμακα που λαμβάνουν οι ασθενείς,
ιδίως σε φάρμακα που μεταβολίζονται απο τα ισοένζυμα του κυτοχρώματος P450 και σε ταυτόχρονη λήψη
αντιυπερτασικών σκευασμάτων όπως β-αναστολείς ή
αΜΕΑ για την αποφυγή συστηματικής υπότασης.
Θεραπεία των αρρυθμιών

Σε αντίθεση με τους ασθενείς με νόσο των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων, οι κακοήθεις αρρυθμίες
(κοιλιακή ταχυκαρδία, πτερυγισμός ή μαρμαρυγή) είναι
σχετικά σπάνιες σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.
Αντίθετα ο κολπικός πτερυγισμός και η κολπική μαρμαρυγή είναι συχνά και οδηγούν σε κλινική επιδείνωση.
Η διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού θα πρέπει
να αποτελεί στόχο στη θεραπεία της ΠΑΥ.
Κολπική διαφραγματοστομία με μπαλόνι (BAS)

Η λογική της θεραπευτικής αυτής μεθόδου βασίζεται στην παρατήρηση ότι ασθενείς με σύνδρομο
Eisenmenger καθώς και εκείνοι με ΠΑΥ που έχουν
ανοιχτό ωοειδές τρήμα έχουν μεγαλύτερη επιβίωση

(55). Έτσι η δημιουργία ενός shunt από τον δεξιό προς
τον αριστερό κόλπο έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των δεξιών κοιλοτήτων και ταυτόχρονα την
αύξηση του προφορτίου της αριστερής κοιλίας. Έτσι
βελτιώνεται η μεταφορά οξυγόνου στην περιφέρεια
παρά τη μείωση του συστηματικού κορεσμού (56). Θα
πρέπει να θεωρείται μόνο ως παρηγορητική θεραπεία
ή σαν γέφυρα προς μεταμόσχευση, και να εκτελείται
μόνο από ειδικά κέντρα αναφοράς (57).
Μεταμόσχευση

Η εισαγωγή των ειδικών φαρμάκων για την ΠΑΥ
έχει μειώσει τον αριθμό των ασθενών που παραπέμπονται για μεταμόσχευση πνεύμονα (57). Παρόλ’
αυτά υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ασθενών με
σημεία που υποδηλώνουν βαριά πρόγνωση ή που δεν
ανταποκρίνονται στα υπόλοιπα θεραπευτικά μέτρα,
και οι οποίοι πρέπει να παραπεμφθούν για μεταμόσχευση. Τόσο η μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων όσο
και η απλή ή διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων έχουν
χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ΠΑΥ. Λόγω της
έλλειψης δοτών, συνήθως πραγματοποιείται η τελευταία (58). Ενώ η μείωση του μεταφορτίου της δεξιάς
κοιλίας μετά την επέμβαση είναι άμεση, η βελτίωση
της συστολικής λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας καθυστερεί, κι έτσι πολλές φορές υπάρχει αιμοδυναμική
αστάθεια κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Η
συνολική 5-ετής επιβίωση μετά από μεταμόσχευση
είναι 45-50% με καλή ποιότητα ζωής (58).
4. Θεραπευτικός αλγόριθμος

Ο προτεινόμενος από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία θεραπευτικός αλγόριθμος φαίνεται στην
εικόνα 4. Πρέπει να τονιστεί ότι αφορά σε ασθενείς
με ΠΑΥ και όχι σε εκείνους με ΠΥ των ομάδων 2, 3. Οι
αναφερόμενες θεραπείες έχουν δοκιμαστεί κυρίως σε
ΙΠΑΥ, κληρονομική ΠΑΥ, και ΠΑΥ σχετιζόμενη με ανορεξιογόνα φάρμακα και με συγγενείς καρδιοπάθειες
ή νόσους του συνδετικού ιστού.
Έτσι, μετά τη διάγνωση και την εφαρμογή των γενικών μέτρων, συνιστάται η παραπομπή του ασθενούς
σε ειδικό κέντρο αναφοράς. Το τεστ αγγειοδραστικότητας θα ξεχωρίσει τους υποψηφίους για αναστολείς
διαύλων ασβεστίου. Οι ασθενείς που δεν θα έχουν
θετικό τεστ και είναι λειτουργικής τάξης ΙΙ πρέπει να
λάβουν ERA ή PDE-5inh. Οι ασθενείς που βρίσκονται
σε λειτουργική τάξη ΙΙΙ μπορούν να λάβουν είτε ERA
είτε PDE-5inh, είτε ανάλογο της προστακυκλίνης.
Μερικοί συστήνουν την ενδοφλέβια εποπροστενόλη
λόγω του πλεονεκτήματος που έχει για την επιβίωση. Η τελευταία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 72, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2010

293

Εικόνα 4. Θεραπευτικός αλγόριθμος στην ΠΑΥ.

ασθενείς λειτουργικού σταδίου IV, ενώ σε τέτοιους
ασθενείς έχουν πάρει ένδειξη επίσης η ενδοφλέβια
και η p.o. τρεπροστινίλη. Σε λειτουργικό στάδιο IV

επίσης μπορεί να δοκιμαστεί συνδυασμένη θεραπεία,
κάτι που επίσης συστήνεται σε μη ικανοποιητική
απάντηση στη μονοθεραπεία. Τέλος, σε αποτυχία ή μη
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διαθεσιμότητα των υπολοίπων μέτρων προτείνονται
η κολπική διαφραγματοστομία και η μεταμόσχευση
πνευμόνων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Παρά την πρόοδο στη θεραπεία της ΠΑΥ η λειτουργική κατάσταση και η επιβίωση των ασθενών
παραμένουν χαμηλές. Έτσι δοκιμάζονται διαφορετικές θεραπευτικές στρατηγικές που βασίζονται στην
ολοένα αυξανόμενη γνώση των παθοφυσιολογικών
μηχανισμών, με σκοπό τη βελτίωση των συμπτωμάτων και της πρόγνωσης. Μελέτες φάσης 2 και 3
γίνονται με ενεργοποιητές του cGMP, εισπνεόμενο VIP
(αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο), μη-προστανοειδείς αγωνιστές του υποδοχέα της προστακυκλίνης,
αναστολείς της τυροσινικής κινάσης και ανταγωνιστές
της σεροτονίνης. Επίσης δοκιμάζονται γονιδιακές
θεραπείες σε πειραματόζωα καθώς και θεραπείες με
αρχέγονα κύτταρα σε ασθενείς με ΠΑΥ (1).
Έτσι, παρότι η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
παραμένει μια νοσολογική οντότητα με ιδιαίτερα υψηλή
νοσηρότητα και θνητότητα, με τα νέα θεραπευτικά
σκευάσματα που έχουν αναπτυχθεί, την ολοένα και
πρωϊμότερη έναρξη θεραπείας και τις υποσχόμενες
υπό δοκιμή θεραπείες, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα
καλύτερο μέλλον για τους ασθενείς αυτούς.
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