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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας
υποδέχεται στο 16ο Ετήσιο Σεμινάριό της που πραγματοποιείται, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια στο
«Δώμα» από 21 έως 25 Φεβρουαρίου 2011.
Παρά τα σημαντικά προβλήματα που βιώνουμε πλέον καθημερινά στον τόπο μας και στην εργασία μας,
νομίζουμε ότι περισσότερο από ποτέ, σήμερα, έχουμε ανάγκη την ανάταση και την αισιοδοξία που μπορεί να
προσφέρει μια εκδήλωση που σκοπό έχει την αναβάθμιση της εκπαίδευσής μας και την επικοινωνία μεταξύ
μας. Όπως γνωρίζετε, έργο της Ένωσης μας είναι να συνεχίσει την προσπάθεια για σύγχρονη και αξιόπιστη
Ιατρική Εκπαίδευση για όλα τα μέλη της αλλά και πέραν αυτών. Γι αυτόν τον λόγο, επιμένει και φέτος στην
διοργάνωση του καθιερωμένου και επιτυχημένου πλέον Σεμιναρίου της που απευθύνεται σε όλους τους
Επιστήμονες Υγείας. Είναι βέβαιο, όπως πάντα, ότι οι έμπειροι εισηγητές και συντονιστές των θεμάτων του
Σεμιναρίου θα ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του ακροατηρίου, τα δε κείμενα των εισηγήσεων που
περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Σεμιναρίου θα αποτελέσουν ένα σημαντικό και ουσιαστικό βοήθημα στη
προσπάθεια κατανόησης των νεότερων εξελίξεων σε διάφορους τομείς της Ιατρικής.
Η Ε.Ε.Π.Ν.Ε θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι κάποιοι εκ των ομιλητών του Σεμιναρίου έχουν υποβάλει
το γραπτό κείμενο της ομιλίας τους, προς δημοσίευση, στο ξενόγλωσσο περιοδικό “Hospital Chronicles” που
εκδίδει η Επιστημονική Ένωση του Νοσοκομείου (Website: www.hospitalchronicles.gr).
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά την Επιστημονική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και
Αντιπρόεδρό της, κ. Μ. Μ. Βασλαματζή και κ. Ν. Χαρχαλάκη αντίστοιχα για την επιτυχή επιλογή των θεμάτων
και την κατάρτιση του προγράμματος, την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό της
αντίστοιχα, κ. Χ. Ζήση και κ. Α. Κοτανίδου. Ευχαριστεί επίσης την Εκτελεστική και Εκδοτική Γραμματεία για
την αξιοσημείωτη προσφορά τους στο έργο που τους ανατέθηκε και ιδιαίτερα τους Προέδρους κ.κ. Μ.
Σαμαράκος και Α. Ντελάκη. Ευχαριστεί ακόμη όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές, προέδρους, συντονιστές
των θεμάτων, τόσο για την πρόθυμη συμμετοχή τους όσο και για τη συνέπεια με την οποία ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκλησή μας.
Ευχαριστίες αποδίδονται και στην κ. Αικ. Παπαμαλή για την γραμματειακή της υποστήριξη και κάλυψη.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει και στις χορηγούς Εταιρείες: ROCHE, DEMO, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ,
GENESIS PHARMA, NOVARTIS, ΑΒΒΟΤΤ, DIOPHAR, ΕΝΟΡΑΣΙΣ, NYCOMED, PFIZER, SANOFI-AVENTIS, ELPEN,
GENZYME, KAI ASTRAZENECA με την πολύτιμη βοήθεια των οποίων πραγματοποιείται και φέτος το Σεμινάριο
και η έκδοση των Πρακτικών του.
Ελπίζοντας ότι και αυτή τη χρονιά το Σεμινάριο θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, ευχαριστούμε για
την συμμετοχή σας και περιμένουμε προτάσεις για ανανέωση του εργασιών του Σεμιναρίου
Με εκτίμηση

Δρ. Θεοφάνης Αποστόλου
Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
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Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας στον ανοσοεπαρκή ασθενή
Ι Σκράπαρη
Επιμελήτρια Β’, Α’ Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
SKRAPARI I. Fever of unknown origin in the immunocompetent patient. Fever of unknown origin was defined
as temperatures of >38.3°C, with duration of >3 weeks, and failure to reach a diagnosis despite 1 week of inpatient
investigation. Three general categories of illness account for the majority of fever of unknown origin cases: infections
(most commonly tuberculosis and abscesses), connective tissue diseases (most commonly Still’s disease and giant cell
arteritis) and malignancy (most commonly lymphoma, especially non-Hodgkin’s, leukemia, renal cell carcinoma, and
hepatocellular carcinoma or other tumors metastatic to the liver). There are many less common causes of FUO as
thyreoiditis, drug fever, hereditary periodic fever syndromes, disordered heat homeostasis, alcoholic hepatitis. Diagnostic
workup is mainly determined by clues of patient’s history, localizing symptoms and physical examination. Νοsokomiaka
Chronika, 73, Supplement 7-12, 2011.
Key words: fever of unknown origin, aetiology, diagnostic workup

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας ορίζεται: πυρετός υψηλότερος από 38,3 ΊC που διαρκεί περισσότερο από
τρείς εβδομάδες και παραμένει χωρίς διάγνωση μετά από μια εβδομάδα νοσηλείας. Τρεις κατηγορίες νοσημάτων
ευθύνονται για την πλειονότητα των περιπτώσεων του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας: λοιμώξεις (συχνότερα η
φυματώση και τα αποστήματα), νοσήματα του συνδετικού ιστού (συχνότερα νόσος Still και κροταφική αρτηρίτιδα),
κακοήθη νοσήματα (συχνότερα το λέμφωμα, η λευχαιμία, ο καρκίνος του νεφρού, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα).
Λιγότερο συχνές αιτίες πυρετού αγνώστου αιτιολογίας είναι η θυρεοειδίτιδα, ο φαρμακευτικός πυρετός, ορισμένα
σπάνια περιοδικά σύνδρομα, η αλκοολική ηπατίτιδα, διαταραχές θερμορύθμισης. Η διερεύνηση του πυρετού
αγνώστου αιτιολογίας κατευθύνεται κυρίως από το ιστορικό, τα συμπτώματα και τα κλινικά ευρήματα σε κάθε
ασθενή. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 7-12, 2011.
Λέξεις κλειδιά: πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, αιτίες, διερεύνηση
30 χρόνια. Έκτοτε έχουν προταθεί τροποποιήσεις
ΟρισμOς
στον ορισμό που αφορούν την παράλειψη της προΩς πυρετός αγνώστου αιτιολογίας ορίζεται:
ϋπόθεσης της ενδονοσοκομειακής διερεύνησης. Έκτος
• Πυρετός υψηλότερος από 38,3 ΊC σε πολλαπλές από την εβδομαδιαία νοσηλεία στον καινούριο ορισμό
μετρήσεις
του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας εμπίπτουν και οι
• Δ ιάρκεια του πυρετού για τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις της εκτός του νοσοκομείου διερεύνησης
εβδομάδες
(με τρεις τουλάχιστον επισκέψεις σε τακτικό ιατρείο) ή
• Απουσία

διάγνωσης μετά από μια εβδομάδα 3ήμερη μόνο νοσηλεία χωρίς να αποκαλυφθεί η αιτία
νοσηλείας
του πυρετού (2,3). Επίσης έχει επικρατήσει η κατηγοριΟ ορισμός αυτός διατυπώθηκε από τους Petersdorf οποίηση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας στις εξής
and Beeson το 1961 (1) και ίσχυσε για περισσότερο από επιμέρους κατηγορίες (3):
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• Κ λασικός πυρετός αγνώστου αιτιολογίας
• Ν οσοκομειακός πυρετός αγνώστου αιτιολογίας
• Ο
 υδετεροπενικός πυρετός αγνώστου αιτιολογίας
• Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας στη HIV λοίμωξη
Η διερεύνηση που πρέπει να έχει διενεργηθεί για
να χαρακτηρισθεί ένας πυρετός αγνώστου αιτιολογίας περιλαμβάνει:
• Ιστορικό
• Κ λινική εξέταση
• Γ ενική εξέταση αίματος
• Καλλιέργειες

αίματος (τουλάχιστον τρεις από
διαφορετικές φλεβοκεντήσεις που έχουν ληφθεί
μακράν της χορηγήσης αντιβιοτικών)
• Συνήθης

βιοχημικός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων ηπατικών ενζύμων και χολερυθρίνης
• Δείκτες ηπατίτιδας
• Γ ενική ούρων
• Κ αλλιέργεια ούρων
• Α κτινογραφία θώρακος
Τo ιστορικό, τα συμπτώματα και η κλινική εξέταση
καθοδηγούν τον περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο ( πχ
απεικονιστικές εξετάσεις ή βιοψίες).
ΑιτIες
Τρεις κυρίως κατηγορίες νοσημάτων ευθύνονται
για την εκδήλωση πυρετού αγνώστου αιτιολογίας (4):
• Λ οιμώδη νοσήματα
• Ν εοπλασίες
• Ν οσήματα του κολλαγόνου
Ο πραγματικός πυρετός αγνώστου αιτιολογίας είναι ασυνήθης. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών έχει σημειωθεί αύξηση του
ποσοστού των πυρετών που τελικά χαρακτηρίζονται
αγνώστου αιτιολογίας. Όπως φαίνεται από μια σχετικά πρόσφατη μελέτη (5), σε 2800 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν κατά τη διάρκεια 2 ετών μόνο σε 73 ασθενείς
ετέθη η διάγνωση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.
Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε η ακόλουθη κατανομή
τελικής διάγνωσης στους ασθενείς αυτούς:
• Ν οσήματα του κολλαγόνου— 22 %
• Λ οιμώξεις— 16 %
• Κ ακοήθη νοσήματα— 7 %
• Δ ιάφορα άλλα— 4 %
• Χ ωρίς διάγνωση— 51 %
Η κατανομή των ποσοστών στα νοσήματα που
ευθύνονται για την εκδήλωση πυρετού αγνώστου αιτιολογίας έχει μεταβληθεί σημαντικά τις τελευταίες
δεκαετίες. Αυτό οφείλεται στην εξέλιξη των διαγνω-

στικών τεχνικών (5,6). Π.χ. η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
που παλαιότερα αποτελούσε συχνή αιτία πυρετού
αγνώστου αιτιολογίας, σήμερα είναι λιγότερο συχνή
λόγω της έγκαιρης διάγνωσης με τις εξελιγμένες τεχνικές καλλιέργειας και απομόνωσης μικροβίων. Επίσης σύγχρονες ανοσολογικές δοκιμασίες οδηγούν στην
ακριβέστερη ανίχνευση νοσημάτων του κολλαγόνου. Η
αξονική τομογραφία και η δυνατότητα λήψης βιοψιών
δια λεπτής βελόνης αποκαλύπτει περιπτώσεις νεοπλασιών, αποστημάτων ή και εξωπνευμονικής φυματίωσης που παλαιότερα απαιτούσαν ερευνητική λαπαροτομή για να διαγνωσθούν. Η ένταξη στην κλινική
πράξη τεχνικών όπως η PCR και το PET scan έχουν
οδηγήσει σε περαιτέρω μεταβολή των ποσοστών των
τελικών διαγνώσεων στον πυρετό αγνώστου αιτιολογίας. Συχνά όμως οι σύγχρονες πρακτικές, όπως
η πρώιμη χρήση αντιβιοτικών μπορεί να παρεμποδίσουν τη διάγνωση ή να οδηγήσουν σε περιπτώσεις
φαρμακευτικού πυρετού.
Οι αιτίες το πυρετού αγνώστου αιτιολογίας ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία. Για παράδειγμα σε ηλικίες άνω των 65 τα ρευματικά νοσήματα, οι αγγειίτιδες (όπως γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα ή ρευματική
πολυμυαλγία), η σαρκοείδωση, ευθύνονται για το 31%
των περιπτώσεων (7), οι λοιμώξεις για το 25%, τα νεοπλάσματα για το 12%.
Ο υποπληθυσμός στον οποίο ανήκει ο ασθενής με
πυρετό αγνώστου αιτιολογίας καθώς και το ταξιδιωτικό ιστορικό έχουν ιδιαίτερη σημασία (8). Παρατεινόμενα εμπύρετα στις αναπτυσσόμενες χώρες συμπεριλαμβάνουν λοιμώξεις όπως φυματίωση, τυφοειδής
πυρετός, αμοιβαδικά αποστήματα. Με τις μετακινήσεις των πληθυσμών επανεμφανίζονται λοιμώξεις
οι οποίες παλαιότερα θεωρούνταν ότι παρουσίαζαν
περιορισμένη γεωγραφική κατανομή όπως: ελονοσία,
φιλαρίαση, σχιστοσωμίαση ή πυρετός Lassa. Λοιμώδη
νοσήματα που ενδημούν στο εξωτερικό πιθανόν να
παρουσιάζουν παρατεταμένη λανθάνουσα περίοδο
(ίσως και μηνών) μέχρι να γίνουν κλινικά έκδηλα (8).
Επιπλέον ασθενείς που ταξιδεύουν σε χώρες όπου ενδημούν συγκεκριμένα νοσήματα είναι περισσότερο ευπαθείς σε σχέση με τους μόνιμους κατοίκους οι οποίοι
έχουν αναπτύξει μια σχετική ανοσία.

Οι λοιμώξεις ως υπόστρωμα του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας
Φυματίωση: Μια από τις πιο συνήθεις λοιμώδεις
αιτίες πυρετού αγνώστου αιτιολογίας, είναι η φυματίωση (8). Περιπτώσεις φυματίωσης που διαλάθουν
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έγκαιρης διάγνωσης είναι η εξωπνευμονική φυματίωση, η κεγχροειδής φυματίωση ή πνευμονική φυματίωση σε ασθενή με σημαντικές αλλοιώσεις από προϋπάρχουσα νόσο των πνευμόνων. Η φυματίωση έχει
υψηλή θνητότητα εάν παραμείνει αδιάγνωστη. Για το
λόγο αυτό απαιτείται ενδελεχής διερεύνηση του ενδεχομένου της φυματίωσης στον πυρετό αγνώστου
αιτιολογίας. Σύμφωνα με στοιχεία από μια πρόσφατη
ανασκόπηση η δερμοαντίδραση Mantoux είναι θετική
σε λιγότερους από το 50% των ασθενών με φυματίωση που παρουσιάζονται με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας- πιθανόν λόγω ανέργειας. Τα δείγματα πτυέλων είναι θετικά στο 25% των περιπτώσεων (9). Για
το λόγω αυτό η πλήρης διερεύνηση για φυματίωση
απαιτεί τη βιοψία λεμφαδένων, μυελού ή ήπατος. Η
ανίχνευση του M. tuberculosis στο αίμα απαιτεί καλλιέργειες σε ειδικά υλικά (BACTEC) ή τεχνική PCR που
είναι περισσότερο ευαίσθητη και ειδική.
Αποστήματα: Τα αποστήματα αποτελούν συχνό
υπόστρωμα εκδήλωσης πυρετού αγνώστου αιτιολογίας (9). Αποστήματα της κοιλίας ή της πυέλου μπορεί να
διαλάθουν της αρχικής διερεύνησης. Η κίρρωση, ο σακχαρώδης διαβήτης, πρόσφατο χειρουργείο, η λήψη στεροειδών ή άλλων ανοσοκατασταλτικών προδιαθέτουν
στη δημιουργία αποστημάτων. Επίσης περιχαρακωμένη
ρήξη σκωληκοειδούς ή εκκοπλπώματος είναι δυνατόν να
οδηγήσουν στο σχηματισμό ενδοκοιλιακού αποστήματος. Ενδοκοιλιακά αποστήματα είναι δυνατόν να εντοπίζονται στον υποδιαφραγματικό χώρο, στο χώρο του
Douglas, στην πύελο, ή οπισθοπεριτοναϊκά. Τα ηπατικά
αποστήματα συνήθως αποτελούν συνέπεια λοίμωξης
των χοληφόρων ή σκωληκοειδίτιδας ή εκκολπωματίτιδας. Τα αμοιβαδικά αποστήματα συνοδεύονται στο
95%των περιπτώσεων από θετικό τίτλο αντισωμάτων
για αμοιβάδα. Τα σπληνικά αποστήματα δημιουργούνται κυρίως μέσω αιματογενούς διασποράς, ιδιαίτερα
από σηπτικά έμβολα στα πλαίσια ενδοκαρδίτιδας. Τα
περινεφρικά ή νεφρικά αποστήματα συνήθως αποτελούν επιπλοκή προϋπάρχουσας λοίμωξης του ουροποιητικού. Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις περινεφρικού
ή νεφρικού αποστήματος οι καλλιέργειες ούρων να
είναι αρνητικές. Τα οδοντικά αποστήματα αποτελούν
σπάνια αιτία πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.
Οστεομυελίτιδα: Ορισμένες περιπτώσεις οστεομυελίτιδας δεν δίδουν τα συνήθη, σαφή συμπτώματα,
όπως π.χ. η οστεομυελίτιδα της γνάθου. Στις περιπτώσεις αυτές η λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας (9). Για το λόγο αυτό το
ενδεχόμενο της οστεομυελίτιδας στον πυρετό αγνώ-



στου αιτιολογίας πρέπει να διερευνάται (π.χ. με χρήση σπινθηρογραφήματος οστών) παρά την απουσία
χαρακτηριστικών συμπτωμάτων.
Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα: Στο 2-5% των περιπτώσεων βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας οι καλλιέργειες
αίματος είναι αρνητικές, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί
ή χορήγηση αντιβιοτικών (10). Οι καλλιέργειες αποβαίνουν αρνητικές και σε περιπτώσεις δύσκολα καλλιεργούμενων μικροοργανισμών όπως:
• Η βρουκέλλα, το μυκόπλασμα, τα χλαμύδια, η
λεγκιονέλλα, η μπαρτονέλλα που καλλιεργούνται σε ειδικά υλικά με ειδικές μεθόδους.
• Η Coxiella burnetii (πυρετός Q) και το Tropheryma
whipplei (νόσος του Whipple) που σε ορισμένες
περιπτώσεις προκαλούν ενδοκαρδίτιδα αλλά
αναπτύσσονται μόνο σε κυτταρικά υλικά.
• Ο
 ι οργανισμοί HACEK δηλ. Haemophilus spp.,
Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, and
Kingella είναι βραδέως αναπτυσσόμενοι μικροοργανισμοί που η καλλιέργειά τους απαιτεί
επώαση 7-21 ημερών.
Οι περιφερικές εκδηλώσεις της ενδοκαρδίτιδας
σπανίως εκδηλώνονται σε περιπτώσεις υποξείας ενδοκαρδίτιδας. Στους χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών η
ενδοκαρδίτιδα εντοπίζεται συχνά στις δεξιές κοιλότητες και δεν συνοδεύεται από φύσημα. Για το λόγο
αυτό στη διερεύνηση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας είναι απαραίτητο το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα. Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα είναι θετικό
σε 90% των περιπτώσεων λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας
που παρουσιάζονται ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα πιθανώς οφείλονται σε ανατομικές ανωμαλίες ή μη λοιμώδεις εκβλαστήσεις. Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα οφείλονται
σε μικρές εκβλαστήσεις ή σε εκβλαστήσεις που έχουν
ήδη εμβολιστεί.
Άλλες λοιμώξεις: Άλλες πιο ασυνήθεις λοιμώξεις
που μπορεί να προκαλέσουν πυρετό αγνώστου αιτιολογίας και περιλαμβάνουν πνευμονική προσβολή είναι
(9,11): ο πυρετός Q, η λεπτοσπείρωση, η τουλαραιμία,
η ψιττάκοση, η μελιοϊδωση. Ασυνήθεις λοιμώξεις που
προκαλούν πυρετό αγνώστου αιτιολογίας και δεν περιλαμβάνουν πνευμονική προσβολή είναι: η δυτερογενής σύφιλη, η γονοκοκκαιμία, η χρόνια μηνιγκοκοκκαιμία, η νόσος Whipple, και η γερσινίωση.

Νοσήματα του συνδετικού ιστού
Από τις νόσους του συνδετικού ιστού αυτές που
παρουσιάζονται συχνότερα ως πυρετός αγνώστου
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αιτιολογίας είναι η νόσος Still σε νεαρά άτομα και
η γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα σε ηλικιωμένους (8). Η
γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα διαγιγνώσκεται Σε περισσότερους από το 15% των ηλικιωμένων ασθενών
πυρετό αγνώστου αιτιολογίας. Άλλες ρευματικές νόσοι που μπορεί να εκδηλωθούν ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας είναι η πολυοζώδης αγγειίτιδα, η
κοκκιωμάτωση Wegener, η μικτή κρυοσφαιριναιμία.

Κακοήθη νοσήματα
Οι συχνότερες κακοήθεις νόσοι που εκδηλώνονται
ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας είναι τα λεμφώματα, οι λευχαιμία, ο καρκίνος του νεφρού, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και οι μεταστατικοί όγκοι του
ήπατος (9). Επίσης, τα μυξώματα των κόλπων (που
είναι εξαιρετικά ασυνήθη), στο 1/3 των περιπτώσεων
εκδηλώνονται με πυρετό. Μπορεί να συνοδεύονται
από αρθραλγίες, περιφερικά έμβολα και υπεργαμμασφαιριναιμία. Η διάγνωση τίθεται υπερηχογραφικά.
Λιγότερο συνήθη αίτια πυρετού αγνώστου αιτιολογίας
Φαρμακευτικός πυρετός: Ορισμένα φάρμακα
προκαλούν πυρετό δημιουργώντας αλλεργικές ή ιδιοσυστασιακές αντιδράσεις ή επηρεάζοντας τη θερμορύθμιση. Μόνο το 25% των περιπτώσεων φαρμακευτικού πυρετού συνοδεύεται από ηωσινοφιλία και
εξάνθημα (12). Συνεπώς η απουσία αυτών των ευρημάτων δεν αποκλείει την περίπτωση του φαρμακευτικού πυρετού. Τα φάρμακα που προκαλλούν συχνότερα φαρμακευτικό πυρετό είναι:
• Α ντιβιοτικά (σουλφοναμίδες, πενικιλλίνες, νιτροφουραντοίνη, βανκομυκίνη, ανθελονοσιακά)
• Η 1 και Η2 αναστολείς
• Α ντιεπιληπτικά (βαρβιτουρικά και φαινυντοίνη)
• Ιωδιούχα
• Μ
 η στεροειδή αντιφλεγμονώδη (συμπεριλαμβανομένων και των σαλικυλικών)
• Α ντιυπερτασικά (υδραλαζίνη, μεθυλντόπα)
• Α ντιαρρυθμικά
• Α ντιθυρεοειδικά
• Σ πανίως η διγοξίνη και οι αμινογλυκοσίδες
Ο φαρμακευτικός πυρετός εμφανίζεται είτε σύντομα
μετά την έναρξη του φαρμάκου, είτε αρκετές εβδομάδες
αργότερα. Έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις φαρμακευτικού πυρετού που εμφανίζεται μετά από μήνες ή
χρόνια χρήσης του φαρμάκου. Η διάγνωση του φαρμακευτικού πυρετού γίνεται με τη δοκιμαστική διακοπή
του ενοχοποιούμενου φαρμάκου. Στις περισσότερες

περιπτώσεις ο πυρετός υφίεται εντός 72 ωρών μετά
τη διακοπή. Σπανίως ο πυρετός μπορεί να διαρκέσει
μερικές εβδομάδες μετά τη διακοπή του φαρμάκου.
Διαταραχή της ομοιόστασης της θερμότητας: Η
διαταραχή της ομοιόστασης της θερμότητας προκύπτει από δυσλειτουργία του υποθαλάμου, που μπορεί να προκληθεί μετά από ένα εκτεταμένο αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο ή από εγκεφαλική υποξία (9).
Πλεονάζουσα παραγωγή θερμότητας μπορεί επίσης
να προκληθεί στα πλαίσια υπερθυρεοειδισμού.
Αλκοολική ηπατίτιδα: Η αλκοολική ηπατίτιδα χαρακτηρίζεται από, ηπατομεγαλία, ίκτερο και ανορεξία.
Είναι δυνατό να συνοδεύεται από πυρετό (9). Ο πυρετός είναι συνήθως χαμηλός (<38.3ΊC). Οι τρανσαμινάσες ορού είναι αυξημένες (<500 IU/L) με δυσανάλογη
αύξηση της AST σε σχέση με την ALT, AST/ALT >2.
Αιμάτωμα με συνοδό φλεγμονή: Το ισχίο, ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος και η πύελος είναι θέσεις
όπου μπορεί να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα
αίματος.
Ενδοκρινικές διαταραχές:Η υποξεία θυρεοειδίτιδα
και ο υπερθυρεοειδισμός προκαλούν πυρετό, αλλά στην
πλειονότητα των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται έγκαιρα. Άλλες ενδοκρινικές διαταραχές που μπορούν να εκδηλωθούν ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας είναι το
φαιοχρωμοκύττωμα ή η επινεφριδιακή ανεπάρκεια.
Τα κληρονομικά περιοδικά σύνδρομα (13) όπως ο
οικογενής μεσογειακός πυρετός και άλλα σπανιότερα
[το σχετιζόμενο με τον ΤΝF -υποδοχέα -1 περιοδικό
σύνδρομο (TRAPS), hyper-IgD syndrome, Muckle-Wells
syndrome, familial cold autoinflammatory syndrome]. Η
διάγνωση των συνδρόμων αυτών απαιτεί εξειδικευμένο γονιδιακό έλεγχο.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Στη διερεύνηση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας
είναι καίριας σημασίας η λεπτομερής λήψη του ιστορικού, το οποίο πρέπει συχνά να επανεξετάζεται κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας. Επίσης, όπως πάντα, η λεπτομερής κλινική εξέταση μπορεί να κατευθύνει τη διαγνωστική σκέψη και τον αρχικό διαγνωστικό έλεγχο.
Εκτός από τα επιμέρους συμπτώματα, σημεία του
ιστορικού στα οποία πρέπει να δίδουμε προσοχή περιλαμβάνουν:
• Ταξίδια
• Επαφή με ζώα
• Παράγοντες ανοσοκαταστολής
• Λήψη φαρμάκων

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

Από το προσεκτικό ιστορικό μπορεί να αποκαλυφθεί αμβλεία συμπτωματολογία, όπως ήπιες διαταραχές της συμπεριφοράς ή των γνωστικών λειτουργιών (που πιθανόν να προκύπτουν από κοκκιωματώδη
μηνιγγίτιδα), διαλείπουσα χωλότητα της κάτω γνάθου
(που συνδέεται με κροταφική αρτηρίτιδα), συχνουρία
– νυχτουρία (που σχετίζονται με προστατίτιδα).
Το ύψος του πυρετού και το είδος της πυρετικής καμπύλης, η «τοξική εμφάνιση του ασθενούς», η
απόκριση στα αντιπυρετικά είναι σημεία στα οποία
οι κλινικοί γιατροί δίδουν ιδιαίτερη σημασία. Φαίνεται
όμως ότι αυτό δεν είναι απόλυτο. Όπως προέκυψε
από μια μελέτη τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επαρκή
ειδικότητα για να κατευθύνουν τη διαγνωστική σκέψη.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν χαμηλότερη πυρετική κίνηση. Η χρήση αντιπυρετικών αλλοιώνει την καμπύλη του πυρετού. Εντούτοις η εξέλιξη
της καμπύλης μπορεί να υποδηλώσει αν η νόσος εξακολουθεί ή εξασθενεί.
Υπάρχει πληθώρα διαγνωστικών εξετάσεων που
μπορούν να περιληφθούν στη διερεύνηση του πυρετού
αγνώστου αιτιολογίας. Ως στοιχειώδης έλεγχος που
εμπίπτει στην αρχική διερεύνηση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας προτείνεται ο εξής:
• Τ ΚΕ, CRP
• L DH ορού
• Δ ερμοαντίδραση Mantoux
• Α ντισώματα για HIV και ιικό φορτίο για HIV σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου
• Κ αλλιέργειες αίματος (τουλάχιστον τρεις από
διαφορετικές φλεβοκεντήσεις που έχουν ληφθεί
μακράν της χορηγήσης αντιβιοτικών)
• Ρ ευματοειδής παράγων, αντιπυρηνικά αντισώματα
• C PK ορού
• Α ντισώματα για ιό Epstein-Barr σε νέους ενήλικες
• Η λεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού
• Α ξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας
Η ΤΚΕ παρά την έλλειψη ειδικότητας βοηθά τη διαγνωστική σκέψη υποδηλώνοντας σοβαρή υποκείμενη
αιτία για τον πυρετό αγνώστου αιτιολογίας. Σε μια
μελέτη (14) τριψήφια ΤΚΕ σε ασθενείς με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας συνδέονταν με νεοπλασία (κυρίως
λέμφωμα, μυέλωμα ή μεταστατικό καρκίνο εντέρου ή
μαστού) σε 58% των περιπτώσεων, και σε 25% των
περιπτώσεων με λοιμώξεις όπως ενδοκαρδίτιδα ή με
φλεγμονώδεις νόσους όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα ή
γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα.
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Η αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας μπορεί
να αποκαλύψει την παρουσία
• αποστημάτων
• αιματωμάτων
• διογκωμένων λεμφαδένων στο μεσοθωράκιο
(σχετιζόμενων με λέμφωμα, σαρκοείδωση, φυματίωση)
• δ ιογκωμένων λεμφαδένων στην κοιλία (σχετιζόμενων με λέμφωμα ή κοκκιωματώδη νόσο).
Καταφεύγουμε στη αξονική τομογραφία θώρακος
και κοιλίας σε σχεδόν όλα τα περιστατικά πυρετού
αγνώστου αιτιολογίας. Η αξονική τομογραφία παρουσιάζει μικρή ευαισθησία σε σχέση με τη μαγνητική στην
κατάδειξη μικρών αποστημάτων όπως μικρών επισκληρίδιων αποστημάτων της σπονδυλικής στήλης ή
μικρών όζων μηκυτιασικής, φυματιώδους ή κακοήθους
αιτιολογίας ή λοίμωξης από νοκάρδια. Εν τούτοις η μαγνητική τομογραφία σπάνια χρησιμοποιείται στην αρχική διερεύνηση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.
Επικρατεί μεγάλη διχογνωμία ως προς τη χρήση
ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων στο χειρισμό ασθενών με
πυρετό αγνώστου αιτιολογίας (14). Τα σπινθηρογραφήματα με γάλλιο και ίνδιο είναι ολόσωμες εξετάσεις
που παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία αλλά πολύ χαμηλή ειδικότητα. Είναι χρήσιμα στον εντοπισμό βλάβης
που θα αξιολογηθεί περαιτέρω με ειδικότερες εξετάσεις (όπως αξονική τομογραφία, βιοψίες).
Το ΡΕΤ scan παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στον
έλεγχο σημείων φλεγμονής ή κακοήθειας (9,14). Παρά
την έλλειψη εκτενών μελετών, υπάρχουν πολλές προοπτικές για τη χρήση του στον πυρετό αγνώστου αιτιολογίας.
Οι ραδιοϊσοτοπικές εξετάσεις συνήθως χρησιμοποιούνται όταν ο αρχικός έλεγχος με αξονική θώρακος και
κοιλίας δεν δώσει αποτελέσματα και όταν χρειάζεται
έλεγχος ολόκληρου του σώματος. Υπάρχουν στοιχεία
που δείχνουν ότι το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων
με τις εξετάσεις αυτές είναι σχεδόν ίσο με το ποσοστό
των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
Όταν το ιστορικό, η κλινική εξέταση ή οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκαλύπτουν μια πιθανή εστία
του πυρετού, τότε ο υπόλοιπος διαγνωστικός έλεγχος
προσανατολίζεται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για
παράδειγμα ήπια συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, οδηγούν στη διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης και απεικονιστικών εξετάσεων του
εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. Ταξίδι σε περιοχή
που ενδημεί ή ελονοσία ή το σχιστόσωμα πρέπει να
οδηγήσει σε αντίστοιχο έλεγχο γι αυτά τα παράσιτα.
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Η διενέργεια βιοψιών είναι μεγίστης σημασίας στη
διερεύνηση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.
• Η οστεομυελική βιοψία βοηθά στη διαγνωστική
προσέγγιση κεχροειδούς φυματίωσης ή λεμφώματος
• Η βιοψία ήπατος για τη διερεύνηση κοκκιωματώδους νόσου του ήπατος, σαρκοείδωσης ή φυματίωσης.
• Β ιοψία λεμφαδένων για τη διερεύνηση κακοήθων νόσων ιδιαίτερα λεμφώματος, ή λοιμώξεων
όπως νόσου από Bartonella henselae.
• Β ιοψία κροταφικής αρτηρίας για τον έλεγχο γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας
• Β ιοψία δέρματος μυός αγγείου για τον έλεγχο
παρουσίας αγγειίτιδας όπως πολυοζώδους αρτηρίτιδας ή μικροσκοπικής αγγειίτιδας
Είναι δυνατό παρά τον εκτεταμένο διαγνωστικό
έλεγχο, να μην τεθεί διάγνωση σε περιστατικά πυρετού αγνώστου αιτιολογίας. Από δημοσιευμένες μελέτες, προκύπτει ότι το ποσοστό των πυρετών αγνώστου αιτιολογίας στους οποίους δεν τίθεται διάγνωση, ποικίλλει από 9 ως 51%. Τα περισσότερα από τα
περιστατικά στα οποία δεν τίθεται διάγνωση έχουν
πολύ καλή πρόγνωση (4,7).
Είναι δύσκολο να καταρτιστεί ένα σχέδιο διερεύνησης του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας με καθολική ισχύ. Το είδος και η αλληλουχία των εξετάσεων
που θα διενεργηθούν καθορίζεται από τα ιδιαίτερα
κλινικά και παρακλινικά στοιχεία κάθε περιστατικού
και εξατομικεύεται γα κάθε ασθενή. Είναι σημαντικό
τη διαγνωστική σκέψη να καθοδηγεί ο κανόνας ότι ο
πυρετός είναι περισσότερο πιθανό να οφείλεται σε
άτυπη εκδήλωση μιας συνηθισμένης νόσου, παρά σε
μια τυπική εκδήλωση σπάνιας διαταραχής.
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Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή
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Παθολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Α’ Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
CHARITATOS E. Fever of unknown origin in the immunocompromised patient. Immunocompromised patients have
one or more defects in their natural defense mechanisms that put them at an increased risk for infections. Not only is the
risk of infection greater in these individuals, but once established, it is often severe, rapidly progressive and life-threatening. Although the type of immunodeficiency is associated with specific infections, any pathogen can cause infection
in the immunosuppressed patient at any time. Neutropenic patients are susceptible to focal bacterial and fungal infections, to bacteremia, to infections involving catheters (e.g. septic thrombophlebitis), and to perianal infections. Candida
and Aspergillus infections are also common. Herpetic viral infections including HSV or CMV are sometimes the cause
of FUO in this group of patients. The consequences of untreated infection in the neutropenic patient may be disastrous;
50-60% of febrile neutropenics are infected and 20% are also bacteremic. As a result, in these patients, severe mucositis,
quinolone prophylaxis, colonization with MRSA, obvious catheter related infection, or hypotension dictates the use of
vancomycin plus ceftazidime, or a carbapenem with or without an aminoglycoside to provide empirical coverage for
possible bacterial sepsis. In the case of HIV related FUO, most of the causes are also infectious (MAC, TBC, CMV, PCP,
Salmonellosis, Cryptococcosis etc) in more than 80%, but there should be kept in mind other non-infectious conditions
such as lymphoma, drug fever and Kaposi’s sarcoma, as well. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 13-22, 2011.
Key words: fever of unknown origin, immunocompromised patient

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς παρουσιάζουν μια ή και περισσότερες διαταραχές στους φυσικούς αμυντικούς
τους μηχανισμούς, με επακόλουθο τον αυξημένο κίνδυνο για επικείμενες λοιμώξεις. Στα άτομα αυτά, όχι μόνο
είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος λοίμωξης, αλλά και όταν αυτή εμφανιστεί, είναι συχνά σοβαρή, ταχέως εξελισσόμενη και απειλητική για τη ζωή. Παρότι ο τύπος της ανοσοανεπάρκειας σχετίζεται με συγκεκριμένες λοιμώξεις,
οποιοδήποτε παθογόνο μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη σε κάθε ανοσοκατασταλμένο ασθενή ανά πάσα στιγμή.
Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς είναι επιρρεπείς σε εστιακές βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις, μικροβιαιμία, λοιμώξεις σχετιζόμενες με παρουσία καθετήρων (σηπτική θρομβοφλεβίτιδα λ.χ.), και περιεδρικές λοιμώξεις.
Λοιμώξεις από Candida ή Aspergillus απαντώνται επίσης συχνά. Ερπητικές ιογενείς λοιμώξεις όπως HSV ή CMV
ενίοτε αποτελούν αίτια FUO στην ομάδα αυτή των ασθενών. Οι συνέπειες, αν δε χορηγηθεί θεραπεία σε μια
υφέρπουσα λοίμωξη στους ουδετεροπενικούς, μπορεί να είναι καταστροφικές· το 50-60% των ουδετεροπενικών
με πυρετό έχουν λοίμωξη και το 20% εμφανίζουν και μικροβιαιμία. Στους ασθενείς αυτούς λοιπόν, η σοβαρή βλεννογονίτιδα, η προφύλαξη με κινολόνες, ο αποικισμός με MRSA, η εμφανής λοίμωξη από καθετήρα, ή η υπόταση
υπαγορεύουν τη χρήση βανκομυκίνης μαζί με κεφταζιντίμη, ή μια καρμπαπενέμη με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη για
την άμεση εμπειρική κάλυψη ενδεχόμενης βακτηριακής σήψης. Στην περίπτωση του σχετιζόμενου με HIV λοίμωξη
πυρετού αγνώστου αιτιολογίας, τα αίτια είναι επίσης στην πλειοψηφία τους λοιμώδη (MAC, TBC, CMV, PCP,
Salmonellosis, Cryptococcosis, κ.α.) σε ποσοστό >80%, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη το λέμφωμα,
ο φαρμακευτικός πυρετός και το σάρκωμα Kaposi στη διαφορική του διάγνωση. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73,
Συμπλήρωμα, 13-22, 2011.
Λέξεις κλειδιά: πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, ανοσοκατασταλμένος ασθενής
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ΕισαγωγΗ
Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας ταξινομείται
πλέον ως κλασικός, νοσοκομειακός, ουδετεροπενικός
και ο σχετιζόμενος με HIV λοίμωξη, σύμφωνα με το τελευταίο σύστημα κατάταξης που προτάθηκε από τους
Durack και Street.1 Οι τελευταίες δύο κατηγορίες αφορούν τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, για τους
οποίους γίνεται αναφορά παρακάτω.
Ως ουδετεροπενικός πυρετός αγνώστου αιτιολογίας
ορίζεται η θερμοκρασία >38.3°C σε διάφορες μετρήσεις,
σε ασθενή του οποίου τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα είναι <500/μL ή αναμένεται να πέσουν στα επίπεδα αυτά εντός 1-2 ημερών. Η διάγνωση ουδετεροπενικού
FUO τίθεται όταν δεν ανευρίσκεται συγκεκριμένο αίτιο
μετά από διερεύνηση 3 ημερών, συμπεριλαμβανομένης
διήμερης τουλάχιστον επώασης καλλιεργειών.
Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, ο σχετιζόμενος με HIV λοίμωξη, χαρακτηρίζεται από θερμοκρασία >38.3°C σε διάφορες περιπτώσεις, διάρκειας άνω
των 4 εβδομάδων για τους εξωτερικούς και άνω των
3 ημερών για τους νοσηλευόμενους ασθενείς με HIV
λοίμωξη. Η διάγνωση τίθεται όταν γίνεται κατάλληλη
διερεύνηση επί 3 ημέρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται διήμερη τουλάχιστον επώαση καλλιεργειών, με
αρνητικά αποτελέσματα.
Ουδετεροπενικός FUO

Ουδετεροπενία και κίνδυνος εμφάνισης λοίμωξης
Τα ουδετερόφιλα αποτελούν την πρώτη γραμμή
άμυνας κατά των λοιμώξεων, αφού αντιπροσωπεύουν το πρώτο κυτταρικό συστατικό της φλεγμονώδους αντίδρασης και τον βασικό παράγοντα της κυτταρικής ανοσίας.
Η συχνότητα, η βαρύτητα και η έκβαση των λοιμώξεων είναι αντιστρόφως ανάλογα του βαθμού της
ουδετεροπενίας και της ταχύτητας εγκατάστασής
της.2 Η ευπάθεια στις λοιμώξεις αυξάνεται απότομα
όταν ο αριθμός των ουδετερόφιλων μειωθεί κάτω από
1000 κύτταρα/μL (Πίνακας 1). Ασθενείς με ουδετερόφιλα <500/μL βρίσκονται σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο
αφού παρουσιάζουν ελάττωση του ελέγχου της ενδογενούς χλωρίδας (π.χ. στόματος, εντέρου), ενώ επί
αριθμού <200/μL η φλεγμονώδης διαδικασία σχεδόν
απουσιάζει.3 Ο κίνδυνος εμφάνισης λοίμωξης όμως είναι συνάρτηση όχι μόνο του απόλυτου αριθμού των
ουδετερόφιλων αλλά και της διάρκειας της ουδετεροπενίας. Έτσι, η διατήρηση αριθμού ουδετερόφιλων

<500/μL για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (λ.χ. 10
ημερών) θέτει τον ασθενή σε σημαντικό κίνδυνο επικείμενης λοίμωξης.4
Τα αίτια της ουδετεροπενίας είναι πολλαπλά και οι
κύριοι παθοφυσιολογικοί τους μηχανισμοί περιλαμβάνουν τη μειωμένη παραγωγή, την αυξημένη καταστροφή
και λίμναση στην περιφέρεια (Πίνακας 2). Οι ασθενείς
με ουδετεροπενία, που οφείλεται σε άλλα αίτια εκτός
από αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία (δηλ. φάρμακα, ιογενείς λοιμώξεις, συγγενή αίτια, HIV λοίμωξη) δεν
έχουν τον ίδιο κίνδυνο λοιμώξεων, ίσως γιατί διατηρούν την ακεραιότητα των βλεννογόνων τους.
Παράγοντες που επηρεάζουν περαιτέρω τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων στον ουδετεροπενικό ασθενή
περιλαμβάνουν: 1) τη βλάβη των μηχανικών φραγμών
(βλεννογονίτιδα από χημειοθεραπεία, αιμορραγική διάθεση, παρουσία κεντρικών φλεβικών καθετήρων) 2) τη
μεταβολή της χλωρίδας των ασθενών συνεπεία πολλαπλών νοσηλειών και εκτεταμένης χρήσης αντιμικροβιακών και αντιμυκητιασικών φαρμάκων 3) υποκείμενα νοσήματα όπως νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια
και 4) φαρμακευτικούς παράγοντες που επηρεάζουν
και άλλους βραχίονες της άμυνας, όπως την κυτταρική ή τη φαγοκυττάρωση και τη χυμική ανοσία (μονοκλωνικά αντισώματα, κορτικοειδή).

Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί
Οι μικροοργανισμοί που ενοχοποιούνται στα
εμπύρετα επεισόδια των ουδετεροπενικών ασθενών
ανήκουν συνήθως στα βακτήρια και τους μύκητες (Πίνακας 3). Σπανίως ενέχονται παράσιτα, ενώ ιογενείς
λοιμώξεις (HSV, CMV, HZV) παρατηρούνται συνήθως
σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συνηθέστερα με μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Η προέλευση των παθογόνων είναι κατά 80% ενδογενής,5 από τις φυσιολογικές χλωρίδες του ασθενούς, ή από το νοσοκομειακό περιβάλλον, μετά από
κατάργηση των μηχανικών φραγμών που δημιουργεί
πύλες εισόδου στους ιστούς και τη συστηματική κυκλοφορία.
Τα βακτήρια είναι κυρίως αερόβια Gram αρνητικά
και θετικά με χαρακτήρες νοσοκομειακής χλωρίδας (P.
Aeruginosa, εντεροβακτηριακά, σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι). Τα αναερόβια συμμετέχουν κυρίως σε μεικτές λοιμώξεις,6 όπως η κυτταρίτιδα του περινέου και
η νεκρωτική ουλίτιδα. Εκτός από τα κλασικά παθογόνα
όμως και ως αποτέλεσμα της πίεσης επιλογής από τη
χρήση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, εμφανίζονται
ως παθογόνα ασυνήθη, ευκαιριακά μικρόβια, όπως

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

Pseudomonas non aeruginosa, S. Maltophilia, Acinetobacter
spp, Corynebacterium JK, Serratia spp, Leptotrichia bucalis
κ.ά.7 Επίσης απομονώνονται συχνά ανθεκτικά στελέχη
όπως MRSA, VRE και εντεροβακτηριακά που παράγουν ευρέος φάσματος β-λακταμάσες, παθογόνα που
στον ευάλωτο πληθυσμό των ουδετεροπενικών ασθενών μπορούν να προκαλέσουν σημαντική νοσηρότητα
και θνητότητα.
Οι μύκητες ως αίτιο πυρετού και συστηματικής λοίμωξης παρατηρούνται συνήθως σε ασθενείς με βαριά
και παρατεταμένη ουδετεροπενία, με ιστορικό μακράς
νοσηλείας, προηγούμενης χρήσης αντιβιοτικών ή/και
κορτικοειδών, με παρουσία ενδοφλέβιων καθετήρων
και την υποκείμενη νόσο εκτός ελέγχου. Παθολογοανατομικές μελέτες ασθενών που κατέληξαν μετά από παρατεταμένη εμπύρετο ουδετεροπενία μεταξύ των ετών
1966 και 1975 αποκάλυψαν ενδείξεις συστηματικής μυκητιασικής λοίμωξης σε ποσοστό 69%.8 Στελέχη Candida
spp (λοίμωξη φλεβικών καθετήρων, καντινταιμία, ηπατοσπληνική καντιντίαση) και Aspergilllus spp (ευρύ φάσμα
εκδηλώσεων από δερματικά έλκη, παραρρινοκολπίτιδα
και πνευμονία, έως κεραυνοβόλο διάσπαρτη νόσο) είναι
τα συνήθως ενοχοποιούμενα είδη μυκήτων σε ποσοστά
65% και 30% αντίστοιχα. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι
ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών. Αναδυόμενα μυκητιασικά παθογόνα αποτελούν τα τελευταία
χρόνια τα Mucor spp, Fusarium spp,9 non-Candida albicans
spp και Aspergillus non-fumingatus με χαρακτηριστική
αντοχή στα αντιμυκητιασικά φάρμακα.
Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι επίσης συχνά υπεύθυνες για την πρόκληση εμπυρέτου στον ουδετεροπενικό
ασθενή, με κύριο εκπρόσωπο την ομάδα των ερπητοϊών (HSV-1, HSV-2, CMV, HZV, EBV, HHV-6) στα πλαίσια
είτε πρωτολοίμωξης ή επανενεργοποίησης. Άλλα ιογενή παθογόνα που απαντώνται είναι οι αδενοϊοί και ο
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός.

Κλινική εκτίμηση ουδετεροπενικού ασθενή με εμπύρετο
Τα κλινικά σημεία λοίμωξης στους ουδετεροπενικούς ασθενείς αναμένονται πτωχά διότι η βαριά
ουδετεροπενία (επίπεδα ουδετερόφιλων <100/μL) συνοδεύεται από αδυναμία οργάνωσης φλεγμονώδους
αντίδρασης και εκδήλωσης της τυπικής κλινικής εικόνας των εστιακών λοιμώξεων, εκτός από την εμφάνιση πυρετικής αντίδρασης, ιδίως όταν συνοδεύεται
από αναιμία.10 Έτσι, σε υψηλό ποσοστό εκδηλώνονται
ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας.
Η κλινική εκτίμηση του ασθενούς πρέπει να είναι
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λεπτομερής και να επαναλαμβάνεται σε καθημερινή
βάση καθόλη τη διάρκεια του επεισοδίου.
Σημαντικές πληροφορίες από το ιστορικό αποτελούν ο τύπος και ο χρόνος της προηγηθείσας χημειοθεραπείας, η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες,
η επαφή με άτομα με ιογενείς λοιμώξεις, πρόσφατες
μεταγγίσεις, η προηγούμενη λήψη αντιμικροβιακών ή
αντιμυκητιασικών φαρμάκων είτε ως προφύλαξη είτε
ως θεραπεία, και γνωστές αλλεργίες ή φαρμακευτικές
αλληλεπιδράσεις.
Η φυσική εξέταση περιλαμβάνει προσεκτική εκτίμηση
των δυνητικών εστιών λοίμωξης, όπως του στοματοφάρυγγα, του δέρματος και των δερματικών πτυχών,
της μασχάλης, του περινέου, των οφθαλμών και των
παραρρινίων, των πνευμόνων και των φλεβικών καθετήρων. Δερματικά οζία, εσχάρες στο δέρμα ή τους
βλεννογόνους, γαγγραινώδες έκθυμα, ευαισθησία στο
περίνεο, άλγος ή οίδημα στο πρόσωπο, οίδημα ή ερυθρότητα στον οφθαλμό, ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα, μπορούν να οδηγήσουν στη διάγνωση λοίμωξης μικροβιακής
ή μυκητιασικής αιτιολογίας. Σημασία έχει η εντόπιση ευαισθησίας δεξιού λαγονίου βόθρου για το ενδεχόμενο
τυφλίτιδας, που αποτελεί σχεδόν χαρακτηριστική κλινική οντότητα στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, ενώ
η δακτυλική εξέταση ορθού καθώς και η θερμομέτρηση
από το ορθό θα πρέπει γενικά να αποφεύγονται.

Εργαστηριακός έλεγχος
Λαμβάνεται πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος καθώς και καλλιέργειες βιολογικών υλικών (ΑΙΜ/Κ από περιφερική φλέβα αλλά και από τον
αυλό του κεντρικού φλεβικού καθετήρα αν υπάρχει).
Η ουδετεροπενία ενδέχεται να προκαλέσει απουσία
πυοσφαιρίων στα πτύελα και τα ούρα και απουσία πλειοκύττωσης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αυτό
όμως δεν συνεπάγεται και τη μη ύπαρξη λοίμωξης στο
αναπνευστικό, το ουροποιητικό ή το ΚΝΣ.
Η α/α θώρακος δεν αναμένεται παθολογική ακόμη
και αν υπάρχει πνευμονία, οπότε η αξονική τομογραφία θώρακος πρέπει να προστίθεται στη διαγνωστική
προσπάθεια όταν ο πυρετός επιμένει μετά το τρίτο
24ωρο, διότι αποκαλύπτει μεταξύ άλλων, ακόμα και
πρώιμα σημεία μυκητιασικής πνευμονίας (σημείο της
«άλω» στην ασπεργίλλωση). Σε μια μελέτη από τους
Heussel et al φάνηκε ότι στην HRCT απεικονίστηκαν
ευρήματα πνευμονίας σε ουδετεροπενικούς ασθενείς
με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας και φυσιολογική
ακτινογραφία θώρακος σε ποσοστό άνω του 50%.11
Η βρογχοσκόπηση δε για τη λήψη υλικών είναι συχνά
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απαραίτητη. Η CT κοιλίας επίσης διενεργείται χωρίς
καθυστέρηση επί παρουσίας ευαισθησίας στη δεξιά
πλάγια κοιλιακή χώρα, αφού δύναται να αποκαλύψει
πάχυνση του τοιχώματος του εντέρου (>4mm) σε τυφλίτιδα ή ουδετεροπενική κολίτιδα.
Χρήσιμη αποδεικνύεται η διαδοχική μέτρηση της
προκαλσιτονίνης, αφού αυξάνεται σε σοβαρές λοιμώξεις, ιδιαίτερα αν συνυπάρχει βακτηριαιμία και σοβαρή
σήψη, ενώ σε εντοπισμένες ή ιογενείς λοιμώξεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.12 Η αρνητική προγνωστική
της αξία για την παρουσία βακτηριακής λοίμωξης εγγίζει το 85% όταν τα επίπεδα της είναι <0.5ng/ml.13
Οι συστηματικές μυκητιάσεις, ιδιαίτερα αυτές που
οφείλονται σε υφομύκητες, χαρακτηρίζονται εκτός από
την ένδεια χαρακτηριστικών κλινικών σημείων και από
συχνά αρνητικές αιμοκαλλιέργειες (με εξαίρεση τη λοίμωξη από Fusarium - 60% πιθανότητα θετικών αιμοκαλλιεργειών). Ως εκ τούτου, γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης ειδικών αντιγόνων, μεταβολιτών, αντισωμάτων ή γενετικού υλικού για την πρώιμη διάγνωση των
συστηματικών μυκητιάσεων. Συγκεκριμένα ανιχνεύεται
η γαλακτομαννάνη του ασπέργιλλου με ELISA, που
αποτελεί κύριο συστατικό του κυτταρικού τοιχώματός
του. Οι μετρήσεις της γίνονται διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα δύο με τρεις φορές τη βδομάδα, και η
αρνητική προγνωστική της αξία πλησιάζει το 95%.14
Για την πιθανή παρουσία ιογενών λοιμώξεων χρησιμοποιούνται ορολογικές εξετάσεις καθώς και ανίχνευση γενετικού υλικού (PCR), ανάλογα με την κλινική
υποψία.

Θεραπευτική στρατηγική
Αρχικά οι ασθενείς διακρίνονται σε 2 ομάδες, χαμηλού και υψηλού κινδύνου. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα κλινικά μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου των ουδετεροπενικών ασθενών με εμπύρετο, όπως το σύστημα βαθμολόγησης MASCC (Multinational Association
for Supportive Care in Cancer) score που στοχεύει στην
αναγνώριση των χαμηλού κινδύνου ουδετεροπενικών
ασθενών κατά την εμφάνιση πυρετού (Πίνακας 4).
MASCC score ≥21 προβλέπει κίνδυνο <5% για σοβαρές
επιπλοκές, δηλαδή ασθενείς χαμηλού κινδύνου, και είναι αυτή η κατηγορία των ασθενών στους οποίους η
λοίμωξη εμφανίζεται συχνότερα ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας.15 Για τον ασφαλή καθορισμό του κινδύνου απαιτείται επαναξιολόγηση σε 24 ώρες.
Στους ουδετεροπενικούς ασθενείς η εμφάνιση πυρετού αποτελεί ένδειξη για άμεση έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής, λόγω της ταχύτητας στην εξέλιξη της

λοίμωξης και της αδυναμίας διάκρισης των ασθενών με
μη λοιμώδη αίτια πυρετού. Η εμπειρική θεραπεία στρέφεται έναντι βακτηρίων, αφού οι λοιμώξεις από μύκητες εμφανίζονται αργότερα στην πορεία της εμπύρετης ουδετεροπενίας. Η αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή
αγωγή περιλαμβάνει συνήθως μια αντιψευδομοναδική
β-λακτάμη, ή μια αντιψευδομοναδική καρβαπενέμη.16 Η
χρήση του συνδυασμού με αμινογλυκοσίδη δεν έχει αποδειχθεί συνεργική σε μετα-αναλύσεις, εντούτοις μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τα πρώτα 3-5 24ωρα για την ταχεία
βακτηριοκτόνο δράση της και την πιθανή διεύρυνση του
φάσματος έναντι παθογόνων που παράγουν ESBL ή
της ψευδομονάδας.17 Η χορήγηση θεραπείας για Gram
θετικά παθογόνα δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την
επιβίωση,18 και ενδείκνυται μόνο επί 1) υπότασης 2) παρουσίας κλινικών σημείων λοίμωξης από Gram θετικά
(λοίμωξη ΚΦΓ, λοίμωξη μαλακών μορίων, λοίμωξη στοματικής κοιλότητας) και 3) παρουσίας υψηλού ποσοστού MRSA ή Streptococcus viridans στο νοσοκομείο ή
όταν ο ασθενής έχει γνωστό αποικισμό από MRSA).
Η πρώτη εκτίμηση της αρχικής εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής γίνεται αφού ολοκληρωθούν οι
πρώτες 72 ώρες χορήγησης και αν ο πυρετός επιμένει
χωρίς εστία λοίμωξης (δηλαδή είναι πυρετός αγνώστου
αιτιολογίας), τότε απαιτείται επανεκτίμηση για πιθανή
παρουσία μυκητιασικής λοίμωξης, ανθεκτικής βακτηριακής λοίμωξης, λοίμωξης από άτυπα παθογόνα (ιούς,
μυκοβακτηρίδια) ή ειδικούς μικροοργανισμούς (πνευμοκύστη, λιστέρια, νοκάρδια, κ.ά.) ή πυρετού μη λοιμώδους αιτιολογίας (μετάγγιση, φάρμακα, GVHD, κ.ά.). Διενεργείται CT θώρακος και παραρρινίων στο πλαίσιο
διάγνωσης πιθανής συστηματικής μυκητίασης. Αν δε η
κλινική εικόνα του ασθενούς επιδεινώνεται, τότε προστίθεται εμπειρική αντιμυκητιασική αγωγή, με ή χωρίς
αλλαγή του προηγούμενου αντιβιοτικού σχήματος.19 Η
εμπειρική αντιμυκητιασική αγωγή περιλαμβάνει τη χορήγηση αμφοτερικίνης Β ή κασποφουγκίνης.20
Η εμπειρική αντι-ιική θεραπεία δεν συνιστάται σε
κανένα χρονικό σημείο στη διαδρομή της εμπύρετης
ουδετεροπενίας. Μπορεί να προστεθεί σε ασθενείς
με στοματικές βλάβες συμβατές με ερπητική λοίμωξη
(ακυκλοβίρη), με οισοφαγίτιδα (ακυκλοβίρη, ή γανκυκλοβίρη), με υποψία λοίμωξης από RSV (ριμπαβιρίνη),
ή ιό της γρίπης. Οι ερπητοϊοί απαντώνται συχνότερα
σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με μεταμόσχευση του
μυελού των οστών, από τον πρώτο μήνα και έπειτα
μετά τη μεταμόσχευση.
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Απόλυτος αριθμός
ουδετερόφιλων
(ανά μL)
>1500
Μηδενικός
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Κίνδυνος λοίμωξης και αντιμετώπιση

1000-1500

Μη σημαντικός· ο ασθενής με πυρετό μπορεί να αντιμετωπιστεί εκτός νοσοκομείου

500-1000

Υπαρκτός· ο ασθενής με πυρετό αντιμετωπίζεται εκτός νοσοκομείου υπό συνθήκες

<500

Σημαντικός· ο ασθενής με πυρετό αντιμετωπίζεται ενδονοσοκομειακά, με παρεντερική
χορήγηση αντιβιοτικών. Έλλειψη κλινικών σημείων λοίμωξης

<200

Πολύ σημαντικός· ο ασθενής με πυρετό αντιμετωπίζεται ενδονοσοκομειακά, με παρεντε
ρική χορήγηση αντιβιοτικών. Απόλυτη απουσία κλινικών σημείων λοίμωξης

Πίνακας 1: Σ χέση μεταξύ απόλυτου αριθμού ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων και κινδύνου λοίμωξης
(τροποποιημένος από UpToDate 15.1)

Μειωμένη παραγωγή
Φάρμακα – Αλκυλιωτικοί παράγοντες (βουσουλφάνη,
χλωραμβουκίλη, κυκλοφωσφαμίδη)
Αντιμεταβολίτες (μεθοτρεξάτη, 6-μερκαπτοπουρίνη, 5-φθοριοκυτοσίνη)
Αντιβιοτικά (χλωραμφενικόλη, πενικιλλίνες, σουλφοναμίδες)
Φαινοθειαζίνες
Ηρεμιστικά (μεπρομπαμάτη)
Αντιεπιληπτικά (καρβαμαζεπίνη)
Αντιψυχωσικά (κλοζαπίνη)
Ορισμένα διουρητικά
Αντιφλεγμονώδη
Αντιθυρεοειδικά κ.ά.
Αιματολογικές νόσοι – Ιδιοπαθής
Κυκλική ουδετεροπενία
Σύνδρομο Chediak-Higashi
Απλαστική αναιμία
Γενετικά σύνδρομα
Διήθηση μυελού και μυελοΐνωση

Έλλειψη Vit B12 και φυλλικού οξέος
Λοιμώξεις – Φυματίωση
Τυφοειδής πυρετός
Βρουκέλλωση
Τουλαραιμία
Λοιμώδης μονοπυρήνωση
Ελονοσία
Λεϊσμανίαση
Ιογενής ηπατίτιδα
AIDS
Περιφερική καταστροφή
Αυτοάνοσα νοσήματα – Ρευματοειδής αρθρίτιδα και
σύνδρομο Felty ΣΕΛ
Φάρμακα δρώντα ως απτίνες – Φαινυλβουταζόνη
Ορισμένα διουρητικά
Φαινοθειαζίνες
α-μεθυλντόπα
Κοκκιωμάτωση Wegener
Λίμναση στην περιφέρεια (παροδική ουδετεροπενία)
Σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη (οξεία ενδοτοξιναιμία)
Αιμοκάθαρση
Καρδιοπνευμονική παράκαμψη

Πίνακας 2:
Αίτια ουδετεροπενίας (τροποποιημένος από Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th edition)
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Μικροοργανισμοί που
απομονώνονται συχνά
στους ουδετεροπενικό
ασθενή με εμπύρετο
(καλλιέργεια)
Gram-αρνητικοί
E. Coli
Klebsiella
Pseudomonas
Enterobacter
Corynebacterium (JK)
Streptococci
Gram-θετικοί
CNS
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumonia
Corynebacterium(JK)
Streptococci
Άλλοι
Clostridium difficile
Anaerobes
Apergillus
Candida albicans
Candida non-albicans spp
Mycobacteria

Μικροοργανισμοί
που απομονώνονται
λιγότερο συχνά στον
ουδετεροπενικό με
εμπύρετο (καλλιέργεια)
Gram-αρνητικοί
Proteus
Haemophilus
Citrobacter
Serratia
Acinetobacter
Neisseria
Capnocytophaga
Legionella
Moraxella
Stenotrophomonas
Gram-θετικοί
Bacillus
Listeria
Stomatococcus

Άλλοι μικροοργανισμοί
στον ουδετεροπενικό
ασθενή με εμπύρετο

Μύκητες
Cryptococcus
Histoplasma
Coccidioides
Zygomycetes
Pneumocystis jiroveci
Ιοί
HSV 1,2
VZV
CMV
EBV
HHV6
Enteroviruses
RSV
Influenza
Άλλοι
Babesia
Toxoplasma
Nocardia
Strongyloides

Πίνακας 3: Φ
 άσμα παθογόνων μικροοργανισμών στον ουδετεροπενικό ασθενή με Εμπύρετο (τροποποιημένος από UpToDate 15.1)
Χαρακτηριστικό
Έκταση νόσου (επιλέγεται ένα από τα κάτωθι)
Απουσία συμπτωμάτων
Ήπια συμπτώματα
Μέτριας βαρύτητας συμπτώματα
Απουσία υπότασης
Απουσία ΧΑΠ
Συμπαγής όγκος ή απουσία μύκητα
Απουσία αφυδάτωσης
Εξωτερικός ασθενής κατά την εγκατάσταση του εμπύρετου
Ηλικία < 60

Βαθμός
5
5
3
5
4
4
3
3
2

Μέγιστη θεωρητική βαθμολογία = 26 βαθμοί
Βαθμολογία ≥ 21 αποτελεί ένδειξη μάλλον χαμηλού
κινδύνου επιπλοκών και νοσηρότητας
Πίνακας 4: Σύστημα βαθμολόγησης MASCC score για την αναγνώριση των χαμηλού κινδύνου ουδετεροπενικών ασθενών κατά την εμφάνιση πυρετού
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FUO σχετιζόμενος με HIV λοίμωξη
Οι ευκαιριακές λοιμώξεις ευθύνονται για τον πυρετό
αγνώστου αιτιολογίας στους ασθενείς με HIV λοίμωξη
σε ποσοστό >80%, ενώ άλλα αίτια περιλαμβάνουν τα
λεμφώματα, το σάρκωμα Kaposi και τον φαρμακευτικό
πυρετό.21 Στη διαφορική διάγνωση των ευκαιριακών λοιμώξεων θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη και
η γεωγραφική εντόπιση, αφού λοιμώξεις με Coccidioides
immitis (ΝΔ πολιτείες των ΗΠΑ), Penicillium marneffei (ΝΑ
Ασία), Trypanosoma cruzii (Λατινική Αμερική), λόγου χάρη,
ενδημούν στις αναφερόμενες περιοχές.
Ακολουθεί ενδεικτική αναφορά στα συνηθέστερα
αίτια FUO σε αυτή την ομάδα ατόμων.

Πνευμονία από Pneumocystis jiroveci
Πριν την εφαρμογή πρωτογενούς προφύλαξης και
τη δυνατότητα χορήγησης HAART, η PCP εμφανιζόταν
στο 70-80% των ασθενών με AIDS, και στο 90% των
περιπτώσεων τα CD4 ήταν λιγότερα από 200/μl. Σήμερα, εμφανίζεται συνήθως σε άτομα που δεν γνωρίζουν
την οροθετικότητά τους, δεν λαμβάνουν αντιρετροϊκή
αγωγή ή χημειοπροφύλαξη για PCP ή έχουν σοβαρή
ανοσοκαταστολή (CD4 <100/μL). Όταν παρατηρείται σε
άτομα που λαμβάνουν ήδη χημειοπροφύλαξη για PCP,
συνήθως αφορά ασθενείς με σοβαρή ανοσοκαταστολή
(CD4 <20-50/μL). Μελέτες δε έδειξαν ότι η PCP παραμένει η συχνότερη νόσος που καθορίζει το AIDS, και μια
από τις κύριες αιτίες θανάτου από αυτό.22 23
Κλινικά η νόσος χαρακτηρίζεται από υποξεία
έναρξη προοδευτικώς επιδεινούμενης δύσπνοιας στην
κόπωση, πυρετό, μη παραγωγικό βήχα και δυσφορία,
που εξελίσσεται σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων
(μέση διάρκεια 30 ημέρες). Συχνά συνυπάρχει στοματοφαρυγγική καντιντίαση. Η φυσική εξέταση μπορεί να
είναι αρνητική στο 50%.
Το χαρακτηριστικότερο εργαστηριακό εύρημα είναι
η υποξαιμία, ενώ συχνή αλλά επίσης μη ειδική είναι
η αύξηση της LDH. Η α/α θώρακος είναι αρχικά φυσιολογική στο 25% των ασθενών· η παρουσία πνευμοθώρακα πρέπει να οδηγεί σε υποψία PCP. Υψηλή
ευαισθησία παρέχει η HRCT θώρακος.24 Το σπινθηρογράφημα με Gallium-67 citrate παρουσιάζει αυξημένη
πρόσληψη και είναι ενδεικτικό.25 Ο αρνητικός όμως
απεικονιστικός έλεγχος δεν αποκλείει τη νόσο, και η
διάγνωση απαιτεί την αναζήτηση του παθογόνου σε
δείγμα ιστού, πτυέλων μετά από επαγωγή ή BAL (αναζήτηση με άμεσο ανοσοφθορισμό ή άλλες χρώσεις). Σε
περιπτώσεις δε διαγνωστικής δυσκολίας κατά τη μι-
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κροσκόπηση μπορούν να βοηθήσουν η PCR και η μέτρηση της S-αδενοσυλμεθειονίνης ορού.26
Θεραπευτικά, TMP-SMX με συγχορήγηση πρεδνιζόνης επί υποξυγοναιμίας.

Λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια
Οφείλονται κυρίως στο Mycobacterium aviumintracellulare (MAC) και εμφανίζονται σε ασθενείς με
βαριά ανοσοκαταστολή (CD4 <50/μL), υψηλό ιικό φορτίο, ιστορικό ευκαιριακών λοιμώξεων (κυρίως CMV) και
προηγούμενο αποικισμό αναπνευστικού ή γαστρεντερικού με MAC. Στον οροθετικό ασθενή προκαλούν γενικευμένη, συστηματική λοίμωξη με μη ειδικά συμπτώματα όπως ο πυρετός, η έκδηλη κακουχία, οι νυκτερινές
εφιδρώσεις, η απώλεια βάρους (προηγείται του πυρετού) και ενίοτε κοιλιακό άλγος και διάρροιες. Συχνά εργαστηριακά ευρήματα: αναιμία και αύξηση ALP και LDH.
Η διάγνωση τίθεται μετά από καλλιέργεια βιολογικών
υλικών (αίματος, λεμφαδένα, μυελού των οστών).27
Η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει το συνδυασμό
μακρολίδης και εθαμβουτόλης, με προσθήκη ριφαμπουτίνης επί βαριάς ανοσοκαταστολής ή αναδυόμενης αντοχής ενώ η χρόνια δευτερογενής πρόληψη
θεωρείται επιβεβλημένη.28

Φυματίωση
Οι κλινικές εκδηλώσεις της φυματίωσης εξαρτώνται από το βαθμό της ανοσοανεπάρκειας. Σε ασθενείς με αριθμό CD4 κυττάρων >400/μL, η κλινική εικόνα
είναι παραπλήσια αυτής των HIV αρνητικών ασθενών.
Με την έκπτωση όμως του ανοσολογικού συστήματος
(CD4<200/μL) γίνονται συχνότερες η εξωπνευμονική και
η διάσπαρτη-κεχροειδής μορφή και η νόσος εκδηλώνεται με παρατεινόμενο εμπύρετο, απώλεια σωματικού
βάρους και κακουχία , όπως δηλαδή στον ηλικιωμένο
ασθενή με φυματίωση.29 Στην περίπτωση αυτή η δοκιμασία φυματινοαντίδρασης είναι συχνά ψευδώς αρνητική,30 και σε πνευμονική ΤΒ η άμεση χρώση και η καλλιέργεια πτυέλων έχουν μικρότερη ευαισθησία. Έτσι για
να τεθεί η διάγνωση απαιτούνται καλλιέργειες αίματος, βιοψίες λεμφαδένων, ήπατος, μυελού των οστών.
Βασικό κριτήριο για την επιλογή της θεραπείας είναι η αντοχή του μυκοβακτηριδίου στα αντιφυματικά
φάρμακα, η οποία αυξάνεται στον HIV (+) πληθυσμό.

Λοίμωξη από CMV
Η νόσος από κυτταρομεγαλοϊό συνηθέστερα είναι
αποτέλεσμα αναζωπύρωσης προηγούμενης λοίμωξης
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από τον ιό και εκδηλώνεται κυρίως με τη μορφή διάσπαρτης νόσου όταν ο αριθμός των CD4 κυττάρων είναι
<50/μL. Οι προσβεβλημένοι ασθενείς εμφανίζουν πυρετό,
κακουχία, ανορεξία, νυκτερινές εφιδρώσεις και αρθραλγίες ή μυαλγίες. Ταχύπνοια, υποξαιμία, και μη παραγωγικός βήχας προηγούνται της πνευμονικής συμμετοχής.
Η προσβολή του πεπτικού μπορεί να είναι είτε εστιακή
ή εκτεταμένη, με εμφάνιση ελκών σε οποιοδήποτε τμήμα
του γαστρεντερικού σωλήνα, που ενίοτε επιπλέκονται
από αιμορραγία ή διάτρηση. Η νευρολογική νόσος από
CMV παρουσιάζεται ως άνοια, κοιλιίτιδα-εγκεφαλίτιδα
και ανιούσα πολυριζομυελοπάθεια (ομοιάζει με σύνδρομο Guillain-Barrι) και εκδηλώνεται τυπικά με λήθαργο,
σύγχυση και πυρετό για τη μεν πρώτη περίπτωση, στη
δε δεύτερη προστίθενται και εστιακά νευρολογικά σημεία. Το ΕΝΥ παρουσιάζει πλειοκυττάρωση με λεμφοκυτταρικό τύπο, φυσιολογικό έως χαμηλό σάκχαρο και
φυσιολογικό ως αυξημένο λεύκωμα.
Κατά την CMV νόσο συνήθως υπάρχει ιαιμία που
ανιχνεύεται με PCR, ενώ είναι δυνατό να ανιχνευθούν
και αντιγόνα του CMV (pp65). Η απουσία αντισωμάτων έναντι του CMV δεν αποκλείει την παρουσία
νόσου εφόσον τα αντισώματα σπανίως μπορεί να
αρνητικοποιηθούν επί σοβαρής ανοσοκαταστολής ή
είναι αρνητικά στη σπάνια περίπτωση πρωτοπαθούς
νόσου. Για τη διάγνωση της CMV κολίτιδας απαιτείται
ενδοσκόπηση και ιστολογική εξέταση, ενώ για τη CMV
πνευμονίτιδα η παρουσία ενδοκυτταρικών εγκλείστων
στο δείγμα πνευμονικού ιστού πρέπει να συνοδεύεται
από απουσία άλλων παθογόνων που μπορούν να
προκαλέσουν πνευμονίτιδα σε αυτούς τους ασθενείς.
Η παρουσία CMV στο ΕΝΥ εντοπίζεται με PCR.
Η θεραπεία περιλαμβάνει τα αντιικά φάρμακα
γανκυκλοβίρη, φοσκαρνέτη και σιδοφοβίρη.

Κρυπτοκόκκωση
Ο μύκητας Cryptococcus neoformans βρίσκεται στο
περιβάλλον, η πύλη εισόδου είναι το αναπνευστικό
και προσβάλλει το δέρμα, τους πνεύμονες και άλλες
εστίες, αλλά δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στον εγκέφαλο και στις μήνιγγες. Σπανίως εμφανίζεται σε άτομα
με CD4>100/μL. Η εμφάνιση της νόσου είναι ύπουλη, με
συχνότερα συμπτώματα τον πυρετό, την κεφαλαλγία και την κακουχία.31 Αυχενική δυσκαμψία, φωτοφοβία και τάση για έμετο απαντώνται σε μόλις 25-30%.
Άλλα συμπτώματα, που υποδεικνύουν συστηματική
νόσο, είναι ο βήχας, η δύσπνοια και το εξάνθημα.32
Διάσπαρτη νόσος μπορεί να υπάρχει και χωρίς μηνιγγική προσβολή, σε ποσοστό 50%. Στο 25% των πε-

ριπτώσεων το ΕΝΥ είναι φυσιολογικό,33 ενώ όταν είναι
παθολογικό, συνοδεύεται από αυξημένη πίεση κατά
την έξοδο στο 70% των ασθενών.34 Το παθογόνο μπορεί να ανιχνευθεί στο ΕΝΥ με τη χρώση India-Ink· επί
αρνητικής χρώσης αναζητείται το αντιγόνο στο ΕΝΥ
(ευαισθησία 93-100%, ειδικότητα 93-98%)35 και στον ορό
και υποδεικνύει την παρουσία της λοίμωξης πριν από
τα αποτελέσματα των καλλιεργειών.
Η συνιστώμενη θεραπεία είναι αρχικά αμφοτερικίνη
Β και 5-φλουοκυτοσίνη για ≥2 εβδομάδες και ακολούθως φλουκοναζόλη για ≥8 εβδομάδες (εφόσον υπάρχει
κλινική βελτίωση και το ΕΝΥ έχει αποστειρωθεί).

Λέμφωμα
Η HIV λοίμωξη προσβάλλει κυρίως την κυτταρική ανοσία και δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για την
εμφάνιση νεοπλασιών.36 Στον οροθετικό ασθενή απαντώνται τρεις τύποι λεμφωμάτων: 1) το Non-Hodgkin’s
λέμφωμα, 2) το πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου και
3) το πρωτοπαθές λέμφωμα των ορογόνων κοιλοτήτων, από τους οποίους ο πρώτος αποτελεί ένα από
τα κυριότερα αίτια πυρετού αγνώστου αιτιολογίας
στην ομάδα αυτή ασθενών. Το NHL εμφανίζεται στους
HIV (+) ασθενείς κατά 60 φορές περίπου συχνότερα σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό37 και ιδίως σε αυτούς με
αριθμό CD4<100/μL.38
Βασικό χαρακτηριστικό των NHL που σχετίζονται
με το AIDS είναι η διάσπαρτη νόσος με εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις τετάρτου σταδίου στη φάση της διάγνωσής της.39 Η πλειοψηφία δε των ασθενών παρουσιάζει μη ειδικά συμπτώματα όπως πυρετό, απώλεια
βάρους, εφιδρώσεις. Οι συχνότερες εξωλεμφαδενικές
εντοπίσεις αφορούν τον πεπτικό σωλήνα, τον πνεύμονα, το ΚΝΣ, το μυελό των οστών και το ήπαρ. Η
διάγνωση τίθεται με ιστολογική εξέταση, ενώ θα πρέπει να γίνεται οσφυονωτιαία παρακέντηση σε όλους
τους ασθενείς για τη διάγνωση της λεπτομηνιγγικής
προσβολής του ΚΝΣ.
Η θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση χημειοθεραπευτικών σχημάτων που αποτελούν επέκταση όσων
χρησιμοποιούνται σε HIV αρνητικούς ασθενείς (κυρίως
CHOP + Rituximab).

Σάρκωμα Kaposi
Η συχνότητα του σαρκώματος Kaposi, του συχνότερου νεοπλάσματος που προσβάλλει HIV θετικούς
ασθενείς, έχει μειωθεί κατά 70% μετά την εισαγωγή
της αντιρετροϊκής αγωγής στην κλινική πράξη. Συσχε-
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τίζεται άμεσα με τον ερπητοϊό 8 και μπορεί να εμφανιστεί σε ένα μεγάλο εύρος CD4, είναι όμως συχνότερη
όσο ο αριθμός μειώνεται και η ανοσοκαταστολή επιδεινώνεται.
Οι κύριες εκδηλώσεις του είναι οι δερματικές, αλλά
όταν η νόσος προσβάλλει το πεπτικό και κυρίως το
αναπνευστικό σύστημα, τότε ο πυρετός προστίθεται
στην κλινική εικόνα. Η σχετικά σπάνια προσβολή του
μυελού των οστών ευθύνεται επίσης για την εκδήλωση
του σαρκώματος Kaposi ως πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.40

Συμπέρασμα
Ο όρος «ανοσοκατασταλμένος ξενιστής» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασθενείς που έχουν αυξημένο κίνδυνο για λοιμώδεις επιπλοκές ως συνέπεια
συγγενούς ή επίκτητης, ποσοτικής ή ποιοτικής διαταραχής ενός ή περισσοτέρων συστατικών που απαρτίζουν
την άμυνά του. Με την εισβολή του AIDS και με την
ολοένα και μεγαλύτερη χρήση νεότερων και ισχυρότερων ανοσοκατασταλτικών παραγόντων, ο πληθυσμός
της ομάδας αυτής αυξάνεται συνεχώς. Ο πυρετός
αγνώστου αιτιολογίας στον μη ανοσοεπαρκή ασθενή
αποτελεί μια σημαντική διαγνωστική πρόκληση για τον
κλινικό ιατρό, αφού οι συνέπειες μιας μη θεραπευθείσας λοίμωξης θα ήταν καταστροφικές. Έτσι απαιτείται
μια συστηματική, ορθολογική προσέγγιση για την εντόπιση λοίμωξης που είναι και το συχνότερο αίτιο FUO
επί ανοσοκαταστολής, χωρίς βέβαια να λησμονούνται
άλλες αιτίες που συμμετέχουν στη διαφορική διάγνωση
του κλασικού πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.
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Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας στα νοσήματα του κολλαγόνου
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SUMMARY
VALLIANOU GN, CHARITATOS E. Fever of unknown origin caused by collagen vascular diseases. Recently, the
frequency of noninfectious inflammatory diseases, seems to be steadily rising as a cause of fever of unknown origin. The
category of noninfectious inflammatory diseases include collagen diseases, vasculitides and granulomatous disorders. Collagen diseases include adult Still’s disease, SLE, Sjφgren’s syndrome, polymyositis, rheumatoid arthritis, Felty’s syndrome,
ankylosing spondylitis, Reiter’s syndrome, rheumatic fever, mixed connective-tissue disease, eosinophilic fasciitis and relapsing polychondritis. Among the vasculitides, giant cell arteritis/polymyalgia rheumatica, Takayasu’s aortitis, Wegener’s
granulomatosis, Behηet’s syndrome, polyarteritis nodosa, microscopic polyangiitis, Churg-Strauss syndrome, hypersensitivity
vasculitis, erythema multiforme, erythema nodosum, cryoglobulinaemia and Weber-Christian disease are well described.
Some authors include sarcoidosis, granulomatous hepatitis, Crohn’s disease and midline granuloma in granulomatous disorders as a sub-category of noninfectious inflammatory diseases. It seems that adult Still’s disease is the most frequent
cause among noninfectious inflammatory diseases in young adults and temporal arteritis/polymyalgia rheumatica the most
frequent cause among people over 65 years old. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 23-30, 2011
Key words: fever of unknown origin, collagen disease, vasculitis, granulomatous disease

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια, τα μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα, στα οποία ανήκουν τα νοσήματα του κολλαγόνου, οι
αγγειίτιδες και οι κοκκιωματώδεις νόσοι, αυξάνονται σε συχνότητα ως αίτια εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας.
Στα νοσήματα του κολλαγόνου περιλαμβάνονται η νόσος του Still των ενηλίκων, ο συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και το σύνδρομο Felty, η πολυμυοσίτιδα, το σύνδρομο Sjogren, η αγκυλοποιητική
σπονδυλίτιδα, η μικτή νόσος του συνδετικού ιστού, το σύνδρομο Reiter, ο ρευματικός πυρετός, η ηωσινοφιλική
fasciitis και η υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα. Στις αγγειίτιδες περιλαμβάνονται οι αγγειίτιδες εξ’ υπερευαισθησίας, η κροταφική αρτηριίτιδα/ρευματική πολυμυαλγία, η νόσος Takayasu, η νόσος του Wegener, η οζώδης
πολυαρτηριίτιδα, η μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, το σύνδρομο Schurg-Strauss, το σύνδρομο Adamantiades-Behcet,
η ιδιοπαθής μικτή κρυοσφαιριναιμία και η νόσος Weber-Christian, ενώ στις κοκκιωματώδεις νόσους συμπεριλαμβάνονται η σαρκοείδωση, η κοκκιωματώδης ηπατίτιδα, η νόσος του Crohn και το κοκκίωμα της μέσης γραμμής.
Φαίνεται ότι η νόσος του Still των ενηλίκων και η κροταφική αρτηριίτιδα/ρευματική πολυμυαλγία αποτελούν τις
συχνότερες αιτίες εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας, η πρώτη σε νεαρά άτομα και η δεύτερη σε άτομα ηλικίας >
65 ετών. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 23-30, 2011.
Λέξεις κλειδιά: πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, νοσήματα κολλαγόνου, αγγειίτιδες, κοκκιωματώδεις νόσοι
Εισαγωγη
Το 1961, οι Petersdorf και Beeson, όρισαν ως πυρετό
αγνώστου αιτιολογίας (FUO, fever of unknown origin)
τα κάτωθι:
• Θερμοκρασία σώματος ≥ 38.3 ΊC σε διάφορες περιπτώσεις

• Δ ιάρκεια του πυρετού για τουλάχιστον τρεις
εβδομάδες
• Αδυναμία να τεθεί διάγνωση μετά από μία εβδομάδα νοσηλείας (1).
Ο ορισμός αυτός ήταν ευρύτατα διαδεδομένος για
τριάντα χρόνια, μέχρις ότου οι Durack και Street, πρό-
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τειναν έναν άλλον ορισμό του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας, που έγινε αποδεκτός, καθώς ελάμβανε υπ’
όψιν αφενός τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της
διάγνωσης ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου
(π.χ. υπέρηχοι, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) και αφετέρου τις ιδιαιτερότητες νέων πληθυσμιακών ομάδων π.χ. ασθενών με HIV λοίμωξη ή με
λευκοπενία άλλης αιτιολογίας.

Σύγχρονος ορισμός-Αδυναμίες
Έτσι, το 1991 εισήγαγαν την έννοια του α) κλασικού
FUO, β) του νοσοκομειακού FUO, γ) του ουδετεροπενικού FUO και δ) του συνδεόμενου με HIV λοίμωξη FUO (2).
Σύμφωνα με το νέο αυτό ορισμό του κλασικού πυρετού
αγνώστου αιτιολογίας, που ισχύει και σήμερα, το μόνο
που διαφοροποιείται σε σχέση με τον αρχικό ορισμό
των Petersdorf και Beeson, είναι η χρονική διάρκεια της
αδυναμίας να τεθεί διάγνωση στη σημερινή εποχή των
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Πιο συγκεκριμένα, ο
νέος ορισμός είναι ευρύτερος, θέτοντας ως όρους αντί
της μίας εβδομάδας νοσηλείας, τις τρεις επισκέψεις σε
ιατρούς ή τις τρεις ημέρες νοσηλείας ή τη μία εβδομάδα
«έξυπνης και επεμβατικής» περιπατητικής διερεύνησης,
χωρίς την ανεύρεση αιτίας. Άλλοι πάλι αντί για το
ποσοτικό χρονικό κριτήριο εισαγάγουν την έννοια του
ποιοτικού κριτηρίου, μιλώντας γενικά για το χρονικό
διάστημα χωρίς ανεύρεση αιτίας του εμπυρέτου μετά
από «δεδομένη», «έξυπνη» ενδο-νοσοκομειακή ή εξωνοσοκομειακή διερεύνηση (3, 4). Μάλιστα, έχουν προσδιορίσει τις διαγνωστικές εξετάσεις που συνιστούν τη
«δεδομένη» (standard) διερεύνηση (5, 6).
Τελευταία, μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι
ακόμη κι ένας πυρετός διαρκείας δύο εβδομάδων είναι
επαρκές στοιχείο για να χαρακτηριστεί ως κλασικός
πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, εφ’ όσων πληρούνται
τα άλλα κριτήρια (7, 8, 9). Άλλοι πάλι επιμένουν στην
αρχική διάρκεια του εμπυρέτου σε πάνω από τρεις
εβδομάδες (9, 10).
Ένα μειονέκτημα του ισχύοντος ορισμού του κλασικού FUO είναι ότι δεν προσδιορίζεται ο τρόπος μετρήσεως του εμπυρέτου (π.χ. από το στόμα, από τη
μασχάλη, από το ορθό, κ.λ.π.), η χρονική στιγμή (π.χ.
πρωί, απόγευμα), η ηλικία, ή η έμμηνος ρύση, που όπως
είναι γνωστό μπορεί να έχουν αθροιστικά ως αποτέλεσμα διαφορές θερμοκρασιών της τάξης των 1.9 ΊC
(11,12,13,14). Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι συμφωνούν
ότι ακόμη και χαμηλή πυρετική κίνηση, όταν συνοδεύεται από εργαστηριακές ενδείξεις φλεγμονής (π.χ.
αυξημένη C-αντιδρώσα πρωτεϊνη ή ΤΚΕ) θα πρέπει

να συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο του εμπυρέτου
αγνώστου αιτιολογίας, ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα,
στα οποία η φυσιολογία της θερμορύθμισης μπορεί να
είναι διαταραγμένη (11,15).

Επιδημιολογία-Αιτιολογία
Πάνω από διακόσιες ασθένειες έχουν καταγραφεί
μέχρι σήμερα ως αίτια εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας, οι οποίες ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες:
α) λοιμώδη νοσήματα
β) νεοπλάσματα
γ) μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα και
δ) διάφορα άλλα νοσήματα (ακατάταχτα)
Τα λοιμώδη νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν
τη συχνότερη αιτία FUO, σε ποσοστό που ανέρχεται στο
1/2 των περιπτώσεων (16,17,18). Ακολουθούν οι νεοπλασματικές νόσοι και στη συνέχεια τα μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
νοσήματα του κολλαγόνου, οι αγγειίτιδες και οι κοκκιωματώδεις νόσοι (16, 19, 20). Η κατηγορία αυτή των μη λοιμωδών φλεγμονωδών νόσων είναι η πιο προβληματική
εξ’ ορισμού, αφού άλλοι κατατάσσουν για παράδειγμα
τη νόσο του Crohn και τη θυρεοειδίτιδα de Quervain στην
τέταρτη κατηγορία των διαφόρων άλλων νοσημάτων
και άλλοι τις κατατάσσουν στην τρίτη κατηγορία των μη
λοιμωδών φλεγμονωδών νοσημάτων ( 21).
Άλλοι πάλι κατατάσσουν την κοκκιωματώδη ηπατίτιδα και τη σαρκοείδωση στην τέταρτη κατηγορία
των διαφόρων νοσημάτων αντί για την τρίτη κατηγορία των μη λοιμωδών φλεγμονωδών νοσημάτων, που
έχει ως υποκατηγορία τις κοκκιωματώδεις νόσους (10,
22). Παρά ταύτα, η τρίτη αυτή κατηγορία των μη λοιμωδών φλεγμονωδών νοσημάτων- που είναι και η κατηγορία που καλούμαστε να αναλύσουμε από τη σκοπιά του ρευματολόγου-, αυξάνεται σε συχνότητα τα
τελευταία χρόνια, όπως αυξάνεται και η συχνότητα
των περιπτώσεων FUO που παραμένουν αδιάγνωστα
(16, 17, 23, 24). Μάλιστα, σε άτομα ηλικίας > 65 ετών, τα
μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα και ειδικότερα η
κροταφική αρτηριίτιδα, η ρευματική πολυμυαλγία και
η σαρκοείδωση φαίνεται να είναι τα συχνότερα σε
πολλές μελέτες (25, 26, 27, 28, 29).

Τα μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα
α) Νοσήματα του κολλαγόνου: Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η νόσος του Still των ενηλίκων, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και το σύνδρομο Felty, η πολυμυοσίτιδα, το
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σύνδρομο Sjogren, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η
μικτή νόσος του συνδετικού ιστού, το σύνδρομο Reiter,
ο ρευματικός πυρετός, η ηωσινοφιλική fasciitis και η
υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα.
β) Αγγειίτιδες: Περιλαμβάνονται οι αγγειίτιδες εξ’
υπερευαισθησίας, η κροταφική αρτηριίτιδα/ρευματική
πολυμυαλγία, η νόσος Takayasu, η νόσος του Wegener,
η οζώδης πολυαρτηριίτιδα, η μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, το σύνδρομο Schurg-Strauss, το σύνδρομο
Adamantiades-Behcet, η ιδιοπαθής μικτή κρυοσφαιριναιμία και η νόσος Weber-Christian.
γ) Κοκκιωματώδεις νόσοι: Η κατηγορία αυτή είναι η πιο αμφισβητήσιμη, αφού μερικοί συγγραφείς
κατατάσσουν εδώ τη σαρκοείδωση, την κοκκιωματώδη ηπατίτιδα, τη νόσο του Crohn, τη θυρεοειδίτιδα
de Quervain, τον οικογενή μεσογειακό πυρετό και το
κοκκίωμα μέσης γραμμής και άλλοι κατατάσσουν τις
ασθένειες αυτές στην τέταρτη κατηγορία των διαφόρων άλλων (ακατάτακτων) νοσημάτων (10, 21, 22, 30,
31). Εμείς, θα ακολουθήσουμε τον ορισμό που περιλαμβάνει πλέον την κατηγορία των κοκκιωματωδών νόσων και ειδικότερα τη σαρκοείδωση, την κοκκιωματώδη ηπατίτιδα, τη νόσο του Crohn και το κοκκίωμα της
μέσης γραμμής στα μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα
και όχι στα διάφορα άλλα νοσήματα (9).

Νόσος του Still των ενηλίκων
Η διάγνωση της νόσου του Still των ενηλίκων στηρίζεται σε καθαρά κλινικά κριτήρια: τον πυρετό, τις
αρθραλγίες, τις μυαλγίες, την αρθρίτιδα, τη φαρυγγίτιδα, το εξάνθημα, τη λεμφαδενοπάθεια, τη σπληνομεγαλία, την πλευρίτιδα και την περικαρδίτιδα.
Πυρετός και αρθραλγίες/μυαλγίες ή αρθρίτιδα είναι
συμπτώματα που απαντούν σε > 90% των ασθενών
με νόσο του Still των ενηλίκων (32). Ο πυρετός είναι
καθημερινός, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί
να είναι και διπλός αμφημερινός, πυρετός που απαντάται μόνο στη νόσο του Still και στη σπλαγχνική
λεϊσμανίαση (33). Είναι συνήθως υψηλός και μπορεί να
προηγείται των υπολοίπων κλινικών εκδηλώσεων της
νόσου και ένα χρόνο (5). Η αρθρίτιδα μπορεί να είναι
ήπια αρχικά, αλλά μπορεί να γίνει και σοβαρή έως
καταστροφική και αφορά κατά σειρά συχνότητας τα
γόνατα, τους καρπούς, τους ταρσούς, τους αγκώνες,
τις εγγύς μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις και τους ώμους.
Οι μυαλγίες μπορεί να είναι έντονες και συμπίπτουν
με τις αιχμές του πυρετού (34). Το εξάνθημα απαντά
στο 80% περίπου των ασθενών (32). Πρόκειται για ένα
φευγαλέο εξάνθημα, που η εμφάνισή του συμπίπτει
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με τις αιχμές του πυρετού, κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες, κόκκινης-πορτοκαλόχρουν χροιάς (όπως ο σολωμός), που εντοπίζεται συνήθως στον κορμό ή στα
άκρα αλλά μπορεί να καταλαμβάνει και παλάμεςπέλματα ή πρόσωπο (35). Συνηθισμένα εργαστηριακά
ευρήματα είναι η πολυμορφοπυρήνωση (στο 90% των
περιπτώσεων), η αυξημένη C-αντιδρώσα πρωτεϊνη και
ΤΚΕ (σε >90%), η αναιμία (στο 75%), η -συνήθως ήπιααύξηση των τρανσαμινασών (στο 75%) και η αυξημένη
τιμή φερριτίνης ορού (στο 70%), της οποίας τα επίπεδα μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλά, υπερβαίνοντας
τα 10.000 ng/ml, ενώ από μερικούς ρευματολόγους τα
επίπεδα της φερριτίνης χρησιμοποιούνται και για την
παρακολούθηση της ανταπόκρισης ή μη στη θεραπεία
(36, 37, 38). Επιπλέον, τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης
φερριτίνης είναι χαμηλά στη νόσο του Still, συνήθως
<20% και ο συνδυασμός αυτός της υψηλής φερριτίνης και της χαμηλής γλυκοζυλιωμένης φερριτίνης έχει
ανευρεθεί ότι έχει υψηλή ειδικότητα για τη νόσο του
Still των ενηλίκων (39).
Καθώς δεν υπάρχει κάποια ειδική εξέταση για τη
διάγνωση της νόσου του Still, έχουν προταθεί κάποια
κριτήρια για τη διάγνωση της νόσου του Still των ενηλίκων, με επικρατέστερα τα κριτήρια Yamaguchi. Για
να τεθεί διάγνωση της νόσου του Still των ενηλίκων,
θα πρέπει να ισχύουν πέντε κριτήρια, με την προϋπόθεση τουλάχιστον δύο από τα πέντε να ανήκουν στα
μείζονα κριτήρια κατά Yamaguchi (40).
Μείζονα κριτήρια:
• Πυρετός ≥ 39 Ί C για > από μία εβδομάδα
• Αρθραλγίες ή αρθρίτιδα για > από δύο εβδομάδες
• Μη κνησμώδες κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα, χροιάς δίκην σολωμού, που εμφανίζεται στον κορμό ή στα άκρα κατά τα πυρετικά
κύματα
• Λευκοκυττάρωση (>10.000/mm3) με τουλάχιστον
80% πολυμορφοπύρηνα Ελάσσονα κριτήρια:
• Φαρυγγίτιδα
• Λεμφαδενοπάθεια
• Ηπατομεγαλία ή σπληνομεγαλία
• Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας (κυρίως ALT,
AST, LDH)
• Αρνητικά ΑΝΑ και RF
Συμπερασματικά, η τριάδα υψηλού πυρετού, φευγαλέου εξανθήματος και αρθραλγιών ή αρθρίτιδας σε
νέο ασθενή, ιδίως όταν αυτός αναφέρει πονόλαιμο, θα
πρέπει να μας θέτει την υποψία νόσου του Still των
ενηλίκων (5).
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Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας στα νοσήματα του κολλαγόνου

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ)
Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος είναι μία
χρόνια φλεγμονώδης νόσος, που χαρακτηρίζεται από
υφέσεις και εξάρσεις, εκδηλώσεις από το δέρμα, το
μυοσκελετικό σύστημα, τους ορογόνους υμένες, τα
νεφρά, το ΚΝΣ, τους πνεύμονες, καθώς και από την
παρουσία αντιπυρηνικών αυτοαντισωμάτων. Ουσιαστικά, οι ασθενείς μπορεί να παραπονούνται για συμπτώματα που οφείλονται σε φλεγμονώδη προσβολή
οποιουδήποτε οργάνου, με συνηθέστερη μορφή την
προσβολή του μυοσκελετικού συστήματος, του δέρματος, των ορογόνων υμένων και ήπιες αιματολογικές
διαταραχές. Σε άλλους ασθενείς, μπορεί να προεξάρχει η προσβολή των νεφρών, καρδιάς-πνευμόνων, του
ΚΝΣ, ή οι αιματολογικές διαταραχές. Συνήθως, η βλάβη
που κυριαρχεί στα πρώτα χρόνια εκδήλωσης της νόσου τείνει να επικρατεί και μεταγενέστερα κατά την
πορεία της νόσου (41, 42).
Η διάγνωση βασίζεται στα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ρευματολογίας
και τίθεται εφ’ όσων πληρούνται τέσσερα από τα παρακάτω κριτήρια, ταυτόχρονα ή διαδοχικά (43):
• Ε ξάνθημα δίκης πεταλούδας
• Δ ισκοειδής λύκος
•Φ
 ωτοευαισθησία
• Έ λκη στόματος
• Α ρθρίτιδα
• Π λευρίτιδα ή περικαρδίτιδα
• Ν εφρική συμμετοχή με λευκωματουρία > 0.5 g/24h
ή παθολογικό ίζημα ούρων
• Ν ευρολογική συμμετοχή (σπασμοί ή ψύχωση)
• Α ιματολογικές διαταραχές (αιμολυτική αναιμία,
λευκοπενία: <4.000/mm3, λεμφοπενία: <1.500/mm3,
θρομβοπενία: <100.000/mm3)
• Ανοσολογικές διαταραχές (κύτταρα λύκου, antiSm, anti-dsDNA, ψευδώς θετική VDRL)
•Θ
 ετικά ANA
Τελευταία, το κριτήριο των κυττάρων λύκου έχει
αντικατασταθεί από την ανεύρεση θετικών αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (44). Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια, που θα πρέπει να λαμβάνονται
υπ’ όψιν στη διαφορική διάγνωση, θα πρέπει να σκεφτόμαστε την περίπτωση ΣΕΛ όταν αναφέρονται γενικά συμπτώματα, π.χ. πυρετός, κακουχία, απώλεια
βάρους, αλλά και άλλα πιο ειδικά συμπτώματα ή
ευρήματα, όπως σύνδρομο Raynaud, αλωπεκία, επαναλαμβανόμενες αποβολές κατά την κύηση, ασκιτική
συλλογή, λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία,
περιφερική νευροπάθεια, μυοκαρδίτιδα, διάμεση πνευ-

μονίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα, εγκάρσια
μυελίτιδα, πυραμιδική συνδρομή, χορεία, ήπιες γνωσιακές διαταραχές, θρομβοεμβολικά επεισόδια, παγκρεατίτιδα, ισχαιμικές αλλοιώσεις από το γαστρεντερικό
σύστημα, διαταραχή ηπατικής λειτουργίας, αναιμία,
άμεσο Coombs θετική, χαμηλό C3 ή C4, κ.λ.π (45).

Ρευματοειδής αρθρίτιδα/Σύνδρομο Felty
Πρόκειται για χρόνια φλεγμονώδη συστηματική
νόσο, που προσβάλλει πρωταρχικά τον αρθρικό υμένα και δευτερευόντως το δέρμα (ρευματοειδή οζίδια,
δερματικά έμφρακτα, δικτυωτή πελίωση, οζώδες ερύθημα), τους πνεύμονες (πνευμονική ίνωση, σύνδρομο
Caplan), τον υπεζωκότα (πλευρίτιδα), την καρδιά (περικαρδίτιδα, έμφραγμα μυοκαρδίου λόγω αυξημένης συχνότητας αθηροσκλήρωσης που χαρακτηρίζει αποδεδειγμένα τη ρευματοειδή αρθρίτιδα), τους οφθαλμούς
(σκληρίτιδα, ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα), το περιφερικό
νευρικό σύστημα (περιφερική νευροπάθεια, πολλαπλή
μονονευρίτιδα) και συνηθέστατα αναιμία, εμπύρετο,
κακουχία. Το σύνδρομο Felty χαρακτηρίζεται από ρευματοειδή αρθρίτιδα, λευκοπενία και σπληνομεγαλία.
Μόλις το 2010 καθιερώθηκαν τα νέα κριτήρια για
τη διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας από το
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ρευματολογίας (46). Σύμφωνα με
τα νέα αυτά κριτήρια, που η τήρησή τους ή μη αποδίδει από 0 έως 10 πόντους στους ασθενείς, όσοι συγκεντρώνουν ≥ 6 πόντους διαγιγνώσκονται με ρευματοειδή αρθρίτιδα:
• Προσβολή των αρθρώσεων (από 0 έως 5 πόντους: 1 πόντος για 2-10 μεγάλες αρθρώσεις, 2
πόντοι για 1-3 μικρές αρθρώσεις, 3 πόντοι για
4-10 μικρές αρθρώσεις, 5 πόντοι για > 10 αρθρώσεις με τουλάχιστον μία μικρή άρθρωση)
• RF ή αντι-CCP θετικά (2 πόντους για χαμηλό
τίτλο αντισωμάτων, 3 πόντους για υψηλό τίτλο
αντισωμάτων)
• Αυξημένη ΤΚΕ ή C-αντιδρώσα πρωτεϊνη (1 πόντος)
• Διάρκεια αρθρίτιδας (1 πόντος εάν ≥ 6 εβδομάδες)

Πολυμυοσίτιδα/Δερματομυοσίτιδα
Εκτός από τα μη ειδικά συμπτώματα (πυρετός,
κακουχία), η πολυομυοσίτιδα εκδηλώνεται με αδυναμία έως και ατροφία των εγγύς μυϊκών ομάδων των
άνω και κάτω άκρων, δυσφαγία και δυσφωνία (λόγω
προσβολής μυών φάρυγγα και λάρυγγα αντίστοιχα),
ενώ δεν προσβάλλει ποτέ τους οφθαλμικούς μύες.
Επιπλέον, η δερματομυοσίτιδα έχει και δερματικές εκ-
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δηλώσεις (εξάνθημα δίκην ηλιοτροπίου, σημείο Gottron,
κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα σε εκτεθειμένα στον ήλιο
σημεία) και μπορεί να αποτελεί παρανεοπλασματική
εκδήλωση. Χαρακτηριστική της πολυμυοσίτιδας αλλά
μη ειδική είναι η αύξηση των μυϊκών ενζύμων (αλδολάσης, CPK, SGOT, SGPT, LDH). Το ηλεκτρομυογράφημα
όπως και η βιοψία μυός είναι παθολογικά. Τα αντί-Jo
είναι ειδικά και θετικά σε > 65 % των ασθενών.
Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού
Εκδηλώνεται με συμπτωματολογία περισσοτέρων
από ενός νοσημάτων του κολλαγόνου, π.χ. ΣΕΛ, ρευματοειδούς αρθρίτιδας, πολυμυοσίτιδας/δερματομυοσίτιδας, σκληροδερμίας και χαρακτηρίζεται από θετικά αντι-RNP που είναι ειδικά της νόσου.

Ρευματικός πυρετός
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια κατά
Jones, η διάγνωση του ρευματικού πυρετού τίθενται
εφ’ όσων πληρούνται δύο μείζονα κριτήρια ή ένα μείζον κριτήριο και δύο ελάσσονα κριτήρια και υπάρχει
απόδειξη προηγηθείσας στρεπτοκοκκικής λοίμωξης.
Μείζονα κριτήρια:
• Μεταναστευτική πολυαρθρίτιδα
• Καρδίτιδα
• Ρευματικά οζίδια
• Οχθώδες ερύθημα (Erythema marginatum)
• Χορεία του Sydenham.
Ελάσσονα κριτήρια:
• Πυρετός
• Αρθραλγίες
• Ιστορικό ρευματικού πυρετού ή ρευματικής καρδιοπάθειας
• Α υξημένοι δείκτες φλεγμονής (λευκοκυττάρωση,
TKE, CRP)
• ΗΚΓ αλλοιώσεις (παράταση PR).
Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα
Πρόκειται για φλεγμονώδη νόσο του χόνδρινου
ιστού των ώτων, της ρινός και του λαρυγγοτραγχειοβρογχικού δένδρου που εκδηλώνεται με πόνο στο
αυτί, εμβοές, διαταραχές ακοής, ρινίτιδα, επιστάξεις,
παραμόρφωση ρινός, βήχα, δύσπνοια και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού. Μπορεί να συνυπάρχει μη διαβρωτική οροαρνητική αρθρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα, συμμετοχή εκ του δέρματος, της
καρδιάς και του ΚΝΣ.
Κροταφική αρτηριίτιδα (ή Γιγαντοκυτταρική αρτηριίτιδα)/Ρευματική πολυμυαλγία
Αν και σπάνια σε άτομα < 55 ετών, σε ασθενείς >
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65 ετών είναι υπεύθυνη για > 15% των περιπτώσεων
FUO (25, 28). Για τη διάγνωση της κροταφικής αρτηριίτιδας έχουν θεσπιστεί τα κάτωθι κριτήρια από το
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ρευματολογίας:
• Ηλικία έναρξης συμπτωμάτων ≥ 50 έτη
• «Νέα» κεφαλαλγία (πρωτοεμφανιζόμενη κεφαλαλγία ή νέου τύπου εντοπισμένη κεφαλαλγία)
• Παθολογική κροταφική αρτηρία κατά την ψηλάφηση (ευαισθησία ή μειωμένες σφύξεις)
• Παθολογική βιοψία κροταφικής αρτηρίας
• Αυξημένη ΤΚΕ ( ≥ 50mm/h)
Αν πληρούνται τουλάχιστον τρία από τα παραπάνω κριτήρια τίθενται η διάγνωση κροταφικής αρτηριίτιδας (46). Ο πυρετός είναι συνήθως χαμηλός αν και
στο 15% των περιπτώσεων μπορεί να υπερβεί τους 39
Ί C. Άλλα συμπτώματα είναι η διαλείπουσα χωλότητα της κάτω γνάθου, διαταραχές οράσεως μέχρι και
πλήρη τύφλωση λόγω οπτικής νευρίτιδας-που μπορεί
να αποτελούν και την πρώτη εκδήλωση της νόσου-,
συμπτώματα ρευματικής πολυμυαλγίας, αρθραλγίες,
αρθρίτιδα ή περιφερική νευροπάθεια (47).
Η κροταφική αρτηριίτιδα και η ρευματική πολυμυαλγία συχνά συνυπάρχουν και πολλοί τις θεωρούν
ως διαφορετικές φάσεις της ίδιας νόσου (47). Η ρευματική πολυμυαλγία εμφανίζεται σε άτομα > 50 ετών και
χαρακτηρίζεται από πρωϊνή δυσκαμψία διαρκείας > 1
ώρας, άλγη διαρκείας > 1 μηνός, σε δύο τουλάχιστον
από τις τρεις παρακάτω περιοχές: αυχενική, ωμική ή
πυελική ζώνη, ΤΚΕ > 40 mm/h, αποκλεισμό άλλης αιτίας
που να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα και ταχεία
υποχώρηση των συμπτωμάτων με κορτιζονοθεραπεία
(48). Σημειωτέον, ότι περίπου το 20% των περιπτώσεων κροταφικής αρτηριίτιδας και ρευματικής πολυμυαλγίας έχουν φυσιολογική ΤΚΕ (49). Η ΤΚΕ αλλά και
ακόμη περισσότερο η C-αντιδρώσα πρωτεϊνη χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ενεργότητας
της νόσου και της ανταπόκρισης στη θεραπεία (50).
Νόσος του Wegener
Για τη διάγνωση της νόσου του Wegener, που ανήκει στις αγγειίτιδες μικρών και μεσαίου μεγέθους αγγείων, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δύο από
τα παρακάτω κριτήρια:
• Φλεγμονή ρινός ή στόματος (στοματικά έλκη, πυώδες ή αιματηρό ρινικό έκκριμα)
• Παθολογική ακτινογραφία θώρακα (οζίδια, κοιλότητες, διηθήματα)
• Παθολογικό ίζημα ούρων
• Κοκκιωματώδης φλεγμονή σε βιοψία (51)
Εκτός από τα παραπάνω, μπορεί να υπάρχουν μη
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ειδικά συμπτώματα (π.χ. πυρετός, απώλεια βάρους,
κακουχία), αλλά και ειδικά όπως διαταραχές ακοής,
συμμετοχή των οφθαλμών (επιπεφυκίτιδα, ραγοειδίτιδα, σκληρίτιδα), αρθρίτιδα, συμμετοχή του δέρματος
(πορφύρα, κ.λ.π.), περιφερική νευροπάθεια, πολλαπλή μονονευρίτιδα και πολύ σπανιότερα συμμετοχή
άλλων οργάνων, π.χ. καρδιάς, εγκεφάλου, κ.λ.π.. Οι
συνηθέστερες πάντως εκδηλώσεις της νόσου είναι η
ρινίτιδα, η ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα- που συχνά οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια- και
οι εκδηλώσεις εκ των πνευμόνων (βήχας, δύσπνοια ή
αιμόπτυση). Τα c-ANCA είναι συνήθως θετικά, αλλά τα
αρνητικά δεν αποκλείουν τη νόσο.
Οζώδης πολυαρτηριίτιδα
Πρόκειται για αγγειίτιδα μικρού και μέσου μεγέθους
αγγείων που εκδηλώνεται με εμπύρετο, κακουχία, μυαλγίες και συμπτώματα ανάλογα με το όργανο, οι
αρτηρίες του οποίου έχουν προσβληθεί από τη νόσο.
Οι συχνότερες εκδηλώσεις είναι από τους νεφρούς,
το γαστρεντερικό σύστημα, το περιφερικό νευρικό σύστημα, το δέρμα και την καρδιά με υπέρταση, νεφρική
ανεπάρκεια, αιμορραγία, έλκη ή έμφρακτα από στομάχι-έντερο, πολλαπλή μονονευρίτιδα ή περιφερική
νευροπάθεια, πορφυρικό εξάνθημα ή δικτυωτή πελίωση, περικαρδίτιδα και ορχίτιδα στους άνδρες. Η ΤΚΕ
και τα λευκά αιμοσφαίρια είναι αυξημένα, τα ANCA
είναι συνήθως θετικά, ενώ σε > 15% των περιπτώσεων οι ασθενείς έχουν θετικό αυστραλιανό αντιγόνο.
Η διάγνωση τίθεται με βιοψία του προσβεβλημένου
οργάνου, στην οποία καταδεικνύονται ανευρύσματα
ή στενώσεις των συστοίχων αρτηριών ή με αρτηριογραφία.
Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
Πρόκειται για αγγειίτιδα μικρών αγγείων που δεν
οδηγεί συνήθως σε νεκρωτικές βλάβες και που μπορεί
να προσβάλλει οποιοδήποτε όργανο. Διαφέρει από
την οζώδη πολυαρτηριίτιδα γιατί μπορεί να προσβάλλει και τους πνεύμονες. Τα p-ANCA είναι θετικά.
Σύνδρομο Churg-Strauss
Το σύνδρομο Churg-Strauss ή αλλεργική κοκκιωμάτωση είναι αγγειίτιδα των μικρών και μέσου μεγέθους
αγγείων, με χαρακτηριστική διήθηση από ηωσινόφιλα
κοκκιοκύτταρα, που οδηγεί σε νεκρωτικές βλάβες. Χαρακτηρίζεται στα πρώιμα στάδια από παραρρινοκολπίτιδα και άσθμα και τελικά από εκδηλώσεις αγγειίτιδας από τους νεφρούς, το δέρμα, το περιφερικό
νευρικό σύστημα, το γαστρεντερικό σύστημα και την
καρδιά. Τα p-ANCA είναι θετικά.

Συμπεράσματα
Σήμερα, από τα μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα,
και με δεδομένη την ευκολότερη διάγνωση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου και της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας με βάση και τα αυτοαντισώματα, η νόσος
του Still των ενηλίκων και η κροταφική αρτηριίτιδα/
ρευματική πολυμυαλγία αποτελούν τις συχνότερες
αιτίες εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας, η πρώτη
σε νεαρά άτομα και η δεύτερη σε άτομα ηλικίας > 65
ετών.
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Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας ως συνοδό σύμπτωμα σε ασθενείς
με κακοήθη νεοπλάσματα
ΧΔ Ζουμπλιός
Επιμελητής Α’, Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
ZOUBLIOS DC. Fever of unknown origin in malignancies. Fever of unknown origin (FUO) is defined as fever higher
than 38,3 C, with duration for at least three weeks and uncertain diagnosis after one week of study in the hospital. Three
general categories of illness account for the majority of “classic” FUO cases: infections, malignancies, connective tissue
diseases. Malignancies as causes of FUO have decreased over time as a consequence of better imagine techniques.
Special category of FUO is the neutropenic FUO. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 31-36, 2011.
Key words: fever of unknown origin, neoplasia, neutropenic fever

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας (ΠΑΑ) ορίζεται ο πυρετός του οποίου η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από 3 εβδομάδες, με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 38,3 C, και για τον οποίο δεν επετεύχθη διάγνωση μετά από μία εβδομάδα
νοσηλείας. Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες νοσημάτων οι οποίες αποτελούν αίτια ΠΑΑ: λοιμώξεις, νεοπλάσματα
και νοσήματα του κολλαγόνου. Το ποσοστό των νεοπλασμάτων σαν αίτια ΠΑΑ μειώνεται τα τελευταία χρόνια
λόγω της βελτίωσης των απεικονιστικών τεχνικών. Υποκατηγορία ΠΑΑ επί παρουσίας νεοπλασίας αποτελεί ο
ΠΑΑ επί ουδετεροπενίας. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 31-36, 2011.
Λέξεις κλειδιά: πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, νεοπλασία, εμπύρετος ουδετεροπενία
Εισαγωγη
Το όφελος από την μέτρηση της θερμοκρασίας για
την διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενειών
αναγνωρίσθηκε πρώτα από τον Wunderlich, έναν γερμανό κλινικό το 1868 (Wunderlich, 1870) [1].
Η πρώτη δημοσίευση για τον πυρετό αγνώστου αιτιολογίας εμφανίσθηκε στην βιβλιογραφία το 1930 [2].
Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας (ΠΑΑ) ορίσθηκε το 1961 από τους Petersdorf και Beeson ως ο πυρετός του οποίου η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από
3 εβδομάδες, με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 38,3 C
και για τον οποίο δεν επετεύχθη διάγνωση μετά από
μια εβδομάδα νοσηλείας σε νοσοκομείο [3]. Η εφαρμογή
αυτού του ορισμού, κατέστησε δυνατή την παρουσίαση μεγάλων σειρών ασθενών με ΠΑΑ. Έτσι μέσα σε
μερικές δεκαετίες, διευκόλυνε την κατανόηση, την παρακολούθηση της αλλαγής της παρουσίασής του και

την αντιμετώπιση των ασθενών με ΠΑΑ. Το 2003, με
δεδομένο ότι στην σύγχρονη εποχή, ο απαιτούμενος
έλεγχος, εφόσον ο ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση, είναι δυνατόν να γίνει στα εξωτερικά ιατρεία,
ο ορισμός αυτός τροποποιήθηκε και δεν απαιτείται
πλέον η ενδονοσοκομειακή νοσηλεία για να ορισθεί ότι
κάποιος ασθενής ανήκει στην ομάδα πυρετού αγνώστου αιτιολογίας [4- 8]. Μία επιπλέον αλλαγή η οποία
έγινε την ίδια εποχή είναι ο διαχωρισμός του ΠΑΑ σε 4
κατηγορίες: κλασσικός ΠΑΑ, ΠΑΑ επί ουδετεροπενίας,
ΠΑΑ επί HIV, και ενδονοσοκομειακός ΠΑΑ. [5-8]
Από την μέχρι σήμερα βιβλιογραφία [3, 9-25], τα νοσήματα τα οποία δύνανται να εκδηλωθούν σαν ΠΑΑ
διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: λοιμώξεις,
νεοπλάσματα και τα νοσήματα του συνδετικού ιστού.
Θα αναφερθούμε στην συνέχεια στα νεοπλάσματα
ως αίτια πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.
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Πυρετός και νεοπλασίες
Ο πυρετός εθεωρείτο μια γνωστή εκδήλωση των
νεοπλασμάτων για πολλά χρόνια. Ο Briggs μελέτησε
238 κακοήθειες και διαπίστωσε ότι ο πυρετός υπήρχε
σε 38% των ασθενών με νεοπλασία. Ωστόσο μόνο 2,9%
από αυτούς τους ασθενείς είχαν επιμένοντα πυρετό.
[27] Αυτή και άλλες μελέτες [28] είχαν δώσει την εντύπωση ότι ο πυρετός ήταν εξαιρετικά συχνή εκδήλωση
των νεοπλασμάτων.
Οι Browder, Huff και Petersdorf μελέτησαν την σημασία του πυρετού στην νεοπλασματική νόσο σε 343
ασθενείς με καρκίνο [29, 30]. Οι συγγραφείς αυτοί, βρήκαν επίσης υψηλή επίπτωση πυρετού σε ασθενείς με
καρκίνο, αλλά τα δεδομένα τους υποδείκνυαν ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις, υπεύθυνα για τον πυρετό
ήταν είτε λοιμώξεις είτε απόφραξη οφειλόμενη στον
όγκο και ο πυρετός υποχωρούσε αυτόματα με την
κατάλληλη αγωγή. Οι συγγραφείς αυτοί συμπέραναν
ότι πυρετός οφειλόμενος στον όγκο αυτόν καθ’ αυτόν
ήταν σπάνιος, με συχνότητα 4-5% στους ασθενείς της
μελέτης τους. Τα συχνότερα νεοπλάσματα τα οποία
παρουσιάζονταν με πυρετό οφειλόμενο στον όγκο
καθ’ εαυτόν, σε αυτές τις μελέτες, ήταν η νόσος του
Hodgkin, τα μυξώματα, το υπερνέφρωμα, το οστεογενές σάρκωμα αν και έχει αναφερθεί μια ποικιλία
άλλων όγκων οι οποίοι συνοδεύονταν από την παρουσία πυρετού. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από άλλες μελέτες [31].
Ο σχετιζόμενος με την νεοπλασία πυρετός συνήθως ορίζεται σαν ανεξήγητος πυρετός, ο οποίος
συνυπάρχει με την ανάπτυξη του όγκου, υποχωρεί
άμεσα με την απομάκρυνση ή τον έλεγχο με θεραπεία
του όγκου και επανεμφανίζεται με την υποτροπή του
όγκου. Επίσης, όταν ο πυρετός επιμένει επί μη ελεγχόμενου όγκου, χωρίς άλλη εμφανή αιτία, η νεοπλασία
είναι η πιθανή αιτία του πυρετού [32].
Στην νόσο του Hodgkin ο πυρετός σαν συστηματική εκδήλωση αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο, σε
κάθε στάδιο της νόσου και απαιτείται η υποχώρησή
του για την απόδειξη ανταπόκρισης της νόσου και
επακόλουθης ίασης. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την
σημασία του πυρετού, όσον αφορά την πρόγνωση, σε
άλλους όγκους.
Η αιτιολογία του νεοπλασματικού πυρετού, αποδίδεται στην απελευθέρωση πυρετογόνων από τα κύτταρα του όγκου, τα φυσιολογικά λευκοκύτταρα, η από
μια ποικιλία άλλων φυσιολογικών κυττάρων τα οποία
εκκρίνουν ενδογενή πυρετογόνα. Για παράδειγμα το
κύτταρα Kupffer του ήπατος περιέχουν ενδογενή πυρε-

τογόνα τα οποία είναι δυνατόν να προξενούν πυρετό
επί ηπατώματος η επί ηπατικών μεταστάσεων από άλλους όγκους [33]. Τα νεοπλασματικά κύτταρα παράγουν
επίσης πυρετογόνα. Έχει δειχθεί η ύπαρξη πυρετογόνων
ουσιών σε νεοπλασματικό ιστό ασθενών με υπερνέφρωμα και νόσο του Hodgkin [34]. Επί παρανεοπλαστικού πυρετού η θεραπεία πρέπει να κατευθύνεται έναντι
του νεοπλάσματος. Οι περισσότερο δραματικές ανταποκρίσεις σε αυτές τις περιπτώσεις αφορούν ασθενείς
με νόσο του Hodgkin ή υπερνέφρωμα.

Συχνότητα των νεοπλασμάτων ως
αίτια ΠΑΑ
Στις μελέτες της δεκαετίας του 1970 και του 1980
τα νεοπλάσματα αποτελούσαν το 17-30% των νοσημάτων τα οποία ήταν αίτια ΠΑΑ [4]. Ωστόσο, την δεκαετία του 1990 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε περίπου
9-20%, λόγω της ευρύτερης χρήσης των βελτιωμένων
απεικονιστικών τεχνικών (κυρίως το υπερηχογράφημα και η αξονική τομογραφία) οι οποίες διευκόλυναν
την πρώιμη αποκάλυψη της υποκείμενης νεοπλασίας.
[4, 13, 15, 19, 24]. Η παρατήρηση αυτή, όμως, δεν μειώνει
την σημασία της αναζήτησης νεοπλασίας στην αρχική
διαγνωστική μελέτη ενός ασθενούς με ΠΑΑ.
Σε παλαιότερες μελέτες [3, 4, 11, 13, 15, 17, 18] περιλαμβάνονται συνολικά περίπου 1200 ασθενείς με τη
διάγνωση νεοπλασίας και τα συχνότερα αναφερόμενα νεοπλάσματα είναι η νόσος του Hodgkin, τα μη
Hodgkin λεμφώματα και το καρκίνωμα του νεφρού, αν
και όλα τα νεοπλάσματα έχουν αναφερθεί σαν αίτια πυρετού σε αναφορές περιπτώσεων. Πρέπει να
σημειωθεί, ότι οι περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες
είναι μικρές, με 40 – 300 ασθενείς, αναδρομικές, με έλλειψη σκέλους ελέγχου [24-25].
Τα νεοπλάσματα τα οποία συχνότερα έχουν αναφερθεί σαν αίτια πυρετού αγνώστου αιτιολογίας είναι
[35]:
Νεοπλάσματα
• Κακοήθη
• Καρκίνος παχέος εντέρου
• Καρκίνος χοληδόχου κύστης
• Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα καθώς και μεταστάσεις από άλλους όγκους στο ήπαρ
• Λεμφώματα (ειδικά τα Non Hodgkin)
• Ανοσοβλαστικό T-cell λέμφωμα
• Λευχαιμίες
• Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση
• Κακοήθης ιστιοκυττάρωση
• Καρκίνος παγκρέατος
• Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα
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• Σάρκωμα
• Καλοήθη
• Κολπικό μύξωμα
• Νόσος Castleman
Σε πρόσφατη μεγάλη αναδρομική μελέτη [26] ερευνήθηκε το ποσοστό των νεοπλασμάτων τα οποία
αποτελούσαν την διάγνωση επί πυρετού αγνώστου
αιτιολογίας, σε μια βάση δεδομένων η οποία αφορούσε τις εισαγωγές σε όλα τα νοσοκομεία της Δανίας,
επί μία 20ετία με αιτία εισόδου την διάγνωση ΠΑΑ.
Εντοπίσθηκαν και μελετήθηκαν 43.205 ασθενείς με ΠΑΑ.
Από αυτούς οι 399 είχαν την διάγνωση νεοπλασίας.
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι ασθενείς με
αιτία εισόδου ΠΑΑ είχαν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν νεοπλασία σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Αλλά και το για το κάθε νεόπλασμα ξεχωριστά
η επίπτωση στους ασθενείς με ΠΑΑ ήταν μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη στον γενικό πληθυσμό. Τα συχνότερα νεοπλάσματα τα οποία καταγράφηκαν και το
ποσοστό επίπτωσης ήταν: Νόσος του Hodgkin (27,8%),
μη Hodgkin λεμφώματα (9,9%), σαρκώματα (2,3%), πρωτοπαθή νεοπλάσματα ήπατος (2,0%), λευχαιμίες (6,2%),
πολλαπλό μυέλωμα (2,3%), όγκοι εγκεφάλου (5,2%) καρκίνωμα παγκρέατος (3,7%) καρκίνος παχέος εντέρου
(2,7%), καρκίνωμα χοληδόχου (2,2%), καρκίνωμα νεφρού
(2,6%), καρκίνωμα ωοθηκών (1,9%), καρκίνωμα στόματος
(1,7%), καρκίνωμα πνευμόνων (1,5%), καρκίνωμα προστάτου (1,4%), καρκίνωμα ουροδόχου (1,3%), καρκίνωμα
μαστού (1,3%), καρκίνωμα στομάχου (1,2%) και καρκίνωμα ορθού (0,8%). Επιπλέον, ο ΠΑΑ συνδεόταν επίσης με
μεγαλύτερο κίνδυνο διάγνωσης του νεοπλάσματος σε
προχωρημένο στάδιο και χειρότερη πρόγνωση.
Διαγνωστικη προσεγγιση

Ιστορικό και φυσική εξέταση
Ένα λεπτομερές ιστορικό, επί ΠΑΑ πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: πρόσφατα ταξίδια, έκθεση σε ζώα, ανοσοκαταστολή, λαμβανόμενα
φάρμακα, εντοπισμένα συμπτώματα [36]. Κατά την αναζήτηση των νεοπλασμάτων, ως αίτια ΠΑΑ, ενδιαφέρουν
επίσης το κληρονομικό ιστορικό, το ιστορικό ύπαρξης
κακοήθειας στο παρελθόν καθώς και η χορήγηση χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπισή
της. Η φυσική εξέταση πρέπει να είναι σχολαστική και
να επαναλαμβάνεται τακτικά σε αναζήτηση σημείων τα
οποία δυνατόν να θέσουν την διάγνωση.

Εργαστηριακός έλεγχος
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Δεν υπάρχει καθορισμένος σταθερός εργαστηριακός έλεγχος επί ΠΑΑ. Ωστόσο οι ελάχιστες διαγνωστικές εξετάσεις που συνιστώνται είναι οι ακόλουθες:
ΤΚΕ, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, γαλακτική αφυδρογονάση, δερμοαντίδραση φυματίνης, αντισώματα έναντι
HIV, τρείς καλλιέργειες αίματος από διαφορετικά σημεία σε περίοδο μερικών ωρών, χωρίς την χορήγηση
αντιβιοτικών, ρευματοειδής παράγοντας, κρεατινική
φωσφοκινάση, ετερόφιλα αντισώματα σε παιδιά και
νέους ενήλικες, αντιπυρηνικά αντισώματα, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού, αξονική τομογραφία κοιλιάς,
αξονική τομογραφία θώρακος [36].
Από τον ανωτέρω έλεγχο, η ΤΚΕ έχει μελετηθεί περισσότερο στο παρελθόν, όσον αφορά την συμβολή
της στην αναζήτηση νεοπλασίας επί ΠΑΑ. Σε μία μελέτη έγινε ανασκόπηση 263 ασθενών με ΠΑΑ και άνοδο
της ΤΚΕ μεγαλύτερη από 100mm/h [38]. Το 58% των
ασθενών είχαν κακοήθεια, συχνότερα λέμφωμα, μυέλωμα η μεταστατικό καρκίνωμα του μαστού και του
παχέος εντέρου και 25% είχαν λοιμώξεις όπως ενδοκαρδίτιδα ή φλεγμονώδη νοσήματα, όπως ρευματοειδή
αρθρίτιδα η γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα.
Η μέτρηση της ΤΚΕ φαίνεται να έχει την μέγιστη
αξία της στη διαπίστωση σοβαρής υποκείμενης αιτίας
του ΠΑΑ, αν και αντιδράσεις υπερευαισθησίας, θρομβοφλεβίτις και νεφρικά νοσήματα, ειδικότερα νεφρωσικό σύνδρομο, δυνατόν να συνοδεύονται από μεγάλη
αύξηση της ΤΚΕ σε απουσία λοίμωξης η κακοήθειας.
Φυσιολογική ΤΚΕ επίσης υποδεικνύει ότι απουσιάζει κάποια σημαντική φλεγμωνώδης επεξεργασία,
οποιασδήποτε αιτιολογίας. Όμως πρέπει να τονισθεί
ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Σαν παράδειγμα μερικοί
ασθενείς με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα δυνατόν να
έχουν φυσιολογική ΤΚΕ [39].
Δεν υπάρχουν μελέτες για την αξία της αξονικής
θώρακος και κοιλιάς για την αναζήτηση νεοπλασίας
επί ΠΑΑ. Για την αναζήτηση οποιασδήποτε αιτιολογίας
σε ασθενείς με ΠΑΑ, η αξονική θώρακος έχει ευαισθησία περίπου 92% και ειδικότητα 63% και η αξονική κοιλίας έχει ευαισθησία 82% και ειδικότητα 77% [23].
Παρομοίως, δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες να
εστιάζουν στην χρησιμότητα του σπινθηρογραφήματος με gallium-67, για την αναζήτηση νεοπλασίας επί
ασθενών με ΠΑΑ. Σε μία μελέτη για την χρησιμότητα
του gallium-67 για την διάγνωση οποιασδήποτε αιτίας
(λοίμωξη, αγγειίτιδας, νεόπλασμα) επί ΠΑΑ αναφέρεται ότι συνέβαλε στην διάγνωση 29% των περιστατικών [47]. Ωστόσο η ευαισθησία της μεθόδου για την
αναζήτηση συμπαγών νεοπλασμάτων δεν είναι ικανοποιητική [48].
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Το FDG-PET δεν έχει καθιερωθεί ακόμη σαν απαραίτητη εξέταση επί ΠΑΑ, αν και είναι πολύ ευαίσθητο στην εντόπιση ανατομικών σημείων με φλεγμονή η
κακοήθεια [40, 41]. Υπερέχει από το σπινθηρογράφημα
με γάλλιο, γιατί είναι θετικό σε αγγειίτιδες μεγάλων
αγγείων, οι οποίες είναι συχνές σε ηλικιωμένους με
ΠΑΑ και λόγω του μικρότερου φορτίου ακτινοβολίας.
Μειονεκτεί όμως λόγω του υψηλού κόστους και της
μικρής διαθεσιμότητας [41]. Δεν αποτελεί πανάκεια σε
ασθενείς με ΠΑΑ εφ’ όσον 64% των FDG-PET όπως
φάνηκε σε μία μελέτη δεν συμβάλουν στην διάγνωση,
αν και η πλειονότητα από αυτά έγιναν σε ασθενείς οι
οποίοι δεν είχαν τελική διάγνωση [41]. Αντίθετα, τελική
διάγνωση τέθηκε σε 38% των ασθενών με φυσιολογικό
FDG-PET στην ίδια μελέτη.
Σε πρόσφατη προοπτική αλλά μικρού μεγέθους
μελέτη, με 70 ασθενείς με ΠΑΑ, το FDG-PET συνέβαλε
στην τελική διάγνωση του 50% των ασθενών [40]. Το
33% των FDG-PET από όλα όσα έγιναν βοήθησαν στην
διάγνωση. Η ευαισθησία του ήταν 88% και η ειδικότητά του 77%. Τα νεοπλάσματα αποτελούσαν ποσοστό
7% αυτής της σειράς και το FDG-PET ήταν θετικό σε
όλα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το FDG-PET δεν ήταν
βοηθητικό σε κανέναν ασθενή με φυσιολογική ΤΚΕ η
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.
Η μέθοδος αυτή δύναται να λάβει σημαντική θέση
στην εκτίμηση των ασθενών με ΠΑΑ [40] αλλά τα μέχρι
σήμερα δεδομένα δεν είναι αρκετά για να θεωρηθεί
καθιερωμένη εξέταση.
Η αξία των νεοπλασματικών δεικτών επί ΠΑΑ δεν
έχει μελετηθεί. Κανένας νεοπλασματικός δείκτης δεν
θέτει την διάγνωση μιας συγκεκριμένης κακοήθειας
[42-46]. Ωστόσο η χρήση τους δυνατόν να είναι βοηθητική για την κατεύθυνση του απεικονιστικού ελέγχου
και την λήψη βιοψίας η οποία θα θέση την διάγνωση.

Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας επί
ουδετεροπενίας.
Σαν εμπύρετη ουδετεροπενία ορίζεται η κατάσταση στην οποία η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από
38,3οC διάρκειας μεγαλύτερης από μία ώρα και ο
απόλυτος αριθμός πολυμορφοπυρήνων είναι μικρότερος από 500 η μικρότερος από 1000 με προβλεπόμενη
ταχεία μείωση [32].
Λοίμωξη αποδεικνύεται μόνο σε μικρό ποσοστό
αυτών των ασθενών. Σε ποσοστό περίπου 50% δεν
αποδεικνύεται λοίμωξη. Μικροβιολογική απόδειξη λοίμωξης υπάρχει μόνο σε ποσοστό 30% (κυρίως βακτηριαιμία) και σε ποσοστό 20% υπάρχει κλινική απόδειξη
της λοίμωξης.

Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς είναι ευαίσθητοι σε
εστιακές βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις, σε
συστηματικές βακτηριακές λοιμώξεις, σε λοιμώξεις οι
οποίες αφορούν καθετήρες (περιλαμβανομένης της σηπτικής θρομβοφλεβίτιδος) και σε περιπρωκτικές λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις από Candida και Aspergillus είναι
συνήθεις. Μερικές φορές αιτία ΠΑΑ σε αυτήν την ομάδα
αποτελούν λοιμώξεις οφειλόμενες σε απλό έρπητα και
σε κυτταρομεγαλοϊό. Αν και η διάρκεια της ασθένειας
μπορεί να είναι σύντομη σε αυτούς τους ασθενείς , οι
συνέπειες μιας μη αντιμετωπιζόμενης λοίμωξης, δυνατόν να είναι καταστροφικές. Γι αυτόν τον λόγο ο πυρετός πρέπει να χρησιμοποιείται σαν δείκτης λοίμωξης,
ακόμη και αν υπάρχουν άλλες πιθανές αιτίες πυρετού
(π.χ. η κακοήθεια αυτή καθαυτή, φάρμακα, παράγωγα
αίματος, θρομβοφλεβίτις). Η σημαντικότερη ενέργεια
στον χειρισμό της εμπύρετης ουδετεροπενίας είναι η
άμεση χορήγηση των κατάλληλων ευρέος φάσματος
αντιβιοτικών. Η Infectious Disease Society of America
(IDSA) δημοσιεύει εκτεταμένες οδηγίες χειρισμού των
ουδετεροπενικών ασθενών [37].
Η αρχική εκτίμηση συνίσταται από πλήρες ιστορικό και λεπτομερή φυσική εξέταση με ειδική προσοχή
στην στοματική κοιλότητα, δέρμα, σημεία εισόδου καθετήρων και την περιπρωκτική περιοχή. Η στοματική
κοιλότητα μπορεί να δείχνει βλεννογονίτιδα, ουλοστοματίτιδα από επαναδραστηριοποίηση απλού έρπητα
και/ή άφθες. Σε ασθενείς με παρατεταμένη ουδετεροπενία ή εκείνους οι οποίοι ελάμβαναν κορτικοειδή σε
υψηλές δόσεις, δύναται να βρεθεί μυκητιασική λοίμωξη
της υπερώας τυπικά από ασπέργιλλο η ζυμομύκητες.
Μία μελανή νεκρωτική εσχάρα είναι το συνηθέστερο
σημείο τέτοιας λοίμωξης. Λεπτομερής έλεγχος του
δέρματος, περιλαμβανομένων των ονύχων δύναται
να αποκαλύψει βλάβη η οποία να είναι η πύλη εισόδου
της συστηματικής λοίμωξης. Τα σημεία εισόδου καθετήρων και οι περιοχές προηγουμένων διακοπών της
συνεχείας του δέρματος (χειρουργικά τραύματα και
σημεία βιοψιών) πρέπει να ψηλαφώνται. Το περίνεο
και η περιπρωκτική περιοχή αποτελούν συχνά παραμελημένες πηγές λοίμωξης και χρειάζεται προσεκτικός
έλεγχος και ψηλάφηση.
Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο με
πλήρεις ηπατικές δοκιμασίες, τουλάχιστον δύο καλλιέργειες αίματος και καλλιέργεια ούρων. Μία αρχική
απλή ακτινογραφία θώρακος είναι χαμηλής απόδοσης
σε ασθενείς χωρίς σημεία από το αναπνευστικό και σε
καλή γενική κατάσταση. Εν τούτοις σε ασθενείς οι οποίοι
θα χρειασθούν νοσηλεία και σε αυτούς οι οποίοι έχουν
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υψηλότερο κίνδυνο λοίμωξης (π.χ. αιματολογική κακοήθεια, αναμενόμενη παρατεταμένη ουδετεροπενία, χρήση
κορτικοστεροειδών) η ακτινογραφία θώρακος πρέπει να
περιλαμβάνεται στον αρχικό έλεγχο. Πριν την έναρξη της
αγωγής με αντιβιοτικά πρέπει να λαμβάνονται δείγματα για καλλιέργεια από πιθανά σημεία λοίμωξης όπως
δερματικές βλάβες η πτύελα. Εν τούτοις δεν πρέπει να
καθυστερεί η χορήγηση αντιβιοτικών αν οι καλλιέργειες
δεν δύνανται να ληφθούν γιατί ο εμπύρετος ουδετεροπενικός ασθενής αποτελεί επείγον περιστατικό.
Σε αυτούς τους ασθενείς σοβαρή βλεννογονίτις,
προφύλαξη με κινολόνη, αποικισμός με ανθεκτικό σε
πενικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, εμφανής λοίμωξη σχετιζόμενη με καθετήρα ή υπόταση, επιβάλει
την χρήση βανκομυκίνης μαζί με κεφταζιδίμη, κεφεπίμη,
ή μιας καρβαπενέμης με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη για
την εξασφάλιση εμπειρικής κάλυψης έναντι βακτηριαιμικής σήψης [37].
Τα πυρετικά επεισόδια, επί ουδετεροπενίας χωρίς
εμφανή πηγή οφείλονται στις περισσότερες περιπτώσεις σε βακτηριαιμία. Οι μυκητιασικές λοιμώξεις επικρατούν των βακτηριαιμκών μετά την οξεία περίοδο
(μετά από επτά ημέρες) [6].
Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας σε αυτόν τον
πληθυσμό προβληματίζει ιδιαίτερα επειδή συμβαίνει
επί μίας σοβαρής υποκείμενης καταστάσεως η οποία
δύναται αφ’ εαυτού να παρουσιάσει πυρετό. Επιπρόσθετα οι ασθενείς συχνά παίρνουν αρκετά φάρμακα
(συμπεριλαμβανομένων αντιβιοτικών), παράγοντες αίματος και έχουν ανοσοκαταστολή διαφόρου βαθμού.
Οι ασθενείς οι οποίοι είναι λήπτες μεταμόσχευσης, δυνατόν να παρουσιάζουν αποβολή μοσχεύματος [36].
Ο πυρετός, ακόμη και όταν είναι ανεξήγητος, συνήθως υποχωρεί με την επανεμφάνιση των ουδετεροφίλων. Όταν ο πυρετός επιμένει ή επανεμφανίζεται όταν ο ασθενής δεν είναι πια ουδετεροπενικός, η
ηπατοσπληνική καντιντίαση πρέπει να ερευνάται με
προσοχή [36].
Έχει προταθεί από κάποιους νέος ορισμός του
ΠΑΑ στους ουδετεροπενικούς ασθενείς ώστε να αρχίζει μετά τις τρείς ημέρες με σκοπό να καθορισθούν
σταθερά κριτήρια για τις μελλοντικές μελέτες αυτής
της κατάστασης [6].
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ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚA ΠΥΡΕΤΙΚA ΣYΝΔΡΟΜΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚH ΠΡΟΣΠEΛΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚH ΠΑΡEΜΒΑΣΗ
Χ Σφοντούρης

Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολλές φόρες ο κλινικός γιατρός έρχεται αντιμέτωπος με αρρώστους που εμφανίζουν πυρετό αγνώστου
αιτιολογίας που επαναλαμβάνεται για μήνες ή χρόνια
χωρίς στοιχεία ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης. Στις
περιπτώσεις αυτές μετά τον αποκλεισμό των ασυνήθιστων λοιμώξεων των αυτοάνοσων νοσημάτων και της
κακοήθειας θα καταλήξει σ’ ένα σύνολο διαταραχών
με κύριο, χαρακτηριστικό τα επεισόδια πυρετού. Η διάγνωση σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντική λόγω
πιθανής επιβολής εν δυνάμει θεραπείας, παρακολούθησης για την ανάπτυξη δευτερογενούς αμυλοείδωσης και
την ανάγκη για γενετική συμβουλευτική.(1) Η λήψη καλού
ιστορικού η αναζήτηση οικογενειακού ιστορικού, η παρουσία κοιλιακού άλγους, πόνου στο στήθος, διάρροιας,
αφθώδους στοματίτιδας, φαρυγγίτιδας, μυαλγιών μεταναστευτικού τύπου, αρθραλγιών, αρθρίτιδας, ερυθηματώδους εξανθήματος με βλατίδες (άνω κάτω άκρων), ή
πολύμορφου εξανθήματος θα θέσει τις υπόνοιες για τη
διάγνωση του αυτοφλεγμονώδους νοσήματος. Η ιδιαίτερη προσοχή στην κλινική πορεία της νόσου θα βοηθήσει
τον κλινικό γιατρό και θα τον καθοδηγήσει να αποφασίσει γενετικό έλεγχο.(2) Οι αυτοφλεγμονώδεις ασθένειες
είναι σχετικά σπάνιες και προκύπτουν από μεταλλάξεις
σε γονίδια και μόνο. Προκύπτουν από την ακατάλληλη
ενεργοποίηση αντιγόνο-ανεξάρτητων φλεγμονωδών μηχανισμών. Από τις αυτοφλεγμονώδεις αυτές παθήσεις
οι εμφανείς μεσολαβητές και τα κύτταρα του έμφυτου
ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν σε γενικές γραμμές να θεωρηθούν ότι αποτελούν τις πρωταρχικές ασθένειες της έμφυτης ανοσίας αν και τα γενετικά ελαττώματα που είναι υπεύθυνα για την αυτοφλεγμονή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσουν τα κύτταρα
του προσαρμοσμένου ανοσοποιητικού συστήματος. Οι
πρωτότυπες αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές αποτελούν
τα περιοδικά πυρετικά σύνδρομα. Χαρακτηρίζονται από
φυσιολογική, άλλες φορές υπερβολική ενεργοποίηση των
φλεγμονωδών οδών με απουσία αντιγόνου (άμεση αυτοανοσία). Ωστόσο πολλές φορές ο πυρετός δεν είναι
το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό. Εκτός από τον
γνωστό σε όλους Μεσογειακό πυρετό με την πρόοδο
της τεχνολογίας ανακαλύφθηκαν διάφορες μεταλλάξεις

γονιδίων σε σχέση με διαφορετική κλινική σημειολογία. (3)
Αυτά τα σύνδρομα ταξινομήθηκαν σε ομάδες με διάφορα
χαρακτηριστικά όπως τα σύνδρομα που σχετίζονται με
τον υποδοχέα TNF-1(TRAPS), τo HYPER- IgD σύνδρομο. Το
PFARA σύνδρομο με επεισόδια αφθώδους στοματίτιδας,
φαρυγγίτιδας αδενίτιδας και με αιφνίδια έναρξη. Στα
περιοδικά σύνδρομα με κρυοπυρίνη (CAPS) ο πυρετός
είναι επικουρικό και όχι κυρίαρχο σημείο. Το PAPA σύνδρομο ή σύνδρομο άσηπτης αρθρίτιδας του γαγγραινώδους πυοδέρματος που συνοδεύεται με ακμή. Το Blau
σύνδρομο χαρακτηρίζεται από κοκκιωματώδη φλεγμονή
δέρματος αρθρώσεων και οφθαλμών.(4)
Η διάλεξη θα ασχοληθεί με την διερεύνηση και
την τεκμηρίωση των εκδηλώσεων (ρευματικών και μη)
προσδιορίζοντας από τη σκοπιά του ειδικού γιατρού
τα ανωτέρω σύνδρομα και τι νεότερο υπάρχει στην
αντιμετώπιση τους.(5-6)
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Περιοδικά εμπύρετα σύνδρομα:
Διαγνωστική Προσπέλαση - Θεραπευτική παρέμβαση
ΓΑ Κατσίκας
Ρευματολόγος, Επιμελητής Α’, Ρευματολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
The early diagnosis and the thorough understanding of the underlying pathogenetic mechanisms of the hereditary febrile
syndromes were mainly attributed to the great evolution in molecular genetics in the past two decades. Early diagnosis
means better prognosis while interpretation of pathophysiology of the diseases means targeted therapeutic approach.
On the other hand, the value of history and clinical examination in diagnosing the hereditary febrile syndromes is still
strong. Every patient (especially a young one) with an intermittent fever of maximum two weeks duration is possible
to suffer by any of the periodic febrile syndromes. Being familiar with the characteristic signs and symptoms of each
syndrome makes is crucial for the right diagnosis. Molecular genetics, then, play a confirmatory role. With up to date
knowledge hereditary febrile syndromes are not yet considered as typical diseases of particular ethnic groups. That is
a good reason for the modern general practitioner in Greece, nowadays, to be familiar with these syndromes. Familial
Mediterranean fever (FMF) is the most known and common hereditary febrile syndrome. Apart from FMF five more
syndromes comprised the group. These syndromes can be classified in a wider group of syndromes the so called autoinflammatory syndromes. Their common pathogenetic basis is a disorder of the physical (innate) immunity which leads
to inappropriate activation of inflammatory mechanisms. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 38-48, 2011.
Key words: familial mediterranean fever, autoinflammatory diseases, cryopyrinoparhies

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μεγάλη πρόοδος των τελευταίων δύο δεκαετιών στη μοριακή γενετική βοήθησε αρκετά στην πρωϊμότερη διάγνωση των κληρονομικών εμπυρέτων συνδρόμων και στην κατανόηση σε βάθος των παθογενετικών διαδικασιών
που προκαλούν την εκδήλωσή των. Η έγκαιρη διάγνωση σχετίζεται με την καλύτερη πρόγνωση ενώ η γνώση της
παθογένειας με τη στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Όμως, η αξία του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης
στη διάγνωση των περιοδικών εμπυρέτων συνδρόμων δεν πρόκειται στο προσεχές (τουλάχιστο) μέλλον να μειωθεί. Κάθε ασθενής (ιδιαίτερα νέος στην ηλικία) που παρουσιάζει διαλείποντα επεισόδια εμπυρέτου διάρκειας
εώς 2 εβδομάδων θα πρέπει να θεωρείται υποψήφιος πάσχων από κάποιο περιοδικό εμπύρετο σύνδρομο. Η
γνώση ορισμένων χαρακτηριστικών συμπτωμάτων και σημείων (που θα αναλυθούν εκτενέστερα στο κείμενο),
κατευθύνει τη διαγνωστική σκέψη προς συγκεκριμένο σύνδρομο και οι σύγχρονες μοριακές τεχνικές έρχονται
να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση. Ο σύγχρονος ιατρός θεραπευτής πρέπει να είναι εξοικειωμένος τα εμπύρετα
περιοδικά σύνδρομα μιας και η διαρκώς αναεούμενη βιβλιογραφία δείχνει ότι (σε αντίθεση με ότι πιστεύαμε στο
παρελθόν) τα νοσήματα αυτά απέχουν από το να χαρακτηρισθούν τυπικά για συγκεκριμένες εθνικές ομάδες. Το
πιο γνωστό και συχνό περιοδικό εμπύρετο νόσημα είναι ο οικογενής Μεσογειακός πυρετός. Άλλα πέντε σύνδρομα συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία που με τη σειρά της υπάγεται σε μια ευρύτερη ομάδα νοσημάτων,
τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Όπως υποδηλώνεται από το όνομά τους, κοινή παθογενετική τους βάση φαίνεται ότι είναι μια διαταραχή της φυσικής ανοσίας με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη κινητοποίηση φλεγμονωδών
μηχανισμών. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 38-48, 2011.
Λέξεις κλειδιά: αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, οικογενής μεσογειακός πυρετός, κρυοπυρινοπάθειες
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Εισαγωγή

1) ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Τα εμπύρετα περιοδικά σύνδρομα περιλαμβάνουν
μια σειρά κληρονομούμενων νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από υποτροπιάζοντα επεισόδια εμπυρέτου
συνοδευόμενα από ποικιλία φλεγμονωδών εκδηλώσεων από τους ορογόνους, τις αρθρώσεις και το δέρμα1.
Μπορούν να ενταχθούν σε μια ευρύτερη κατηγορία
νοσημάτων στα λεγόμενα αυτοφλεγμονώδη νοσημάτα. Τα αυτο-φλεγμονώδη νοσήματα κατ΄ ουσίαν αποτελούν πρωτοπαθείς παθήσεις της έμφυτης (φυσικής)
ανοσίας μιας και προκαλούνται μέσω παθολογικής
ενεργοποίησης αντιγονοανεξάρτητων φλεγμονωδών
μηχανισμών2. 
Στην ομάδα των εμπυρέτων περιοδικών συνδρόμων περιλαμβάνονται οι εξής νοσολογικές οντότητες:
- ο οικογενής Μεσογειακός πυρετός (ΟΜΠ) (familial
Mediterranean fever –FMF)
- τ ο σύνδρομο υπερ IgD ανοσοσφαιρίνης (hyperIgD syndrome – HIDS)
- τ ο σχετιζόμενο με τον υποδοχέα του παράγοντα νέκρωσης των όγκων σύνδρομο (TNF receptor
associated periodic syndrome – TRAPS)
- τ ο οικογενές ψυχρό αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο
(Familial cold auto-inflammatory syndrome – FCAS)
- τ ο σύνδρομο Muckle – Wells (MWS)
- τ ο νεογνικής έναρξης πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο (neonatal onset multisystem
inflammatory disorder syndrome NOMID) / χρόνιο
νευρολογικό δερματικό και αρθρικό σύνδρομο
βρεφών (CINCA)
Τα σύνδρομα FCAS, MWS και NOMID/CINCA ονομάζονται και κρυοπυρινοπάθειες ή σύνδρομα σχετιζόμενα με την κρυοπυρίνη.
Αν και ο κληρονομικός χαρακτήρας των περιοδικών
συνδρόμων ήταν γνωστός από παλιά, η ανακάλυψη
του γονιδίου του FMF στα 19923 αποτέλεσε επανάσταση. Στην επόμενη δεκαετία ταυτοποιήθηκαν τα γονίδια
που ευθύνονται και για τα υπόλοιπα σύνδρομα.
Το κύριο κλινικό χαρακτηριστικό των συνδρόμων
είναι ο πυρετός ο οποίος είναι μάλλον υποτροπιάζων
παρά περιοδικός. Ο κοιλιακός πόνος, ο πλευριτικός
πόνος, η διάρκεια των επεισοδίων, η πρώιμη έναρξη
των κλινικών χαρακτηριστικών, το οικογενειακό ιστορικό υποτροπιαζόντων εμπυρέτων κατευθύνει τη διαγνωστική σκέψη προς τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα.
Η σημασία της διάγνωσης έγκειται στην αποφυγή της
δευτεροπαθούς αμυλοείδωσης που αποτελούσε στο
παρελθόν συχνή επιπλοκή των αδιάγνωστων και κατ΄
επέκταση αθεράπευτων περιοδικών συνδρόμων1.

Ο οικογενής μεσογειακός πυρετός (ΟΜΠ) είναι η
πιο γνωστή και περισσότερο μελετημένη πάθηση από
όσες συμπεριλαμβάνονται στα κληρονομικά εμπύρετα σύνδρομα. Μεταβιβάζεται με τον υπολειπόμενο
αυτοσωμικό τύπο και προσβάλλει κυρίως άτομα του
μεσογειακού χώρου με ιδιαίτερη προτίμηση στους Σεφαρδείτες Εβραίους, Τούρκους, Βορειαφρικάνους και
Αρμένιους και λιγότερο στους Ιταλούς και Έλληνες. Η
σποραδική διαπίστωση περιπτώσεων ΟΜΠ σε άτομα
και διαφορετικών εθνοτήτων, αποδυκνείει ότι η καταγωγή δεν αρκεί για τον αποκλεισμό την νόσου1.

Κλινικές εκδηλώσεις
Η πρώτη εκδήλωση της νόσου εμφανίζεται πριν
τα 10 έτη στο 65% των περιπτώσεων (και πριν τα 20
έτη στο 95%)4. Η τυπική εισβολή χαρακτηρίζεται από
εμπύρετο και ορογονίτιδα που διαρκεί 1-3 ημέρες και
αποδράμει αυτόματα. Ο πυρετός και ο πόνος ξεκινούν
απότομα και κορυφώνονται γρήγορα. Σε κάποιους
ασθενείς υπάρχουν και πρόδρομα συμπτώματα5. Τα
μεσοδιαστήματα μεταξύ των κρίσεων είναι ελεύθερα
συμπτωμάτων. Δεν υπάρχει σταθερή περιοδικότητα
στην εμφάνιση των κρίσεων ούτε και σαφείς εκλυτικοί
παράγοντες για την πλειονότητα των ασθενών1.
Ο πυρετός είναι υψηλότερος στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες και παραμένει υψηλός σε όλη τη
διάρκεια της κρίσης αν δεν αντιμετωπισθεί με αντιπυρετικά.
Η περιτονίτιδα είναι η συχνότερη προσβολή των
ορογόνων μιας και εμφανίζεται στο 95% των ασθενών4. Η κλινική εικόνα μπορεί να μιμηθεί οξεία κοιλία με εντονότατο πόνο, ευαισθησία γενικευμένη, σανιδώδη κοιλία και παραλυτικό ειλεό με αποτέλεσμα
αρκετοί ασθενείς να υποβάλλονται σε διαγνωστικές
λαπαροτομίες1.
Η πλευρίτιδα είναι επίσης συχνή (μόνη της ή σε
συνδυασμό με περιτονίτιδα) μια και διαπιστώνεται
στο 75% των ασθενών6. Συχνά είναι ετερόπλευρη και
συνοδεύεται από μικρή εξιδρωματική πλευριτική συλλογή πλούσια σε ουδετερόφιλα.
Αντίθετα η περικαρδίτιδα (συμπτωματκή ή μη) είναι ιδιαίτερα σπάνια αν και έχουν περιγραφεί μέχρι
και περιπτώσεις επιπωματισμού1.
Από τις μυοσκελετικές εκδηλώσεις του ΟΜΠ συχνότερη είναι αρθρίτιδα. Συνήθως είναι μονοαρθρίτιδα που προσβάλλει γόνατο ή ποδοκνημική αν και
συμμετρική ή ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα (αλλά και πο-
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λυαρθρίτιδα) έχουν περιγραφεί. Το αρθρικό υγρό είναι
συνήθως φλεγμονώδες με υπεροχή των πολυμορφοπυρήνων1. Η αρθρίτιδα μπορεί να επισυμβεί ανεξάρτητα από τις άλλες εκδηλώσεις του ΟΜΠ και να διαρκέσει εβδομάδες ώς μήνες. Η φυσική πορεία είναι η
πλήρης ύφεση χωρίς δομικές βλάβες στην άρθρωση2.
Στο 1/3 των ασθενών εμφανίζεται παροδικό εξάνθημα τύπου ερυσιπέλατος με κατανομή στην κνήμη,
την ποδοκνημική και τη ράχη του άκρου ποδός διάρκειας 24-48 ωρών7.
Σπανιότερες εκδηλώσεις του ΟΜΠ περιλαμβάνουν
τις μυαλγίες των κάτω άκρων (που συνήθως δε συνοδεύονται από πυρετό και διαρκούν 2-3 ημέρες)1. Ενίοτε η εικόνα είναι πιο θορυβώδης και περιλαμβάνει
εμπύρετο και αυξηση της ΤΚΕ.
Η σοβαρότερη επιπλοκή του ΟΜΠ είναι η δευτεροπαθής (ΑΑ) αμυλοείδωση. Προκαλείται από την
εναπόθεση προϊόντων αποδόμησης της αμυλοειδούς
Α του ορού (serum A amyloid) στους νεφρούς, το ήπαρ,
το σπλήνα, το γαστρεντερικό σωλήνα, τους όρχεις, το
θυρεοειδή αδένα, τους πνεύμονες και τα επινεφρίδια1,4,7.
Πριν την εισαγωγή της κολχικίνης στη θεραπεία αποτελούσε συχνή αιτία έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας και θανάτου στους ασθενείς με ΟΜΠ. Φαίνεται
ότι οι ασθενείς με ομοζυγωτία στη μετάλλαξη M694V
είναι υψηλού κινδύνου για εμφάνιση αμυλοείδωσης.
Όλοι οι ασθενείς με ΟΜΠ πρέπει να ελέγχονται για
αμυλοείδωση. Αν δε θεραπευτεί η αμυλοείδωση οδηγεί
σε έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας μέσα σε χρονικό
διάστημα 3-5 ετών.

Εργαστηριακά ευρήματα
Εργαστηριακό φλεγμονώδες σύνδρομο χαρακτηρίζει
τον ΟΜΠ. Αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων, αύξηση
της ΤΚΕ και της CRP, του ινωδογόνου, του SAA (serum
A amyloid) και διάχυτη πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία είναι τα κύρια εργαστηριακά ευρήματα4. Αν
και μεταξύ των επεισοδίων του ΟΜΠ οι ασθενείς είναι
ασυμπτωματικοί, εν τούτοις ένα ποσοστό αυτών διατηρεί αυξημένους δείκτες φλεγμονής8.

Μοριακή Γενετική
Το γονίδιο του ΟΜΠ (που καλείται MEFV) βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 16. Το γονίδιο MEFV κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 781 αμινοξέων η
οποία αποκαλείται πυρίνη ή μαρενοστρίνη από τις
δύο διαφορετικές ομάδες έρευνας που ταυτόχρονα

προέβησαν στην ανακάλυψή της9,10. Η πρωτεΐνη αυτή,
η οποία εκφράζεται κυρίως σε κυκλοφορούντα κύτταρα της μυελοειδούς σειράς, είναι ιδιαίτερης σημασίας για το μηχανισμό της φυσικής ανοσίας μιας και
αποτελεί μείζον ρυθμιστικό συστατικό του φλεγμονοσώματος (inflammasome) (συμπλέγματος πρωτεϊνών
που η ενεργοποίησή τους προκαλεί απελευθέρωση
ιντερλευκίνης 1β και μεσολαβητών απόπτωσης)11. Αν
και δε γνωρίζουμε τους ακριβείς μηχανισμούς (μειωμένη αντιφλεγμονώδης δραστηριότητα ή αυξημένη
προφλεγμονώδης σηματοδότηση;) φαίνεται ότι οι σχετιζόμενες με τον ΟΜΠ μεταλλάξεις συμβάλλουν στην
ενίσχυση ενός ακίνδυνου (μη φλεγμονώδους) αρχικού
ερεθίσματος.
Πάνω από 70 μεταλλάξεις στο MEFV, σχετιζόμενες
με ΟΜΠ, έχουν βρεθεί μέχρι τώρα. Υπάρχει και ιστότοτοπος (INFEVERS http://fmf.igh.cnrs.fr/infevers/) όπου
δημοσιεύεται ο σχετικός κατάλογος. Η πλειονότητά
τους βρίσκεται στο εξώνιο 10 του γονιδίου1. Μια και
η πάθηση μεταβιβάζεται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο θα έπρεπε όλοι οι ομοζυγώτες για τη
σχετιζόμενη με το νόσημα μετάλλαξη να νοσούν. Όμως
φαίνεται ότι δεν εκδηλώνουν όλοι οι ομοζυγώτες το
νόσημα (20-40 φορές λιγότεροι οι ομοζυγώτες με φαινότυπο ΟΜΠ σε σχέση με τους μη νοσούντες ομοζυγώτες σύμφωνα με μια μελέτη12). Πιο σπάνια απλοί
ετεροζυγώτες εκδηλώνουν ΟΜΠ13 και ακόμη σπανιότερα σε ασθενείς με ΟΜΠ δεν ανευρίσκεται καμία γνωστή μετάλλαξη1.

Διάγνωση
Παρά την ανακάλυψη του γονιδίου του ΟΜΠ και
πλήθους μεταλλάξεων σχετιζόμενων με το νόσημα, η
διάγνωση απέχει από το να είναι καθαρά γενετική.
Αναφέραμε παραπάνω ότι κλινικά διαγνωσθέντες
ασθενείς με ΟΜΠ μπορεί να έχουν μόνο μια σχετιζόμενη μετάλλαξη (ετεροζυγώτες)13 ή και καμία1. Επομένως ή οι διαθέσιμες τεχνικές δεν έχουν καταφέρει να
προσδιορίσουν το σύνολο των σχετιζόμενων μεταλλάξεων ή και άλλοι γενετικοί τόποι που κωδικοποιούν
ομόλογα πυρίνης ή άλλες πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν
με το MEFV στην εκδήλωση σημείων και συμπτωμάτων
ΟΜΠ.
Το 1997 δημοσιεύθηκε από το Tel Hashomer Medical
Center του Ισραήλ ένα σχήμα που περιλάμβανε μείζονα, ελάσσονα και υποστηρικτικά κριτήρια με σκοπό να
διευκολυνθεί η διάγνωση του ΟΜΠ14.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

Λεπτομερή κριτήρια για τη διάγνωση
του ΟΜΠ
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Μείζονα κριτήρια
Τυπικές προσβολές
1. Περιτονίτιδα (γενικευμένη)
2. Πλευρίτιδα (ετερόπλευρη) ή περικαρδίτιδα
3. Μονοαρθρίτιδα (ισχίου, γόνατος, ποδοκνημικής)
4. Πυρετός
5. Ικανοποιητική απάντηση στην κολχικίνη
Ελάσσονα κριτήρια
1-4. Α τελή επεισόδια περιλαμβάνοντα 1 ή περισσότερα από τα παρακάτω όργανα
1. Κοιλιά
2. Θώρακας
3. Αρθρώσεις
4. Έντονα άλγη κνημών
Υποστηρικτικά κριτήρια

1. Οικογενειακό ιστορικό ΟΜΠ
2. Τυπική εθνικότητα
3. Ηλικία έναρξης < 20 ετών
4-7. Χαρακτηριστικά επεισοδίων:
4. Σοβαρά επεισόδια με κλινήρη ασθενή
5. Αυτόματη ύφεση
6. Μεσοδιαστήματα ελέυθερα συμπτωμάτων
7. Παροδική φλεγμονώδη αντίδραση, με μία ή περισσότερες παθολογικές εξετάσεις για τα λευκά
αιμοσφαίρια, την ΤΚΕ, το αμυλοειδές Α του ορού
και/η το ινωδογόνο
8. Επεισοδιακή αιματουρία/πρωτεϊνουρία
9. Λαπαροτομία ή σκωληκοειδεκτομή χωρίς όφελος
10. Συγγένεια εξ’ αίματος των γονέων
Με τη βοήθεια του παρακάτω αλγόριθμου που
χρησιμοποεί τα λεπτομερή κριτήρια η διάγνωση του
ΟΜΠ μπορεί να γίνει σε με ευαισθησία 95% και ειδικότητα 99%.

Βέβαια υπάρχει σκεπτικισμός μιας και τα προτεινόμενα κριτήρια στηρίζονται κυρίως σε κλινικά ευρήματα
και η εφαρμογή τους σε άλλες εθνικές ομάδες (πέραν
των Ισραηλινών) μπορεί να είναι προβληματική. Επίσης
υπάρχουν ασθενείς ομοζυγώτες σε μεταλλάξεις του
MEFV, με φλεγμονώδη επεισόδια που δεν πληρούν τα
παραπάνω κριτήρια. Ως εκ τούτου πιθανότατα επί
τη βάση των γενετικών ανακαλύψεων να επιχειρηθεί
κάποια τροποποίηση των κριτηρίων.
Συνοψίζοντας, η διάγνωση του ΟΜΠ σε ασθενείς

με τυπικές κλινικές εκδηλώσεις είναι σχετικά βέβαια
και δεν απαιτεί γενετικό έλεγχο. Σε λιγότερο ξεκάθαρες περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε ιατρούς που έχουν
μικρότερη εξοικείωση με το νόσημα, ο γενετικός έλεγχος
είναι σημαντικός μιας και η παρουσία δύο μεταλλάξεων
είναι ενισχυτική της διάγνωσης ενώ η απουσία μεταλλάξεων απομακρύνει τη διαγνωστική σκέψη από τον
ΟΜΠ. Προσοχή χρειάζεται στην αξιολόγηση της ετεροζυγωτίας όχι τόσο σε περιπτώσεις με σχετικά τυπική
κλινική εικόνα13 όσο σε εκείνους με άτυπη σημειολογία.
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Διαφορική διάγνωση
Πολλές παθήσεις μιμούνται την κλινική εικόνα του
ΟΜΠ και πρέπει να αποκλείονται για την τεκμηρίωση
της διάγνωσης. Πλην των άλλων περιοδικών εμπύρετων συνδρόμων ενδεικτικά αναφέρουμε και τις παρακάτω: σκωληκοειδίτιδα, διάτρηση πεπτικού έλκους,
εκκολπωματίτιδα, υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα,
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αγγείτιδα, οξεία
διαλείπουσα πορφυρία, κληρονομικό αγγειοοίδημα.
Θεραπεία
Δύο είναι οι στόχοι της θεραπείας στον ΟΜΠ
- η πρόληψη των κρίσεων
- η πρόληψη της αμυλοείδωσης
Από το σύνολο των φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο η κολχικίνη διαθέτει αποδεδειγμένα
προφυλακτική δράση τόσο για τις κρίσεις όσο και για
την αμυλοείδωση1,4,7. Η σχετική ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της κολχικίνης σε μακροχρόνια χορήγηση είναι καλά τεκμηριωμένη15. Ασφαλής είναι η χορήγησή της και σε παιδιά. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
επιτρέπεται η χορήγησή της σε κύηση και γαλουχία..
72% των ασθενών εμφανίζουν λιγότερες από μία
κρίσεις το εξάμηνο, 15% λιγότερο από μία κρίση το
τρίμηνο ενώ περίπου 13% δεν απαντούν στη θεραπεία. Η κολχικίνη μειώνει την ένταση, τη διάρκεια και
τη συχνότητα των επεισοδίων. Μόνο τα αρθρικά συμπτώματα φαίνεται ότι είναι σχετικά ανθεκτικά στη
δράση της. Η συνιστώμενη δόση ποικίλλει από 1-2,4
mgr/ημέρα και συνήθως δόσεις μέχρι 1,8mgr/ημέρα είναι καλά ανεκτές1.
Η κολχικίνη αποδεδειγμένα εμποδίζει την εκδήλωση αμυλοείδωσης1,4,7 και βελτιώνει και την αποβολή λευκώματος από τα ούρα σε ασθενείς με μέτρια
λευκωματουρία. Ακόμη και ασθενείς με νεφρωσικού
επιπέδου λευκωματουρία βελτιώνονται ιδιαίτερα αν η
θεραπεία ξεκινήσει όταν η κρεατινίνη δεν έχει ξεπεράσει τα 1,5-2mgr/dl. Οι συνήθεις δόσεις σε αμυλοείδωση
είναι 1,5-2mgr/ημέρα.
Όσον αφορά στους μη απαντητές φαίνεται ότι
κάποιοι δε συμμορφώνονται με την αγωγή ή επιδιώκουν άλλα οφέλη. Αληθείς μη απαντητές είναι λίγοι και
στις περιπτώσεις αυτές οφείλουμε να ελέγξουμε αν η
διάγνωση του ΟΜΠ είναι εσφαλμένη και στην πραγματικότητα οι ασθενείς πάσχουν από κάποιο από τα
άλλα δύο κληρονομικά περιοδικά εμπυρετα σύνδρομα
το HIDS και το TRAPS. Δεν είναι καλά ξεκαθαρισμένα τα χαρακτηριστικά των φτωχών απαντητών στην
κολχικίνη. Ίσως η φτωχή απάντηση να σχετίζεται με

μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης του φαρμάκου στα
λευκοκύτταρα στους συγκεκριμένους ασθενείς16.
Σε μη απαντητές στην κολχικίνη έχουν χρησιμοποιηθεί με λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία άλλα σκευάσματα. Η χορήγηση ιντερφερόνης α σε δόσεις 3-10Χ106
IU υποδορίως φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει στην
πρόληψη των κρίσεων ιδιαίτερα αν χρησιμοποιηθεί
νωρίς17. Άγνωστη είναι η επίδρασή της στην πρόληψη
της αμυλοείδωσης.
Σποραδικές ενδείξεις για τη χρήση της θαλιδομίδης (100mgr/d)18, αντι TNFα παραγόντων όπως της
ετανερσέπτης (25mgr υποδορίως δύο φορές την εβδομάδα)18 και της ινφλιξιμάμπης19 καθώς και του ανάκινρα (ανταγωνιστή του υποδοχέα της ιντερλευκίνης
1α)20 σε ασθενείς με ΟΜΠ μη απαντητές στην κολχικίνη
υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία. `
2) ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ IgD ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
(HIDS)
Το HIDS είναι μια κληρονομική νόσος που μεταβιβάζεται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο και
χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επισόδια εμπυρέτου, λεμφαδενοπάθειας και κοιλιακού άλγους με
συνοδό αύξηση της IgD ανοσοσφαιρίνης. Πρωτοπεριγράφηκε από τον Jos Van de Meer το 198421. Πάνω από
60 ασθενείς έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο και
υπάρχει ήδη βάση δεδομένων στο διαδίκτυο για την
καταγραφή και παρακολούθηση των ασθενών (http://
www.hids.net).

Κλινικές εκδηλώσεις
Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου είναι
ο πυρετός, η σπληνομεγαλία, η λεμφαδενοπάθεια, το
κοιλιακό άλγος, η αρθρίτιδα/αρθραλγία και το εξάνθημα. Οι κρίσεις έχουν μάλλον επεισοδιακό παρά περιοδικό χαρακτήρα1 και η έναρξη τους συνήθως συμβαίνει
στο πρώτο έτος της ζωής του πάσχοντος.
Ο πυρετός συχνά εισβάλει με ρίγος, ξεπερνά τους
38,5ο C και διαρκεί 4-7ημέρες και μπορεί να συνοδεύεται από κεφαλαλγία. Ενίοτε, υπάρχουν και πρόδρομα
συμπτώματα.
Τραχηλική λεμφαδενοπάθεια είναι ιδιαίτερα συχνή κατά τη διάρκεια της κρίσης, αν και οποιαδήποτε
ομάδα λεμφαδένων μπορεί να προσβληθεί22. Το 50%
των ανήλικων ασθενών εκδηλώνει ψηλαφητή σπληνομεγαλία.
Το κοιλιακό άλγος είναι ιδιαίτερα συχνή εκδήλωση
και μπορεί να υποδυθεί οξεία κοιλία1,22. Η πλευρίτιδα
και η περικαρδίτιδα είναι σπάνιες
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Το 80% σχεδόν των ασθενών υποφέρει από αρθραλγίες στη διάρκεια των κρίσεων, ενώ αρκετοί εκδηλώνουν αρθρίτιδα που αφορά στις μεγάλες κυρίως αρθρώσεις των κάτω άκρων. Τα μυοσκελετικά
συμπτώματα τείνουν να παραμένουν και τα μετά την
υποχώρηση του πυρετού1.
Συρρέουσες ερυθηματώδεις κηλίδες είναι συχνές
στις κρίσεις με εντόπιση κυρίως στα άκρα1,22.
Η αμυλοείδωση είναι σπάνια αλλά ιδιαίτερα σοβαρή επιπλοκή του HIDS.

Εργαστηριακά ευρήματα
Κατά τη διάρκεια των κρίσεων ο εργαστηριακός
έλεγχος αποκαλύπτει μη ειδική απάντηση οξείας φάσης (λευκοκυττάρωση με καθ΄ υπεροχή πολυμορφοπυρήνωση, υπερινωδογοναιμία, αύξηση της ΤΚΕ και της
C-RP, αύξηση της φερριτίνης και του αμυλοειδούς Α
του ορού. Η ανοσοσφαιρίνη IgD είναι αυξημένη (>100IU/
ml ή 10mg/dl), αν και όχι σε όλες τις περιπτώσεις1,22.
Προβληματισμός υπάρχει για το άν η αύξηση της IgD
σχετίζεται αιτιολογικά με το σύνδρομο (που φέρει και
το όνομά της) ή αποτελεί απλά επιφαινόμενο23. Αυξημένη παρουσιάζεται και η IgA (ιδιαίτερα η IgA1 υποτάξη) στο 80% των περιπτώσεων1,22.

Μοριακή Γενετική
Η μετάλλαξη στο MVK γονίδιο (που εντοπίζεται
στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος 12) είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση του συνδρόμου1. Το MVK γονίδιο ελέγχει την παραγωγή της μεβαλονικής κινάσης η
οποία καταλύει τη μετατροπή του μεβαλονικού οξέος
σε 5-φωσφομεβαλονικό οξύ. Η μεβαλονική κινάση δρα
στο μονοπάτι της σύνθεσης της χοληστερίνης (που
οδηγεί στη σύνθεση χοληστερίνης και προϊόντων της
αλλά και μη στερολικών ισοπρενοϊδών). Πάνω από 60
μεταλλάξεις έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα. Η πιο
συχνή είναι η V377I η οποία είναι ουσιαστικά επιβεβαιωτική της διάγνωσης του HIDS1. Οι μεταλλάξεις
συνδέονται με μειωμένη δραστηριότητα του ενζύμου.
Η προφλεγμονώδης δραστηριότητα του αυξημένου μεβαλονικού οξέος ή/και η μειωμένη παραγωγή ισοπρενοειδών πιθανότατα σχετίζονται με την εκδήλωση του
HIDS. Αξίζει να σημειωθεί ότι στo 25% των ασθενών με
συμβατή κλινική εικόνα δε διαπιστώνεται καμία γνωστή μετάλλαξη1.

Διάγνωση
Σε ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό η διάγνωση
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είναι εύκολη όταν το σύνδρομο εκδηλώνεται με την τυπική κλινική εικόνα. Η επιβεβαίωση γίνεται με την ανακάλυψη της μετάλλαξης στο MVK (συχνότερη η V377I
και επόμενη σε συχνότητα η I268T). Αν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό μπορρεί να υπάρξει καθυστέρηση
στη διάγνωση εως και 10 έτη24. Η μέτρηση των IgG και
IgA είναι χρήσιμη στις λιγότερο τυπικές περιπτώσεις
μιας και η αυξημένη τιμή των ενισχύει τη διάγνωση
που επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση της σχετιζόμενης
με το σύνδρομο μετάλλαξης. Πάντως, η έναρξη των
επεισοδίων σε ηλικία μεγαλύτερη των 5 ετών, η διάρκεια του πυρετού πέραν των 2 εβδομάδων και η
απουσία αρθρικών εκδηλώσεων ουσιαστικά αποκλείει
τη διάγνωση25.

Διαφορική διάγνωση
Η διαφορική διάγνωση του HIDS περιλαμβάνει λοιμώξεις, επείγουσες χειρουργικές καταστάσεις (σκωληκοειδίτιδα, διάτρηση πεπτικού έλκους), τα υπόλοιπα
περιοδικά αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα και ορισμένες
άλλες παθήσεις όπως το κληρονομικό αγγειοοίδημα
και η οξεία διαλείπουσα πορφυρία.

Θεραπεία
Οι ασθενείς με HIDS έχουν φυσιολογικό προσδόκιμο επιβίωσης και εξαιρώντας τη σπάνια επιπλοκή της
αμυλοείδωσης, δεν εκδηλώνουν σοβαρές επιπλοκές.
Ο σκοπός της θεραπευτικής παρέμβασης ουσιαστικά περιορίζεται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων
στη διάρκεια των κρίσεων.
Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για τις κρίσεις του HIDS. Έχουν χρησιμοποιηθεί ΜΣΑΦ, κορτιζόνη, κολχικίνη, κυκλοσπορίνη, γ σφαιρίνη, στατίνες. Από
αυτά ρόλος στη θεραπεία φαίνεται ότι υπάρχει για τα
ΜΣΑΦ και τα στεροειδή. Τα ΜΣΑΦ συνήθως είναι τα
φάρμακα πρώτης γραμμής για την ανακούφιση από
τον πυρετό και τον πόνο. Η επιλογή του σκευάσματος
και της δόσης απαιτεί εξατομίκευση. Σε αποτυχία των
ΜΣΑΦ μπορεί να χορηγηθεί κορτικοειδές. Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο σχήμα. Ένδεικτικά σχήματα χορήγησης
είναι τα ακόλουθα: μία εφ΄ άπαξ δόση εφόδου, 30mg/d
για 3 ημέρες και σταδιακή διακοπή εντός εβδομάδας
και 1mg/kg αρχική δόση με σταδιακή διακοπή εντός
δύο εβδομάδων22,26. Βιολογικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία του HIDS μιας και αύξηση
των προφλεγμονωδών κυτοκινών (ιντερλευκίνη 1, 6 και
αντι-TNFα) έχει διαπιστωθεί στον ορό των ασθενών
κατά τη διάρκεια των κρίσεων27. Τα αποτελέσματα
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ήταν διφορούμενα για την ετανερσέπτη (Enbrel)28,29 και
μάλλον καλύτερα για το ανάκινρα (Kineret) 30.
3) TNF RECEPTOR ASSOCIATED SYNDROME (TRAPS)
Το κληρονομικό εμπύρετο περιοδικό σύνδρομο
TRAPS έχει πρωτοπεριγραφεί το 198231. Κληρονομείται
με τον επικρατούντα αυτοσωμικό τύπο και οφείλεται
σε μετάλλαξη του γονιδίου TNFRSF1A, που κωδικοποιεί
ένα 55KDa υποδοχέα του TNF1. Πάνω από 50 μεταλλάξεις του γονιδίου έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα1.

Κλινικές εκδηλώσεις
Το σύνδρομο μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε
ηλικία από τη νεογνική μέχρι και την 5η δεκαετία της
ζωής. Κύριο χαρακτηριστικό είναι το εμπύρετο. Ο πυρετός μπορεί να διαρκέσει από 5 ημέρες μέχρι και περισσότερο από 2 εβδομάδες και υποτροπιάζει ανά 5-6
εβδομάδες αν και δεν υπάρχει τυπική περιοδικότητα1.
Πλευριτικός και κοιλιακός πόνος μπορεί να συνοδεύουν το εμπύρετο, ενώ περικαρδίτιδα είνα σπάνια.
Αρθραλγίες είναι συχνές, ενώ η αρθρίτιδα πιο
σπάνια και συνήθως αφορά σε μία άρθρωση κάτω
άκρου (ισχίο, γόνατο ή ποδοκνημική).
Μεταναστευτική μυαλγία και εξάνθημα είναι χαρακτηριστικά του συνδρόμου και εκδηλώνονται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς κάποια στιγμή κατά τη
διαδρομή της νόσου. Αφορά περιοχή του κορμού ή των
άκρων η οποία είναι θερμή, ευαίσθητη στην πίεση ενώ
το υπερκείμενο δέρμα εμφανίζει ερυθηματώδη βλάβη.
Όταν η βλάβη εντοπίζεται στα άκρα συνήθως μεταναστεύει περιφερικά με το πέρασμα των ημερών. Η
βιοψία της βλάβης αποκαλύπτει υποδερματίτιδα και
μυϊκή περιτονιίτιδα1,32.
Οφθαλμική συμμετοχή είναι συχνή μιας και το 80%
των ασθενών εμφανίζουν επιπεφυκίτιδα, περικογχικό οίδημα ή/και πόνο1,32.
Το 15% των ασθενών εκδηλώνουν ως επιπλοκή ΑΑ
αμυλοείδωση κυρίως με προσβολή νεφρού.

Εργαστηριακά ευρήματα
Κατά τη διάρκεια των κρίσεων τα ευρήματα είναι
τυπικά εργαστηριακού φλεγμονώδους συνδρόμου με
χαρακτηριστικά απάντησης οξείας φάσης.

Μοριακή Γενετική
Υπάρχουν 2 υποδοχείς για την προφλεγμονώση
κυτοκίνη TNF. Ο ένας είναι μία 55KDa πρωτεΐνη (p55)

που κωδικοποιείται από το γονίδιο TNFRSF1A (που
βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 12)
και ο δεύτερος είναι μία 75KDa πρωτεΐνη (p75) που κωδικοποιείται από το γονίδιο TNFRSF1Β (που βρίσκεται
στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 1). O p55 υποδοχέας βρίσκεται στην επιφάνεια όλων σχεδόν των
κυττάρων ενώ ο p75 στα λευκοκύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Μόνο μεταλλάξεις του TNFRSF1A
σχετίζονται με το TRAPS.
Δεν είναι ξεκάθαρη η παθογένεια του συνδρόμου33.
Γνωρίζουμε ότι η διέγερση των υποδοχέων του TNF
ενεργοποιεί όχι μόνο φλεγμονώδη κυτταρικά μονοπάτια αλλά και την απομάκρυνσή τους από την επιφάνεια των κυττάρων μέσω μιας διεργασίας που μεσολαβείται από μεταλλοπρωτεϊνάσες. Η απομάκρυνση
των υποδοχέων από την κυτταρική επιφάνεια έχει
αντιφλεγμονώδη δράση μέσω α) μείωσης των κυτταρικών θέσεων που μπορούν να διεγερθούν και β) αύξησης της δέσμευσης των κυκλοφορούντων TNF μορίων.
Στους ασθενείς με TRPAPS, αντίθετα, υπάρχει αυξημένος αριθμός μορίων p55 στην επιφάνεια των κυττάρων (με επακόλουθο την αυξημένη επιδεκτικότητα του
κυττάρου στη διέγερση από TNF) και μειωμένος στην
κυκλοφορία (με αποτέλεσμα την μερική απουσία ενός
δυνητικού ανταγωνιστή του κυκλοφορούντος TNF)1,33,34.

Διάγνωση
Σε κάθε ασθενή με υποτροπιάζοντα εμπύρετα
διάρκειας μεταξύ 5 και 14 ημερών που φέρει τη μετάλλαξη στο γονίδιο TNFRSF1A τίθεται η διάγνωση του
συνδρόμου1.

Διαφορική Διάγνωση
Είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Περιλαμβάνει τα συστηματικά νοσήματα, τα άλλα περιοδικά εμπύρετα σύνδρομα και τον πυρετό αγνώστου αιτιολογίας.

Θεραπεία
Σκοπός της θεραπείας είναι ο έλεγχος των συμπτωμάτων, η πρόληψη των κρίσεων και της αμυλοείδωσης. Η κολχικίνη δεν αποδίδει. Τα ΜΣΑΦ ελέγχουν
τον πυρετό αλλά για το συνολικό έλεγχο των σημείων
και συμπτωμάτων της κρίσης πιο αποτελεσματικά είναι τα στεροειδή (πρεδνιζολόνη σε αρχική δόση 1mg/kg
αρχικά με σταδιακή διακοπή σε 7-10 ημέρες.
Οι περισσότεροι ασθενείς με TRAPS εμφανίζουν
μειωμένο αριθμό διαλυτών υποδοχέων TNF p55 στην
κυκλοφορία. Ο διαλυτός υποδοχέας p55 ουσιαστικά
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δρα ως ενδογενής ανταγωνιστής του TNF. Με βάση την
παραπάνω διαπίστωση επιχειρήθηκε η χορήγηση της
ετανερσέπτης (Enbrel) (εμπορικά διαθέσιμου διαλυτού
υποδοχέα του TNF που προκύπτει από σύντηξη ενός
υποδοχέα 75KDa (p75= =TNFR2) και του Fc τμήματος
της ανθρώπινης IgG ανοσοσφαιρίνης. Το Enbrel είχε
καλά αποτελέσματα στους περισσότερους ασθενείς
αν και κάποιοι ανταποκρίθηκαν καθόλου ή μερικώς35.
Η συνιστώμενη δόση είναι 50mg/εβδομάδα υποδορίως στους ενήλικες και 0,8mg/kg ανά εβδομάδα στα
παιδιά. Παραδόξως, η θεραπεία με μονοκλωνικό αντι
TNFα αντίσωμα (ινφλιξιμάμπη = Remicade) σχετίστηκε με εξάρσεις της νόσου και δε συνιστάται36. Σε μη
απαντητές στο Enbrel συνιστάται χορήγηση ανάκινρα
(Kineret), ανταγωνιστή του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 1β. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα καλά καθιστώντας πιθανό και ένα κομβικό ρόλο της IL-1 στην
παθογένεια του συνδρόμου37.
Τα επόμενα τρία σύνδρομα ονομάζονται και σύνδρομα σχετιζόμενα με την κρυοπυρίνη ή κρυοπυρινοπάθειες. Και τα τρία προκύπτουν από μεταλλάξεις στο
γονίδιο NLRP3 (ή αλλιώς CIAS1) το οποίο βρίσκεται στο
χρωμόσωμα 1q44 και ρυμίζει την παραγωγή της κρυοπυρίνης. Η κρυοπυρίνη αποτελεί μέρος του πολυ-πρωτεϊκού
συμπλέγματος του φλεγμονωσώματος1,38. Η κρυοπυρίνη
δρα ως ικρίωμα για τη συγκέντρωση των συστατικών
του φλεγμονωσώματος. Το φλεγμονόσωμα είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση των δυνητικά προφλεγμονωδών ιντερλευκινών IL-1β και IL-1838,39. Οι μεταλλάξεις του
γονιδίου NLRP3 οδηγούν σε φλεγμονόσωμα με ανώμαλη
δομή και υπερβολική παραγωγή IL-1β, ίσως λόγω προβληματικής αυτορρύθμισης από την παθολογική κρυοπυρίνη40. Τα αύνδρομα κληρονομούνται με τον αυτοσωμικό
επικρατούντα ρύπο με ατελή διεισδυτικότητα.
4) ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΣ ΨΥΧΡΟ ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Το FCAS (Familial cold autoinflammatory syndrome)
είναι η πιο ήπια κρυο-πυρινοπάθεια. Η έκθεση στο
κρύο προκαλεί στους πάσχοντες μια συστηματική
φλεγμονώδη αντίδραση που περιλαμβάνει πυρετό,
εξάνθημα τύπου ουρτικάριας, περικεράτια ένεση
και αρθραλγίες. Το πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται σε
ηλικία μικρότερη του ενός έτους. Το κνιδωτικό εξάνθημα εμφανίζεται στο σύνολο των ασθενών (100%),
κάποιες ώρες συνήθως μετά την έκθεση στο κρύο και
μπορεί να εκδηλωθεί τόσο σε ακάλυπτες όσο και σε
καλυμένες από ενδύματα περιοχές του σώματος. Ξεκινάει από από το πρόσωπο ή τα άκρα και επεκτείνε-
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ται στο υπόλοιπο σώμα1. Οι αρθραλγίες συχνά είναι
έντονες. Προσβάλλονται οι άκρες χείρες, τα γόνατα
και οι ποδοκνημικές συνήθως. Σπάνια διαπιστώνεται
αρθρίτιδα. Άλλα κλινικά ευρήματα είναι η έντονη εφίδρωση, η κεφαλαλγία, η ναυτία, η υπερβολική δίψα,
η ξηροστομία και οι μυαλγίες1.Τα επεισόδια διαρκούν
περίπου 24 ώρες. Η επιπεφυκίτιδα είναι χρήσιμη για
τη διαφοροδιάγνωση από άλλα περιοδικά εμπύρετα
σύνδρομα. Συστηματικη ΑΑ αμυλοείδωση είναι σπάνια.
Κατά τη διάρκεια των κρίσεων διαπιστώνεται εκσεσημασμένη πολυμορφοπυρήνωση (εώς και πάνω από
30.000/mm). Αύξηση παρατηρείται στην ΤΚΕ, τη CRP και
τις πρωτεΐνες οξείας φάσης1.
Τα παρακάτω κλινικά κριτήρια έχουν προταθεί για
τη διάγνωση του FCAS
- υποτροπιάζοντα επεισόδια πυρετού και εξανθήματος μετά γενικευμένη έκθεση στο κρύο
- κληρονομικότητα σύμφωνα με τον αυτοσωμικό
επικρατούντα τύπο
- ηλικία έναρξης <6 μήνες
- διάρκεια επισοδίων <24 ώρες
- επιπεφυκίτιδα σχετιζόμενη με τις κρίσεις
- απουσία κώφωσης, περικογχικού οιδήματος, λεμφαδενοπάθειας, ορογονίτιδας
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα άλλα περιοδικά εμπύρετα σύνδρομα και την επίκτητη ουρτικάρια εκ ψύχους.
Θεραπεία
Μιας και ο κεντρικός ρόλος της ιντερλευκίνης 1β στην
παθογένεια του συνδρόμου έχει αναδειχθεί, οι θεραπείες που στοχεύουν την IL-1 φαίνονται εύλογες. Πράγματι,
η χορήγηση ανάκινρα (Kineret) ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1 σε υποδόρια καθημερινή δόση μειώνει τα
συμπτώματα και προφυλάσσει από κρίσεις1,41. Επίσης η
ριλονασέπτη ένας IL-1 trap που χορηγείται υποδορίως
μία φορά την εβδομάδα φάνηκε αποτελεσματικός στη
μείωση των συμπτωμάτων και των δεικτών φλεγμονής
σε ασθενείς με FCAS42. Τέλος η κανακινουμάμπη (ανθρώπειο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι IL-1β) σε υποδόρια χορήγηση 150mg/8 εβδομάδες προκάλεσε πλήρη
ύφεση των συμπτωμάτων των ασθενών43.
5) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUCKLE-WELLS (MWS)
Το MWS είναι ένα σπάνιο σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την παρακάτω τριάδα ευρημάτων1,44:
- διαλείποντα επεισόδια πυρετού, κνιδωτικού
εξανθήματος, κεφαλαλγίας και αρθραλγίας/αρθρίτιδας
- προοδευτικής νευροαισθητήριας κώφωσης

46

Περιοδικά εμπύρετα σύνδρομα: Διαγνωστική Προσπέλαση - Θεραπευτική παρέμβαση

- δ ευτεροπαθούς αμυλοείδωσης με νεφροπάθεια
Τα επεισόδια του MWS μπορεί να ξεκινήσουν σε
οποιαδήποτε ηλικία μεταξύ της νεογνικής και της εφηβικής. Διαρκούν 12-48 ώρες. Το κνιδωτικό εξάνθημα
έχει το χαρακτήρα ερυθηματώδων πλακών διαμέτρου
1-7cm και είναι συνήθως επώδυνο παρά κνησμώδες.
Η αρθραλγία είναι συχνότερη από την αρθρίτιδα και
αφορά συνήθως γόνατα και ποδοκνημικές1. Το 70% των
ασθενών εμφανίζουν προοδευτικά επιδεινούμενη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα η οποία πιθανότατα οφείλεται
σε φλεγμονή στο κοχλιακό σύστημα ή στις λεπτομήνιγγες45. Συστηματική δευτεροπαθή αμυλοείδωση εκδηλώνει το 25% των ασθενών, στη μέση ηλικία, συνήθως.
Προσβάλλονται τα νεφρά αλλά και τα επινεφρίδια, ο
σπλήνας και οι όρχεις. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυξάνονται οι πρωτεΐνες οξέιας φάσης, η ΤΚΕ και η
CRP, αν και σε ορισμένους ασθενείς παραμένουν ψηλοί
δείκτες φλεγμονής και στα μεσο-διαστήματα ηρεμίας. Η
διάγνωση στηριζόταν στην κλινική εικόνα τουλάχιστο
μέχρι το 2001, οπότε ανευρέθηκαν οι σχετιζόμενες μεταλλάξεις στο γονίδιο NLRP3. Η ανεύρεση της σχετικής
μετάλλαξης επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Πάντως υπάρχουν ασθενείς με τυπική κλινική εικόνα MWS και απουσία μετάλλαξης1. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει
τα άλλα κληρονομικά αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα.

Θεραπεία
Ότι προαναφέρθηκε για το FCAS ισχύει και για
το MWS. Ο κομβικός ρόλος της ιντερλευκίνης 1β στην
παθογένεια του συνδρόμου δικαιολογεί τη χορήγηση
ανταγωνιστών της ιντερλευκίνης σκευασμάτων. Το
ανάκινρα (Kineret) φαίνεται ότι εέγχει τη συστηματική
φλεγμονή και πιθανόν μειώνει τον κίνδυνο αμυλοείδωσης. Η επίδραση στη βαρηκοΐα δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί
αν και υπάρχουν περιπτώσεις μερικής βελτίωσης46,47.
Καλά αποτελέσματα στον έλεγχο των συμπτωμάτων
διαπιστώθηκαν και με τη ριλονασέπτη48 και με την
κανακινουμάμπη43.
6) ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ NOMID/CINCA
Οι ανωμαλίες στην κρυοπυρίνη ευθύνονται για
τις περισσότερες (αλλά όχι για όλες) τις περιπτώσεις του συνδρόμου NOMID/CINCA που αποτελεί τη
σοβαρότερη κρυοπυρινοπάθεια. Τα κλινικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: μεταναστευτικό ερυθηματώδες εξάνθημα που θυμίζει ουρτικάρια, πυρετό, και
διαταραχές ανάπτυξης, παραμορφώσεις προσώπου.
Άλλες εκδηλώσεις είναι η χρόνια άσηπτη μηνιγγίτιδα,

η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, η εγκεφαλική ατροφία, η
λεμφαδενοπάθεια, η ηπατοσπληνομεγαλία, η ραγοειδίτιδα. Περίπου το 50% των ασθενών αναπτύσσουν
σοβαρή συμμετρική αρθροπάθεια μικρές και μεγάλες
αρθρώσεις. Η υπερανάπτυξη των επιφύσεων και
των συζευκτικών χόνδρων προκαλεί εμφανείς παραμορφώσεις. Αμυλοείδωση μπορεί να συμβεί. 20% των
ασθενών καταλήγουν από λοιμώξεις ή νευρολογικές
επιπλοκές πριν την εφηβεία1.
Η διάγνωση μπορεί να γίνει αν υπάρχει υποτροπιάζον εμπύρετο και δύο από τα τρία παρακάτω ευρήματα : πρώιμης έναρξης κνιδωτικό εξάνθημα, χρόνια
μηνιγγίτιδα και χαρακτηριστική αρθροπάθεια1.

Θεραπεία
Το ανάκινρα (Kineret) φαίνεται τα σημεία και τα
συμπτώματα του συνδρόμου σε αρκετές49 αλλά όχι
σε όλες τις περιπτώσεις50. Η αρθροπάθεια απαντά
φτωχότερα στη θεραπεία49. Ανθρώπεια αντισώματα
έναντι υποδοχέων ιντερλευκίνης 6 έχουν δοκιμασθεί
σε ανθεκτικές περιπτώσεις50.
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Δίαιτα, διατροφή και συνήθειες της καθημερινής ζωής σχετιζόμενες
με κακοήθη νεοπλάσματα
ΜΜ Βασλαματζής
Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστ. Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»
EΙΣΑΓΩΓΗ
Οι άνθρωποι που πεθαίνουν από κακοήθη νεοπλάσματα ξεπερνούν τους 7.000.000, ετησίως σε όλο
τον κόσμο, παρ’ όλο που τα περισσότερα εξ αυτών
μπορεί να προληφθούν. Τα ποσοστά επιβιώσεως των
ασθενών με τα περισσότερα είδη καρκινωμάτων έχει
αυξηθεί, εντούτοις όμως, περισσότεροι από 500.000
ασθενείς πεθαίνουν κατ’ έτος στις Η.Π.Α. Τα κακοήθη
νεοπλάσματα συναγωνίζονται τα καρδιαγγειακά νοσήματα για την πρώτη αιτία θανάτου στις Η.Π.Α σε
άτομα μικρότερα των 85 ετών (1). Εντατικοποίηση μεθόδων μαζικού προληπτικού ελέγχου και εφαρμογής
πολιτικών προλήψεως, ελπίζεται να βοηθήσουν στην
αύξηση της διαγνώσεως ασθενών με καρκινώματα
αρχικών σταδίων και δυνάμενα να αντιμετωπισθούν
ριζικά. Οι στρατηγικές προλήψεως εστιάζονται στην
μείωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντολογικών παραγόντων ή/ και των παραγόντων κινδύνου εκ του
τρόπου διαβιώσεως, που σχετίζονται με την ανάπτυξη
κακοήθων νεοπλασμάτων. Υπολογίζεται ότι περίπου,
το 50% των καρκινωμάτων μπορεί να προληφθούν.
Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί πλείστοι παράγοντες που συνδέονται ευθέως, με την ανάπτυξη καρκινωμάτων, όπως είναι η χρήση του καπνού, το υπερβολικό σωματικό βάρος, η έλλειψη φυσικής σωματικής
ασκήσεως και η κακή διατροφή, υπολογίζεται πως
ευθύνονται για τα 2/3 των κακοήθων νεοπλασμάτων
στις Η.Π.Α. (2).
Σε μία μελέτη, εννέα μεταβλητές (κάπνισμα, χρήση αλκοόλης, δίαιτα πτωχή σε φρούτα και λαχανικά,
αυξημένο σωματικό βάρος, έλλειψη φυσικής σωματικής ασκήσεως, μη ασφαλής ερωτική επαφή, μόλυνση
του ατμοσφαιρικού αέρα, χρήση συμπαγών καυσίμων
και μόλυνση ενιεμένων διαλυμάτων χορηγούμενων
στα πλαίσια πράξεων σχετιζόμενων με την φροντίδα
υγείας), ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι του 35% των

θανάτων από καρκινώματα, παγκοσμίως (3). Παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, συνδέονται με ορισμένα από τα πλέον συνήθη, παγκοσμίως,
κακοήθη νεοπλάσματα, όπως του πνεύμονα, του παχέος εντέρου-ορθού, του προστάτου και του μαστού
(4). Σε ενδιαφέρουσα μελέτη, άτομα που δεν κάπνισαν
ποτέ, είχαν BMI < 30, ασκούντο για > 3.5 ώρες εβδομαδιαίως και διετρέφοντο με βάση κοινούς, αποδεκτούς
κανόνες, είχαν το 1/3 του κινδύνου αναπτύξεως καρκινωμάτων σε σχέση με τα άτομα που δεν εφάρμοζαν
κανένα από τους παραπάνω προφυλακτικούς παράγοντες (5).
Η χρήση καπνού υπολογίζεται ότι ευθύνεται για
τον θάνατο περίπου 5.000.000 ανθρώπων ετησίως,
από κακοήθη νοσήματα, καρδιαγγειακές παθήσεις και
νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος. Εκτιμάται
ότι οι ενήλικες καπνιστές χάνουν περίπου 13 χρόνια
ζωής εξαιτίας αυτής της συνήθειάς τους (2, 6).
Το κάπνισμα θεωρείται υπεύθυνο για το 30% περίπου των θανάτων στις Η.Π.Α. Συνιστά τον κυριότερο
παράγοντα καρκινώματος πνεύμονα, αυξάνοντας τον
κίνδυνο νόσου κατά 10-20 φορές (2). Η συνήθεια, φαίνεται ότι εκτός του καρκίνου του πνεύμονα, έχει αιτιολογική σχέση με ανάπτυξη λευχαιμιών, καρκινωμάτων
της στοματικής και ρινικής κοιλοτήτων, των παραρρινίων, του οροφάρυγγα, του λάρυγγα, του οισοφάγου,
του παγκρέατος, του ήπατος, του στομάχου, του τραχήλου της μήτρας, του νεφρού, του παχέος εντέρου
και της ουροδόχου κύστεως (4) και με επιθετικότερες
μορφές καρκίνου του προστάτου (8,9), ενώ η σχέση της
με τον καρκίνο του μαστού είναι αμφιλεγόμενη (2).
Ο καπνός δρα σε διάφορα στάδια της καρκινογενέσεως: απ’ ευθείας στους ιστούς, προκαλώντας ερεθισμό και φλεγμονώδη αντίδραση ή/και βλάπτοντας
τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς των ατόμων
(10).
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Ο καρκίνος του πνεύμονα συνιστά την σημαντικότερη κακοήθη νεοπλασματική νόσο η οποία συνδέεται
με το κάπνισμα. Εκτιμάται ότι, περίπου, το 10% των
καρκινωμάτων, τα οποία διαγιγνώσκονται για πρώτη
φορά κατ’ έτος, είναι κακοήθη νεοπλάσματα πνεύμονα. Περισσότεροι από το 90% των διαγιγνωσκόμενων
νέων ασθενών ετησίως θα καταλήξουν, ενώ ο συνολικός αριθμός θανάτων από την νόσο υπερβαίνει το
σύνολο των θανάτων από τα κακοήθη νεοπλάσματα
μαστού, προστάτου και εντέρου στις ανεπτυγμένες
χώρες. Στα αίτια της νόσου κυρίαρχο ρόλο έχει η
έκθεση των ατόμων στο κάπνισμα, το αλουμίνιο, το
ραδόνιο, σε επαγγελματικούς, διατροφικούς και γενετικούς παράγοντες. Υπολογίζεται ότι το κάπνισμα
συμβάλλει στην εμφάνιση του 90% περίπου των καρκινωμάτων πνεύμονα στους άνδρες και του 70%-85%
στις γυναίκες. Το 75% περίπου των νέων ασθενών
έχουν τοπικοπεριοχικά προχωρημένη νόσο ή απομακρυσμένες μεταστάσεις, ώστε η ριζική εγχείρηση να
μην αποτελεί θεραπευτική λύση. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι 375.000 άτομα πεθαίνουν από τη νόσο κάθε
χρόνο. Το κάπνισμα τσιγάρων φαίνεται ότι ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους από το κάπνισμα πούρων ή
πίπας, στην ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 1. Ο κίνδυνος από το κάπνισμα
εξαρτάται από την ηλικία ενάρξεως της συνηθείας, τη
χρονική διάρκεια του καπνίσματος, την περιεκτικότητα των τσιγάρων σε νικοτίνη και πίσσα και από τις
ατομικές συνθήκες του καπνιστού (αριθμός τσιγάρων,
βάθος εισπνοής του καπνού). Μετά από 10 έτη διακοπής καπνίσματος τσιγάρων, ο κίνδυνος καρκινώματος
του πνεύμονα μειώνεται κατά 30% - 50% (11,12).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Ποτέ συστηματικά
Πίπας και πούρων
Μόνον πούρων
Μόνον πίπας
Τσιγάρων και άλλων
Μόνον τσιγάρων

ΣΧΕΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΝΟΣΟΥ

1
2.20
2.15
2.23
8.23
10.08

Βασλαματζής Μ.Μ. «Επιδημιολογία, Ογκογένεση,
Screening του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύ-

μονα». Τόμος: «Κακοήθη νεοπλάσματα θώρακος – θυρεοειδούς. Από τη βασική έρευνα στη θεραπεία». Έκδοση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, Αθήνα 2007,
κεφάλαιο 5, σελ. 51-86.
Υπολογίζεται ότι ο σχετικός κίνδυνος καρκινώματος του πνεύμονα στη διάρκεια της ζωής καπνιστών
επί μακρόν, είναι 10-30 φορές μεγαλύτερος σε σχέση
με μη καπνιστές. Ο κίνδυνος εμφανίσεως της νόσου
μειώνεται κατ’ αναλογία με τα χρόνια διακοπής της
έξεως, μολονότι δεν εξισούται ποτέ με τον αντίστοιχο
κίνδυνο όσων δεν είχαν ποτέ καπνίσει και φαίνεται
ότι εξακολουθεί να υπάρχει και μετά πάροδο 40 ετών
από της διακοπής της συνήθειας. Αναλύσεις από το
M.D. Anderson Cancer Center και τα συνδεδεμένα Νοσοκομεία με το Harvard έδειξαν ότι περισσότεροι από
το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών με καρκίνωμα
πνεύμονα είναι πρώην καπνιστές.
Άτομα τα οποία εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα
στο εργασιακό ή οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται
ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο της νόσου, σε σχέση με μη
εκτιθέμενους. Ο σχετικός κίνδυνος μπορεί να φτάνει
στο 2 και εξαρτάται από το χρονικό διάστημα εκθέσεως, τον αριθμό και το είδος των τσιγάρων τα
οποία καταναλώνονται στο χώρο και τη διαμόρφωσή
του. Σήμερα η συμβολή του παθητικού καπνίσματος
στην ανάπτυξη καρκινώματος πνεύμονα θεωρείται
ήδη καλά τεκμηριωμένη. Εκτιμάται ευθεία ενοχή του
παθητικού καπνίσματος σε > των 300.000 θανάτων
από καρκίνωμα πνεύμονα κατ’ έτος, παγκοσμίως. Η
ανάπτυξη καρκινώματος πνεύμονα σε μη καπνιστές,
ανέδειξε τη σημαντικότητα της αλληλεπιδράσεως μεταξύ καρκινογόνων του καπνού με συγκεκριμένους
γενετικούς πολυμορφισμούς, χρησίμους στην απενεργοποίηση των συγκεκριμένων καρκινογόνων και την
κυτταρική προστασία από αυτά κυρίως με επιδιόρθωση των βλαβών του DNA τις οποίες προκαλούν τα
καρκινογόνα του καπνού.
Πρόσφατα σε γυναίκες μη καπνίστριες με καρκίνωμα πνεύμονα, βρέθηκε γενετικό έλλειμμα στην ενζυματική δραστικότητα της glutathione S-transferase
M1 (GSTM1) οφειλόμενο σε γενετικό πολυμορφισμό του
GSTM1 γονιδίου. Η glutathione S-transferase M1 φαίνεται
ότι παίζει ρόλο στην απενεργοποίηση των καρκινογόνων του καπνού, ώστε μεταλλάξεις του γονιδίου της,
οι οποίες μειώνουν τη δραστικότητά της, επάγουν τη
νεοπλασματική διαδικασία.
Στον Πίνακα 2 δίνονται τα καρκινογόνα του καπνού. Έχει αποδειχθεί ότι η επίδραση αυτών είναι
εντελώς εξατομικευμένη και στον Πίνακα 3, δίδονται
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παράγοντες οι οποίοι φαίνεται ότι μεταβάλλουν το
μεταβολισμό των καρκινογόνων και επηρεάζουν τον
κίνδυνο αναπτύξεως καρκινώματος του πνεύμονα
στην ομάδα των καπνιστών (12).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες
Benzo(a)pyrene
Νιτροζαμίνες – Παράγωγα της νικοτίνης
NNK – 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
NNAL – 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)1-butanol
Αρωματικές Αμίνες
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Ένζυμα του κυττοχρώματος P450
CYP2D6, CYP1A1, CYP2E1
Glutathione-S-transferase
Οι γυναίκες εμφανίζουν 1.5-φορά μεγαλύτερη ευαισθησία
Δεδομένου ότι μόνον το 10-15% των καπνιστών
αναπτύσσουν καρκίνωμα πνεύμονα οι γενετικοί παράγοντες αποκτούν τελευταία σημαντικό ενδιαφέρον
ως ουσιαστικοί καθοριστές του κινδύνου για εμφάνιση
της νόσου. Γενετικοί παράγοντες φαίνεται ότι μπορεί
να αυξήσουν την ευαισθησία χρόνιων χρηστών καπνού στην ανάπτυξη της νόσου, ενώ εκτιμάται, ότι
και διατροφικοί παράγοντες πιθανόν μεταβάλλουν τα
ποσοστά κινδύνου. Αρκετές μελέτες έδειξαν αυξημένο
κίνδυνο εμφανίσεως καρκινώματος πνεύμονα σε μονοωγενείς διδύμους, εφόσον ο ένας αναπτύξει τη νόσο. Οι
περισσότερες σχετικές μελέτες εστιάζουν στην εμπλοκή
του κυττοχρώματος Ρ-450 και του γονιδίου p53 στην
εμφάνιση της νόσου. Με βάση τις μέχρι σήμερα γνώσεις
εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον θα γίνεται δυνατός ο
καθορισμός του εξατομικευμένου κινδύνου αναπτύξεως καρκινώματος του πνεύμονα με τον καθορισμό του
βαθμού ενοχής των περιβαλλοντικών παραγόντων.
Εντούτοις φαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος για πρόληψη αναπτύξεως καρκινώματος του πνεύμονα, είναι η
διακοπή ή η αποφυγή ενάρξεως του καπνίσματος.
Δεν πρέπει (εκτός των άλλων) να υποεκτιμάται η
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έκθεση σε αμίαντο και ο κίνδυνος κυρίως αφορά σε
εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, χώρους κατασκευής λεβήτων ή βραστήρων και σε άτομα
ασχολούμενα με μίξη τσιμέντου. Η έκθεση μη καπνιστών
σε αμίαντο, αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκινώματος πνεύμονα 1.5-30 φορές. Καπνιστές με επαγγελματική έκθεση σε αμίαντο έχουν εκθετικά αυξημένο
κίνδυνο εμφανίσεως της νόσου. Υπολογίζεται ότι έκθεση εργατών σε αμίαντο αυξάνει κατά 3-4 φορές τον
κίνδυνο εμφανίσεως καρκινώματος πνεύμονα, σε σχέση
με εργάτες οι οποίοι δεν εκτίθενται σε αυτό (12).
Όπως υπολογίζεται, περίπου οι 9 κάθε 10 περιπτώσεις καρκινωμάτων του πνεύμονα οφείλονται
στο κάπνισμα και μπορεί να αποφευχθούν με πρωτογενή πρόληψη (διακοπή του καπνίσματος). Δυστυχώς η διακοπή του καπνίσματος είναι εξαιρετικά δύσκολη για πολλούς ανθρώπους, (στις περισσότερες
περιπτώσεις) παρά την εξήγηση και τον τονισμό των
ευεργετικών αποτελεσμάτων της, και των σχετικών
συμβουλών, εκ μέρους των υπευθύνων. Υπολογίζεται ότι οι ποικίλλες επιστημονικές μέθοδοι και εθνικά προγράμματα εφαρμοζόμενα εντατικά, μπορεί να
οδηγήσουν 10-20% των καπνιστών σε διακοπή του
καπνίσματος κατ’ έτος. Είναι σαφές ότι ο κίνδυνος
αναπτύξεως καρκινώματος του πνεύμονα διαρκεί
αρκετά (έως πολλά) χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος και στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι το 50%
των ασθενών με την νόσο αποτελείται από πρώην
καπνιστές. Δεδομένου αυτού και της, σχετικά, περιορισμένης επιτυχίας των πολιτικών διακοπής του καπνίσματος η παγκόσμια κοινότητα έχει στρέψει ήδη το
ενδιαφέρον της (2,13,14) στην ανάπτυξη στρατηγικών
δευτερογενούς προλήψεως της νόσου, κυρίως μέσω
αποτελεσματικών προγραμμάτων μαζικού προληπτικού ελέγχου (screening).
Το screening είναι ελκυστικό όταν ανιχνεύει προσυμπτωματικά καρκινώματα πνεύμονα, σε στάδια
κατά τα οποία η χειρουργική παρέμβαση είναι ριζική.
Εντούτοις, και για τα τελευταία 30 χρόνια έως σήμερα,
εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικών
αντιπαραθέσεων. Συνοπτικά πρέπει να σημειωθεί η
αποτυχία πρωιμότερης διαγνώσεως της νόσου και
μείωση της θνησιμότητας από καρκίνωμα του πνεύμονα όταν ως βασική εξέταση screening στις διάφορες
μελέτες χρησιμοποιήθηκαν:
1. η ακτινογραφία θώρακα ± η κυτταρολογική πτυέλων σε ασυμπτωματικούς καπνιστές,
2. η αξονική τομογραφία θώρακος σε ασυμπτωματικά άτομα, καπνιστές ή πρώην καπνιστές,
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Δίαιτα, διατροφή και συνήθειες της καθημερινής ζωής σχετιζόμενες με κακοήθη νεοπλάσματα

3. η spiral (ελικοειδής) CT- θώρακος, σε ασυμπτωματικά άτομα, καπνιστές ή πρώην καπνιστές,
4. το FDG ΡΕΤ.
Σε ελάχιστες από τις μελέτες και κυρίως με την
χρήση της ελικοειδούς CT- θώρακος, ανεδείχθη ώφελος στην ανίχνευση ασθενών με καρκίνωμα πνεύμονα αρχικών / ριζικά χειρουργήσιμων σταδίων και το
γεγονός αυτό υποδηλώνει την μεγάλη σημασία αποφυγης ή τουλάχιστον, έγκαιρης διακοπής του καπνίσματος (15,16,17,18).
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ. Περισσότερο από
1.000.000 καρκινώματα δέρματος μεταξύ των οποίων βασικοκυτταρικά και πλακώδη, διαγιγνώσκονται
ετησίως. Στις Η.Π.Α. υπολογίζονται ότι θα διαγνωσθούν >68.000 κακοήθη μελανώματα το 2010 και θα
παρατηρηθούν 8.700 θάνατοι με την συχνότητα διαγνώσεως της νόσου συνεχώς αυξανόμενη (1). Η ηλιακή
ακτινοβολία συνιστά την κυριότερη αιτία αναπτύξεως
μελανωμάτων και μη, κακοήθων νεοπλασμάτων του
δέρματος. Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί γενετικές μεταλλάξεις και τροποποιεί το δερματικό ανοσολογικό σύστημα, περιορίζοντας την ικανότητα του
ατόμου να αποβάλλει τα παθολογικά κύτταρα. Ο κίνδυνος εμφανίσεως βασικοκυτταρικών και πλακωδών
καρκινωμάτων φαίνεται να συνδέεται ευθέως με την
έκθεση στο ηλιακό φως. Η έντονη και παρατεταμένη
επί μακρόν, έκθεση στον ήλιο μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο εμφανίσεως μελανωμάτων, μολονότι η έκθεση
αυτής μορφής οδηγεί πολλές φορές σε σοβαρά δερματικά εγκαύματα, στα οποία, ενίοτε, δεν δίνεται η
ανάλογη σημασία (19). Η έκθεση σε υπεριώδες φως,
κυρίως σε εργαζόμενους σε βυρσοδεψεία εκτιμάται
ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μελανώματος κατά
75%, ιδίως εάν η έκθεση ξεκινήσει προ της ηλικίας των
35 ετών (20).
Ιδιαίτερη προσοχή προστασίας του δέρματος από
έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, χρειάζονται άτομα με
χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου, όπως είναι το λείο
δέρμα, ο μεγάλος αριθμός κεχρωσμένων σπίλων και
το επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό. Στις ομάδες
αυτές συνίσταται η αποφυγή εκθέσεως στον ήλιο ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, μεταξύ 10πμ-15μμ και η
χρήση καπέλων, προστατευτικών γυαλιών και αντίστοιχων ρούχων (2,21).
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Η μειωμένη φυσική
δραστηριότητα φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο αναπτύξεως κακοήθων νεοπλασμάτων (4). Περισσότεροι
από το 60% των ενηλίκων στις Η.Π.Α., δεν ασκούνται
προγραμματισμένα και σε αυτούς περιλαμβάνονται

και ποσοστό ατόμων περί το 25%, που κάνουν σχεδόν
μόνιμα, καθιστική ζωή ή/ και εργασία (2). Υπολογίζεται
ότι η καθιστική ζωή είναι υπεύθυνη για το 5% των θανάτων από καρκινώματα (22). Σε μελέτη από την Ιαπωνία η προγραμματισμένη, τακτική φυσική δραστηριότητα συνδέθηκε με μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως
καρκίνου παχέος εντέρου – ορθού, ήπατος, παγκρέατος και στομάχου (23). Σχετικά αποτελέσματα έχουν
επανειλημμένα αναπαραχθεί για τα καρκινώματα
παχέος εντέρου – ορθού και μαστού (24,25,26,27).
Μία μελέτη έδειξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ ενδιαμέσου – εντατικής φυσικής ασκήσεως και αναπτύξεως
ER(-) καρκίνου μαστού (26). Μετα-ανάλυση 52 μελετών
κατέληξε σε μείωση του κινδύνου εμφανίσεως καρκίνου παχέος εντέρου – ορθού, κατά 24% (σχετικός κίνδυνος 0.76, 95% CI 0.72 - 0.81), σε άτομα με καθημερινή
έντονη φυσική άσκηση (27).
Σε μελέτες στις οποίες συνδέθηκε η φυσική δραστηριότητα με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου παχέος
εντέρου – ορθού και καρκίνου μαστού χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως δείκτης το επίπεδο παχυσαρκίας των
υπό εκτίμηση πληθυσμών (22,28,29,30).
Περιορισμένα στοιχεία υπάρχουν για την σχέση
φυσικής δραστηριότητας και προστασίας από καρκινώματα του ενδομητρίου και του προστάτου (27,31,32).
Έχουν προταθεί ποικίλλοι μηχανισμοί για την εξήγηση των πιθανών προστατευτικών μηχανισμών της
φυσικής ασκήσεως στην ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασμάτων, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση των
κυκλοφορούντων επιπέδων της ινσουλίνης, προσταγλανδινών, άλλων ορμονών, αυξητικών παραγόντων,
η επιβάρυνση της ανοσολογικής λειτουργίας και διαταραχή του μεταβολισμού των χολικών οξέων. Η
έντονη φυσική άσκηση σε ορισμένες περιόδους της
ζωής, όπως η εφηβεία, φαίνεται να παρέχουν επί
πλέον προστασία, κατά της νόσου. Το ιδεατό χρονικό
διάστημα της ασκήσεως, η ακριβής ένταση και συχνότητά της, δεν είναι σαφώς καθορισμένα (2,33,34,35).
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Σχεδόν το 65% των
ενηλίκων στις Η.Π.Α., έχουν σωματικό βάρος περισσότερο του ιδεατού, ενώ το 30% εμφανίζουν αξιόλογη παχυσαρκία. Είναι ενδιαφέρον ότι η παχυσαρκία αφορά
σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικοοικονομικής
καταστάσεως, γεωγραφικής περιοχής και εθνικότητας
και επάγει σημαντικά ιατρικά προβλήματα (36).
Το αυξημένο σωματικό βάρος και η παχυσαρκία συνδέονται με την εμφάνιση ποικίλλων κακοήθων νεοπλασμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται
τα καρκινώματα παχέος εντέρου – ορθού, μαστού

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (στο 9% των περιπτώσεων), ενδομητρίου (στο 9% των περιπτώσεων), νεφρού και οισοφάγου (27). Μετα- ανάλυση
επιδημιολογικών μελετών έδειξε ευθεία συσχέτιση
του αυξημένου σωματικού βάρους και με άλλα
κακοήθη νεοπλάσματα, όπως του παγκρέατος,
του θυρεοειδούς, τα λεμφώματα, τις λευχαιμίες
και το πολλαπλούν μυέλωμα (37). Μελέτες παρατηρήσεως κατέληξαν ότι η παχυσαρκία στις
Η.Π.Α., είναι υπεύθυνη για το 14% και 20% των
θανάτων από κακοήθη νοσήματα σε άνδρες και
γυναίκες αντιστοίχως (38). Εγχειρήσεις γαστρικής
παρακάμψεως και περιορισμού της χωρητικότητας του στομάχου, μειώνουν κατά 60% την θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα (5.5 έναντι
13.3/ 10.000 άτομα-έτη), σε μελέτη με 7ετή παρακολούθηση (39).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Η έρευνα για τα αίτια του καρκίνου αποτελεί ενδιαφέροντα τομέα στην ολιστική προσέγγισή του και η
προσπάθεια συσχετίσεως περιβαλλοντικών παραγόντων με την εμφάνιση κακοήθων νεοπλασμάτων συνιστά πολύ ενδιαφέροντα μέσο. Η αναζήτηση σχέσεως
διατροφής και καρκίνου είναι ιδιαιτέρως επίκαιρη τα
τελευταία χρόνια. Μολονότι οι πρώτες τεκμηριωμένες
παρατηρήσεις που ενοχοποιούσαν παράγοντες διατροφής στην καρκινογένεση σε ζώα έγιναν τα πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του 1940 (40), αντίστοιχες σε ανθρώπους καθυστέρησαν για πολύ προφανείς λόγους:
Η ποικιλία της ανθρώπινης διατροφής, η δυσκολία του
ελέγχου της και η έλλειψη δυνατότητας αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων στο εργαστήριο, αποτελούν
τα κυριότερα σοβαρά εμπόδια. Εξάλλου οι παρατηρήσεις για τις σχέσεις διατροφής και καρκίνου στα ζώα,
είναι προφανώς δύσκολο να μεταφερθούν στον άνθρωπο, αφού και οι επανορθωτικοί μηχανισμοί είναι
διαφορετικοί και οι σχετικές αρχές μοριακής βιολογίας
δεν είναι ταυτόσημοι, όπως τονίσθηκε ήδη από το 1981
(41). Η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη σχέσεως διαιτητικών παραγόντων και καρκίνου στον άνθρωπο, δημοσιεύθηκε μόλις το 1982 από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
των Η.Π.Α. (42).
Ποικίλλοι παράγοντες της καθημερινής διατροφής,
μελετήθηκαν σε σχέση με την εμφάνιση καρκινωμάτων.
Στους παράγοντες περιλαμβάνονται το προσλαμβανόμενο λίπος, τα φρούτα, τα λαχανικά και οι ίνες, η
χρησιμότητα των οποίων στην πρόληψη του καρκί-
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νου δεν αποδείχθηκε πέραν αμφιβολιών. Η πρόσληψη
ορισμένων μικροστοιχείων και βιταμινών φαίνεται να
παρέχει ενός βαθμού πρόληψη στην ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασμάτων (43). Η μεγάλη πλειονότητα των
μελετών είναι επιδημιολογικές και σε αυτές η απόδειξη
της σχέσεως δεν είναι πάντα, εύκολη. Οι ερευνητές
πρέπει να συλλέξουν, να ελέγξουν και να αναλύσουν
πολυάριθμα και πολύπλοκα στοιχεία, ώστε να καταλήξουν σε τελικά συμπεράσματα. Πρέπει εξάλλου να
τονισθεί ότι η μεγάλη ποικιλία διατροφικών ειδών και
η προφανής αδυναμία στις μεταπολεμικές κοινωνίες,
μακράς παρακολουθήσεως ατόμων τα οποία σιτίζονται με περιορισμένους και ελεγχόμενους τρόπους,
γεγονότα που συνιστούν εγγενή αδυναμία αποδόσεως απόλυτης ευθύνης συγκεκριμένου (υπό εξέταση)
παράγοντα διατροφής, στην ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασμάτων. Για τους λόγους αυτούς, μελέτες με τυχαία κατανομή συνήθως καταλήγουν σε αμφισβητούμενα αποτελέσματα. Τα κριτήρια βάσει των οποίων
ένας παράγοντας διατροφής (πρέπει να) ενοχοποιείται για την ανάπτυξη του καρκίνου, είναι (2,44):
1. Η ύπαρξη συσχετίσεως,
2. Η ισχυρότητα της συσχετίσεως,
3. Η ειδικότητα της ευθύνης του συγκεκριμένου παράγοντα ή η απουσία εναλλακτικής υποθέσεως,
4. Η γεωγραφική ή/ και η χρονική συσχέτιση και
5. Η επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγή σε πειραματόζωα
Στο κείμενο ο όρος διατροφή θα χρησιμοποιείται
για την πρόσληψη από του στόματος φυσικών ουσιών ή παραγώγων που αναπτύσσονται κατά την
διαδικασία παρασκευής ή διατηρήσεως της τροφής ή
χημικών προσθετικών ουσιών.
Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΙΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Ισχυρή συσχέτιση μεταξύ αυξημένης προσλήψεως λίπους
και αναπτύξεως κακοήθων νεοπλασμάτων προστάτου, έχει δειχθεί από πειραματικά πρότυπα και
επιδημιολογικές μελέτες. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες
ισχυρές συσχετίσεις με τα καρκινώματα μαστού και
παχέος εντέρου – ορθού (45).
Μολονότι case control μελέτες έδειξαν ότι δίαιτες
χαμηλές σε ζωικό λίπος ή/και χοληστερόλη, ενδεχομένως δρουν προστατευτικά έναντι του καρκινώματος
του εντέρου, επιδημιολογικές μελέτες στις οποίες οι
συμμετέχοντες ελάμβαναν ελεγχόμενο ποσό θερμίδων
δεν κατέληξαν σε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ προσλήψεως συνολικού λίπους και κινδύνου αναπτύξεως
κακοήθων νεοπλασμάτων. Στην μεγαλύτερη σχετική,
προοπτική, μελέτη, την Women’s Health Initiative Dietary
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Modification Trial, 48.835 γυναίκες κατανεμήθηκαν με
τυχαίο τρόπο μεταξύ μειωμένης ή συνήθους λήψεως
λίπους. Η πρώτη ομάδα ελάμβανε το 10.7% των ημερησίων θερμίδων με λήψη λίπους τον πρώτο χρόνο με
προοδευτική μείωση στο 8% τον 6ο χρόνο. Στην μελέτη
και μετά διάμεση παρακολούθηση των μετεχόντων σε
αυτήν 8.1 ετών δεν αποδείχθηκε σημαντική διαφορά
στην συχνότητα των καρκινωμάτων του εντέρου στις
δύο ομάδες (46). Ενδιαφέρουσα ήταν η πρώτη σχετική
ανακοίνωση το 1978, η οποία περιέγραφε ότι οι κάτοικοι της Γιούτα εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά
καρκινώματος εντέρου δυσαναλόγως προς τις άλλες
πολιτείες των Η.Π.Α., μολονότι δεν υπήρχε διαφορά
στην πρόσληψη λίπους μεταξύ των κατοίκων της χώρας (47). Η πιθανότερη εξήγηση είναι η διαφορά στην
πρόσληψη φυτικών ινών η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη στην πολιτεία της Γιούτα. Ο προφυλακτικός
ρόλος των φυτικών ινών συνίσταται είτε σε βράχυνση
του χρόνου εκθέσεως του εντερικού αυλού σε καρκινογόνα, με παράλληλη ελάττωση του χρόνου παραμονής του εντερικού περιεχομένου στον αυλό (48), είτε
στην επαγωγή ζυμώσεως μέσω των υδατανθράκων
που περιέχουν και στην μείωση του pH του εντερικού
αυλού. Συνέπεια αυτού είναι η αναστολή της 7-αλφα
αφυδρογονάσης των χολικών αλάτων και η ελάττωση
της συγκεντρώσεως του δεοξυχολικού οξέος, που είναι δυνητικά καρκινογόνο και του οποίου η ποσότητα
στον εντερικό αυλό εξαρτάται από το προσλαμβανόμενο λίπος. Ο μηχανισμός, θεωρητικά τουλάχιστον,
εξηγεί γιατί πληθυσμοί με διατροφή πλούσια σε λίπος
και φυτικές ίνες (Μορμόνοι, Φινλανδοί), εμφανίζουν
σπανιότερα καρκίνο παχέος εντέρου (41,44).
Μελέτες σε ζώα και μελέτες παρατηρήσεως, διεθνώς, έχουν καταλήξει σε θετική συσχέτιση μεταξύ
προσλήψεως αυξημένου λίπους με την διατροφή και
καρκινώματος μαστού. Σε πειραματόζωα, διατροφή
με αυξημένα λιπαρά φαίνεται να επάγει διάφορα
γνωστά καρκινογόνα του μαστού, όπως το 7,12 διμεθυλβενζαθρακένιο, η Ν-νιτροζο-Ν-μεθυλουρία και η
ακτινοβολία, ώστε να ελαττώνεται το μεσοδιάστημα
από την χορήγηση του καρκινογόνου μέχρι την εμφάνιση του καρκίνου. Παρατηρήθηκε εξάλλου, ότι δίαιτα
πλούσια σε λίπη αυξάνει τα επίπεδα των ορμονών
φύλου στο πλάσμα και ελαττώνει την συγκέντρωση
της σφαιρίνης που συνδέεται με τις φυλετικές ορμόνες
και ο συνδυασμός αυτός φαίνεται να συνδέεται με
ανάπτυξη καρκίνου μαστού. Αντίστοιχες μελέτες για
τον καθορισμό του κινδύνου καρκινώματος εντέρου
σε πειραματόζωα, έδειξαν ότι δίαιτα πλούσια σε λίπη

αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου ενισχύοντας την δράση γνωστών καρκινογόνων, όπως η 1,2 διμεθυλδιαζίνη,
η μεθυλαζοξυμεθανόλη και η οξική 2,3 διμεθυλ 4 αμινομπιφενύλη. Αρνητική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων χοληστερόλης ορού και καρκίνου εντέρου έχει περιγραφεί σε άνδρες, χωρίς πειστική ερμηνεία. Η σχέση αυτή
δείχνει και το περίπλοκο του προβλήματος: Αφ’ ενός
υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ αυξημένης προσλήψεως φυτικών ινών και χοληστερόλης και αφ’ ετέρου η χαμηλή χοληστερόλη συνοδεύεται από αυξημένη
αποίκιση του εντερικού αυλού από βακτηρίδια που
αποσυνθέτουν τα χολικά οξέα και θεωρούνται ότι
επάγουν την ανάπτυξη καρκίνου του εντέρου (44,49,50).
Εντούτοις πληθυσμιακές και case-control μελέτες καταλήγουν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα (2). Στην
προαναφερθείσα πληθυσμιακή μελέτη Women’s Health
Initiative Dietary Modification Trial με διάμεσο χρόνο
παρακολουθήσεως 8.1 χρόνια, ανεδεικνύετο τάση μειωμένης συχνότητας καρκίνου μαστού στην ομάδα γυναικών που ελάμβαναν χαμηλή ποσότητα λίπους σε
σχέση με την ομάδα ελέγχου, αλλά η διαφορά δεν ήταν
στατιστικά σημαντική (51).
Δίαιτα πλούσια σε ζωικά λίπη εκτιμάται ότι συνιστά σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη καρκίνου
προστάτου. Ειδικότερα αυξημένη πρόσληψη alphalinoleic οξέος και χαμηλά ποσά linoleic οξέος, συνδυασμός συνήθης στο κόκκινο κρέας και ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο
καρκίνου προστάτου (52).
Η παχυσαρκία εξ αιτίας αυξημένης προσλήψεως
λίπους ή/ και της αυξημένης οιστρογονικής δραστηριότητας μετά την εμμηνόπαυση, θεωρείται από τους
κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες στην ανάπτυξη
καρκινώματος του ενδομητρίου (41, 53).
Τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με την
εμπλοκή του λίπους στην εμφάνιση του καρκίνου και
δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα, είναι:
1. Το ολικό λίπος ή ειδικότερες υποκατηγορίες λιπαρών (κεκορεσμένα, πολυακόρεστα, trans) είναι και
σε ποιο βαθμό ευθύνονται?
2. Η διατροφή με αυξημένα λίπη στην παιδική και
εφηβική ηλικία αυξάνουν και σε ποιο βαθμό τον κίνδυνο εμφανίσεως νεοπλασματικής νόσου στην ενήλικο
ζωή?
Η συστηματική ανασκόπηση προοπτικών μελετών που εξέτασαν την πρόσληψη OMEGA-3 ΛΙΠΑΡΩΝ
ΟΞΕΩΝ δεν κατέληξαν σε σύνδεσή τους με αυξημένο
κίνδυνο εμφανίσεως 11 διαφορετικών τύπων κακοήθων νεοπλασμάτων (54).
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Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ. Τα οινοπνευματώδη ποτά έχουν ευρεία διάδοση σε όλες
τις σύγχρονες κοινωνίες και οι βλαπτικές τους επιδράσεις δεν άργησαν να περιγραφούν. Η αυξημένη
λήψη αλκοόλης αυξάνει τον κίνδυνο εμφανίσεως όλων
σχεδόν των κακοήθων νεοπλασμάτων, εκτός (για μη
διευκρινισμένους εισέτι λόγους), του αδενοκαρκινώματος του νεφρού (2,44).
Η σχέση αλκοόλης και αναπτύξεως καρκινωμάτων
λάρυγγα, φάρυγγα, οισοφάγου και στομάχου, πρωτοπεριγράφηκε πριν περίπου 80 χρόνια (41). Υπολογίζεται, σήμερα, ότι το 3.6% του συνόλου των καρκινωμάτων αφορά σε χρόνιους πότες αλκοόλης (55).
Προοπτική μελέτη σε 1.280.296 γυναίκες διάμεσης
ηλικίας 56 ετών και με διάμεση παρακολούθηση 7.5
χρόνων (56), κατέληξε ότι λήψη ημερησίως 10g αλκοόλης αυξάνει τον κίνδυνο καρκινωμάτων οροφάρυγγα,
λάρυγγα, οισοφάγου, ορθού, ήπατος και μαστού κατά
6% (95% CI 4% – 7%). Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι τα
παραπάνω καρκινώματα ευθύνονται για το 3% του
συνόλου των θανάτων από κακοήθη νεοπλάσματα και
θα περιοριζόντουσαν κατά 50% εάν οι άρρωστοι δεν
κάπνιζαν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι άτομα που
προσλαμβάνουν 81-120g αλκοόλης εμφανίζουν σχετικό
κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνου του οισοφάγου 11.7. Ο
κίνδυνος ανέρχεται στο 87.1, για καπνιστές >30g καπνού, ημερησίως (41). Η ήδη αναφερθείσα πληθυσμιακή
μελέτη Women’s Health Initiative Dietary Modification
Trial έδειξε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου μαστού επί μέτριας καταναλώσεως αλκοόλης (57). Εκτιμάται ότι η
αύξηση του κινδύνου αναπτύξεως κακοήθων νεοπλασμάτων με μέτρια πόση αλκοόλης καλύπτει το όφελός
της στην πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου (58).
Η καρκινογόνος δράση της αλκοόλης πιθανολογείται
ότι ασκείται με ορισμένους μηχανισμούς (44,55,59,60):
1. Προκαλώντας μεταβολές στο γενετικό υλικό των
κυττάρων,
2. Αυξάνοντας τα επίπεδα των οιστρογόνων,του
βλεννογόνου,
3. Εμπλεκόμενη στον μεταβολισμό των φολικών,
4. Βλάπτοντας την ακεραιότητα των κυττάρων με
αποτέλεσμα χημικά καρκινογόνα να έρχονται σε επαφή με κύτταρα του Γ.Ε.Σ.,
5. Δρώντας ερεθιστικά με αποτέλεσμα την πρόκληση κυτταρικού πολλαπλασιασμού, που μπορεί να
εξελιχθεί αμέτρως,
6. Αναστέλλοντας την μεθυλίωση του DNA,
7. Έχοντας θέση προμεταβολίτου γνωστών καρκινογόνων όπως η acetaldehyde και
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8. Ενισχύοντας την γνωστή καρκινογόνο δράση του
καπνίσματος.
Ειδικότερα η συνέργεια φολικών και αλκοόλης στην
προφύλαξη από κακοήθη νεοπλάσματα είναι υπό
εντατική διερεύνηση. Η λήψη αλκοόλης επί παρουσίας
ανεπαρούς λήψεως φολικών, εκτιμάται ότι αυξάνει
τον κίνδυνο εμφανίσεως καρκινωμάτων εντέρου και
μαστού. Σε μελέτη στις Η.Π.Α., επί 47931 ανδρών επαγγελματιών υγείας, 40-75 ετών η αύξηση του κινδύνου
εμφανίσεως καρκίνου του εντέρου δεν παρατηρήθηκε σε άνδρες, πότες, που ελάμβαναν πολύ υψηλών
ποσοτήτων φολικών (61). Αντιστοίχως η αύξηση του
κινδύνου καρκίνου του μαστού ήταν συνηθέστερη σε
γυναίκες που ελάμβαναν, τουλάχιστον, μέτριες ποσότητες αλκοόλης καθημερινά και είχαν χαμηλότατα
επίπεδα φολικών (62,63). Έχει παρατηρηθεί εξάλλου
σαφής αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ λήψεως φολικών και καρκίνου μαστού σε γυναίκες που λαμβάνουν
αλκοόλη > 15g ημερησίως (64).
Η αυξημένη βρώση κόκκινου κρέατος συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου σε
άνδρες και γυναίκες (65,66). Σε μελέτη 148.610 ατόμων
(67), αποδείχθηκε ότι ο κίνδυνος εμφανίσεως καρκίνου
εντέρου ήταν αυξημένος σε διατρεφόμενους επί μακρόν με κόκκινο κρέας (σχετικός κίνδυνος 1.5, 95% CI
1.04-2.17). Τα άτομα της συγκεκριμένης ομάδας είχαν
στατιστικά σημαντικό υψηλότερο κίνδυνο αναπτύξεως καρκινώματος εντέρου, σε σχέση με τους διατρεφόμενους με πουλερικά και ψάρια (σχετικός κίνδυνος
1.53, 95% CI 1.08-2.18). Σε άλλη μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη επί 617.119 ατόμων ηλικίας 50 – 71 ετών βρέθηκε
ευθεία συσχέτιση μεταξύ θνησιμότητας από καρκίνο
και καρδιαγγειακά νοσήματα με την λήψη υψηλών ποσοτήτων, επί μακρόν, κόκκινου κρέατος (68).
Οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους η βρώση
κόκκινου κρέατος συνδέεται με την ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασμάτων δεν έχουν σαφώς καθορισθεί.
Ενοχοποιούνται η αυξημένη περιεκτικότητα του κρέατος σε αίμη, ζωικό λίπος και ο τρόπος παρασκευής
των φαγητών, δεδομένης της γνώσεως ότι το βενζοπυρένιο και άλλοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες που παράγονται κατά την πυρόλυση (ψήσιμο στην σχάρα ή κάπνισμα τροφών ή τηγάνισμα
σε προχρησιμοποιημένο λάδι) συσχετίζονται με τον
καρκίνο του στομάχου (44).
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Μετα-ανάλυση
21 μελετών εξέτασε την σχέση καθημερινής λήψεως
γαλακτοκομικών προϊόντων και καρκινώματος των
ωοθηκών. Σε αυτήν δεν αναδείχθηκε συσχέτιση με-
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ταξύ των εξετασθεισών παραμέτρων, σε αντίθεση με
τρεις προοπτικές πληθυσμιακές (69) και case control
μελέτες (70). Εντούτοις μία επόμενη πληθυσμιακή μελέτη στην Ολλανδία σε 62 573 μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες με διάμεση παρακολούθηση 11.2 ετών, δεν
ανέδειξε αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο ωοθηκών
εκ λήψεως γαλακτοκομικών προϊόντων ή λακτόζης
(71). Δεδομένων αυτών η ενοχή των γαλακτοκομικών
προϊόντων στον καρκίνο των ωοθηκών παραμένει
αμφισβητούμενη.
Αρκετές μελέτες αναδεικνύουν προφύλαξη από
καρκίνο μαστού σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Στην
μεγαλύτερη από αυτές την Nurses’ Health Study, με
88.691 συμμετέχουσες, η λήψη γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλά λιπαρά, φάνηκε να προστατεύει
από καρκίνωμα του μαστού μόνον την υποομάδα
των προεμμηνοπαυσιακών γυναικών, ανεξαρτήτως
επιπέδων ασβεστίου και βιταμίνης D (72). Σε αντίθεση
με τα αποτελέσματα αυτά, συγκεντρωτική ανάλυση
οκτώ προοπτικών μελετών, περιλαμβάνουσες όμως
κατά πλειοψηφία μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν
κατέληξε σε ανάλογα αποτελέσματα (73).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.
Δεδομένου ότι η η ινσουλίνη και οι insulin-like
growth factors, επάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, εκτιμήθηκε από τα μέσα της 10ετίας του 1990 ότι,
η υπερινσουλιναιμία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη (ορισμένων?) κακοήθων νεοπλασμάτων (74). Η
υπόθεση επιβεβαιώθηκε και αυξημένος κίνδυνος για
εμφάνιση καρκίνων ορισμένων εντοπίσεων. παρατηρήθηκε σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, κυρίως
τύπου ΙΙ (75). Στην σύνδεση σακχαρώδους διαβήτη και
καρκίνου πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι είναι δύο ετερογενείς, πολυπαραγοντικές, σοβαρές και
χρόνιες ασθένειες. Λόγω της συχνότητάς τους, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αιτιολογικών παραγόντων
των δύο ασθενειών, - ακόμη και ήσσονος σημασίας μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο, τελικώς, στην
εμφάνιση των καρκινωμάτων. Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν σαφώς ότι ο κίνδυνος διαφόρων τύπων
καρκίνου (συμπεριλαμβανομένων του παγκρέατος,
του ήπατος, του μαστού, του παχέος εντέρου, του
ουροποιητικού συστήματος, και των έσω γεννητικών
οργάνων των γυναικών) και η θνησιμότητα εξ αυτών
είναι αυξημένοι σε διαβητικούς ασθενείς. Μεταξύ των
αρκετών παραγόντων συγχύσεως στην διατύπωση

ακριβών στατιστικών συμπερασμάτων της σχέσεως
σακχαρώδους διαβήτου και κινδύνου κακοήθων νεοπλασμάτων είναι η διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη,
τα ποικίλα επίπεδα μεταβολικού ελέγχου του, τα διαφορετικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά την
διάρκεια θεραπείας της νόσου, η πιθανή παρουσία
των χρόνιων επιπλοκών, η (συνήθως) συνοδός παχυσαρκία και το αυξημένο οξειδωτικό stress (76).
Οι συγγραφείς μεγάλης μελέτης των National
Institutes of Health-AARP Diet and Health Study, προσπάθησαν να συσχετίσουν γλυκαιμικό δείκτη, γλυκαιμικό
φορτίο και τον κίνδυνο καρκίνου σε 15.215 γυναίκες
και 33.203 άνδρες, μεταξύ 1995 -2003, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Η μελέτη δεν κατέληξε σε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ γλυκαιμικού δείκτη και γλυκαιμικού
φορτίου με την εμφάνιση κακοήθων νεοπλασμάτων
(77).
Μία case control μελέτη (78), κατέληξε σε συσχέτιση
γλυκαιμικού φορτίου και κινδύνου καρκίνου μαστού,
αλλά τα ευρήματά της δεν επιβεβαιώθηκαν από μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες, μεταξύ των οποίων και
η Women’s Health Study (79,80,81).
Αντίστοιχες μελέτες για τον καρκίνο του εντέρου
κατέληξαν επίσης, σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.
Η Women’s Health Study σε 38.451 γυναίκες κατέληξε σε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ γλυκαιμικού φορτίου και καρκίνου του εντέρου (82). Αντιθέτως μεγάλη
Καναδική μελέτη δεν κατέληξε σε συσχέτιση των δύο
παραμέτρων (83). Η Nurse’s Health Study και η Health
Professionals Follow Up Study βρήκαν μικρή αύξηση του
κινδύνου σε άνδρες προσλαμβάνοντες καθημερινά
τροφές με υψηλό γλυκαιμικό φορτίο (σχετικός κίνδυνος 1.32, 95% CI 0.98-1.79), αλλά όχι σε γυναίκες (84).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Τροφές με αυξημένη περιεκτικότητα σε ΦΥΤΙΚΕΣ
ΙΝΕΣ συνοδεύονται από μείωση εμφανίσεως της καρδιαγγειακής νόσου και του σακχαρώδους διαβήτου,
αλλά αντίστοιχη επίδραση στην ελάττωση του κινδύνου από καρκίνο είναι λιγότερο εμφανής και, κατά
συνέπεια, λιγότερο βέβαιη (2). Αρκετές μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες κατέληξαν σε αρνητική συσχέτιση μεταξύ διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες και
αναπτύξεως καρκινώματος του εντέρου. Μεταξύ των
μελετών αυτών περιλαμβάνεται και μεγάλη Ευρωπαϊκή (85), με Ελληνική συμμετοχή και χρήση ερωτηματολογίου σε 519.978 συμμετέχοντες 25-70 ετών. Η μελέτη
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κατέληξε ότι άτομα λαμβάνοντα καθημερινά μεγάλες
ποσότητες φυτικών ινών, είχαν στατιστικά πολύ σημαντικά μειωμένες πιθανότητες κινδύνου εμφανίσεως
καρκίνου του εντέρου σε σύγκριση με διατρεφόμενους
με χαμηλές ποσότητες φυτικών ινών (διορθωμένος
σχετικός κίνδυνος 0.58, 95% CI 0.41-0.85).
Άλλες πληθυσμιακές μελέτες κυρίως από τις
Η.Π.Α., δεν επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα (86,87).
Σε πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομερή συγκεντρωτική
ανάλυση 13 προοπτικών πληθυσμιακών μελετών με
725.628 άτομα και παρακολούθηση 6-20 χρόνια, η
παρατηρηθείσα αρχικά αρνητική συσχέτιση μεταξύ
λήψεως αυξημένων ποσοτήτων φυτικών ινών και
καρκίνου του εντέρου, εξασθενούσε όταν συνεκτιμώντο η ηλικία και άλλοι διατροφικοί παράγοντες (88).
Σε αντίστοιχα αρνητικά αποτελέσματα συσχετίσεως
διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες και προλήψεως
ενός αδενώματος >1 cm [σχετικός κίνδυνος 0.94 (95%
CI 0.77 - 1.15)] ή περισσοτέρων αδενωμάτων [(σχετικός κίνδυνος 1.02 (95% CI 0.89 - 1.17)] του εντέρου, κατέληξε συνδυασμένη ανάλυση πέντε μελετών με 4349
άτομα και διάστημα παρακολουθήσεως 2-5 χρόνια
(87).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Μολονότι αποτελέσματα case control μελετών
ενίσχυαν την πιθανότητα διατροφή με αυξημένα
φρούτα και λαχανικά να προφυλάσσει από καρκίνο, προοπτικές μελέτες απέτυχαν, σε άλλοτε άλλο
βαθμό και σε άλλοτε άλλη πληθυσμιακή υποομάδα,
να επιβεβαιώσουν την υπόθεση (90,91,92,93). Μεταξύ
αυτών υπάρχει ξεχωριστά, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων από την λήψη λαχανικών και φρούτων
σε Ελληνικό πληθυσμό με τα οποία συμμετείχε στην
Ευρωπαϊκή μελέτη EPIC, με σχεδόν 500.000 συμμετέχοντες και διάμεση παρακολούθηση 9 ετών. Το αμιγώς
Ελληνικό σκέλος της μελέτης (91), περιελάμβανε 25.623
άτομα (10.582 άνδρες, 15.031 γυναίκες), που παρακολουθήθηκαν για διάμεσο χρονικό διάστημα 7.9 χρόνια
ή 188.042 άτομα-έτη. Καρκινώματα διαγνώστηκαν σε
851 από τους συμμετέχοντες (421 άνδρες, 430 γυναίκες). Η στατιστική ανάλυση με την μέθοδο της Cox
regression, έδειξε ότι η λήψη αυξημένων ποσοτήτων
φρούτων και λαχανικών προστάτευε από ανάπτυξη καρκίνου το σύνολο της ομάδας (HR 0.94; 95% CI,
0.88-0.99), την ομάδα των γυναικών (HR , 0.90; 95%
CI, 0.83-0.98), αλλά όχι τους άνδρες (HR 0.95; 95% CI,
0.87-1.04).
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Προ ολίγων μηνών δημοσιεύθηκαν τα τελικά αποτελέσματα της Πανευρωπαίκής μελέτης European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC),
που σχεδιάσθηκε να συσχετίσει την λήψη αυξημένων
ποσοτήτων φρούτων και λαχανικών με προφύλαξη
από ανάπτυξη καρκίνου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε
μεταξύ 1992-2000 και σε αυτήν έγινε ιδιαίτερη στρωματοποίηση για κακοήθη νεοπλάσματα που σχετίζονται με τον καπνό και την αλκοόλη και για την στατιστική μελέτη χρησιμοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση και η Cox regression ανάλυση. Από τους 142 605
άνδρες και 335 873 γυναίκες που περιελήφθησαν στην
μελέτη, 9604 άνδρες και 21 000 γυναίκες, ανέπτυξαν
καρκίνο μετά από διάμεση παρακολούθηση 8,7 χρόνια.
Οι συνολικές συχνότητες εμφανίσεως καρκίνου ήταν
7.9 ανά 1000 άτομα-έτη στους άνδρες και 7.1 ανά 1000
άτομα-έτη στις γυναίκες. Από τις συσχετίσεις για
ανάδειξη μειωμένου κινδύνου εμφανίσεως καρκίνου
και αυξημένης προσλήψεως συνολικά και ξεχωριστά
φρούτων και λαχανικών, εμφανώς θετική ήταν μόνον
η πρόσληψη λαχανικών 100g/ημέρα σε γυναίκες (HR
= 0,98, 95% CI = 0,97 - 0,99), ενώ ασθενέστερη σχέση
ανεδείχθη από την λήψη φρούτων 200g/ημέρα και λαχανικών 100g/ημέρα στο σύνολο της ομάδας (HR 0.97,
95% CI 0.96-0.99). Στην διαστρωμάτωση των ατόμων
σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλης, αναδείχθηκε
ισχυρότερη μείωση του κινδύνου σε έντονα πότες και
αφορούσε στην ομάδα καρκίνων που προκαλούνται
από το κάπνισμα και την αλκοόλη (94).
Αρκετές επιδημιολογικές μελέτες, αλλά όχι όλες,
καταλήγουν σε ανάδειξη ασθενούς προστατευτικής σχέσεως, μεταξύ δίαιτας πλούσιας σε φρούτα
και λαχανικά και προστασίας από καρκίνωμα του
εντέρου (2). Συγκεντρωτική ανάλυση 14 πληθυσμιακών
μελετών (n >750,000), κατέληξε ότι ημερήσια λήψη >
800g φρούτων και λαχανικών, σε σύγκριση με < 200g,
προφύλασσε σημαντικά από ανάπτυξη καρκίνου του
άπω τμήματος του εντέρου (σχετικός κίνδυνος 0.74),
αλλά όχι και του εγγύς (95).
Ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις που συνδέουν την λήψη προϊόντων τομάτας, κυρίως της λυκοπένης και προφυλάξεως από καρκίνωμα του προστάτου (96,97). Εντούτοις συστηματική ανασκόπηση
από το FDA κατέληξε σε “very limited evidence to
support an association between tomato consumption and
reduced risk of prostate or other (ovarian, gastric, and
pancreatic) cancers” (98).
Σε μετα ανάλυση (99), 8 (1 πληθυσμιακής, 7 casecontrol) μελετών, αποδείχθηκε ότι λήψη υψηλών πο-
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σοτήτων σόγιας (20 mg/ ημέρα isoflavone) σε Ασιάτισες συνοδεύτηκε από ελαττωμένο κίνδυνο καρκίνου
μαστού (σχετικός κίνδυνος=0.88, 95% CI=0.78-0.98), σε
σχέση με πληθυσμούς Ασιατισών που λαμβάνουν χαμηλές ποσότητες (5 mg/ ημέρα isoflavone).
Λήψη αυξημένων flavonoids, που βρίσκονται στις
τομάτες, πράσινες πιπεριές, μούρα και κίτρα, επάγουν ενδιάμεση προφύλαξη από καρκίνωμα μαστού
σε γυναίκες στις Δυτικές κοινωνίες (100).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η βιταμίνη Α έχει καθορισθεί ως ουσιώδης παράγων διατροφής το 1913 και βρίσκεται υπό μελέτη
σχεδόν 100 χρόνια. Το 1925 οι Wolbach και Howe περιέγραψαν παθολογοανατομικές αλλαγές στο επιθήλιο οφειλόμενες στην έλλειψη της βιταμίνης Α και από
τότε υπάρχει μια μεγάλη σειρά μελετών για τον ρόλο
όλων των βιταμινών στην κυτταρική διαφοροποίηση
και την νεοπλασματική εξαλλαγή. Η πρώτη επιδημιολογική μελέτη σχετικά με τον ρόλο της βιταμίνης Α
στην αναστολή της αναπτύξεως, της εξελίξεως και
την θεραπεία των κακοήθων νεοπλασμάτων στον
άνθρωπο έγινε στα μέσα της 10ετίας του 1960 και
κατέληξε ότι «υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες, η λήψη σκευασμάτων βιταμίνης Α
μπορεί να συνοδεύεται από μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνου του πνεύμονα». Σήμερα η χημειοπροφύλαξη γίνεται κυρίως με την χρήση ρετινοειδών
και β- καρωτένης. Επιδημιολογικές μελέτες το 1980
και 1990 εκτιμώντας την σχέση της ρετινόλης και της
β-καρωτένης με την ανάπτυξη κακοηθειών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η λήψη τους συνοδεύονται
από ελαττωμένο κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνου. Οι
ερμηνείες είναι δύσκολες δοθέντων ότι:
1. Τα καρωτενοειδή περιέχονται στα φρούτα και τα
λαχανικά τα οποία περιλαμβάνουν και πλήθος άλλων
ιχνοστοιχείων, μερικά των οποίων φαίνεται ότι έχουν
προληπτικές του καρκίνου ιδιότητες. Τα επίπεδα πλάσματος αυξάνουν με την λήψη αναλόγων τροφών.
2. Η ρετινόλη είναι κυρίως ζωικό προϊόν με ότι
αυτό συνεπάγεται, ενώ τα επίπεδά της στο πλάσμα
ρυθμίζονται με ομοιοστατικό μηχανισμό.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο θετικός ρόλος των βιταμινών στην προφύλαξη
από κακοήθη νεοπλάσματα εξακολουθεί αμφισβητούμενος. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις υποστηρίζουσες

την εμπλοκή τους στην νεοπλασματική διαδικασία
αλλά επανειλημμένα κλινικά πρωτόκολλα και συστηματική ανασκόπηση 38 μελετών απέτυχαν να αναδείξουν τον ακριβή ρόλο τους (101). Το 2006 το National
Institutes of Health (NIH) διατύπωσε consensus σχετικά
με την σχέση βιταμινών και καρκίνου, σύμφωνα με το
οποίο “the present evidence is insufficient to recommend
either for or against the use of multivitamin supplements
by the American public to prevent chronic disease” (102).
Μεγάλη μελέτη σε 8171 γυναίκες οι οποίες είχαν ενταχθεί με τυχαία κατανομή με τους στατιστικούς κανόνες 2 x 2 x 2 στην Women’s Antioxidant Cardiovascular
Study, έλαβαν βιταμίνη C (500 mg ασκορβικού οξέος
ημερησίως), βιταμίνη E (600 IU alpha-tocopherol κάθε
2η μέρα) και beta carotene (50 mg βιταμίνη), μόνες ή σε
συνδυασμό και συγκρίθηκαν με ομάδα placebo. Μετά
διάμεσο χρόνο θεραπείας 9.4 χρόνια, δεν αναδείχθηκε ότι η προσθήκη βιταμινών C, E, ή beta-carotene
(μόνες ή σε συνδυασμό) μειώνουν την συχνότητα ή
την θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα (103). Σε
ανάλογα αποτελέσματα κατέληξε και μελέτη παρατηρήσεως κατά την οποία σε 161.808 γυναίκες με διάμεση παρακολούθηση 7.9 χρόνια δεν παρατηρήθηκε
συσχέτιση λήψεως βιταμινών και κινδύνου αναπτύξεως καρκίνου (104).
Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα μελετών που
εξετάζουν τον ρόλο των βιταμινών στην προφύλαξη
από καρκίνο, εν πολλοίς ερμηνεύονται διότι (105):
1. στην πρόληψη και αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων, οι αναγκαίες και χρησιμοποιούμενες δόσεις βιταμινών, υπερβαίνουν κατά πολύ τις
συνήθεις, με αποτέλεσμα την συχνή εμφάνιση τοξικών
εκδηλώσεων, οι οποίες συνηθέστατα απαιτούν τον
περιορισμό των αρχικά σχεδιασθέντων φαρμακευτικών σχημάτων, και
2. για λόγους εύκολα αντιληπτούς, οι αριθμοί των
νεοπλασματικών ασθενών που εντάσσονται σε μελέτες τυχαίας κατανομής κατά τις οποίες το ένα σκέλος
αντιμετωπίζεται με βιταμίνες, είναι μικροί. Αποτέλεσμα
αυτού είναι ότι στατιστικά ισχυρά συμπεράσματα δεν
είναι εύκολο να εξαχθούν και ως επί το πλείστον, το
συμπέρασμα από την ανάγνωση εργασιών αυτού του
είδους είναι «αίσθηση επικρατούσης απόψεως», παρά
βεβαιότητα . Στον Πίνακα 4 δίδονται οι κυριότεροι,
κατά την γνώμη μου, λόγοι για τους οποίους δεν είναι
εύκολο να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα για την ενοχή
και τον ακριβή θεραπευτικό ρόλο των βιταμινών στα
κακοήθη νεοπλάσματα (105,106).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
1. Η ύπαρξη ιδιομορφιών στην ανάπτυξη των συγχρόνων κοινωνιών (ποικιλία διατροφής, ευκολία των
μετακινήσεων, ο ρόλος της ενημερώσεως...).
2. Η ύπαρξη διαφορών στην φαρμακοκινητική και τον τρόπο δράσεως ακόμα και ιδίας ομάδας προϊόντων (π.χ. το 13 cRA δρα μέσω αυξήσεως της μεταγραφής, αφού προηγουμένως γίνει ταχέως ισομερισμός σε
ATRA. Αντιθέτως η etretinate δεν εμφανίζει καθόλου μεταγραφική ικανότητα, ούτε και δημιουργεί ισομερή.
3. Μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών είναι μόνον αναδρομικές - επιδημιολογικές, με τα μειονεκτήματα
που αυτό συνεπάγεται.
4. Πλήρης ιστοπαθολογική εκτίμηση, ιδίως σε μελέτες προκαρκινικών βλαβών, τις περισσότερες φορές
ελλείπει, ώστε ερωτήματα όσον αφορά π.χ. τον βαθμό δυσπλασίας δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν.
5. Στην επιλογή των νοσημάτων στα οποία αξιολογείται η χρησιμότητα των βιταμινών, παίζει ρόλο και
η ύπαρξη, ή μη, αποτελεσματικής «κλασσικής» θεραπείας.
6. Στις διάφορες μελέτες που κατανέμουν κατά τυχαίο τρόπο ασθενείς μεταξύ δύο (ή περισσοτέρων
προληπτικών / θεραπευτικών επιλογών), διαφέρουν ευρέως οι δόσεις των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται, ο χρόνος αγωγής, ο τελικός στόχος παρακολουθήσεως / αξιολογήσεως, η διάρκεια της συστηματικής
παρακολουθήσεως, ώστε μετα - αναλύσεις να καθίστανται ανέφικτες.
7. Ο αριθμός αρρώστων που εντάσσονται σε καλά σχεδιασμένες μελέτες με τυχαία κατανομή είναι ιδιαίτερα μικρός, ώστε διαφορές ποσοστών (που δίνουν στατιστική σημαντικότητα) να μην αντιπροσωπεύουν
παρά πολύ μικρές διαφορές σε απόλυτους αριθμούς, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν καταργηθεί, αν μη και
αντιστραφεί εφόσον αυξανόταν ο αριθμός των ασθενών της μελέτης.
8. Συναφές προς αυτό είναι, ενδεχομένως, και το γεγονός της υπάρξεως αντικρουόμενων αποτελεσμάτων, ιδίως με την χρήση καρωτενοειδών.
9. Ο βαθμός και η σοβαρότητα των παρενεργειών, όταν τα βιταμινούχα σκευάσματα δοθούν σε, θεωρητικώς πρέπουσες για τον χρησιμοποιούμενο λόγο δόσεις, αναγκάζουν πολλές φορές τους γιατρούς σε μείωση
των δόσεων και αυτό μπορεί να δημιουργεί ερωτήματα στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
10. Ο ρόλος των βιταμινών στην διόρθωση προκαρκινικών αλλοιώσεων σχεδόν πάντοτε, σε άλλοτε άλλο
βαθμό, αμφισβητείται, με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό αυτομάτων υποστροφών που ορισμένες εξ αυτών
εμφανίζουν.
11. Σημαντικό πρόβλημα προκύπτει και από το γεγονός ότι η αξία των βιταμινών δεν φαίνεται να έχει
πείσει (εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων) σημαντικούς σύγχρονους ερευνητές / Κέντρα της Κλινικής Ογκολογίας,
με προφανείς συνέπειες.
12. Τέλος, πρέπει να είναι σαφές ότι μελέτες οι οποίες μπορεί να δίνουν αναμφισβήτητα αποτελέσματα
της αξίας προσθήκης βιταμινών στο καθημερινό σιτηρέσιο όσον αφορά στην πρόληψη εμφανίσεως κακοήθων
νεοπλασμάτων, πρέπει να γίνονται σε «κλειστές» κοινωνίες με μειονεκτική διατροφή. Τα παραδείγματα είναι
ελάχιστα στον σημερινό κόσμο με εξαίρεση ίσως την Linxian Province China, επαρχία που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Στην συνέχεια θα γίνει επιλεκτική αναφορά βιταμινών και μικροστοιχείων και συσχέτισή τους με τον κίνδυνο καρκινωμάτων, στα οποία η χρήση τους εμπλέκεται.
Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ D φαίνεται πως μειώνει τον κίνδυνο καρκινώματος του εντέρου, μολονότι υπάρχουν και αντίθετες θέσεις (2). Συγκεντρωτική ανάλυση 10 πληθυσμιακών μελετών έδειξε στατιστικά σημαντική προστατευτική δράση της βιταμίνης D, μόνον για άτομα που
την λαμβάνουν στα ανώτερα δυνατά επίπεδα (107).
Υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για προστατευτική δράση της βιταμίνης D έναντι του καρκινώματος του
προστάτου (105). Εντούτοις τελευταίες μελέτες δεν

επιβεβαίωσαν την παραπάνω υπόθεση (108,109).
Η βιταμίνη D χορηγούμενη με σκευάσματα ασβεστίου δεν φαίνεται ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφανίσεως καρκίνου μαστού. Στην Women’s Health Initiative
trial (110), 36.282 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έλαβαν
με τυχαία κατανομή 1000 mg στοιχειακού ασβεστίου
με 400 IU βιταμίνης D3 ημερησίως ή εικονικό φάρμακο
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για διάμεσο χρόνο 7.0 χρόνια. Η συχνότητα εμφανίσεως διηθητικών καρκινωμάτων ήταν η ίδια στις δύο
ομάδες: 528 έναντι 546 αντιστοίχως (HR = 0.96; 95% CI
= 0.85 – 1.09).
Υπολογίζεται ότι αύξηση των επιπέδων ορού της
25(OH)D κατά 25 nmol/L, μειώνει κατά 17% τον γενικό
κίνδυνο αναπτύξεως καρκίνων, όπως έδειξε η US Health
Professionals Follow-Up Study. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
αυτή αύξηση εξαιρετικά δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί
με την συνήθη διατροφή: ένα ποτήρι γάλα αυξάνει τα
επίπεδα ορού της 25(OH)D κατά 2-3 nmol/L (111).
Σε μελέτη με τυχαία κατανομή η οποία συνέκρινε
χορήγηση στοιχειακού ασβεστίου 1400 – 1500 mg ημερησίως ή ασβεστίου + βιταμίνης D 1100 IU ημερησίως ή
placebo σε 1179 γυναίκες ≥55 ετών, αποδείχθηκε μείωση
του κινδύνου εμφανίσεως καρκίνου στις δύο πρώτες
ομάδες (112). Μεγαλύτερη μείωση κινδύνου εμφανίσεως
καρκίνου μετά τον πρώτο χρόνο, εμφάνισαν οι γυναίκες που ελάμβαναν βιταμίνη D (σχετικός κίνδυνος 0.23,
95% CI 0.1-0.6).
Η πρόσληψη ασβεστίου, εκτιμηθείσα με ερωτηματολόγιο σε περισσότερους από 567.000 συμμετέχοντες ηλικίας 50 – 71 ετών στις Η.Π.Α., φαίνεται να συνδέεται με μείωση του κινδύνου αναπτύξεως γενικώς
κακοήθων νεοπλασμάτων στις γυναίκες, αλλά όχι και
στους άνδρες (113).
Η πρόσληψη ασβεστίου συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου εντέρου αλλά, παράλληλα, αυξημένο
κίνδυνο καρκίνου προστάτου. Υπολογίζεται 700 mg/
ημέρα, συνιστούν την ελάχιστη πρόσληψη ασβεστίου η
οποία παρέχει επαρκή προστασία για καρκίνο εντέρου, χωρίς να αυξάνει τον κίνδυνο αναπτύξεως καρκινώματος του προστάτου (2).
Πολλές μελέτες παρατηρήσεως κατέληξαν ότι αυξημένη ημερήσια πρόσληψη στοιχειακού ασβεστίου
συνοδεύεται από μείωση του κινδύνου καρκινώματος
του εντέρου. Στην Health Professionals Follow-up Study
and Nurse’s Health Study, λήψη ασβεστίου 1250 mg/ ημέρα έναντι λήψεως <500 mg/ ημέρα συνοδεύτηκε από
μείωση του κινδύνου αναπτύξεως καρκίνου του άπω
τμήματος του εντέρου (σχετικός κίνδυνος 0.58, 95% CI
0.32-1.05), αλλά όχι και του εγγύς (114).
Προοπτικές και case-control μελέτες κατέληξαν σε
αμφισβητούμενα αποτελέσματα όσον αφορά στην
προστασία που παρέχει το ασβέστιο στην εμφάνιση
καρκινώματος του προστάτου (2).
Ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτου φαίνεται ότι,
όπως ήδη αναφέρθηκε, αυξάνει με λήψη μόνον αυξημένης ποσότητας ασβεστίου. Μελέτη σε 3811 ασθενείς

(115), με καρκίνωμα προστάτου έδειξε ότι λήψη ασβεστίου > 2000 mg/ημερησίως, επάγει αύξηση κινδύνου
της νόσου κατά 20% (σχετικός κίνδυνος 1.2, 95% CI 1.01.6). Ενώ πρόσληψη ασβεστίου ≥2000 mg/ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο καρκινώματος του προστάτου η λήψη
ενδιάμεσης δόσεως δεν επάγει αντίστοιχο κίνδυνο:
σχετικός κίνδυνος 1.6, 95% CI 1.1-2.3 (116).
Είναι πιθανόν τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου να αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνωμα του προστάτου με
υποβάθμιση της ενεργού μορφής της βιταμίνης D, η
οποία αναστέλλει την αύξηση του όγκου και την ανάπτυξη μεταστάσεων.
Η βιταμίνη E (600 IU alpha-tocopherol κάθε 2η μέρα)
δεν φαίνεται να προλαμβάνει την ανάπτυξη διηθητικών καρκινωμάτων στην μελέτη της Women’s Health
Study, που ήλεγξε υγιείς γυναίκες διάμεσης ηλικίας 55
ετών με 10ετή διάμεση παρακολούθηση (117)
Η βιταμίνη E αλλά και η βιταμίνη C δεν φάνηκε να
ελαττώνουν τον κίνδυνο αναπτύξεως καρκινωμάτων
γενικώς και προστάτου ειδικότερα στην Physicians
Health Study που κατένημε με τυχαίο τρόπο 14.641 άνδρες ηλικίας ≥ 50 ετών και παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 8 ετών χρόνια (118). Σε μετα-ανάλυση
6 μελετών με τυχαία κατανομή των ατόμων, η χορήγηση επί πλέον βιταμίνης Ε δεν επήγε καμμιά μεταβολή
στην συχνότητα των κακοήθων νεοπλασμάτων ή στην
θνησιμότητα από αυτά (119).
Υψηλές δόσεις beta-carotene συνοδεύονται από
αυξημένη συχνότητα καρκίνου του πνεύμονα (105,119).
Σε μελέτη στην επαρχία Linxian της Κίνας, χορήγηση του συνδυασμού beta-carotene + σεληνίου + ψευδαργύρου, μείωσε την συχνότητα καρκίνου του στομάχου εκτός της περιοχής της καρδίας του οργάνου,
αλλά δεν είχε επίδραση στην συχνότητα εμφανίσεως
άλλων κακοήθων νεοπλασμάτων του Γ.Ε.Σ. (120).
Σε μελέτες σε ζώα η χορήγηση Selenium φαίνεται
ότι μειώνει τον κίνδυνο αναπτύξεως πολλών καρκινωμάτων και αυτό επιβεβαιώθηκε και σε αρκετές επιδημιολογικές μελέτες σε ανθρώπους (2). Σε μελέτη με
14.000 ενήλικες που χρησιμοποίησε τα συμπεράσματα
της μελέτης NHANES III παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων selenium και θνησιμότητας από
καρκίνο για επίπεδα του ιχνοστοιχείου έως 130 ng/ml.
Εντούτοις επίπεδα >150 ng/ml συνοδεύτηκαν από αύξηση των θανάτων από κακοήθη νεοπλάσματα (121).
Μελέτη τυχαίας κατανομής με σκοπό την πρόληψη καρκινωμάτων δέρματος εκτός μελανωμάτων και
σύγκριση με ομάδα που ελάμβανε placebo, έδειξε σημαντική μείωση θανάτων από καρκινώματα πνεύμο-
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να, εντέρου και προστάτου στην ομάδα ατόμων που
ελάμβαναν selenium (122).
Συστηματική ανασκόπηση της δράσεως των αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων στον καρκίνο, που περιλάμβανε 4 μελέτες με τυχαία κατανομή, έδειξε ότι
το selenium μόνο ή σε συνδυασμό με άλλα ανάλογα
ιχνοστοιχεία μειώνει τον συνολικό κίνδυνο εμφανίσεως κακοήθων νεοπλασμάτων στους άνδρες (σχετικός
κίνδυνος 0.77, 95% CI 0.64-0.92), αλλά όχι στις γυναίκες
(119). Εντούτοις, μετέπειτα, μετα-ανάλυση (123) 5 μελετών με τυχαία κατανομή οι οποίες ήλεγξαν τον ρόλο
των αντιοξειδωτικών ουσιών δεν κατέληξε στο συμπέρασμα, πως οι ουσίες αυτές περέχουν σημαντική
προφύλαξη έναντι καρκινωμάτων (σχετικός κίνδυνος
0.62, 95% CI 0.36-1.08).
Στην μεγάλη μελέτη Selenium and Vitamin E Cancer
Prevention Trial (SELECT), επί 32.400 υγιών ανδρών ελέγχθηκε ο ρόλος του ιχνοστοιχείου και της βιταμίνης Ε,
στην προφύλαξη από καρκίνωμα του προστάτου. Η
μελέτη διεκόπη πρώιμα όταν σε ενδιάμεση ανάλυση
των αποτελεσμάτων της δεν αποδείχθηκε επαρκής
προφύλαξη του selenium και της βιταμίνης Ε, από εμφάνιση της νόσου (124), ενώ ειδικότερα στην ομάδα
του selenium παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση σακχαρώδους διαβήτου (125).
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β2, Β6, Β12) και
το φολικό οξύ είναι υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Εργασίες που μελετούν την σχέση των ανωτέρω βιταμινών
και του καρκίνου στον άνθρωπο είναι περιορισμένες.
Επιδημιολογικές μελέτες στην περιοχή Linxian της Κίνας
(περιοχή η οποία εμφανίζει αυξημένο ποσοστό καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος) με χορήγηση
προφυλακτικά, δισκίων βιταμινών του συμπλέγματος
Β επί 6 χρόνια, δεν απέδειξαν μείωση της συχνότητας
εμφανίσεως οισοφαγικής δυσπλασίας, που είναι προκαρκινική κατάσταση (105).
Σε μετα-ανάλυση προπτικών μελετών βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ κινδύνου καρκίνου του εντέρου και λήψεως βιταμίνης B6 και επιπέδων αίματος
pyridoxal 5’-phosphate, που αποτελεί την ενεργό μορφή
της βιταμίνης B6 (126).
Σε προοπτική μελέτη επί 8 χρόνια με περισσότερους από 500.000 συμμετέχοντες επίπεδα B6 και
methionine άνωθεν του διαμέσου, συνοδεύτηκαν από
χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα στους μη
καπνιστές αλλά και στους καπνιστές (127).
Το φολικό οξύ είναι συνθετική μορφή των φολικών που βρίσκονται στα πράσινα, φυλλώδη, λαχανικά, στα φρούτα, στα δημητριακά, στους κόκκους, τους
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καρπούς και το κρέας. Τα φολικά έχουν σημαντικό
ρόλο στην σύνθεση, μεθυλίωση και επανόρθωση του
DNA (2).
Ο ρόλος των φολικών και του φολικού οξέος στην
πρόληψη του καρκίνου είναι αβέβαιος. Σε μελέτες παρατηρήσεως τα φολικά συνδέθηκαν με μειωμένο κίνδυνο καρκινωμάτων γενικά και του εντέρου ειδικότερα, ιδίως στους χρήστες αλκοόλης.
• Άτομα με χαμηλά επίπεδα methylenetetrahydrof
olate, αναγωγάσης, ενζύμου εμπλεκομένου στον
μεταβολισμό των φολικών, έχουν χαμηλό κίνδυνο καρκινώματος του εντέρου, του οισοφάγου,
του στομάχου, του παγκρέατος και αδενωμάτων
του εντέρου (2,128).
• Η Nurses’ Health Study κατέληξε σε μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου (σχετικός κίνδυνος
0.25, CI 0.13-0.51) σε λήπτριες πολυβιταμινικών
σκευασμάτων με φολικό οξύ επί 15 χρόνια. Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη έδειξε ότι η αύξηση
των προσλαμβανόμενων με το ημερήσιο σιτηρέσιο φολικών και βιταμίνης Β6 μειώνει τον κίνδυνο
καρκινώματος του εντέρου, ενώ η συμπληρωματική χορήγηση πολυβιταμινικών σκευασμάτων
περιεχόντων φολικό οξύ και Β6, δεν το επιτυγχάνει (129).
• Το φολικό του σιτηρεσίου, αλλά όχι η συμπληρωματική χορήγηση πολυβιταμινών συνοδεύτηκε
από μειωμένο κίνδυνο αναπτύξεως καρκινώματος του παγκρέατος σε Σουηδική προοπτική
πληθυσμιακή μελέτη σε 81.922 άνδρες και γυναίκες που παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 7 χρόνων (130).
• Μετα-ανάλυση έδειξε ότι αυξημένα φολικά της
καθημερινής διατροφής συνοδεύονται από μειωμένο κίνδυνο πλακώδους καρκινώματος του
οισοφάγου (σχετικός κίνδυνος 0.49, 95% CI 0.350.67), σε σύγκριση με λήψη χαμηλών επιπέδων
της ουσίας (128).
• Μετα-ανάλυση μελετών case-control και μελετών
παρατηρήσεως δεν απέδειξε σύνδεση μεταξύ χαμηλών επιπέδων φολικών και καρκίνου μαστού
(131).
• Σε μελέτη 5442 επαγγελματιών υγείας στις
Η.Π.Α.,με διάμεση παρακολούθηση >7 ετών, η λήψη
2.5 mg φολικού οξέος + 50 mg βιταμίνης B6 + 1
mg βιταμίνης B12 δεν είχε επίδραση στον κίνδυνο
αναπτύξεως διηθητικών καρκινωμάτων (132).
• Συνδυασμένη ανάλυση δύο μελετών που ήλεγξαν
την συμπληρωματική χορήγηση φολικού οξέος

62

Δίαιτα, διατροφή και συνήθειες της καθημερινής ζωής σχετιζόμενες με κακοήθη νεοπλάσματα

και βιταμίνης Β12 σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια κατέληξαν σε αυξημένο κίνδυνο καρκινώματος πνεύμονα (HR 1.21, 95% CI 1.03-1.41) και
θνησιμότητας από αυτόν (HR 1.38, CI 1.07-1.79) σε
διάμεση παρακολούθηση 3 ετών (133).
• Η συχνότητα καρκινώματος του προστάτου αποδείχθηκε αυξημένη στην ομάδα ανδρών η οποία
κατά τυχαίο τρόπο έλαβε φολικό οξύ 1 mg/ημέρα
σε σχέση με την ομάδα που έλαβε placebo (134).
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ΔΙΑΛΕΞΗ

Επίδραση των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας
και ψυχαγωγίας στα παιδιά και τους εφήβους
Κ Προκοπάκη

Ψυχίατρος παιδιών – Εφήβων, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
PROKOPAKI K. Effects of electronic mass and entertainment media on children and adolescents. Young people
devote about Ό of 24h to electronic media. Many scientific organizations call for parents’ and specialists’ attention on
the probable harmfull effects of media. This review presents selectively (because of the big data volume) research findings and studies about the effects of mass media and entertainment media, on children and adolescents. The majority
of research supports a causal relation of media violence, with aggressive thoughts, feelings, and behavior, as well as
desensitization to other peoples’ pain, in real life. Metaanalyses of studies on the effects screen violence has on children’s
aggression, refer effect sizes between 0.15 and 0.36. These values depict Public Health problems and require preventive
intervention, like in other health fields. Media effects on attitudes towards sexuality, on body image, on body mass index,
on tobacco and alcohol use, on attention and school performance, need to be further investigated, because many studies show correlation. Internet use in younger age exposes children to new dangers, while parents are not very familiar
with new technologies and unprepared to protect their children. Health specialists, parents, educators and social organizations should adjust their attitudes towards media according to scientific data, that encourage an informed, selective
and creative electronic media use, without displacing activities and relationships important for a healthy development.
Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 68-87, 2011.
Key words: media, television, videogames, violence, aggression, sexuality, internet, advertising, public health, children,
adolescents

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο χρόνος που αφιερώνουν καθημερινά οι νέοι στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ψυχαγωγίας (ΜΜΕΨ), αντιστοιχεί περίπου στο Ό του 24ώρου. Πολλοί επιστημονικοί οργανισμοί εφιστούν την προσοχή γονέων και ειδικών στις
βλαπτικές επιδράσεις των ΜΜΕΨ. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται επιλεκτικά, λόγω του μεγάλου όγκου
των δεδομένων, μελέτες και ερευνητικά ευρήματα για την επίδραση των ΜΜΕΨ στους ανηλίκους. Σημαντικά δεδομένα
υποστηρίζουν την αιτιώδη σχέση μεταξύ βίας στα ΜΜΕΨ και επιθετικότητας ή αδιαφορίας για τον πόνο των άλλων
στην πραγματική ζωή. Μετααναλύσεις για την επίδραση της εικονικής βίας στην επιθετική συμπεριφορά αναφέρουν
μέγεθος επίδρασης (effect size) μεταξύ 0.15 και 0.36, τιμές που σε άλλους τομείς Υγείας σηματοδοτούν προβλήματα
Δημόσιας Υγείας και απαιτούν παρεμβάσεις πρόληψης. Η επίδραση των ΜΜΕΨ στην διαμόρφωση στάσεων απέναντι
στην σεξουαλικότητα, στην εικόνα σώματος και στον δείκτη σωματικής μάζας, στην χρήση καπνού και αλκοόλ, σε προβλήματα προσοχής και μειωμένης σχολικής επίδοσης, είναι ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο, καθώς
πολλές μελέτες δείχνουν συσχετισμό. Η χρήση του διαδικτύου από όλο και μικρότερες ηλικίες εκθέτει τους ανηλίκους
σε νέα προβλήματα και κινδύνους, ενώ οι γονείς ως επί το πλείστον αγνοούν τις νέες τεχνολογίες και τους κινδύνους
που συνεπάγονται και δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά. Οι ειδικοί, οι κοινωνικοί φορείς και οι γονείς θα πρέπει
να διαμορφώσουν την στάση τους προς τα ΜΜΕΨ σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, που ενθαρύνουν την δημιουργική, ενημερωμένη και επιλεκτική χρήση, χωρίς να παραμελούνται δραστηριότητες και σχέσεις σημαντικές για την
υγιή σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 68-87, 2011
Λέξεις κλειδιά: μέσα μαζικής ενημέρωσης-ψυχαγωγίας, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια, βίντεο, βία, επιθετικότητα,
σεξουαλικότητα, διαδίκτυο, διαφήμιση, δημόσια υγεία, παιδιά, έφηβοι
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας
(ΜΜΕΨ), έντυπα και ηλεκτρονικά, απετέλεσαν μία από
τις μεγαλύτερες αλλαγές στην διαμόρφωση του κοινωνικού περιβάλλοντος στον 20ο αιώνα. Στον 21ο αιώνα συνεχίζουν να εξελίσσονται και να καταλαμβάνουν
κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών. Μελέτες, τόσο στο εξωτερικό (1), όσο και στην Ελλάδα (2)
επιβεβαιώνουν τον ρόλο των ΜΜΕΨ στην ζωή των
παιδιών, ήδη από την προσχολική ηλικία. Στις Η.Π.Α.,
οι νέοι χρησιμοποιούν κατά μέσον όρο 6,5 ώρες ημερησίως διάφορους τύπους ηλεκτρονικών μέσων (3). Καθώς ο χρόνος που καταναλώνουν τα παιδιά σε αυτά
αυξάνεται συνεχώς, αυξάνονται και οι ανησυχίες γονέων και ειδικών για τις επιπτώσεις τους στην υγεία
των παιδιών και στην ικανότητά τους να δημιουργούν
υγιείς ανθρώπινες σχέσεις.
Τα σύγχρονα ΜΜΕΨ, έχουν εντυπωσιακά μεγαλύτερη δυνατότητα να μεταδίδουν γνώσεις, σε σύγκριση με
τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Τα μηνύματα
που μεταδίδονται από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τις βιντεοταινίες, τα βιντεοπαιχνίδια, το διαδίκτυο, την μουσική και τα μουσικά βίντεο, τις εφημερίδες
και τα περιοδικά, γίνονται εύκολα μέρος του εσωτερικού κόσμου του παιδιού, επηρεάζουν άμεσα την συμπεριφορά του και διαμορφώνουν τις αξίες του.
Ο τρόπος που χρησιμοποιούνται τα ΜΜΕΨ μπορεί
να είναι ενεργητικός ή παθητικός, δημιουργικός ή βλαπτικός. Οι αρνητικές συνέπειες της έκθεσης στα ΜΜΕΨ
είναι πολλές: αύξηση της βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς, πρόωρη έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας,
αύξηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, προβλήματα
διατροφής, μειωμένη σχολική επίδοση. Επί πλέον, η συνεχής ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά μέσα, εκτοπίζει
άλλες δραστηριότητες που συνεισφέρουν σημαντικά
στην σωματική και πνευματική υγεία των νέων (4).
Παρά την πληθώρα των ερευνών που διαπιστώνουν αρνητικές επιδράσεις από την ακατάλληλη χρήση
των ΜΜΕΨ, εξακολουθεί η αντιπαράθεση για το εάν
και σε τι βαθμό τίθεται ζήτημα προβλήματος Δημόσιας Υγείας. Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει
επιλεκτικά, λόγω του όγκου των δεδομένων, σημαντικά ερευνητικά ευρήματα και μελέτες για την επίδραση
των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας,
στους ανηλίκους.
ΒΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕΨ - ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Βίαια-επιθετική συμπεριφορά είναι κάθε πράξη
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που έχει σκοπό να βλάψει ένα άλλο άτομο. Μπορεί
να είναι άμεση (πχ σωματική ή λεκτική επίθεση) ή έμμεση (πχ διάδοση φημών, απομόνωση, βλάβη συμφερόντων).
Τα παιδιά διαμορφώνουν τις στάσεις τους προς την
βία σε πολύ νεαρή ηλικία και οι στάσεις αυτές τείνουν
να παραμένουν σταθερές στην υπόλοιπη ζωή. Η παράσταση σε κάθε είδους βία είναι ένας αποφασιστικός
παράγοντας στην εμφάνιση βίαιης συμπεριφοράς.
Η παιδική επιθετικότητα αποτελεί τον κύριο προγνωστικό παράγοντα για επιθετική συμπεριφορά στην
εφηβεία και στην ενηλικίωση. Έτσι, οτιδήποτε προωθεί
πρώιμη επιθετική συμπεριφορά, αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προβλήματος της βίας στην κοινωνία μας
(5).
Επιθετικότητα και βίαια συμπεριφορά στους νέους
δεν είναι σπάνια. Περισσότερο από 1/3 των παιδοψυχιατρικών παραπομπών αφορούν σε επιθετικότητα,
αντικοινωνική συμπεριφορά και προβλήματα διαγωγής.
Η βία από ανηλίκους έχει ενταθεί και στην Ελλάδα.
Η βίαια συμπεριφορά δεν εμφανίζεται «εν αιθρία».
Πολλοί παράγοντες σχετίζονται με έκφραση βίας
• Βιολογικοί (ηλικία, φύλο, κληρονομικότητα, ιδιοσυγκρασία, ευφυία)
• Ψυχολογικοί (σενάρια συμπεριφοράς, ψυχικοί μηχανισμοί , στρές)
• Οικογενειακοί (οικογενειακά πρότυπα ρόλων,
αξίες, υπερβολικά χαλαρή ή αυστηρή ή ασυνεπής
διαπαιδαγώγηση, βία)
• Κοινωνικοί (οικονομική κατάσταση, μορφωτικό
επίπεδο, κοινωνική αποστέρηση, κακοποίηση,
επιδράσεις φίλων, πρόσβαση σε όπλα)
• Πολιτιστικοί παράγοντες (αξίες και πρότυπα,στην
διαμόρφωση των οποίων συνεισφέρουν σημαντικά τα ΜΜΕΨ)
H βία στα ΜΜΕΨ ορίζεται συνήθως ως αναπαράσταση πράξεων σωματικής επιθετικότητας από έναν
ανθρώπινο ή ανθρωπόμορφο χαρακτήρα σε έναν
άλλο. Η βία χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από την
βιομηχανία του θεάματος.
Στις Η.Π.Α., η «Εθνική Μελέτη για την Βία στην
Τηλεόραση» (6,7,8) εξέτασε 10.000 ώρες τηλεοπτικού
προγράμματος τα έτη1994-97, και βρήκε ότι:
• 61% περιείχαν βία,
• 75% των βίαιων σκηνών δεν συμπεριλαμβάνουν
μεταμέλεια, κριτική ή τιμωρία
• Πάνω από 50% των βίαιων σκηνών δεν απεικονίζουν τον πόνο που προκαλεί η βία
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• 4 0% της βίας συνδέεται με χιούμορ
• Τ α παιδικά προγράμματα ήταν τα πιο βίαια.
• Έ να παιδί στο τέλος του Δημοτικού, έχει δει κατά
μέσο όρο 8000 φόνους και άλλες100.000 βίαιες
πράξεις (βιασμούς, επιθέσεις κλπ)
Η βία των ΜΜΕΨ έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ζωή των παιδιών, και μάλιστα ανεξάρτητα
από παραμέτρους δημογραφικές, χρόνου και τόπου,
ή προυπάρχουσα επιθετικότητα. (9,10,11). Εκατοντάδες
έρευνες κάθε τύπου (πειραματικές, διαχρονικές, διατομικές και ανασκοπήσεις, σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα, αναφέρουν σημαντική και σταθερή
σύνδεση μεταξύ έκθεσης στα ΜΜΕΨ και επιθετικότητας στους ανηλίκους (12,13). Στην δεκαετία του 60,
σχεδιάστηκε μία διαχρονική μελέτη για τις μεθόδους
πειθαρχίας που χρησιμοποιούν οι γονείς. Η τηλεθέαση
συμπεριλήφθηκε ως ουδέτερη παράμετρος επιρροής
στη συμπεριφορά των παιδιών. Απροσδόκητα προέκυψε, ότι ο βαθμός έκθεσης σε τηλεοπτική βία στην
ηλικία των 8 ετών προέβλεπε επιθετική συμπεριφορά
11 και 22 χρόνια αργότερα (13,14).
Σύμφωνα με διαχρονική μελέτη διάρκειας 17 ετών,
ο χρόνος τηλεθέασης βρέθηκε να είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για επιθετική συμπεριφορά προς
τους άλλους. (15)
Άλλη διαχρονική μελέτη έδειξε ότι παρακολούθηση
βίαιων σκηνών σε ηλικία 6-9 ετών, προβλέπει επιθετική συμπεριφορά στην ενηλικίωση (15 χρόνια μετά),
ακόμη κι όταν ληφθεί υπ’ όψιν το κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο, η διανοητική ικανότητα και παράγοντες σχετικοί με τους γονείς. Καθοριστικές μεταβλητές στην
έκβαση ήταν το ποσό της βίας, η ταύτιση του παιδιού
με βίαιους χαρακτήρες και η ερμηνεία εκ μέρους του
παιδιού της βίας ως πραγματικής (16).
H υπερβολική παρακολούθηση τηλεόρασης, μπορεί να συνδέεται με συμπεριφορά τρομοκράτησης των
άλλων (bullying) στο σχολείο, όπως έδειξε έρευνα σε
32000 εφήβους από 8 χώρες (12).
Πειραματικές, έρευνες επιβεβαιώνουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της εικονικής βίας, καθώς αμέσως μετά την έκθεση σε βίαιες σκηνές, τα παιδιά συμπεριφέρονται πιο επιθετικά, σε σύγκριση με παιδιά
που δεν εκτέθηκαν σε βίαιες σκηνές. Οι πειραματικές
μελέτες παρουσιάζουν υψηλή αξιοπιστία και δείχνουν
ότι υπάρχει σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ βίας
στα ΜΜΕΨ – επιθετικής συμπεριφορά (5,10,12).
Σύμφωνα με ανασκόπηση του Εθνικού Ιδρύματος
Ψυχικής Υγείας (ΝΙΜΗ) των Η.Π.Α. τεκμηριώνεται σχέση αιτίου- αποτελέσματος μεταξύ βίας στην οθόνη και

επιθετικότητας στην πραγματική ζωή (17). Έκτοτε τα
ερευνητικά ερωτήματα μετατοπίστηκαν κυρίως στην
διερεύνηση των αιτίων και των μηχανισμών αυτής
της σχέσης (9). Το 2000, εκπροσωπώντας την Δημόσια
Υγεία, 6 επιστημονικές Εταιρείες των Η.Π.Α. (American
Academy of Pediatrics, American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, American Medical Association,
American Psychological Association, American Academy
of Family Physicians, American Psychiatric Association)
συνυπέγραψαν έκθεση προς το Κοινοβούλιο, για τις
επιπτώσεις στα παιδιά της βίας, που προβάλλεται
από τα ΜΜΕΨ (18). Μεταξύ άλλων, αναφέρουν: « Η
κοινότητα της Δημόσιας Υγείας, βασιζόμενη σε περισσότερο από 30 χρόνια έρευνας, συμφωνεί ότι η βία
των μέσων ψυχαγωγίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση
των επιθετικών στάσεων, αξιών και συμπεριφορών,
ιδιαίτερα στα παιδιά… Ορισμένοι στην βιομηχανία του
θεάματος ισχυρίζονται ότι: 1) τα βίαια προγράμματα είναι αβλαβή, διότι δεν υπάρχουν μελέτες που να
αποδεικνύουν την σύνδεσή τους με επιθετική συμπεριφορά στα παιδιά, 2) οι ανήλικοι γνωρίζουν ότι η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα βιντεοπαιχνίδια είναι
μόνο φαντασία. Δυστυχώς, έχουν άδικο. Πάνω από
1000 μελέτες καταδεικνύουν αιτιολογική σχέση μεταξύ
βίας στα μέσα ψυχαγωγίας, και επιθετικής συμπεριφοράς σε μερικά παιδιά… Τα αποτελέσματα είναι
μετρήσιμα και μακράς διάρκειας».
Το 2003, το ΝΙΜΗ δημοσίευσε μία εκτενή αναφορά
σύμφωνα με την οποία η βία στα ΜΜΕΨ είναι σημαντικός αιτιολογικός παράγων επιθετικότητας και βίας (12)
Μεταανάλυση 56 ερευνών καταλήγει ότι, και μόνο
η απλή παρουσία όπλου σε μία κινηματογραφική ταινία ή τηλεοπτικό πρόγραμμα αυξάνει την πιθανότητα
επιθετικής συμπεριφοράς(19).
Δεν επηρεάζονται όλοι οι θεατές με τον ίδιο τρόπο.
H πιθανότητα πρόκλησης βλάβης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρουσίασης της βίας (5).
Η λεγόμενη «δικαιολογημένη» βία, όπου ο «καλός» επιτίθεται στον «κακό», αποτελεί τον πιο ισχυρό ενισχυτικό
παράγοντα για την υιοθέτηση της βίας από τους νέους
(20). Άλλοι ενισχυτικοί παράγοντες είναι η απουσία συνεπειών μετά από επιθετική συμπεριφορά, το χιούμορ και η
ελκυστικότητα του επιτιθέμενου (πίνακας 1). Όσο περισσότερο ένα παιδί ταυτίζεται με βίαιους χαρακτήρες, τόσο
εντονότερη είναι η εμφάνιση επιθετικότητας (21).
Τα αγόρια φαίνεται ότι επηρεάζονται πιο πολύ
από τα κορίτσια. Αυτό οφείλεται ίσως στο ότι τα αγόρια εκφράζουν περισσότερο σωματική επιθετικότητα,
ενώ τα κορίτσια εκφράζουν επιθετικότητα, με λιγότε-
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ρο εμφανείς τρόπους. Αναμένεται, καθώς αυξάνεται ο
αριθμός των βίαιων γυναικείων ηρωίδων, να αυξηθεί
η σωματική επιθετικότητα και στα κορίτσια.
Προϋπάρχουσες επιθετικές τάσεις στα παιδιά
οδηγούν σε επιλογή θεαμάτων ή παιγνιδιών που περιέχουν βία, παράλληλα δε, η έκθεση σε βίαια θεάματα
επιδεινώνει και παροξύνει τις επιθετικές τάσεις, διαιωνίζοντας έτσι έναν φαύλο κύκλο (5,21,22,23).
Οι επιδράσεις της βίας στα ΜΜΕΨ εμφανίζονται
με 4 μορφές:
1. Η βία γίνεται αντιληπτή ως αποδεκτή συμπεριφορά και ως αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης
των συγκρούσεων.
2. Απευαισθητοποίηση (εξοικείωση) προς την βία
στην πραγματική ζωή, που μειώνει την συμπαράσταση και υποστήριξη προς τα θύματα βίας.
3. Ο κόσμος βιώνεται ως επικίνδυνος και κακός, με
αποτέλεσμα συναισθήματα δυσπιστίας και φόβου.
4. Aυξημένη τάση για επιθετική και βίαιη συμπεριφορά, τόσο άμεσα, όσο και μελλοντικά (34).
Πίνακας 1
(Συνέπειες της παρακολούθησης βίας, ανάλογα με
τον τρόπο παρουσίασής της)
Αντιδράσεις του
θεατή
Ελκυστικός
επιτιθέμενος
Ελκυστικό θύμα
«Δικαιολογημένη»
βία
Αδικαιολόγητη βία
Γνωστά όπλα
Υπερβολική /
λεπτομερής βία
Αληθοφανής βία
Ανταμοιβή
Τιμωρία
Πόνος-βλάβη
Χιούμορ

Επιθετι- Φόβος Απευαισθηκότητα
τοποίηση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

ΒΙΑ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τα ηλεκτρονικά παιγνίδια είναι εξαιρετικά δημοφιλή, έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα παρα-
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δοσιακά παιγνίδια και αποφέρουν κέρδη δισεκατομμυρίων στους κατασκευαστές. Μπορεί να παίζονται
σε ειδικές συσκευές, ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή online, όπου είναι δυνατόν να συμμετέχουν εκατοντάδες
συμπαίκτες από το διαδίκτυο.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε εφήβους στις
Η.Π.Α., 99% των αγοριών και 94% των κοριτσιών παίζουν βιντεοπαιχνίδια (24).
Οι βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές, που προετοιμάζουν τους εφήβους για τις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής, συχνά συνοδεύονται από ριψοκίνδυνες
συμπεριφορές, παραγνώριση του κινδύνου, αναζήτηση
έντονων ερεθισμάτων, και συναισθηματική ευμεταβλητότητα. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν σε αφθονία στα
περισσότερα ηλεκτρονικά παιγνίδια και τα καθιστούν
ιδιαίτερα ελκυστικά στους εφήβους. Οι έφηβοι προτιμούν βίαια βιντεοπαιχνίδια, σε σύγκριση με τους
ενηλίκους (25). Η μικρότερη ηλικία έναρξης βιντεοπαιχνιδιών, είναι επιβαρυντικός παράγων για μετέπειτα
υπερβολική χρήση (26).
Τα νέα βιντεοπαιχνίδια παρέχουν μεγαλύτερη αλη
θοφάνεια και δυνατότητα προσωπικής συμμετοχής
του παίκτη, με ενσωμάτωση φωτογραφιών του, ή κινήσεων και στιγμών της ζωής του. Η αληθοφάνεια των
παιγνιδιών, πιθανόν συνδέεται με αυξημένη γενίκευση
ορισμένων συμπεριφορών και εκτός παιγνιδιού.
Το περιεχόμενο, η ποσότητα, το πλαίσιο, και η δομή
αποτελούν παραμέτρους του παιχνιδιού, που επηρεάζουν τον παίκτη με διαφορετικό τρόπο. Mέχρι σήμερα,
οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στο περιεχόμενο,
και κυρίως στο βίαιο περιεχόμενο.
Το 90% των βιντεοπαιχνιδιών περιέχει κάποιου είδους βία (27). Οι Haninger και συν, εξέτασαν 396 τίτλους
βιντεοπαιχνιδιών για ηλικίες άνω των 13, που κυκλοφορούσαν στην Αμερικανική αγορά, έως το 2001 (22). Οι
93 (23%) τίτλοι περιείχαν βία και αίμα, οι 280 (71%) βία
χωρίς αίμα, 14 (2%) αίμα χωρίς βία, και μόνο 14 (4%) δεν
περιείχαν βία ή αίμα. Επιπλέον της υψηλής περιεκτικότητας σε βία, τραυματισμούς και θανάτους ( κατά μέσο
όρο 122 θανάτους ανά ώρα παιχνιδιού), δίνουν κίνητρα
για την εκτέλεση βίαιων ενεργειών στο παιγνίδι.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα βίαια βιντεοπαιχνίδια
ασκούν εντονότερη επίδραση , σε σύγκριση με άλλους
τύπους βίαιων ΜΜΕΨ (12, 28, 29,) Μετα-αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ βίαιων βιντεοπαιχνιδιών και επιθετικότητας και ότι, τα
βίαια βιντεοπαιχνίδια αυξάνουν τις επιθετικές σκέψεις, τα συναισθήματα θυμού και εχθρικότητας, τα
επιθετικά σενάρια συμπεριφοράς και την σωματική
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επιθετικότητα, και μειώνουν την συμπεριφορά προσφοράς βοήθειας (30,31,32,33,34,35). Διαφορετικές μετααναλύσεις αναφέρουν μεγέθη επίδρασης: r+=0.26,
r+=0.20, r+=0.19, r+=0.15 (28,30,33,35).
Από πειραματικές μελέτες προκύπτει ότι, έκθεση
σε βίαια βιντεοπαιχνίδια σχετίζεται αρνητικά με κοινωνικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με πρόσφατη πειραματική έρευνα, οι παίκτες βίαιων βιντεοπαιχνιδιών
«αναισθητοποιούνται» στον πόνο των άλλων (32).
Τόσο τα βίαια όσο και τα μη βίαια βιντεοπαιχνίδια προκαλούν σωματική διέγερση (αύξηση καρδιακού
ρυθμού, πίεσης κλπ), σαν αποτέλεσμα του ενθουσιασμού, της διασκέδασης ή της προσπάθειας. Τα βίαια βιντεοπαιχνίδια προκαλούν εντονότερη διέγερση.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι επιδρούν αρνητικά στην ικανότητα εκτελεστικού ελέγχου (αναστολή αυτόματων
απαντήσεων και ρύθμιση της συμπεριφοράς). (31)
Η χρήση βιντεοπαιχνιδιών στα οποία ο χρήστης
πυροβολεί, προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες. Ο στρατός
στις Η.Π.Α. χρησιμοποιεί παραλλαγές κοινών βιντεοπαιχνιδιών για την εκπαίδευση στην στόχευση. Πολλοί
από τους ανήλικους δράστες μαζικών δολοφoνιών σε
σχολεία, ήταν λάτρεις βίαιων βιντεοπαιγνιδιών και είχαν εκπαιδευτεί από αυτά στη χρήση όπλου (13).
Τα βίαια βιντεοπαιχνίδια βάζουν τον παίχτη στον
ρόλο του επιτιθέμενου, και τον ανταμοίβουν για τις
επιτυχίες του (37). Στο διαδεδομένο «Grand theft auto»,
οι παίκτες επιβραβεύονται όταν σκοτώνουν πόρνες
και αστυνομικούς, επιτίθενται σε ηλικιωμένους και
συγκρούονται με αυτοκίνητα, εκτελούν κλοπές και
διαρρήξεις! Στο διαδικτυακό παιγνίδι «Kuma/war», οι
παίκτες προσθέτουν προσωπικά στοιχεία σε πραγματικές μάχες στο Ιράν και Αφγανιστάν. Το παιγνίδι έχει επικριθεί διότι μετατρέπει σε διασκέδαση και
κέρδος, τον θάνατο των στρατιωτών.Το παιγνίδι «JFK
Reloaded», παρουσιάζει την δολοφονία του προέδρου
Κένεντυ, από την πλευρά του δολοφόνου! Σύμφωνα με
τους κατασκευαστές, το παιγνίδι είναι «εκπαιδευτικό»
και «διεγείρει το ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα»
(28). Ακόμη και «αθώα» παιδικά παιγνίδια, δίνουν οδηγίες στα παιδιά «να μην βοηθούν πολύ τους άλλους».
Πέρα από τις αρνητικές επιδράσεις , υπάρχουν
δυνατότητες εποικοδομητικής χρήσης. Τα βιντεοπαιχνίδια είναι υποδειγματικοί δάσκαλοι, καθώς ενισχύουν συνεχώς τον μαθητή, παρέχουν κίνητρα, ορίζουν
σαφείς στόχους, διεγείρουν την περιέργεια, απαιτούν
την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή, κατανέμουν την
εκπαιδευτική δράση σε διαφορετικές στιγμές και την
επαναλαμβάνουν συχνά, και επί πλέον είναι διασκε-

δαστικά! Δυστυχώς δεν έχει διερευνηθεί αρκετά η χρήση τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία.
Θετικές επιδράσεις έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένους τύπους μάθησης (μαθηματικά, λεξιλόγιο κλπ).
Έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην αυτορρύθμιση
χρόνιων παιδιατρικών παθήσεων, στην αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό τραύμα, στην διαχείριση του
πόνου, στην εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες(39).
Έχει προταθεί η χρήση τους στην παιδοψυχιατρική διαγνωστικά και θεραπευτικά, κατ’ αντιστοιχία με την
μέχρι τώρα χρήση των «συμβατικών» παιγνιδιών (39).
Έχει βρεθεί επίσης ότι βελτιώνουν τον χρόνο αντίδρασης, την χωρική αντίληψη, τις οπτικοκινητικές δεξιότητες και την οπτική προσοχή (40).
Σε αντίθεση με τα παιγνίδια βίας, παιγνίδια όπου οι
χαρακτήρες βοηθούν ο ένας τον άλλο (με νόμιμο και μη
βίαιο τρόπο), αυξάνουν την συμπεριφορά προσφοράς
βοήθειας τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα (24,41).
Έχει επιβεβαιωθεί ότι θετικές- κοινωνικές τάσεις οδηγούν
σε επιλογή παιχνιδιών κοινωνικοποίησης, και παιχνίδια
κοινωνικοποίησης αυξάνουν τις κοινωνικές τάσεις, και
συνδέονται αρνητικά με επιθετικές σκέψεις και απόδοση
επιθετικών προθέσεων στους άλλους (24,31,36).
ΦΟΒΟΣ
Πάρα πολλά παιδιά νοιώθουν τρόμο όταν παρακολουθούν σκηνές βίας και τα πιο ευάλωτα παιδιά,
παρουσιάζουν έντονες αντιδράσεις. Έρευνα σε εφήβους
έδειξε ότι το 75% είχαν αισθανθεί έντονο φόβο και από
αυτά, το 10% απευθύνθηκε σε ειδικό για βοήθεια. Αν και
οι αντιδράσεις φόβου (πχ εφιάλτες, φόβος του παιδιού
να μείνει μόνο, ανασφάλεια) συνήθως είναι παροδικές,
η επίδραση του φόβου συσσωρεύεται με τον χρόνο και
δημιουργεί το αίσθημα του «επικίνδυνου κόσμου» ή και
παθολογικές καταστάσεις. Αντιδράσεις φόβου των
παιδιών εξ αιτίας της τηλεόρασης, μπορεί να παραμείνουν μέχρι την ενηλικίωση, με συνεχιζόμενους εφιάλτες,
άγχος και πρακτικές αποφυγής (29). Στα μικρά παιδιά
ο φόβος δεν μειώνεται ακόμη κι αν τα προειδοποιήσουμε, πως ότι θα δουν δεν είναι πραγματικότητα (4).
Έρευνα στην Ολλανδία σε 572 παιδιά 8-12 ετών
διαπίστωσε ότι τα απειλητικά γεγονότα τόσο στις ειδήσεις, όσο και σε φανταστικό σενάριο, προκαλούν
αντιδράσεις τρόμου και ανησυχίας (42).
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σε σύγκριση με τις πολλές έρευνες για τις επιπτώσεις της βίας στα ΜΜΕΨ, είναι πολύ λιγότερες
οι έρευνες που εξετάζουν τις συνέπειες της έκθεσης
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ανηλίκων σε σεξουαλικό – πορνογραφικό περιεχόμενο.
Από το 1983 έως το 2004 λιγότερο από 1% των αγγλόφωνων δημοσιεύσεων για τα ΜΜΕΨ είχαν ως θέμα
την επίδραση των ΜΜΕΨ στην στάση και συμπεριφορά των εφήβων ως προς την σεξουαλικότητα (24).
Τόσο τα τηλεοπτικά προγράμματα, όσο οι κινηματογραφικές ταινίες και οι διαφημίσεις, είναι «σεξουαλικοποιημένα» σε μεγάλο βαθμό. Πριν μία δεκαετία
στις Η.Π.Α., ο μέσος νεαρός τηλεθεατής εκτιθόταν σε
περισσότερες από 14000 αναφορές στο σεξ κάθε χρόνο, ποσό που έχει αυξηθεί έκτοτε. Μεταξύ των ετών
1998 - 1999, το σεξουαλικό περιεχόμενο στην τηλεόραση των Η.Π.Α., επεκτάθηκε από το1/2, στα 2/3 των
προγραμμάτων (44).
Το διαδίκτυο παρέχει άμεση πρόσβαση σε απεριόριστο σεξουαλικό-πορνογραφικό περιεχόμενο. Οι ανήλικοι, εκούσια ή ακούσια, βρίσκονται συχνά σε επαφή
με σεξουαλικό περιεχόμενο και οι έρευνες δείχνουν ότι
τους είναι πιο δύσκολο να το αποφύγουν, παρά να το
αναζητήσουν (43). Σύμφωνα με έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χρηστών διαδικτύου 10-17 ετών, 42%
έχουν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό τον τελευταίο
χρόνο, εκ των οποίων τα 2/3 χωρίς «χωρίς να το επιδιώξουν» (45). Η χρήση φραγμών-φίλτρων στον Η/Υ
μειώνει (χωρίς να εξαλείφει) τον κίνδυνο.
Πολλοί έφηβοι και γονείς πιστεύουν ότι η τηλεόραση παίζει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση σεξουαλικών προτύπων και τρόπων συμπεριφοράς και ότι
ενθαρρύνει την σεξουαλική δραστηριότητα (27). Το 76%
ενός μεγάλου δείγματος εφήβων θεωρεί ότι η έναρξη
σεξουαλικών σχέσεων, σχετίζεται με την παρουσίαση
του σεξ από τα ΜΜΕΨ ως φυσιολογική δραστηριότητα
για την ηλικία τους. Δημιουργείται στους εφήβους η
λανθασμένη εντύπωση ότι, όλοι οι άλλοι έχουν σεξουαλική ζωή και ότι αυτή δεν έχει συνέπειες, κινδύνους
ή υποχρεώσεις. (46,47)
Μεταξύ 1017 εφήβων στις ΗΠΑ, οι λευκοί, 12-14 ετών,
με συχνή έκθεση σε σεξουαλικού περιεχομένου ΜΜΨΕ,
ήταν 2,2 φορές πιθανότερο να έχουν σεξουαλική συνεύρεση στα 14-16. (49)
Έφηβοι που κάνουν βαριά «κατανάλωση» ΜΜΨΕ
με σεξουαλικό περιεχόμενο, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις
μέσα στο επόμενο έτος, σε σύγκριση με τους εφήβους
που κάνουν την μικρότερη κατανάλωση (ακόμη κι όταν
ελεγχθούν παράγοντες όπως κοινωνικοοικονομική κατάσταση, γονεϊκή επίβλεψη, ψυχική υγεία του εφήβου,
αυτοεκτίμηση και θρησκευτικότητα (44,50,51).
Από μεγάλη επιδημιολογική έρευνα στις Η.Π.Α.
προκύπτει ότι, έφηβοι που παρακολουθούν περισ-
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σότερο τηλεόραση, έχουν την υψηλότερη συχνότητα
ολοκληρωμένης σεξουαλικής επαφής. Έφηβοι, που παρακολουθούν >2 ώρες ημερησίως τηλεόραση χωρίς
γονεική εποπτεία, είναι σε αυξημένο κίνδυνο έναρξης
σεξουαλικής δραστηριότητας 1 χρόνο νωρίτερα (48).
Έφηβοι που παρακολουθούν τηλεόραση χωριστά από
την οικογένειά τους, έχουν συχνότητα σεξουαλικής
επαφής 3-6 φορές υψηλότερη, συγκριτικά με εφήβους
που παρακολουθούν τηλεόραση μαζί με την υπόλοιπη
οικογένεια (20). Αντίθετα, η παρακολούθηση εκπομπών
με μηνύματα για τις συνέπειες (πχ εγκυμοσύνη), τους
κινδύνους (πχ σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα),
την ασφάλεια και την υπευθυνότητα στην σεξουαλική
ζωή, είχε σαν αποτέλεσμα μειωμένη συχνότητα έναρξης σεξουαλικής δραστηριότητας σε εφήβους.
Ανάλυση περιεχομένου των κινηματογραφικών
ταινιών του Χόλλυγουντ το 1990, απεκάλυψε ότι μία
στις οκτώ ταινίες περιέχει βιασμό! Πειραματικές μελέτες σε φοιτητές έδειξαν αυξημένη αποδοχή των μύθων
περί βιασμού – μείωση της συμπάθειας και απόδοση ευθυνών στα θύματα βιασμού, και αποδοχή της
επιθετικότητας κατά των γυναικών, μετά από έκθεση
σε σεξουαλικά βίαιες κινηματογραφικές σκηνές(50,52).
Αντίστοιχες έρευνες σε παιδιά δεν έχουν γίνει για λόγους δεοντολογίας, αν και εκτίθενται σε εικονική ερωτική βία από μικρή ηλικία (4). Μελέτη σε 904 εφήβους
12-15 ετών, έδειξε αυξημένη αποδοχή του καταναγκασμού σε σεξουαλική πράξη, από αγόρια που παρακολουθούν συχνά μουσικά βίντεο (53).
Λόγω της σημαντικής νοσηρότητας εξ αιτίας της
πρώιμης σεξουαλικής δραστηριότητας, γίνεται διεθνώς εντατική προσπάθεια για ανάπτυξη προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, με στόχο την
καθυστέρηση έναρξης σεξουαλικής δραστηριότητας,
χρήση κατάλληλων προφυλακτικών μέσων και τήρηση
υπεύθυνης στάσης στην σεξουαλική ζωή. Παρ’ όλες τις
προσπάθειες τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά,
όταν τα προγράμματα εφαρμόζονται στα σχολεία ( αν
και αυξάνονται οι γνώσεις, δεν υπάρχει μείωση στις
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, διακοπές κύησης και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, μάλιστα υπάρχουν
περιπτώσεις αύξησης της σεξουαλικής δραστηριότητας). Αντίθετα, τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα, όταν
προβάλλονταν μηνύματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσω νεανικών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Είναι
προφανές ότι, η παρουσίαση ζητημάτων σχετικά με το
σεξ από τα ΜΜΕΨ, έχει ουσιώδη επίδραση στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και υγεία των νέων. Χρειάζονται
καλοσχεδιασμένες έρευνες ως προς τα αποτελέσματα
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της έκθεσης σε σεξουαλικό περιεχόμενο από τα ΜΜΕΨ,
στις στάσεις, συμπεριφορές και λήψη αποφάσεων των
εφήβων για την σεξουαλικότητα, καταγραφή του σεξουαλικού περιεχομένου των ΜΜΕΨ καθώς και ανάπτυξη
προγραμμάτων παρέμβασης και περιορισμού της έκθεσης στο σεξουαλικό περιεχόμενο των ΜΜΕΨ (54).
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
Η μουσική κατέχει σημαντικό ρόλο στην διασκέδαση και κοινωνικοποίηση των παιδιών και των εφήβων.
Οι νέοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στους στίχους, μέσω
των οποίων αναζητούν ταυτίσεις αντλούν νόημα και
διαμορφώνουν πρότυπα. Λίγοι είναι οι γονείς που
γνωρίζουν τους στίχους των τραγουδιών που ακούνε
τα παιδιά τους (55).
Από την δεκαετία του 70, οι στίχοι περιέχουν όλο
και σαφέστερες αναφορές στο σεξ, στην χρήση ουσιών
και στον θάνατο (56). Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μουσικές
προτιμήσεις ροκ και χέβυ μέταλ σχετίζονται με απευαισθητοποίηση στην βία, συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
και αυτοκτονικό ιδεασμό και πρέπει να εφιστούν την
προσοχή, για πιθανώς αυξημένη ευαλωτότητα (αν και
δεν προσδιορίζουν σχέση αιτίου –αποτελέσματος) (4,23)
Tα μουσικά βίντεο περιέχουν συχνά βία, σεξιστικά
και ρατσιστικά μηνύματα. Ανάλυση περιεχομένου 518
μουσικών βίντεο έδειξε ότι:19% των ροκ και ραπ βίντεο
παρουσίαζαν οπλοφορία, στο 15% των περιπτώσεων
οπλοφορούσαν παιδιά και στο 8% έφηβοι (57). Άλλη
ανάλυση μουσικών βίντεο έδειξε ότι 22,4% των ροκ βίντεο και 20% των ραπ βίντεο περιείχαν βία το δε 80%
των επιτιθέμενων ήταν ελκυστικά μοντέλα. Οπλοφορία υπήρχε στο 25% των βίντεο (58). Έρευνες δείχνουν
συσχετισμό μεταξύ παρακολούθησης μουσικών βίντεο
και επιτρεπτικών σεξουαλικών συμπεριφορών (49) ή
αποδοχής βιασμού του ερωτικού συντρόφου (52,53)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Είναι αποδεδειγμένη η επίδραση της διαφήμισης
στις στάσεις των παιδιών και των εφήβων, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα (61,62). Παιδιά μικρότερα
των 8 ετών είναι ψυχικά και γνωστικά χωρίς άμυνες
απέναντι στην διαφήμιση.

Κάπνισμα
Η παρακολούθηση διαφημίσεων προιόντων καπνού, αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου
για έναρξη καπνίσματος, από το να καπνίζουν μέλη
της οικογένειας ή φίλοι του παιδιού. Περισσότερες από
20 έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε

διαφημίσεις καπνού έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες
να γίνουν καπνιστές. Δύο μεγάλες διαχρονικές έρευνες
έδειξαν ότι το κάπνισμα στο ένα τρίτο των εφήβων,
μπορεί να αποδοθεί στις διαφημίσεις (53). Υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις ότι η χρήση καπνού στις κινηματογραφικές ταινίες αυξάνει την συχνότητα έναρξης καπνίσματος στους εφήβους (59). Οι βιομηχανίες προιόντων καπνού αναγνωρίζουν την αξία της παρουσίασης καπνίσματος στην οθόνη και το προωθούν.

Αλκοόλ
Η διαμόρφωση στάσεων απέναντι στο αλκοόλ, αρχίζει από την ηλικία του δημοτικού σχολείου. Η έκθεση
σε διαφημίσεις αλκοόλ είναι σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για μετέπειτα χρήση. Οι ανήλικοι βλέπουν
αναρίθμητες διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών κάθε
χρόνο που ωραιοποιούν την χρήση αλκοόλ (4,61). Η
συχνότητα με την οποία παρουσιάζεται χρήση ουσιών στα ΜΜΕΨ, είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στην
πραγματική ζωή
Διατροφή
Οι διαφημίσεις φαγητού έχουν την μερίδα του λέοντος στην παιδική διαφήμιση. Έχει βρεθεί ότι τα παιδιά
ζητάνε περισσότερες ανθυγιεινές τροφές εξ’ αιτίας
διαφημίσεων και ότι ο χρόνος που το παιδί βλέπει
τηλεόραση, συσχετίζεται με αύξηση των προσλαμβανόμενων θερμίδων (62).
Το ανήλικο κοινό προσεγγίζεται διαφημιστικά με
πολλούς τρόπους, π.χ. προιόντα μπορεί να εμφανίζονται σε ταινίες ή τηλεοπτικά προγράμματα, εστιατόρια συνδέονται με δημοφιλείς παιδικές ταινίες ή
χαρίζουν παιγνίδια.
Συχνά χρησιμοποιούνται παθολογικά αδύνατα
γυναικεία μοντέλα , γεγονός που συντελεί στην ανάπτυξη διαταραγμένων συμπεριφορών διατροφής στις
έφηβες (63).
Σεξουαλικότητα
Χρησιμοποιείται για να διαφημίσει οτιδήποτε.
Οι διαφημίσεις μέσω διαδικτύου και ψηφιακής
τηλεόρασης, παρέχουν την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης - αγοράς βλαβερού ή παράνομου υλικού. Δυστυχώς διαφημίζονται, μέσω των δελτίων ειδήσεων,
βιντεο ή κινηματογραφικές ταινίες, με ακατάλληλο περιεχόμενο.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Το διαδίκτυο συνδυάζει χαρακτηριστικά όλων των
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άλλων μέσων (γραπτό κείμενο, εικόνα, ήχο, δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας) και έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής των εφήβων στις ανεπτυγμένες
χώρες. Η χρήση του επεκτείνεται ταχύτατα σε όλο και
μικρότερες ηλικίες, που μεγαλώνουν με το διαδίκτυο
ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.
Το 2001 στην χρήση του διαδικτύου κυριαρχούσαν
οι ηλικίες 30-40 ετών. Σε πρόσφατη Σουηδική έρευνα,
21% των τρίχρονων, 51% των πεντάχρονων και 90%
των εννιάχρονων, είναι χρήστες του διαδικτύου. Το
78% των παιδιών 12-16 ετών είναι καθημερινοί χρήστες. Στις ηλικίες 3-7 κυριαρχούν τα παιγνίδια και τα
βίντεο, στις ηλικίες 7-11 τα παιγνίδια, η επικοινωνία
και η συμμετοχή σε κοινότητες του διαδικτύου, στις
ηλικίες 11-14 η επικοινωνία, συμμετοχή σε κοινότητες,
μουσική, ταινίες, πληροφορίες, σχολική χρήση (64).
Οι έφηβοι επιλέγουν θέματα σχετικά με μουσική,
κινηματογραφικές ταινίες, σχέσεις και μόδα. Το διαδίκτυο προσφέρει στους εφήβους ευκαιρίες να πληροφορηθούν ανώνυμα για ζητήματα που ανταποκρίνονται
στις αναπτυξιακές τους ανάγκες, όπως ανεξαρτησία
από τους γονείς, επικοινωνία με συνομηλίκους, έκφραση της γνώμης, υιοθέτηση διαφορετικών ταυτοτήτων, διερεύνηση «ευαίσθητων θεμάτων» όπως ψυχική
υγεία, σεξουαλική συμπεριφορά και προσανατολισμό,
εικόνα του σώματος (43,65). Ακριβώς αυτή η επιλογή
θεμάτων κάνει το διαδίκτυο ιδανικό πεδίο αναζήτησης
«λείας» από άτομα κακών προθέσεων.
Αναμφίβολα επίσης, το διαδίκτυο είναι μία τεράστια δεξαμενή πληροφοριών, όμως η αξιοπιστία των
πηγών δεν ελέγχεται, και τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν στην αναζήτηση έγκυρων πληροφοριών.
Σύμφωνα με έρευνα του 2002 σε 519 εφήβους, το 90%
χρησιμοποιεί τα chat rooms ως πιο συχνή πηγή πληροφοριών και μόνο το 14% έγκυρες ιστοσελίδες οργανισμών Υγείας, με αποτέλεσμα ανταλλαγή λανθασμένων πληροφοριών (65).
Υπάρχει διεθνώς αναγνώριση, ότι το διαδίκτυο
ενέχει δυνατότητα βλάβης για τους ανηλίκους. Ως κινδύνους ορίζουμε ακούσιες και εκούσιες εμπειρίες που
προέρχονται από το διαδίκτυο, όπως: πορνογραφία,
βία, μίσος, τρομοκράτηση, οδηγίες για αυτοκαταστροφικές ή/και επιθετικές πράξεις, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, εμπορική και σεξουαλική εκμετάλλευση. . Ορισμένοι διαδικτυακοί τόποι παρέχουν σκόπιμα
λανθασμένες πληροφορίες και προωθούν επικίνδυνες
συμπεριφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επικίνδυνων αποτελούν οι ιστότοποι για την νευρογενή ανορεξία και βουλιμία «pro-ana» και «pro-mia» αντίστοιχα,
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που χαρακτηρίζουν αυτές τις σοβαρές διαταραχές ως
«επιλογή τρόπου ζωής», ενθαρρύνουν την διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά και συνιστούν στάση
«υπερηφάνειας και υπεροχής» απέναντι στις «ασθενείς κοινωνικές αξίες»! (63). Υπάρχει επίσης δυνατότητα επικίνδυνης συμπεριφοράς εκ μέρους του ανηλίκου,
όταν ο ίδιος συμμετέχει στην διακίνηση τέτοιου υλικού
προς άλλους (65). Τέλος, υπάρχουν κίνδυνοι στις επαφές και συναντήσεις με αγνώστους, με τους οποίους
ο ανήλικος γνωρίστηκε μέσω διαδικτύου.
Το ΕU Kids online network (www.eukidsonline.net)
ανασκόπησε περισσότερες από 500 έρευνες από 21
Ευρωπαικά κράτη, για τις εμπειρίες εφήβων στο διαδίκτυο (για τα παιδιά υπάρχει πολύ λίγη έρευνα) (67)
Ανάλογα με το κράτος, τα αποτελέσματα ήταν τα
εξής: Το 13-91% των εφήβων παραχώρησαν προσωπικά
δεδομένα. Σε πορνογραφικό υλικό εκτέθηκαν 25-80% .Σε
βία ή μίσος 1 στους 3 εφήβους . Τρομοκράτηση, harassment
stalking 1 στους 5 εφήβους. 1 στους 10 (Γερμανία) έως 1
στους 2 (Πολωνία) έλαβαν ανεπιθύμητα σεξουαλικά μηνύματα. Ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι η συνάντηση με
αγνώστους, που ο ανήλικος γνώρισε online (1 στους 11
έως 1 στους 5 Ευρωπαίους εφήβους) (67). Στην Ιρλανδία
και στη Νορβηγία, αν και οι περισσότεροι ανήλικοι 9-16
ετών χαρακτήρισαν «θετική» ή «αδιάφορη» την εμπειρία
μιας τέτοιας συνάντησης, υπήρξε ένα ανησυχητικό ποσοστό (36% στην Ιρλανδία, και 11% στη Νορβηγία), που
υπέστησαν σωματική κακοποίηση κατά την συνάντηση.
Επίσης, το 69% των Ιρλανδών ανηλίκων και το 2% των
Νορβηγών υπέστησαν λεκτική κακοποίηση. (66)
Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι (σχετικοί με αξίες, εμπορικοί κλπ) που δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς
Το 15-20% των εφήβων έχουν αισθανθεί δυσφορία
ή απειλή από το διαδίκτυο. Πολιτιστικοί παράγοντες
παίζουν ρόλο στην αντίληψη του κινδύνου. Περισσότερο εκτεθιμένοι σε κινδύνους είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο και που είναι πιό έμπειροι
στην χρήση του διαδικτύου. Επίσης, πιο εκτεθιμένοι
φαίνεται να είναι οι έφηβοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση
και ικανοποίηση από την ζωή τους, που έχουν δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, και κακές σχέσεις με
τους γονείς τους (66).
Ως προς τις αντιδράσεις των ανηλίκων που έρχονται αντιμέτωποι με κινδύνους στο διαδίκτυο, ένα
μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι δεν δίνει σημασία ή διαγράφει το επικίνδυνο υλικό. Είναι ανησυχητικό το ότι
πολύ μικρό ποσοστό ενημερώνει κάποιον ενήλικο, και
επίσης, ότι αρκετοί ανήλικοι συμπεριφέρονται ανεύθυνα, προωθώντας το υλικό σε άλλους.
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Εμπορικό
Περιεχόμενο
(το παιδί ως
δέκτης)
Επαφή
(το παιδί ως
συμμέτοχος)

Διαφήμιση,
Μηνύματα spam

Επιθετικό
Βία
μίσος

Σεξουαλικό

Αξίες

Πορνογραφία
Παραπληροφόρηση
Ανεπιθύμητο
Σε θέματα υγείαςσεξουαλικό υλικό κοινωνίας
Χρήση ουσιών
Συνάντηση με
Αυτοκαταστροφικές
αγνώστους,
πράξεις,
ερωτοτροπία
Πειθώς για
μη αποδεκτή
συμπεριφορά
ΔημιουργίαΠαροχή
Προώθηση
συμβουλών για
πορνογραφικού αυτοκαταστροφικές/
υλικού
παράνομες πράξεις

Διακίνηση
Τρομοκράτηση,
ανθρώπων,
απειλή
Παροχή
προσωπικών
πληροφοριών
Διαγωγή
Τζόγος
Τρομοκράτηση,
(το παιδί ως
Hacking
παρενόχληση
δράστης)
Παράνομη
διακίνηση υλικού
(Hasebrink et al, 2008)
Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα, το 53,5% εφήβων έδειξε εθιστική χρήση στο 1%, και αυξημένο κίνδυνο
χρηστών του διαδικτύου, δηλώνουν ότι έχουν μέτρια / για «εθισμό» στα αγόρια, που χρησιμοποιούν το διακαθόλου γνώση της σημασίας της ασφάλειας κατά την δίκτυο πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα, κυρίως για
χρήση και μόνο το 28% των γονέων δηλώνουν κάποιου να παίζουν παιχνίδια (ιδιαίτερα παιχνίδια ρόλων) (71).
βαθμού επάρκεια γνώσεων για την ασφάλεια στο δι- Τα παιχνίδια ρόλων, που παίζονται ταυτόχρονα από
αδίκτυο. Ένας στους δύο εφήβους έχει ενοχληθεί ή έχει πολλούς παίκτες, απασχολούν τον παίχτη περισσόενοχλήσει άλλους, και ένας στους τέσσερις έχει συνα- τερες ώρες. Τα παιχνίδια αυτά, δίνουν την δυνατόντηθεί με άτομο που γνώρισε μέσω διαδικτύου. Το 59% τητα στον παίχτη να αλληλεπιδρά με άλλους, σε ένα
δηλώνουν ότι έχουν εγκαταλείψει άλλες ασχολίες, το φανταστικό κόσμο. Η ανωνυμία επιτρέπει σε άτομα με
55% ξεχνάει να φάει, να πιεί νερό, να κοιμηθεί, και το χαμηλή αυτοεκτίμηση και φτωχές κοινωνικές δεξιότη49% ανακηρύσουν το διαδίκτυο ως την πιο σημαντική τες να ζουν μία εικονική ζωή, ως υποκατάστατο των
δραστηριότητα της ζωής τους. Πολύ λίγοι το χρησιμο- πραγματικών κοινωνικών σχέσεων (26).
ποιούν ως βοήθημα στα μαθήματα, ή εκμεταλλεύονται
Αν και η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων μπορεί
τις δημιουργικές του δυνατότητες.
να έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση των ευκαιριών για
(68). Η επίσκεψη πορνογραφικών ιστότοπων, εκού- επικοινωνία καθώς και αύξηση του χρόνου που περσια ή ακούσια είναι πολύ συχνή (45,70)
νάει μαζί η οικογένεια, ο χρόνος αυτός δεν είναι πάΌταν ο χρόνος ενασχόλησης στο διαδίκτυο είναι ντα ποιοτικός(43). Η κοινωνικοποίηση μέσω διαδικτύου
πολύ περισσότερος από αυτόν που το παιδί σκόπευε προωθεί επιφανειακές σχέσεις, μειώνει την ποιότητα
να αφιερώσει, υπάρχει ο κίνδυνος «εθισμού» (36,69,89). της συνομιλίας και μειώνει την πρόσωπο με πρόσωπο
Η νέα αυτή «διαταραχή» στην οποία ο χρήστης χάνει επικοινωνία με φίλους και συγγενείς. Επί πλέον, μποτον έλεγχο του χρόνου χρήσης, παρουσιάζει χαρακτη- ρεί να δημιουργεί υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωριστικά που παρατηρούνται τόσο στην εξάρτηση από νία μεταξύ των γενεών, κυρίως με τους παππούδες,
ουσίες (ολοένα αυξανόμενο χρόνο χρήσης, συμπτώ- αλλά και με τους γονείς, που δυσκολεύονται να συμματα στέρησης, ψέματα για να αποκρύψει την χρήση), μετέχουν και να ελέγχουν τις online δραστηριότητες
όσο και στις διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων των παιδιών.
(παθολογική χαρτοπαιξία, κλεπτομανία κλπ). Ο «εθιΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
σμός στο διαδίκτυο, δεν αποτελεί ακόμη διαγνωστική
Σε πολλές μελέτες έχει βρεθεί συσχετισμός μεταξύ
κατηγορία. Έχει όμως σοβαρές επιπτώσεις στις κα- χρόνου που καταναλώνεται στην οθόνη και προβληθημερινές δραστηριότητες, υποχρεώσεις, στη σχολική μάτων προσοχής. Προβλήματα προσoχής έχουν παεπίδοση και στις κοινωνικές σχέσεις. Περισσότερο ευ- ρατηρηθεί τόσο με βίαια, όσο και με μη βίαια βιντεοάλωτα είναι παιδιά με ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιχνίδια.
(36,71). Πρόσφατη έρευνα σε 900 εφήβους στην Αττική
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Σύμφωνα με προοπτική μελέτη των Johnson και
συν σε 678 οικογένειες, αυξημένη τηλεθέαση στην εφηβεία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο δυσκολιών στη
μάθηση και στην προσοχή (ακόμη και όταν ελεγχθούν
προϋπάρχουσες μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα
προσοχής και οικογενειακές παράμετροι) (72)
Προοπτική μελέτη σε 2623 παιδιά ηλικίας μικρότερα
των 3 ετών έδειξε ότι, οι ώρες που το παιδί βλέπει
τηλεόραση στις ηλικίες 1 και 3 ετών, σχετίζονται με
προβλήματα προσοχής στα 7 (98). Άλλη μελέτη, χρησιμοποιώντας την ίδια βάση δεδομένων, με διαφορετική μεθοδολογία και μεγαλύτερη ηλικία παιδιών δεν
βρήκε συσχέτιση μεταξύ χρόνου τηλεθέασης στα 5 και
προβλημάτων προσοχής, ένα χρόνο αργότερα (73).
Μελέτη, σε 170 παιδιά 2-5 ετών, βρήκε θετικό συσχετισμό μεταξύ τηλεθέασης και υπερκινητικότητας είναι
καθοριστική στην διαμόρφωση της λειτουργίας του
εγκεφάλου (73).
Ανασκόπηση πειραματικών μελετών σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας έδειξε ότι, η παρακολούθηση κινουμένων σχεδίων έχει αρνητική επίδραση στις ικανότητες προσοχής (75).
Παιδιά που βλέπουν πολύ τηλεόραση διαβάζουν
λιγότερο και έχουν χαμηλότερες επιδόσεις και λιγότερο επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία (59,71). Εξαίρεση
αποτελούν τα παιδιά που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα(10,74).
Διαχρονική έρευνα σε1037 εφήβους, από την γέννησή τους, έως τα 15, προκειμένου να αξιολογηθεί η
επίδραση της παρακολούθηση τηλεόρασης κατά την
παιδική ηλικία, στις ικανότητες προσοχής κατά την
εφηβεία βρήκε ότι, ο μέσος χρόνος παρακολούθησης
τηλεόρασης στην παιδική ηλικία σχετίζεται σημαντικά με προβλήματα προσοχής στην εφηβεία. Ο συσχετισμός παρέμεινε σταθερός , ακόμη και μετά τον
έλεγχο για πρώιμα προβλήματα προσοχής, γνωστική
ικανότητα στα 5, φύλο και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (p<0,02, 0,09 SD αύξηση στα προβλήματα προσοχής, για κάθε επιπλέον 50 λεπτά παρακολούθησης
τηλεόρασης) (77). Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την
υπόθεση ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης στην παιδική ηλικία συνεισφέρει στην ανάπτυξη προβλημάτων
προσοχής.
Ως προς την επίδραση των βιντεοπαιχνιδιών,
έχει βρεθεί σημαντική αύξηση στην διάσπαση προσοχής (p<0.001) καθώς και αρνητική επίδραση στην
σχολική επίδοση και στην κοινωνικότητα, σε εφήβους
που έπαιζαν παιχνίδια σε κονσόλα ή στο διαδίκτυο,
πάνω από 1 ώρα/ημέρα (78). Δεν έχει διευκρινιστεί
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κατά πόσον η αυξημένη χρήση βιντεοπαιχνιδιών προκαλεί προβλήματα προσοχής, ή προκαλείται από ήδη
παρούσα Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Υπάρχουν ενδείξεις ότι παιδιά
με ΔΕΠΥ δεν παίζουν περισσότερο από παιδιά χωρίς
ΔΕΠΥ, αλλά παρουσιάζουν συχνότερα προβληματική
συμπεριφορά απώλεια ελέγχου και εξάρτηση, όταν
πρέπει να διακόψουν το παιχνίδι (29).
Αν και τα βιντεοπαιχνίδια οξύνουν την προσοχή
για ερεθίσματα που εμφανίζονται στην περιφέρεια
του οπτικού πεδίου, η γρήγορη μετατόπιση της προσοχής που απαιτούν, πιθανόν προκαλεί προβλήματα
στην επικέντρωση της προσοχής (31).
Πώς σχετίζονται τα προβλήματα προσοχής με τον
τύπο περιεχομένου; Είναι τα μικρά παιδιά περισσότερο ευάλωτα; Μικρότερη ηλικία και εκπομπές με βίαιο περιεχόμενο είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου. Εκπαιδευτικά προγράμματα και ηλικία άνω των
3 ετών δεν φαίνεται να σχετίζονται με προβλήματα
ρύθμισης προσοχής. Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε
σημαντική γλωσσική καθυστέρηση σε παιδιά 8-16 μηνών, που παρακολουθούσαν παιδικές «εκπαιδευτικές» βιντεοταινίες (76).
Η επίδραση των ΜΜΕΨ στην προσοχή μπορεί να
οφείλεται στο ότι :
1. Η πολύ γρήγορη διαδοχή εικόνων υπερδιεγείρει και πιθανόν επιδρά αρνητικά στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο (79) Παιδιά κάτω των 3 ετών δεν έχουν
αναπτύξει επαρκώς την εγκεφαλική ωρίμανση και τις
γνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποκωδικοποίηση σύνθετων ερεθισμάτων, όπως αυτά της
τηλεόρασης. Για την φυσιολογική εξέλιξη είναι απαραίτητα το ανθρώπινο πρόσωπο και η διαπροσωπική
σχέση, όχι εικόνες στην οθόνη (80)
2. Τα ΜΜΕΨ, προσφέρουν εύκολη και ξεκούραστη διασκέδαση. Η γρήγορη εναλλαγή σκηνών και οι
τεχνικές που ελκύουν την προσοχή, κάνουν την σχολική εργασία να φαίνεται αργή, βαρετή και υπερβολικά απαιτητική και οδηγούν σε πνευματική τεμπελιά.
(10,77).
ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ύπνος
Η παρουσία τηλεόρασης στο παιδικό δωμάτιο
συνδέεται με προβλήματα ύπνου (1). Μελέτη παραμέτρων του ύπνου και της μνήμης σε παιδιά, μετά από
υπερβολική χρήση ηλεκτρονικού παιγνιδιού, έδειξε
σημαντική επίδραση στην αρχιτεκτονική του ύπνου
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(καθυστέρηση έναρξης, μείωση του ύπνου βραδέων
κυμάτων, αυξημένη διάρκεια 2ου σταδίου) και αρνητική επίδραση στην λεκτική μνήμη. Η παρακολούθηση
τηλεόρασης μείωσε την επάρκεια του ύπνου, χωρίς
όμως επίδραση στα στάδια (81).

Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
Kλοπές, διακοπή σχολείου, οδήγηση χωρίς άδεια,
χρήση ουσιών, έχουν παρατηρηθεί σε εφήβους που κάνουν αυξημένη χρήση ΜΜΕΨ (4). Προοπτική μελέτη σε
δείγμα 6486 εφήβων στις Η.Π.Α. έδειξε ότι, η παρακολούθηση οπτικών ΜΜΕΨ έχει σημαντική αρνητική επίδραση στη σχολική επίδοση. Η επίδραση είναι έμμεση,
μέσω αύξησης στην αναζήτηση ερεθισμάτων, στην χρήση ουσιών και στην προβληματική συμπεριφορά στο
σχολείο, και εξαρτάται από το βαθμό ακαταλληλότητας των παρακολουθούμενων προγραμμάτων (82).

Προβλήματα διατροφής
Έκθεση στα ΜΜΕΨ σχετίζεται με παχυσαρκία και
διαταραγμένη εικόνα του σώματος, που μπορεί να
οδηγήσει σε διαταραχές διατροφής (63,83).
H αυξημένη παρακολούθηση τηλεόρασης θεωρείται
παράγοντας που συντελεί στην παιδική παχυσαρκία.
(60). Προοπτική μελέτη 3 ετών σε παιδιά 3-4 ετών,
βρήκε θετικό συσχετισμό μεταξύ παρακολούθησης τηλεόρασης και αυξημένο Δείκτη Σωματικής Μάζας,που
γίνεται ισχυρότερος καθώς το παιδί μεγαλώνει (84).
Σύμφωνα με Κυπριακή μελέτη, κορίτσια που περνούν
> 4 ώρες παρακολουθώντας τηλεόραση και DVD, είναι
3 φορές πιθανότερο να αναπτύξουν παχυσαρκία (85).
Προοπτική μελέτη σε παιδιά από την γέννηση μέχρι
τα 15 βρήκε σημαντική συσχέτιση αυξημένου Δείκτη
Σωματικής Μάζας με τις ώρες τηλεθέασης. Μάλιστα
το μέγεθος επίδρασης ήταν σημαντικότερο από την
πρόσληψη θερμίδων και την σωματική δραστηριότητα
(86). Σύμφωνα με άλλη προοπτική μελέτη, υπερβολική
τηλεθέαση κατά την παιδική ηλικία, σχετίζεται με παχυσαρκία και προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα, που μάλιστα παραμένουν στην ενήλικη ζωή ακόμα
και αν μειωθεί η χρήση τηλεόρασης (87).
Tα πρότυπα σωματικής διάπλασης που προβάλλουν τα ΜΜΕΨ, επηρεάζουν τους νέους. Μέσα στην
τελευταία 30ετία τα γυναικεία πρότυπα γίνονται όλο
και πιο αδύνατα, γεγονός που ωθεί ευάλωτες έφηβες
να αναπτύξουν διαταραγμένη εικόνα σώματος και
χαρακτηριστικά νευρογενούς ανορεξίας.
Oι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν την υγιεινή δια-

τροφή, την άσκηση και δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση.

Σωματικά προβλήματα
Η χρήση βιντεοπαιγνιδιών έχει συσχετιστεί με προβλήματα της οράσεως, όπως παροδικές διαταραχές
της σύγκλισης και αύξηση της μυωπίας (88). Έχουν
αναφερθεί επίσης ανεξήγητα συμπτώματα, όπως πονοκέφαλοι, πόνοι στον θώρακα και στην κοιλιά και
εξάντληση, τα οποία υποχώρησαν μετά από διακοπή
της ενασχόλησης με ηλεκτρονικά παιγνίδια (28, 88).

Eκτοπισμός δραστηριοτήτων
Πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα έδειξε ότι23- 25%
των εφήβων θυσιάζουν χρόνο μελέτης/εργασίας, για
να παίξουν ηλεκτρονικά - διαδικτυακά παιγνίδια (25).
Η κατανάλωση σημαντικού χρόνου στα ηλεκτρονικά
μέσα, έχει σαν αποτέλεσμα τον εκτοπισμό άλλων
δραστηριοτήτων, όπως αθλητισμό, διάβασμα, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, εθελοντισμό
και συμμετοχή στην ζωή της κοινότητας. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκήσουν προστατευτικό
ρόλο στην εμφάνιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών και
συνεισφέρουν στην καλή φυσική κατάσταση και στην
ανάπτυξη υγιούς κοινωνικότητας.
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕΨ;
1. Σύμφωνα με την κοινωνική γνωσιακή θεωρία
που διατύπωσε ο Bandura, οι άνθρωποι μαθαίνουν
συμπεριφορές ακούγοντας ή διαβάζοντας οδηγίες,
επαναλαμβάνοντας και εξασκώντας πρακτικές και
διδασκόμενοι από τις συνέπειες των πράξεών τους.
Μαθαίνουν επίσης, παρατηρώντας τους άλλους. Η
μάθηση μέσω παρατήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική
κατά την παιδική ηλικία και μπορεί να γίνεται είτε
άμεσα, βλέποντας ένα πρόσωπο να εκτελεί μία πράξη
στην πραγματικότητα, είτε υποκατάστατα, βλέποντας
μία πράξη να εκτελείται εικονικά. Πιο αποτελεσματική είναι η μάθηση διά της παρατήρησης, όταν βλέπει
κάποιος τόσο ένα μοντέλο συμπεριφοράς, όσο και τις
συνέπειές του.
Η μάθηση μέσω παρατήρησης είναι εξαιρετικά
ισχυρή, μπορεί να καταργεί εκμαθημένες συμπεριφορές και γι αυτό χρησιμοποιείται στην θεραπεία των
φοβικών καταστάσεων.
Εάν ένα παιδί δει μία συμπεριφορά να εκτελείται στην τηλεόραση από συνομηλίκους ή πρόσωπα
που θαυμάζει, εύκολα την υιοθετεί ακόμη κι αν έχει
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μάθει από τους γονείς ότι η συμπεριφορά δεν είναι
αποδεκτή. Επί πλέον, εάν δει ότι οι συνέπειες μίας
μη αποδεκτής πράξης είναι ευχάριστες, ή δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες, ενθαρρύνεται να μιμηθεί
την πράξη αυτή.
Οι επιδράσεις μπορεί να δρουν συσσωρευτικά, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη έκθεση πολλαπλασιάζει το
αποτέλεσμα.
2. Σύμφωνα με το Γενικό Μοντέλο Μάθησης (General
Learning Model), κάθε εμπειρία μάθησης έχει γνωστικές,
συναισθηματικές και σωματικές επιδράσεις. Χαρακτηριστικά του ατόμου και της κατάστασης αλληλεπιδρούν κατά την διαδικασία της μάθησης(31). Η διαδικασία αυτή διαμορφώνεται από την εσωτερική κατάσταση (σωματική διέγερση, συναισθήματα, σκέψεις)
του ατόμου την δεδομένη στιγμή. Η μάθηση μπορεί να
αφορά σε πληροφορίες, συμπεριφορές, αντιλήψεις,
στάσεις, πεποιθήσεις, συναισθηματικές αντιδράσεις.
Οι επιθετικές σκέψεις (επιθετικές πεποιθήσεις,
στάσεις, αντιληπτικά σχήματα, προσδοκίες, σενάρια
συμπεριφοράς) είναι η πιο σημαντική παράμετρος
στην διαμόρφωση επιθετικών συμπεριφορών μακροπρόθεσμα (34).
3. Υπόθεση του «σούπερ» συνομήλικου: Οι έφηβοι είναι ευάλωτοι στην πίεση της ομάδας συνομηλίκων, δηλαδή στο να μοιάζουν και να κάνουν ότι και
οι άλλοι έφηβοι της ηλικίας τους. Με τον ίδιο τρόπο,
αισθάνονται υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν συμπεριφορές και ιδεολογίες που προβάλλουν τα μέσα σαν
πρότυπο, σαν κάτι που «το πιστεύουν και το κάνουν
όλοι οι άλλοι»
4.Τα παιδιά και οι έφηβοι (αλλά και κάποιοι ενήλικες) τείνουν να πιστεύουν ότι ο κόσμος που προβάλλεται στα Μέσα, είναι «ο αληθινός κόσμος», και ότι
όσα ακούν και βλέπουν είναι πιστή απεικόνιση του
πως συμπεριφέρονται οι ενήλικες στην πραγματική,
καθημερινή ζωή Σχηματίζουν επομένως την γνώμη, ότι
το φυσιολογικό είναι να συμπεριφέρονται οι ενήλικες
βίαια, απάνθρωπα, με διαρκείς σεξουαλικές διαθέσεις,
χωρίς ηθικές αναστολές, χωρίς αίσθημα δικαίου, και
όλα αυτά διανθισμένα με άφθονη χρήση βλαπτικών
και απαγορευμένων ουσιών !
5. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μία αυτόματη συναισθηματική απάντηση αποστροφής, σε σκηνές
βίας, που εκφράζεται με αλλαγές σε σωματικές παραμέτρους (καρδιακός ρυθμός, αγωγιμότητα δέρματος, πίεση κλπ). Η αντίδραση αποστροφής βοηθά στην
αναστολή επιθετικών συμπεριφορών.
Απευαισθητοποίηση ονομάζεται το φαινόμε-
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νο όπου, επαναλαμβανόμενη έκθεση στην βία έχει
ως αποτέλεσμα μειωμένη αντίδραση και ανησυχία γι’
αυτήν. Πρόκειται για ασυνείδητη διαδικασία και χαρακτηρίζεται από μείωση ή εξάλειψη των γνωστικών,
συναισθηματικών, σωματικών και τελικά των συμπεριφερικών αντιδράσεων στην παρουσία ενός ερεθίσματος που περιέχει βία. Η χρήση βίαιων ΜΜΕΨ,
συνδέεται με απευαισθητοποίηση στην βία της πραγματικής ζωής (32,40,92,93).
Σε πειραματική έρευνα, παιδιά 11 ετών παρακολούθησαν για 15΄ είτε ένα δράμα που περιείχε έγκλημα,
είτε έναν αγώνα μπάσκετ. Κατόπιν τους ανατέθηκε η
εποπτεία δύο μικρότερων παιδιών, που άρχισαν να
μαλώνουν. Τα παιδιά που είδαν το δράμα ήταν 5 φορές λιγότερο πιθανόν να προσφέρουν βοήθεια (11).
Σε άλλη έρευνα, παιδιά 12 ετών που κατανάλωναν
πολύ χρόνο σε βίαια παιγνίδια, είχαν μειωμένη ευαισθησία σε σήματα που φυσιολογικά ενεργοποιούν
διαδικασίες ηθικής αξιολόγησης και προσφορά βοήθειας (40).
Η μείωση της συμπάθειας και βοήθειας, επιτείνεται
σε μακροχρόνια έκθεση.
Η απευαισθητοποίηση έχει ως συνέπεια την αύξηση της ανοχής της βίας στον πραγματικό κόσμο,
καθώς και την αύξηση της απάθειας, της αδιαφορίας
για τα συναισθήματα και την κατάσταση των άλλων.
6. Τα βιντεοπαιχνίδια, απαιτούν υπερεπαγρύπνηση για γρήγορο εντοπισμό πιθανής απειλής, καθώς
και άμεση αντίδραση στην απειλή / στόχο. Η διαδικασία αυτή, μέσω της επανάληψης, μπορεί να οδηγήσει
σε αυτοματοποιημένους τρόπους αντίληψης και σενάρια συμπεριφοράς. Σε συνδυασμό με την απευαισθητοποίηση, μειώνει την ικανότητα αναστολής και
ελέγχου των επιθετικών απαντήσεων. Πχ, ένα τυχαίο
σπρώξιμο στο παιγνίδι μπορεί να εκληφθεί ως σκόπιμο, και το παιδί να αντιδράσει με δυσανάλογη επιθετικότητα.
7. Μετά από παρακολούθηση βίας, συναισθήματα
θυμού που προκαλούνται από κάποιο άλλο γεγονός,
βιώνονται πολύ πιο έντονα, επειδή μέρος της διέγερσης- φόρτισης από την παρακολούθηση βίας αποδίδεται λανθασμένα στο άλλο γεγονός. Το φαινόμενο
αυτό ονομάζεται μετατόπιση της διέγερσης. (34)
8. Οι έφηβοι (αλλά και οι ενήλικες σε μικρότερο
βαθμό) έχουν την πεποίθηση ότι τα ΜΜΕΨ επηρεάζουν τους άλλους, όχι όμως και τον εαυτό τους. Το
φαινόμενο αυτό έχει ονομαστεί «επίδραση στο τρίτο
πρόσωπο» (third-person effect). Αυτό σημαίνει ότι, ενώ
αναγνωρίζουν την δύναμη που έχουν τα μέσα να επη-
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ρεάζουν άτομα της ηλικίας τους, δεν αισθάνονται ότι
οι ίδιοι κινδυνεύουν, ώστε να προσέχουν και να αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση όσα βλέπουν.
9. Στην εφηβεία η νευρολογική ωρίμανση δεν έχει
ολοκληρωθεί. Ο προμετωπιαίος λοβός του εγκεφάλου,
που σχετίζεται με την κριτική ικανότητα, την αξιολόγηση των συναισθημάτων, την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων και την κοινωνική συμπεριφορά, ωριμάζει τελευταίος.
Απεικονιστικές μελέτες παρέχουν ενδείξεις, ότι ο
προμετωπιαίος φλοιός απενεργοποιείται κατά την
διάρκεια του βιντεοπαιχνιδιού, με αποτέλεσμα να
επηρεάζονται οι γνωστικές λειτουργίες και η κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά (27). Διαφορετικές περιοχές
του εγκεφάλου των παιδιών ενεργοποιούνται κατά
την παρακολούθηση βίαιων και μη βίαιων σκηνών (91).
Έκθεση σε βίαια βιντεοπαιχνίδια , σύμφωνα με μελέτες fMRI , προκαλεί μείωση της δραστηριότητας σε περιοχές της έλικας του προσαγωγίου, που σχετίζονται
με καταστολή της συναισθηματικής πληροφορίας.(91)
Άτομα με ιστορικό υψηλής έκθεσης σε βίαια βιντεοπαιχνίδια, έχουν μειωμένο εύρος στο Ρ300 συστατικό
των προκλητών δυναμικών (ERP), όταν τους παρουσιάζονται εικόνες βίας (Το Ρ300, σχετίζεται θετικά με
την ενεργοποίηση του συστήματος αποστροφής). Παράλληλα, αυτή η μειωμένη εγκεφαλική δραστηριότητα,
σχετίζεται με αυξημένη επιθετική συμπεριφορά, σε μία
επόμενη δοκιμασία (93).
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ;
Αν και η Ιατρική κοινότητα αναγνωρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της εικονικής βίας, οι παραγωγοί
των θεαμάτων, οι γονείς, η κοινή γνώμη και η Πολιτεία,
διστάζουν να αποδεχθούν το πρόβλημα και να δράσουν αναλόγως (12,32,94).
Παρά το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών αποδεικνύει και οι περισσότερες επιστημονικές
οργανώσεις δηλώνουν ότι η βία προκαλεί βία, η βιομηχανία του θεάματος αρνείται τα ευρήματα, ή τα
θεωρεί αμελητέα (105).
Είναι όμως πράγματι μικρού μεγέθους οι επιδράσεις των ΜΜΕΨ;
Πολλές ανασκοπήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η βία στα ΜΜΕΨ αποτελεί σημαντικό κίνδυνο
για την Δημόσια Υγεία. (4,5,9,19,31,35,95,96,)
Αξιόπιστες μεθοδολογικά έρευνες, δείχνουν σημαντική συσχέτιση (effect-size r= 0,26) μεταξύ βίας στην
οθόνη και επιθετικότητας στην πραγματική ζωή, που
μάλιστα είναι μεγαλύτερη από την συσχέτιση παθη-

τικού καπνίσματος – καρκίνου πνεύμονα, πρόσληψης
ασβεστίου – οστικής μάζας, μαστογραφίας – πρόληψης καρκίνου μαστού, και χρήσης προφυλακτικών
– μειωμένου κινδύνου AIDS (103).
Ωρισμένες μετααναλύσεις υποστηρίζουν ότι η επίδραση της βίας στα ΜΜΕΨ στην επιθετική συμπεριφορά είναι μικρότερη (effect size r=0,14) και δεν παρουσιάζει τεκμηριωμένα σημαντικούς κινδύνους για την
Δημόσια Υγεία (97,99). Θα πρέπει όμως να επισημανθούν τα εξής:
1. Μεταανάλυση του 2009 (97) αφορά σε άρθρα
που δημοσιεύτηκαν μετά το 1998. Όμως η τεκμηρίωση της αιτιώδους σχέσης βασίζεται σε μακροχρόνιες
προοπτικές μελέτες που έγιναν πριν από το1998 οι
δε μετέπειτα έρευνες εστιάζουν κυρίως σε διερεύνηση επί μέρους παραμέτρων (33, 54). Οι συγγραφείς
αποκλείουν προηγούμενες έρευνες διότι, «πιθανώς
παλαιότερες έρευνες ήταν λιγότερο αξιόπιστες» και
«ίσως μολύνουν πιο σύγχρονες και αξιόπιστες έρευνες». Αλλά, σύμφωνα με τους Anderson και Bushman,
μεθοδολογικά ασθενέστερες μελέτες δείχνουν μικρότερα μεγέθη επίδρασης από ότι μεθοδολογικά ισχυρές
μελέτες, άρα μετααναλύσεις που συμπεριλαμβάνουν
«λιγότερο αξιόπιστες μελέτες» υποεκτιμούν αντί να
μεγεθύνουν το πρόβλημα.
2. Η πιθανή βλάβη που απορρέει από έναν παράγοντα κινδύνου, προκύπτει τόσο από το μέγεθος
της επίδρασης, όσο και από τον χρόνο έκθεσης . Αυτό
σημαίνει, ότι ακόμα κι αν η επίδραση της εικονικής
βίας ήταν μικρότερη, ο χρόνος έκθεσης είναι ιδιαίτερα
μεγάλος (περίπου όσο η ημερήσια σχολική παρακολούθηση), ώστε να υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία.
3. Ο πληθυσμός που εξετάστηκε περιλαμβάνει ανηλίκους (59%) όσο και ενηλίκους (41%). Στους ανηλίκους
η επίδραση είναι μεγαλύτερη από ότι στους ενηλίκους.
Η αντιπαράθεση εστιάζει επίσης στην μεθοδολογία, στα κριτήρια επιλογής ερευνών στις μετααναλύσεις, στον τρόπο αξιολόγησης της επιθετικότητας
και στην μέθοδο της στατιστικής επεξεργασίας (99,102).
Ασκείται κριτική στις πειραματικές εργαστηριακές μελέτες διότι, αν και είναι αξιόπιστες, τα συμπεράσματά τους δεν είναι γενικεύσιμα σε πραγματικές συνθήκες. Από την άλλη, στις μελέτες σε φυσικό περιβάλλον,
δεν ελέγχονται οι συγχυτικές παράμετροι και οι μελέτες αυτές δεν προσφέρονται για κατανόηση σχέσεων
αιτίου – αποτελέσματος. Τα ζητήματα αυτά πάντως
αφορούν σε όλη την έρευνα της ψυχολογίας της συμπεριφοράς.
Έχει εκφραστεί η άποψη ότι, η κοινωνία δεν πρέ-
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πει να περιορίζει με «υπερπροστατευτικό τρόπο» την
αυτονομία, τις ελευθερίες και τον ιδιωτικό χώρο των
παιδιών (100). Η βιομηχανία του θεάματος ισχυρίζεται
ότι, απλώς αντικατοπτρίζει την βία που υπάρχει στην
κοινωνία, όπως κάθε μορφή τέχνης (103). Όμως, το 50%
των εγκλημάτων που αναπαριστώνται στην τηλεόραση
είναι φόνοι, σε σύγκριση με το 0,2% , που αναφέρεται από το FBI. Ο κριτικός κινηματογράφου M Medved,
σχολιάζει: « 7 από τους 150 χαρακτήρες που εμφανίζονται κάθε βράδυ στην τηλεόραση, σκοτώνονται. Εάν
αυτό αντικατόπτριζε την πραγματικότητα, σε 50 ημέρες
θα είχε σκοτωθεί όλος ο πληθυσμός των ΗΠΑ! »
H θεωρία της «κάθαρσης» (Feshbach 1955) υποστηρίζει ότι, η παρακολούθηση βίας μπορεί να επηρεάσει θετικά την συμπεριφορά, «χρησιμεύοντας σαν
βαλβίδα εκτόνωσης για επιθετικές παρορμήσεις, που
διαφορετικά θα συμπιέζονταν και κάποτε θα εκρήγνυντο». Ο A Brill, που εισήγαγε τις ψυχαναλυτικές
τεχνικές στις ΗΠΑ, συνιστούσε στους ασθενείς του
να παρακολουθούν έναν αγώνα μπόξ κάθε μήνα, και
ο Mackenzie συνιστά την παρακολούθηση βίας στην
τηλεόραση από τα παιδιά. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με απόψεις που στην ουσία προτείνουν
εξοικείωση και απευαισθητοποίηση προς περιεχόμενο
που τρομάζει ή σοκάρει ( πχ, «τα παιδιά μπορούν
να επιλέγουν υλικό που είναι λίγο πιο έντονο από
αυτό που αντέχουν, και θα διαπιστώσουν ότι οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις δεν διαρκούν πολύ» !)
(66) Επί πλέον, η «θετική» επίδραση της βίας μέσω της
«κάθαρσης», δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα.
Τα ΜΜΨΕ δεν ενημερώνουν σωστά το κοινό για
τα προβλήματα που θεωρούνται ότι προκαλούν (103)
Επίσης η εκτίμηση της καταλληλότητας των θεαμάτων
ανά ηλικία, γίνεται από τον παραγωγό και δεν είναι
αξιόπιστη (104).
Η έρευνα στην Ελλάδα, καλείται να απαντήσει, μεταξύ άλλων:
1. Ποιος ο ρόλος των ΜΜΕΨ στη ζωή των νέων; Με
τι τρόπο τα χρησιμοποιούν;
2.Ποιες ατομικές παράμετροι υγείας επηρεάζονται
από την χρήση ΜΜΕΨ;
3. Πώς επηρεάζεται η εξέλιξη και η γνωστική ανάπτυξη;
4. Ποια η σημασία και οι συνέπειες για την φύση
της παιδικής ηλικίας, τις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, τις κοινωνικές αξίες;
5. Τι δυνατότητες παρέχονται για δημιουργικότητα,
μάθηση, και άλλες θετικές χρήσεις των οπτικοακουστικών τεχνολογιών;
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Α) Επιμόρφωση
Οι βλαπτικές επιδράσεις των ΜΜΕΨ ανέδειξαν
την ανάγκη μόρφωσης του κοινού, ώστε να καταλάβει
και να περιορίσει την ακατάλληλη χρήση και να κάνει
λογική και εποικοδομητική κατανάλωση των ΜΜΕΨ
(60,100).
Η μόρφωση για τα ΜΜΕΨ, βοηθά στην ανάλυση,
επεξεργασία και κατανόηση του περιεχομένου τους.
Στηρίζεται στις εξής αρχές:
1. Τα ΜΜΕΨ έχουν οικονομικές διασυνδέσεις και
συμφέροντα και συχνά αποτελούν ισχυρά μονοπώλια
2. Τα ΜΜΕΨ εκπέμπουν ιδεολογικά μηνύματα και
αξίες
3 Όλα τα μηνύματα των ΜΜΕΨ, είναι κατασκευασμένα και δεν αντανακλούν απαραίτητα την πραγματικότητα.
4.Τα μηνύματα των ΜΜΕΨ διαμορφώνουν την αντίληψη μας για την πραγματικότητα και τον τρόπο που
κατανοούμε τον κόσμο.
5. Χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών, επηρεάζουν
περισσότερο όταν στοχεύουν στο συναίσθημα, και είναι σε θέση να κάνουν τους ανθρώπους περισσότερο
να αντιδρούν, παρά να σκέπτονται.
6. Διαφορετικοί άνθρωποι αντιδρούν στα μηνύματα των ΜΜΕΨ με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την
ηλικία, μόρφωση, ιδιοσυγκρασία κλπ. , καθώς και την
επίγνωση και εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων αρχών.
Ένα «μορφωμένο» άτομο είναι σε θέση να περιορίσει τον χρόνο, να αναπτύξει ικανότητες κρίσης και
επιλογής και να κατανοεί τις πολιτικές, κοινωνικές και
συναισθηματικές προεκτάσεις των ΜΜΕΨ.
Πολλές χώρες έχουν εντάξει προγράμματα επιμόρφωσης στην σχολική εκπαίδευση, ως τρόπο αντιμετώπισης των βλαπτικών μηνυμάτων που προσλαμβάνουν οι νέοι από τα ΜΜΕΨ. Έχουν επίσης ιδρυθεί
ειδικοί οργανισμοί (www.acmecoalition.org, www.
amlainfo.org,).

Β) Ρόλος των γονέων
Οι γονείς, συχνά δεν γνωρίζουν τον χρόνο που
περνά το παιδί στην χρήση ΜΜΕΨ (αναφέρουν πολύ
λιγότερο χρόνο απ’ ότι αναφέρει το παιδί), ούτε το
είδος του υλικού που παρακολουθεί όταν είναι μόνο
του (5.) Επίσης βάζουν χαμηλά στην λίστα των προτε-
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ραιοτήτων τους την ανάγκη για έλεγχο, διαπραγμάτευση και συζήτηση για την χρήση των ΜΜΕΨ. Σε έρευνα το 2005, μόνο το 23% των γονέων έθεσε κανόνες
στην χρήση του Η/Υ, 16% στο είδος μουσικής, 13% στα
προγράμματα της τηλεόρασης, το12% στα βιντεοπαιγνίδια. Μόνο 25% χρησιμοποίησαν τεχνολογίες γονεικού ελέγχου στον Η/Υ και 6% στην τηλεόραση (20).
Η εύκολη πρόσβαση στα μέσα, αυξάνει την χρήση
(9). Παιδιά με τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο, βλέπουν 1
½ ώρα την ημέρα περισσότερο. Αυξημένη χρήση γίνεται και όταν υπάρχει κονσόλα για βιντεοπαιχνίδια ή
υπολογιστής στο υπνοδωμάτιο.
Συνιστάται στους γονείς:
1. Να διδάσκουν στο παιδί προσεκτική επιλογή
προγραμμάτων.
2. Να παρακολουθούν τα προγράμματα με το παιδί και να συζητούν μαζί του το περιεχόμενο.
3. Να διδάξουν στα παιδιά πως να κρίνουν και να
αξιολογούν τα προγράμματα.
4. Να μειώσουν τον χρόνο που αφιερώνεται από
το παιδί στην χρήση ΜΜΕΨ συνολικά, σε όχι περισσότερο από 1-2 ώρες ημερησίως.
5. Να χρησιμοποιούν τεχνολογίες γονεικού ελέγχου.
6. Να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα καλής χρήσης
των ΜΜΕΨ με το να περιορίσουν τον χρόνο που καταναλώνουν σε αυτά και να είναι επιλεκτικοί στο περιεχόμενο.
7. Να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά και να μην
χρησιμοποιούν την τηλεόραση σαν «μπειμπυσίτερ».
8. Να ενθαρρύνουν εναλλακτικές δραστηριότητες.
9. Να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικές και δημιουργικές δυνατότητες των Μέσων.
10. Δεν επιτρέπεται η παρουσία ηλεκτρονικών μέσων (τηλεόραση, υπολογιστής, βιντεοπαιχνίδια) στα
δωμάτια των παιδιών.
11. Δεν επιτρέπεται σε παιδιά μικρότερα των δύο
ετών να παρακολουθούν τηλεόραση
12. Όταν αντιλαμβάνονται προβολή ακατάλληλων
μηνυμάτων, να διαμαρτύρονται προς τους αρμόδιους
φορείς.
Ως προς το διαδίκτυο:
1 Να χρησιμοποιούν φραγμούς και να εποπτεύουν την χρήση του διαδικτύου
2 Να διδάξουν στα παιδιά ότι οι άνθρωποι που
γνωρίζουν μέσω διαδικτύου, δεν είναι πάντα αυτό
που παρουσιάζονται ότι είναι.
3. Να διδάξουν τα παιδιά να προβληματίζονται
για την πηγή και τα κίνητρα των πληροφοριών – μη-

νυμάτων του διαδικτύου, και να απαντούν στις εξής
ερωτήσεις: Ποιος είναι η πηγή του μηνύματος; Τι κάνει για να ελκύσει την προσοχή μου; Ποιες απόψεις
υποστηρίζει, επιτίθεται ή παραλείπει το μήνυμα; Ποια
είναι τα κίνητρα του αποστολέα; Πώς με επηρεάζει;
Πως θα αντιλαμβανόταν και πως θα αντιδρούσε στο
μήνυμα κάποιος άλλος;
Όταν οι γονείς θέτουν κανόνες (και τους τηρούν),
υπάρχουν αποτελέσματα. Παιδιά που οριοθετούνται
στην χρήση ΜΜΨΕ, τα χρησιμοποιούν 2 ώρες λιγότερο,
από ότι παιδιά χωρίς οριοθέτηση.

Γ) Ρόλος των ειδικών υγείας
Οι Ψυχίατροι, Παιδίατροι και άλλοι ειδικοί, μπορούν να ενσωματώσουν στην εξέταση παιδιών και
εφήβων, δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις:
1) Πόση ώρα καταναλώνεις συνολικά στην χρήση
ηλεκτρονικών Μέσων καθημερινά;
2) Υπάρχει τηλεόραση, ή υπολογιστής στο υπνοδωμάτιο;
Με τον τρόπο αυτό, αποκτούνται πληροφορίες για
ζητήματα υγείας, αλλά και υπογραμμίζονται οι συνέπειες της κακής χρήσης των ΜΜΕΨ. Μετά από σύντομη παρέμβαση τέτοιου τύπου σε παιδιατρική παρακολούθηση ρουτίνας, ο χρόνος χρήσης ΜΜΨΕ μετά 6
μήνες, ήταν πολύ μειωμένος(106).
- Η Ιατρική κοινότητα θα πρέπει να συμπεριλάβει
ζητήματα σχετικά με τα ΜΜΕΨ, σε συζητήσεις για την
υγεία των ανηλίκων, στην έρευνα και στην ιατρική
εκπαίδευση.
- Ενημέρωση γονέων, δασκάλων και της κοινότητας
για τις επιδράσεις των ΜΜΕΨ
- Θα ήταν ίσως σκόπιμο να δημιουργηθεί από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μία επιτροπή, για τις επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία, που θα μπορούσε να
ενημερώνει και να συντονίζει συναρμόδιους φορείς.
Δ) Η βιομηχανία του θεάματος, οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τον αντίκτυπο των προιόντων της
στην Δημόσια Υγεία.
Eπίσης, μπορεί να δημιουργεί προιόντα που ενισχύουν επιθυμητές συμπεριφορές, πχ, επίλυση συγκρούσεων χωρίς βία, κοινωνικές και άλλες δεξιότητες, συμπεριφορά αλληλοβοήθειας, αγωγή υγείας, σεξουαλικότητα στα πλαίσια μιας σχέσης με δέσμευση,
αγάπη και υπευθυνότητα.
Ε) Η Πολιτεία χρειάζεται να ρυθμίζει νομοθετικά
την χρήση των ΜΜΕΨ, βασιζόμενη στα επιστημονικά
δεδομένα.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί συστηματικό έλεγχο
των προιόντων διατροφής των παιδιών, αλλά «κλείνει τα μάτια» στην ποιότητα της«πνευματικής τροφής» που καταναλώνουν.
Οι γονείς ελέγχουν τον χρόνο των παιδιών εκτός
σπιτιού, ανησυχούν για τις συναναστροφές των παιδιών τους και φροντίζουν να γνωρίζουν τους φίλους
τους και τις οικογένειές τους, αναζητούν μορφωμένους, αξιόπιστους και ηθικούς δασκάλους. Όμως, δεν
φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι τα ΜΜΕΨ έχουν γίνει
ο «κολλητός» φίλος και ο εκπαιδευτής των παιδιών
τους , που μπορεί με ευκολία να διδάσκει συμπεριφορές και αξίες διαφορετικές από αυτές της οικογένειας.
Τα ασφαλή όρια της οικογένειας, της γειτονιάς και της
κοινότητας γίνονται διαπερατά και η προστασία των
παιδιών πιο δύσκολη.
Ουσιαστικά, η επιστημονική αντιπαράθεση για το
αν η βία στα ΜΜΕΨ έχει συνέπειες, έχει λήξει. Η επίδραση της εικονικής βίας στους ανήλικους είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα
Δημόσιας Υγείας. (5,33) Από το 1991 και μετά, η έρευνα
επικεντρώνεται στο πως πόσο και γιατί.
Ασφαλώς, η βία στα Μέσα, δεν είναι η μόνη αιτία
βίας στην κοινωνία. Όμως, οποιοσδήποτε παράγοντας προκαλεί έστω και μικρή αύξηση στην βία δεν
πρέπει να υποτιμάται.
Χρειάζεται να ερευνηθεί περισσότερο η επίδραση
των ΜΜΕΨ σε διαφόρους τομείς, όπως της σεξουαλικότητας, χρήσης ουσιών, διατροφής, νεανικής εγκληματικότητας. Πχ, επηρεάζει το σεξουαλικό περιεχόμενο στα ΜΜΨΕ τα σεξουαλικά πρότυπα, την σεξουαλική συμπεριφορά και δραστηριότητα; τον τύπο και την
σταθερότητα των σχέσεων, τη δομή της οικογένειας,
τα διαζύγια;
Η έρευνα σε ανηλίκους χρειάζεται προσοχή από
πλευράς δεοντολογίας, καθώς θίγει ζητήματα σχετικά
με πράξεις και εμπειρίες που χαρακτηρίζονται «λανθασμένες», «παράνομες», «ντροπιαστικές», «προσωπικές».
Η διδασκαλία και ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων
ως προς τα ΜΜΕΨ, και μέσω της βασικής εκπαίδευσης των παιδιών είναι απαραίτητη, σ’ ένα περιβάλλον
που βομβαρδίζει καθημερινά την ζωή των νέων με χειριστικά και παραπλανητικά μηνύματα.
Η θεωρία της «κάθαρσης» που υποστηρίζει την
«χρησιμότητα» των βίαιων θεαμάτων επικαλείται την
άποψη του Αριστοτέλη ότι ο θεατής μπορεί να «εκτονωθεί» και να απαλλαγεί από συναισθήματα λύπης,
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φόβου, ή και επιθετικότητας, παρακολουθώντας τα
εκδραματισμένα από ηθοποιούς.
Βέβαια, η Αριστοτελική «κάθαρση» αναφέρεται
στην παρακολούθηση ποιοτικών θεατρικών παραστάσεων όπου παρουσιάζονται ανάγλυφα οι συνέπειες
των αρνητικών πράξεων και αποδίδεται δικαιοσύνη.
O Πλάτωνας συνιστά αυστηρό έλεγχο των θεαμάτων:
«Οι κριτές των θεαμάτων οφείλουν να διαθέτουν σημαντικές αρετές. Όπου οι νόμοι αναθέτουν την κρίση
στην πλειοψηφία των θεατών (βλ δείκτες τηλεθέασης) διαφθείρονται οι δημιουργοί, καθώς προσπαθούν
να ικανοποιήσουν τις αμφίβολης αξίας επιθυμίες των
κριτών τους. Αυτό είναι καταστροφικό για την ποιότητα της απόλαυσης των θεατών, που θα έπρεπε
να καλλιεργούνται, ακούγοντας πράγματα καλύτερα
από τις προτιμήσεις τους». (107) «Αν ήμουν νομοθέτης
θα επέβαλα την εσχάτη των ποινών σε όποιον τολμούσε να πει, ότι υπάρχουν άνθρωποι ανήθικοι που
ζουν όμορφα». (107) «Ο έμφρων νομοθέτης θα έπρεπε
να υποχρεώσει τους μεγαλύτερους να σέβονται τους
νέους και να προσέχουν πάντα, μην τυχόν κάποιος
νέος τους δει ή τους ακούσει να κάνουν ή να λένε κάτι
αισχρό. Διότι, όπου οι μεγάλοι είναι ξεδιάντροποι, εκεί
και οι νέοι γίνονται αναίσχυντοι» (108).
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗN ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγή - Επιδηνιολογικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα
ΕΙ Διαμαντόπουλος
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Δ’ Παθολογικού Tμήματος &
Μονάδας Παθολογικής Αγγειολογίας Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
DIAMANTOPOULOS IE. Medical management of aged people. The number of persons over 65 years of age rises
dramatically worldwide especially in the developing countries. The rapid rate of increase of this population impedes
the national health services to offer the appropriate support needed. Aged people constitute an active part of the
community and their quality of life and autonomy must be preserved by the society. Studies exclusively designed for
the elderly are limited mainly because of the heterogeneity of this population. Appropriate guidelines, therefore, are
generally missing. The most common abnormal conditions presented are due to cardiovascular diseases, dementia and
neoplasms. The high frequency of multimorbidity among the aged people very often leads to multidrug prescription, thus
increasing the risk of adverse side effects and serious complications. Consequently, profound knowledge and enhanced
physicians awareness are required. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 88-90, 2011.
Key words: ageing, older people, medical management, gerontology

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμια κλίμακα, ιδιαίτερα δε στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι το έτος 2025 το 31.6% του πληθυσμού θα είναι άνω των
65%. Παράλληλα, όμως, επιταχύνεται και ο ρυθμός της αύξησης αυτής, προκαλώντας τεράστια δυσλειτουργία
στα εθνικά συστήματα υγείας. Τα ηλικιωμένα άτομα αποτελούν ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου και πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα από το περιβάλλον τους, την πολιτεία και ειδικότερα τους φορείς υγείας. Η
διατήρηση της ποιότητας ζωής τους, η εξασφάλιση της αυτονομίας και της αυτάρκειάς τους και η εξειδικευμένη
αντιμετώπιση σε περίπτωση ασθένειας, είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα άτομα της τρίτης ηλικίας παριστούν
μια ιδιαίτερα ανομοιογενή ομάδα, γεγονός που οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη μεγάλων μελετών και στην
απουσία κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπισή τους. Τα καρδιαγγειακά είναι τα πιο συχνά νοσήματα
στους ηλικιωμένους και ακολουθούν οι νευροψυχιατρικές διαταραχές και τα νεοπλάσματα. Η συνύπαρξη διαφόρων παθολογικών καταστάσεων απαιτεί, συνήθως, και τη συγχορήγηση περισσοτέρων της μιας φαρμακευτικών
ουσιών. Για την αποφυγή της πολυφαρμακίας και των ανεπιθύμητων ενεργειών, που είναι ιδιαίτερα συχνές μεταξύ των ηλικιωμένων, η συνταγογράφηση πρέπει να ακολουθεί ιδιαίτερη στρατηγική. Νοσοκομειακά Χρονικά,
73, Συμπλήρωμα, 88-90, 2011.
Λέξεις κλειδιά: τρίτη ηλικία, ηλικιωμένα άτομα, νοσηρότητα, θεραπευτική αντιμετώπιση
Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών
αυξάνεται συνεχώς στις οικονομικά αναπτυγμένες
χώρες και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2030 αναμένεται να είναι εν ζωή
περισσότερα από 70 εκατομμύρια ηλικιωμένα άτομα. Στην Ελλάδα, το 2002, το 23.9% του πληθυσμού
ήταν άνω των 60 ετών, ποσοστό το οποίο αναμένεται το έτος 2025 να φτάσει στο 31.6%. Στην Κίνα, το

ίδιο έτος, οι ηλικιωμένοι αναμένεται να απαριθμούν
το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης. Η αύξηση
του μέσου όρου ηλικίας στις αναπτυσσόμενες χώρες
συνοδεύεται και από παράλληλη μείωση της γεννητικότητας, με αποτέλεσμα ο λόγος ατόμων ηλικίας άνω
των 60 ετών προς αυτών ηλικίας 15-60 ετών να τείνει
προς διπλασιασμό την επόμενη δεκαπενταετία. Όμως,
εκτός από την απόλυτη αύξηση του αριθμού των ηλι-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

κιωμένων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο ρυθμός
της αύξησης αυτής. Έτσι, ενώ για ένα ανεπτυγμένο
κράτος, όπως για παράδειγμα τη Γαλλία, χρειάστηκαν
115 χρόνια για να διπλασιαστεί το ποσοστό των ηλικιωμένων (από 7% σε 14%), για την Κίνα απαιτήθηκαν
μόλις 27 έτη. Αυτό είναι προφανές πως προκαλεί σε
παγκόσμια κλίμακα τεράστια δυσλειτουργία στα συστήματα υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν ούτε τους
απαραίτητους οικονομικούς πόρους, ούτε τις απαιτούμενες υποδομές, αλλά και το χρόνο για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αυξημένες ανάγκες
αντιμετώπισης των ατόμων τρίτης ηλικίας, τόσο σε
πρωτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο φροντίδας της υγείας1.
Τα ηλικιωμένα άτομα αποτελούν ενεργά μέλη του
κοινωνικού συνόλου και συνεπώς πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα από το οικογενειακό τους και
το κοινωνικό περιβάλλον, την πολιτεία και ειδικότερα
τους φορείς υγείας. Η διατήρηση της ποιότητας ζωής
τους, η εξασφάλιση της αυτονομίας και της αυτάρκειάς
τους, η πρόληψη κακώσεων, συνήθως μετά από πτώση, και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση σε περίπτωση
ασθένειας, είναι πρωταρχικής σημασίας. Αυτό βέβαια
απαιτεί την ανάπτυξη υπηρεσιών και δομών ειδικά
για ηλικιωμένα άτομα. Στις υγειονομικά αναπτυγμένες
χώρες υπάρχει πρόβλεψη διαρκούς κάλυψης του 10%
των ηλικιωμένων σε κλίνες προστατευμένης διαμονής
ή εξειδικευμένης παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Αν αυτό εφαρμοζόταν στη χώρα μας θα χρειαζόμασταν 150.000 προστατευμένες κλίνες2.
Τα άτομα της τρίτης ηλικίας παριστούν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή ομάδα με μεγάλες διαφορές ως
προς την αυτονομία και το προσδόκιμο επιβίωσής
τους. Προφανώς, αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα
των μεγάλων μελετών σε πληθυσμούς ηλικιωμένων,
καθιστώντας τις ιδιαίτερα αναξιόπιστες. Η HYVET,
για παράδειγμα, η οποία είναι η μόνη μεγάλη μελέτη
που υπάρχει και δημοσιεύτηκε πρόσφατα, δέχεται ήδη
μεγάλη κριτική αναφορικά με τα διαχρονικά αποτελέσματα της αντιυπερτασικής αγωγής σε άτομα ηλικίας
άνω των 80 ετών, αφού στην πράξη, με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού, οι συμμετέχοντες ήταν πολύ μικρότερης βιολογικής ηλικίας. Η έλλειψη μεγάλων μελετών και η επακόλουθη απουσία κατευθυντήριων οδηγιών καθιστά επιτακτική την εξειδικευμένη και συνεχή
εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών
υγείας (ιατρών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, νοσηλευτών και κοινωνικών λειτουργών)3.
Η «οργανική» ηλικία των ατόμων της τρίτης ηλι-
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κίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως
φυλοσυνδετικούς και κοινωνικοοικονομικούς. Απλά
ερωτηματολόγια, σε συνδυασμό με το ιστορικό και
την αδρή αντικειμενική εξέταση, παρέχουν γρήγορα
στο γιατρό τις απαραίτητες πληροφορίες για την νοητική και σωματική κατάσταση του ατόμου, στοιχεία
απαραίτητα για τη λήψη εξατομικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων. Τα νοσήματα
του καρδιαγγειακού συστήματος (αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά ισχαιμικά επεισόδια, καρδιακή
ανεπάρκεια) αποτελούν την πιο συχνή αιτία αναζήτησης βοήθειας τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας
όσο και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Ακολουθούν
οι νευροψυχιατρικές διαταραχές (άνοια, κατάθλιψη),
διάφορες χρόνιες παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης,
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια)
και τα νεοπλασματικά νοσήματα. Η εξασθένιση του
ανοσοποιητικού συστήματος και οι ανά συστήματα
δυσλειτουργίες που παρουσιάζουν οι ηλικιωμένοι,
είναι υπεύθυνες για την αυξημένη επίπτωση των
λοιμώξεων. Η έκπτωση των αισθήσεων, όρασης και
ακοής, σε συνδυασμό με τις εκφυλιστικές παθήσεις
των οστών (οστεοπόρωση) και των αρθρώσεων (εκφυλιστικές αρθροπάθειες) καθώς και τις διαταραχές
της βάδισης (συνήθως λόγω ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας), είναι υπεύθυνες για τις συχνές πτώσεις
και τα κατάγματα. Η μείωση των αντανακλαστικών
μηχανισμών και της επάρκειας των φραγμών του
δέρματος, όπως επίσης οι διαταραχές του αναπνευστικού, του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος καθιστούν ιδιαίτερα επιρρεπή τα ηλικιωμένα
άτομα σε ταχεία και σημαντική αφυδάτωση, γεγονός
το οποίο για να προληφθεί απαιτεί έγκαιρη και ορθή
αντιμετώπιση4.
Η συνύπαρξη διαφόρων παθολογικών καταστάσεων απαιτεί, ως επί το πλείστον, και τη συγχορήγηση
περισσοτέρων της μιας φαρμακευτικών ουσιών. Για
την αποφυγή της πολυφαρμακίας, η συνταγογράφηση στους ηλικιωμένους πρέπει να ακολουθεί ιδιαίτερη
στρατηγική. Η άριστη γνώση των ενδείξεων και αντενδείξεων αλλά και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, η ενδεχόμενη αναγκαιότητα τροποποίησης της χορηγούμενης δοσολογίας ή/και αγωγής ανά πάσα στιγμή, η ιεράρχηση των
προβλημάτων και ο συνυπολογισμός του κόστους/
οφέλους αποτελούν για τους παθολόγους ιατρούς,
και όχι μόνο, τους βασικούς πυλώνες της ορθής κλινικής πρακτικής και φαρμακευτικής παρέμβασης στα
άτομα της τρίτης ηλικίας5,6.
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Ιατρική φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
Γ Μαρακομιχελάκης
Επιμελητής Α’, Δ’ Παθολογικό Τμήμα – Μονάδα Παθολογικής Αγγειολογίας Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
MARAKOMICHELAKIS G. Primary care in the elderlies. Morbidity and mortality in the elderlies vary according to their
functional status. Primary care physicians must be aware of the most frequent medical conditions among the aged people
and the different diagnostic and therapeutic modalities that can be applied. While primary prevention is actually suitable for
only a limited number of geriatric persons, secondary prevention must be offered to all but not to the seriously ill. Arterial
hypertension should be managed according to the guidelines for the general population but individualized drug treatment is
very often necessitated. Diabetes mellitus therapy must be given with caution in order to prevent hypoglycemic episodes
frequently encountered among the aged people. Statin therapy for hyperlipidemia should be administered only to less than 80
years old. Preventive measures must include influenza and pneumococcal vaccination, especially in elderlies with respiratory
problems. Antibiotic prescription is often necessary as aged people are very susceptible to infections and consequently to
severe complications. However, prior evaluation of liver and kidney function is indicated. Aplastic, macrocytic and ferropenic
anemia, as well as the myelodysplastic syndromes are the most common hematological disorders. In all elderlies with chronic
abdominal pain and especially in those with atrial fibrillation mesenteric ischemic disease must be ruled out because of its
devastating consequences. Chronic obstructive pulmonary disease is often underestimated and untreated. Νοsokomiaka
Chronika, 73, Supplement 91-96, 2011.
Key words: primary care, elderlies, morbidity

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και ανάγκης για ιατρική περίθαλψη. Αποτελούν τον
κύριο όγκο των επισκέψεων στα ιατρεία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη, η προσεκτική συνταγογράφηση, η σωστή καθοδήγηση και μερικές φορές η ταχεία αντιμετώπιση από τον ιατρό
πρώτης γραμμής είναι θεμελιώδους σημασίας. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι αυτά που πιο συχνά θα αντιμετωπιστούν σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου. Ακολουθούν τα νεοπλάσματα, οι νευροψυχιατρικές διαταραχές, οι
λοιμώξεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι πνευμονοπάθειες, τα αιματολογικά νοσήματα, η χρόνια δυσκοιλιότητα και ο
χρόνιος πόνος. Η μείωση της επάρκειας του ανοσοποιητικού συστήματος οδηγεί σε αυξημένη επίπτωση των λοιμώξεων στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Η συχνότερη εντόπιση αφορά στο αναπνευστικό, το ουροποιητικό, το δέρμα και
το πεπτικό σύστημα. Η χρόνια αναιμία είναι το κύριο αιματολογικό νόσημα που θα απασχολήσει το γενικό γιατρό
ή τον παθολόγο, ενώ από τις παθήσεις του πεπτικού σωλήνα ιδιαίτερα συχνή είναι η χρόνια δυσκοιλιότητα και
σπανιότερα η ισχαιμική κολίτιδα. Επίσης, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια πολύ συχνή πάθηση, η
οποία συνήθως υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 91-96, 2011.
Λέξεις κλειδιά: πρωτοβάθμια φροντίδα, άτομα τρίτης ηλικίας, νοσήματα ηλικιωμένων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
διαχρονική ιατρική φροντίδα. Αποτελούν τον κύριο
Τα ηλικιωμένα άτομα, είτε λόγω της αυξημένης όγκο των επισκέψεων στα ιατρεία της πρωτοβάθμιας
τους ευπάθειας είτε στα πλαίσια χρόνιων παθήσεων, περίθαλψης, χωρίς βέβαια να μπορεί να συνυπολογιπαρουσιάζουν υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και ως στεί και η ανάγκη της κατ΄ οίκον αντιμετώπισης όταν
εκ τούτου έχουν ιδιαίτερη ανάγκη για εξειδικευμένη, η πρόσβασή τους στα ιατρεία δεν είναι εφικτή. Αν και
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η πρωτογενής πρόληψη σπάνια μπορεί να εφαρμοστεί
με την πρόοδο της ηλικίας, η δευτερογενής πρόληψη,
η προσεκτική συνταγογράφηση, η σωστή καθοδήγηση
και μερικές φορές η ταχεία αντιμετώπιση, είναι θεμελιώδους σημασίας1.
Η ετερογένεια του πληθυσμού των ηλικιωμένων
γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στους υγειονομικούς που
έχουν επιφορτιστεί με την πρωτοβάθμια φροντίδα.
Το φάσμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί ο γιατρός είναι ιδιαίτερα ευρύ, ξεκινώντας από τον απλό
προληπτικό εμβολιασμό έως τη σύνθετη αντιμετώπιση
ενός ασθενούς με πολλαπλά προβλήματα και τη λήψη
πολλών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η καταγραφή πλήρους ιστορικού και η λεπτομερής κλινική εξέταση. Οι ηλικιωμένοι,
όχι σπάνια, είτε επειδή πάσχουν από αμνησία είτε
γιατί δεν προβάλουν πλέον ως σημαντικά τα χρόνια
νοσήματά τους, είναι δυνατόν να «αποκρύψουν» σημαντικά στοιχεία από το ιστορικό τους. Η αναφορά
στα βιβλιάρια ασθενείας είναι απλή και δίνει πάντα
χρήσιμες πληροφορίες ως προς τις παθήσεις, τη λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή και τον εργαστηριακό
έλεγχο, που μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο συγκριτικό
στοιχείο. Αυτονόητα, ουσιώδης είναι και η ενημέρωση
του βιβλιαρίου υγείας για κάθε νέα παρατήρηση. Τέλος, η επιβεβαίωση του ιστορικού από το οικογενειακό
περιβάλλον ή το συνοδό του ασθενή είναι χρήσιμη2.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι αυτά τα οποία
πιο συχνά θα αντιμετωπιστούν σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου. Ακολουθούν τα νεοπλάσματα, οι νευροψυχιατρικές διαταραχές, οι λοιμώξεις, ο σακχαρώδης
διαβήτης, οι πνευμονοπάθειες, τα αιματολογικά νοσήματα, οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα, η χρόνια
δυσκοιλιότητα, οι διαταραχές της θρέψης, τα ουρολογικά προβλήματα και ο χρόνιος πόνος3.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ.
Γενικότερα, σήμερα, ο διαχωρισμός της πρωτογενούς από τη δευτερογενή πρόληψη θεωρείται πως
είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητός και απαιτεί πλήρη
διερεύνηση όλων των πιθανών υποκλινικών βλαβών
των οργάνων στόχων. Λόγω της μακράς έκθεσης των
υπερηλίκων σε πολλούς και συχνά αδιάγνωστους
βλαπτικούς παράγοντες, πρωτογενής πρόληψη σπάνια μπορεί να εφαρμοστεί. Παράλληλα, λόγω της συνήθους απουσίας στοιχείων από μεγάλες μελέτες σε
ηλικιωμένους, θεωρείται αποδεκτό να ασκείται πολιτική δευτερογενούς πρόληψης χρησιμοποιώντας δεδομένα από μελέτες ασθενών νεώτερης ηλικίας4.

Οι κλασσικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
θεωρούνται και στην τρίτη ηλικία υπεύθυνοι για την
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, στο βαθμό που
αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί στη φυσιολογική γήρανση. Ποσοστό περισσότερο από το 70% των ατόμων
αυτών παρουσιάζουν αρτηριακή υπέρταση, ιδίως
συστολική. Το ένα τρίτο από αυτούς δεν γνωρίζει πως
είναι υπερτασικοί και περισσότεροι από τους μισούς
παραμένουν αρρύθμιστοι. Γενικά οι οδηγίες αντιμετώπισης της υπέρτασης έως την ηλικία των 80 ετών είναι ίδιες με αυτές του γενικού πληθυσμού. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η αγωγή διατηρείται μόνο εφόσον γίνεται
καλά ανεκτή. Ο στόχος και στους υπερήλικες, με βάση
τις νεώτερες αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Αντιυπερτασικής Εταιρίας, πρέπει να
είναι για τη συστολική και τη διαστολική αρτηριακή
πίεση το 140/90 mmHg, αν και αυτό είναι πιο δύσκολο
να επιτευχθεί. Η ανθεκτικότητα της υπέρτασης στους
ηλικιωμένους, ιδίως στις γυναίκες και η συχνή άρνηση των ιατρών και των ασθενών να συμμορφωθούν
με τις οδηγίες, εξηγεί τα μεγάλα ποσοστά αστοχίας.
Τα αποτελέσματα κάποιων μικρότερων μελετών έδειξαν πιθανή αύξηση της θνησιμότητας των υπερηλίκων
από τη μείωση της συστολικής, κυρίως, αρτηριακής
πίεσης σε χαμηλά επίπεδα. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε η μελέτη HYVET (Hypertension in the very Elderly
Trial) που έδειξε ευνοϊκά αποτελέσματα ως προς την
πρόληψη των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων
με τη χορήγηση αντιυπερτασικών σε υπερήλικες που
παρακολουθήθηκαν για ενάμιση έτος. Η συμμετοχή,
όμως, στη μελέτη αυτή υπερηλίκων χωρίς εκδηλώσεις
καρδιαγγειακής νόσου δημιουργεί έντονο προβληματισμό στο κατά πόσο τα αποτελέσματα αυτά μπορεί
να εφαρμοστούν στην κλινική πράξη. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται εξατομίκευση των οδηγιών και της
χορηγούμενης αγωγής. Ουσιαστικά, όλα τα αντιυπερτασικά φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν στα άτομα
της τρίτης ηλικίας. Με βάση τους παθοφυσιολογικούς
μηχανισμούς οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν κυρίως αυξημένη αντίσταση στην αορτή και αύξηση της κεντρικής
αρτηριακής πίεσης. Ίσως για αυτό το λόγο φάρμακα
όπως τα διουρητικά και οι αναστολείς των διαύλων
ασβεστίου θεωρούνται ως πρώτης γραμμής για τους
ηλικιωμένους. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διεγνωσμένης
εγκεφαλοαγγειακής νόσου οι αναστολείς ασβεστίου
πρέπει να προτιμώνται. Τα φάρμακα που αναστέλλουν τον άξονα ρενίνης- αγγειοτασίνης πρέπει να
χορηγούνται με προσοχή για τον κίνδυνο ορθοστατισμού και επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας. Η
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έναρξη αγωγής πρέπει να γίνεται με συνδυασμό φαρμάκων σε προοδευτικά αυξανόμενη δόση. Ο έλεγχος
των οργάνων στόχων θα γίνει μόνο εφόσον η γενική
κατάσταση του ατόμου το επιτρέπει5.
Ποσοστό άνω του 20% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει σακχαρώδη διαβήτη (Σ.Δ.), σε ηλικία άνω των
65 ετών. H ανάπτυξη του Σ.Δ. στις μεγάλες ηλικίες
αποδίδεται στη μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη και στη
διαταραχή της έκκρισης της ινσουλίνης. Πολλοί είναι
οι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για τα παραπάνω, όπως η διαταραχή πρόσληψης γλυκόζης και
σύνθεσης γλυκαγόνου από τους μυς του σκελετού, η
μείωση με την πάροδο της ηλικίας της φυσικής δραστηριότητας του ατόμου και άρα της μυϊκής μάζας, η
αύξηση της μάζας του λίπους και η χρήση φαρμάκων
που προδιαθέτουν σε υπεργλυκαιμία. Στον αντίποδα, η άλλοτε άλλου βαθμού επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας προδιαθέτει σε υπερινσουλινισμό και
επιρρέπεια στην υπογλυκαιμία. Πολλές φορές η διάγνωση του Σ.Δ. γίνεται μετά από την εμφάνιση οξείας
ή χρόνιας επιπλοκής του Σ.Δ. (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, διαβητικό πόδι, μη κετωσικό ή κετωσικό
διαβητικό κώμα) ή στα πλαίσια κάποιας συστηματικής
λοίμωξης. Η θεραπευτική αγωγή στους ηλικιωμένους
διαβητικούς ασθενείς πρέπει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη προσοχή και να αρχίζει πάντα με μικρές δόσεις αντιδιαβητικών φαρμάκων λόγω του κινδύνου
της υπογλυκαιμίας. Για την επιλογή του κατάλληλου
σκευάσματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι
ηλικιωμένοι είναι δυνατόν να παραλείψουν γεύμα ή
να λάβουν λανθασμένα μεγαλύτερη δόση και πως η
αντίδρασή του οργανισμού τους στην υπογλυκαιμία
είναι καθυστερημένη λόγω δυσλειτουργίας των αντιρροπιστικών ορμονικών μηχανισμών. Τα φάρμακα που
προκαλούν συχνά υπογλυκαιμία είναι οι σουλφονυλουρίες και η ινσουλίνη. Τα διγουανίδια δεν πρέπει,
σε γενικές γραμμές, να χορηγούνται σε άτομα ηλικίας
άνω των 80 ετών λόγω του κινδύνου ανάπτυξης γαλακτικής οξέωσης. Δεδομένα από μελέτες για τα νεώτερα αντιδιαβητικά δισκία στους ηλικιωμένους δεν
είναι διαθέσιμα. Ο συνυπολογισμός του προσδόκιμου
επιβίωσης, της εκδήλωσης ή όχι επιπλοκών του διαβήτη και της ποιότητας ζωής του ασθενούς θα καθορίσουν την ανάγκη για εντατικοποίηση της αγωγής6,7.
Στη μελέτη Framingham διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση της υπερλιπιδαιμίας με τα καρδιαγγειακά επεισόδια στην τρίτη ηλικία, ενώ σε άλλες μικρότερες μελέτες δεν αποδείχτηκε κάποια συσχέτιση αν και σε μερικές υπήρχε ακόμα και αρνητική συσχέτιση. Σημαντικά
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οφέλη από τη θεραπεία με στατίνες σε περιπτώσεις
υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου αναμένονται μέχρι
την ηλικία των 80 ετών, χωρίς να θεωρείται εσφαλμένη η χορήγησή τους και σε μεγαλύτερες ηλικίες με βάση
την ανοχή και το προσδόκιμο επιβίωσης. Στους ηλικιωμένους χωρίς ευρήματα αθηροθρομβωτικής νόσου
συνιστάται η μη φαρμακευτική αντιμετώπιση8.
Η προληπτική φροντίδα των ηλικιωμένων δεν πρέπει να εξαντλείται στην προσπάθεια μείωσης του
καρδιαγγειακού κινδύνου. Η ευπάθεια στις λοιμώξεις
μπορεί εν μέρει να περιορισθεί με την εφαρμογή προσαρμοσμένου προγράμματος εμβολιασμού από τους
ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πέραν από
τον ευρέως διαδεδομένο ετήσιο αντιγριππικό εμβολιασμό, που πρέπει να γίνεται σε όλα τα άτομα άνω
των 65 ετών επί απουσίας σημαντικής ανοσοκαταστολής, απαραίτητος θεωρείται ο εμβολιασμός έναντι
του πνευμονιοκόκκου και η αναμνηστική δόση έναντι
του τετάνου. Για την πρόληψη των νεοπλασμάτων
θεωρείται απαραίτητη η μαστογραφία στις γυναίκες,
η οποία πρέπει να γίνεται κάθε 2 έτη, ενώ μετά την
ηλικία των 75 ετών θεωρείται δόκιμος και ο προληπτικός έλεγχος του καρκίνου του παχέος εντέρου9. Η
νοητική επάρκεια του ασθενούς ελέγχεται εύκολα και
με ασφάλεια με τη χρήση απλών ερωτηματολογίων, τα
οποία δεν απαιτούν περισσότερα από λίγα λεπτά της
ώρας για να εφαρμοσθούν. Επί εμφάνισης αμνησίας ή
ανοϊκών διαταραχών θα πρέπει να ζητηθεί λεπτομερέστερο ιστορικό με τη χρήση ειδικότερων ερωτηματολογίων από νευρολόγο ή ψυχίατρο10.
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η μείωση της επάρκειας του ανοσοποιητικού συστήματος στα άτομα της τρίτης ηλικίας οδηγεί αναπόφευκτα σε αυξημένη επίπτωση των λοιμώξεων. Οι λοιμώξεις αυτές στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι συχνότερες εντοπίσεις αφορούν
στο αναπνευστικό (γριππώδεις συνδρομές, πνευμονία, φυματίωση), το ουροποιητικό (ουρολοιμώξεις, χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα), το δέρμα (κυτταρίτιδα,
έρπης ζωστήρ) και το πεπτικό σύστημα (οξεία χολοκυστίτις, εκκολπωματίτις). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται
στις λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι
οποίες μπορεί να διαλάθουν της προσοχής στις περιπτώσεις που η έκπτωση του επιπέδου συνείδησης
δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Η αντιμετώπιση θα πρέπει
να γίνεται αιτιολογικά με ορθολογιστική χρησιμοποίηση των αντιβιοτικών. Η επιλογή πρέπει να γίνεται
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λαμβάνοντας υπόψη την οδό απέκκρισης του φαρμάκου, γνωρίζοντας πως κάποια φάρμακα απαιτούν εκ
προοιμίου μείωση της δοσολογίας στις μεγάλες ηλικίες.
Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι, όπως και τα βρέφη, είναι
ιδιαίτερα επιρρεπή στην ανάπτυξη εντεροκολίτιδας
από αντιβιοτικά και η συγχορήγηση προβιοτικών είναι
απαραίτητη, ιδιαίτερα όταν η διάρκεια της αντιμικροβιακής αγωγής παρατείνεται. Επιπλέον, πρέπει πάντα
να λαμβάνεται υπόψη πως οι ηλικιωμένοι στερούνται
αντιρροπιστικών μηχανισμών και είναι δυνατόν να
παρουσιάσουν ταχέως γενίκευση της λοίμωξης με ραγδαία επιδείνωση της γενικής τους κατάστασης10-13.
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Αν και με την πρόοδο των ετών αναμένεται πτώση της τιμής του αιματοκρίτη, σαν αποτέλεσμα κυρίως της γήρανσης του μυελού των οστών, σπάνια
θα μπορούσε μια ενδεχόμενη αναιμία να αποδοθεί
σε φυσιολογικά αίτια. Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι, έχουν
συνήθως πολλούς παράγοντες που προδιαθέτουν σε
αναιμία. Λήψη φαρμάκων, νεοπλάσματα, δυσπλασίες
του μυελού, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και χρόνια
φλεγμονώδη νοσήματα είναι οι πλέον συνήθεις υποκρυπτόμενες αιτίες που πρέπει να διερευνηθούν. Από
τα φάρμακα που προκαλούν αναιμία, αν και τα συνηθέστερα είναι φυσικά τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη μέσω μηχανισμού χρόνιας απώλειας αίματος,
δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός πως πληθώρα άλλων φαρμάκων προκαλούν δυνητικά αναιμία
λόγω απλαστικής δράσης στο μυελό ή αυτοάνοσης
αιμολυτικής αναιμίας. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μακροκυττάρωσης, αν και σε ηλικιωμένους πάντα εγκυμονεί ο κίνδυνος να υποκρύπτεται μυελοδυσπλασία
ή υποθυρεοειδισμός, αυτή συχνά οφείλεται στη λήψη
φαρμάκων όπως αντιεπιληπτικών, αντιβιοτικών ή
ανοσοτροποποιητικών14. Οι διαταραχές των άλλων
αιμοποιητικών σειρών αντιμετωπίζονται ουσιαστικά
όπως και στις μικρότερες ηλικίες. Η παραπομπή του
ασθενούς σε αιματολόγο θα γίνει με βάση την επιμονή
της αιματολογικής εικόνας, τον αποκλεισμό προφανών αιτίων και το προσδόκιμο επιβίωσης. Ιδιαίτερα ο
έλεγχος της σιδηροπενικής αναιμίας και ειδικότερα ο
έλεγχος του γαστρεντερικού συστήματος, που απαιτεί τη συνεργασία του ασθενούς, μπορεί να αναβληθεί όταν υπάρχει προφανής εστία απώλειας αίματος,
όπως για παράδειγμα αιμορροϊδοπάθεια, διαφραγματοκήλη, εκκολπωμάτωση, λήψη σαλικυλικών κλπ. και
να εκτελεστεί όταν η δοκιμαστική χορήγηση σιδήρου
μετά την απομάκρυνση του αιτίου αποτύχει. Η ερυ-

θροποιητίνη πρέπει να χορηγείται μόνο με βάση τις
ενδείξεις σε περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, μυελοδυσπλασίας και άλλων νοσημάτων, όπου
απαιτείται η γνωμοδότηση αιματολόγου15.
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ
ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΕΝΤΕΡΟΥ
Πολλές φορές οι ηλικιωμένοι προσέρχονται στο
εξωτερικό ιατρείο αναφέροντας χρόνιο κοιλιακό άλγος. Αν και από το ιστορικό μπορεί να προκύψει συσχέτιση με τις ώρες των γευμάτων, τέτοια η οποία θα
κατευθύνει είτε προς το πεπτικό έλκος (άλγος πείνας)
είτε προς την ισχαιμική νόσο του εντέρου (έντονο συσφικτικό άλγος μία ώρα περίπου μετά από τα γεύματα), ο κανόνας είναι τα συμπτώματα να είναι αμβληχρά και ο ασθενής να μην μπορεί να δώσει σαφείς
πληροφορίες. Παράλληλα, στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν παθήσεις που θα μπορούσαν
εύκολα να αποπροσανατολίσουν το γιατρό, όπως
παλαιές επεμβάσεις με πιθανή ανάπτυξη συμφύσεων και ατελούς ειλεού, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια
δυσκοιλιότητα, λήψη καθαρκτικών ή αντιβιοτικών κλπ.
Αντικειμενικά ευρήματα θα υπάρχουν μόνο στην περίπτωση της οξείας θρόμβωσης ή εμβολής, οπότε ο
ασθενής εκτός από το έντονο άλγος θα παρουσιάζει
και εικόνα ειλεού με θετική δακτυλική εξέταση για αιμορραγία. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν υπάρχουν
καθοδηγητικά συμπτώματα και ο γιατρός θα πρέπει
να υποπτευτεί τη νόσο από τη χρονιότητα και την
επιμονή του άλγους, ιδιαίτερα σε ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή ή ευρήματα αθηροθρομβωτικής νόσου σε
άλλες θέσεις. Με βάση την ηλικία και το προσδόκιμο
θα πρέπει να συσταθεί ενδοσκόπηση του κατωτέρου
πεπτικού και υπερηχογραφικός ή και αγγειογραφικός
έλεγχος των αγγείων του μεσεντερίου16.
ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ
Γενικά υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ο
ασθενής μπορεί να αναφέρει ως αίσθημα ατελούς ή
καθυστερημένης κένωσης και σε αυτό που ο ιατρός
θα ορίσει ως δυσκοιλιότητα. Σε γενικές γραμμές, περισσότερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις αλλαγών των συνηθειών του εντέρου, ιδίως
όταν αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν σε φαρμακευτικά ή άλλα προφανή αίτια. Η φυσιολογική συχνότητα των εντερικών κινήσεων είναι πάνω από τρεις
ανά λεπτό και των κενώσεων από τρεις ημερησίως
έως τρεις εβδομαδιαίως. Τα συχνότερα αίτια χρόνιας
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δυσκοιλιότητας σε υγιείς ηλικιωμένους είναι η χρόνια
καταστολή του γαστροκολικού αντανακλαστικού, η
λήψη φαρμάκων με αντιχολινεργική δράση, η χρόνια
ακινησία, η κατάθλιψη, η νόσος του Parkinson, ο υποθυρεοειδισμός και η υπερασβεστιαιμία. Αν και οι δύο
στους τρεις ηλικιωμένους αναφέρουν τουλάχιστον
μια κένωση ημερησίως, ο ένας στους τρεις κάνει χρήση καθαρκτικών, ποσοστό το οποίο θα ήταν σαφώς
μικρότερο αν κατανάλωναν γεύματα πλουσιότερα σε
άπεπτες φυτικές ίνες17.
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
αποτελεί μια πολύ συχνή αλλά υποεκτιμημένη κατάσταση στους ηλικιωμένους, που συχνά υποθεραπεύεται προκαλώντας μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας και
θνησιμότητάς τους. Αν αποκλειστούν τα εξωπνευμονικά αίτια, όπως η αναιμία, η συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια και η βρογχοπνευμονία από εισρόφηση,
η ΧΑΠ με τις υποκατηγορίες της παραμένει το κύριο
αίτιο χρόνιας δύσπνοιας και η τέταρτη βασική αιτία
θανάτου σε ηλικιωμένους στις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως φύλου. Η παρουσία άλλων νοσημάτων, ο βαθμός και η
αναστρεψιμότητα της απόφραξης, καθώς και η συχνότητα των επιλοιμώξεων θα καθορίσουν τη συνολική πρόγνωση. Με βάση τις Αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες, ασθενείς με βελτίωση της FEV1 περισσότερο από 15% και του εκπνεόμενου όγκου περισσότερο
από 200 ml μετά τη βρογχοδιαστολή, θα ωφεληθούν
περισσότερο από την αγωγή με σαφή βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους. Ο βασικός λόγος που η νόσος υποδιαγιγνώσκεται και συνεπώς υποθεραπεύεται, είναι ότι οι υπερήλικες έχουν συνήθως μειωμένο
το αίσθημα της δύσπνοιας, ιδιαίτερα της δύσπνοιας
προσπαθείας λόγω της συχνά περιορισμένης φυσικής
τους δραστηριότητας. Επίσης, ο χρόνιος ήπιος βήχας
αποδίδεται συχνά σε άλλες αιτίες, όπως για παράδειγμα στη λήψη αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου ή σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Τη νόσο
θα πρέπει να την υποπτευτεί ο γιατρός με βάση κυρίως το ιστορικό καπνίσματος και τα ευρήματα της
αντικειμενικής εξέτασης, ενώ θα την επιβεβαιώσει με
τη σπιρομέτρηση και τα αποτελέσματα των αερίων
αίματος. Η διακοπή του καπνίσματος κρίνεται επιτακτική και η χρήση όλων των βοηθητικών μεθόδων
απόλυτα δικαιολογημένη. Τα εισπνεόμενα αντιχολινεργικά θεωρούνται ως πρώτης γραμμής θεραπεία,
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με τους β2-διεγέρτες να χρησιμοποιούνται κυρίως
στους παροξυσμούς. Τα εισπνεόμενα ή και τα από
του στόματος κορτικοειδή, καθώς και οι αναστολείς
των λευκοτριενών χορηγούνται όταν υπάρχει έντονο
ασθματικό στοιχείο, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις
θα πρέπει πάντα να αποκλείονται τα καρδιογενή αίτια. Η χορήγηση αντιβιοτικών θα πρέπει να γίνεται με
προσοχή και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον κίνδυνο
ανάπτυξης αντοχής και στα νεώτερα φάρμακα, όπως
τις αναπνευστικές κινολόνες. Η προληπτική χορήγηση
πρέπει γενικά να αποφεύγεται18-20.
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Κλινική αντιμετώπιση γηριατρικών ασθενών
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SUMMARY
SEVASTIANOS AV. Managing aged people in the hospital. Aging is accompanied by an overall reduction of the principal mechanisms of homeostasis and adaptation to the environment often resulting in the simultaneous appearance of
several diseases in the same person. Therefore, in the everyday clinical practice physicians are continuously dealing with
multimorbid aged people. Additionally, hospital care is a critical issue for older patients and hospitalization heralds a period of high risk extending beyond hospital discharge, especially for the frail persons. The high morbidity and mortality of
elderlies and the often atypical presentation of common diseases among them requires physicians’ awareness and a high
degree of readiness for an effective and factual management. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 97-107, 2011
Key words: aging, illness, management, changes, syndromes

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η γήρανση συνοδεύεται από τη συνολική έκπτωση των μηχανισμών προσαρμογής και ομοιοστασίας, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη ανεύρεση συνήθως περισσότερων των δύο εξελικτικών παθολογιών σε ένα υπερήλικο
άτομο. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζει την κλινική άσκηση της ιατρικής και κυρίως της παθολογίας στα άτομα
προχωρημένης ηλικίας. Η νοσοκομειακή νοσηλεία των γηραιότερων ασθενών συχνά προαναγγέλλει μια περίοδο
υψηλού κινδύνου. Στους ασθενείς αυτούς, πολλά νοσήματα μπορεί να μην εκφραστούν με τις συνήθεις κλινικές
τους εκδηλώσεις, δεδομένων και των φυσιολογικών μεταβολών του οργανισμού των ασθενών που σχετίζονται
με την ηλικία και έχουν σημαντικές κλινικές επιπτώσεις. Αντ’ αυτού, σε αρκετούς ηλικιωμένους μπορεί να αναγνωριστούν περισσότερα του ενός μη ειδικά κλινικά σύνδρομα, ως αποτέλεσμα πολλαπλών συνυπαρχουσών
διαταραχών ή/και οργανικών ανεπαρκειών. Τα υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας των ηλικιωμένων
ασθενών καθώς και η άτυπη κλινική έκφραση των συνήθων νοσημάτων στα άτομα αυτά απαιτεί την ευαισθητοποίηση και την υψηλού βαθμού ετοιμότητα από την πλευρά του Παθολόγου ιατρού για την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 97-107, 2011.
Λέξεις κλειδιά: γήρανση, νόσος, αντιμετώπιση, μεταβολές, σύνδρομα
1. ΕισαγωγΗ.
Η δημογραφική γήρανση έχει ως βάση της δυο κύρια γενεσιουργά αίτια, αφενός την πτώση της γεννητικότητας και αφετέρου την αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης, στην οποία οφείλεται και η πραγματική γήρανση του πληθυσμού, σε αντιδιαστολή με τη σχετική
ή στατιστική γήρανση, δηλαδή την ελάττωση της εκατοστιαίας αναλογίας των ατόμων νεαρής ηλικίας (1).
Η γήρανση αποτελεί μια αναπόφευκτη διεργασία για
κάθε βιολογικό φαινόμενο και αντιστοιχεί στην έκφραση
του νόμου της εντροπίας σε βιολογικό επίπεδο. Συνο-

δεύεται δε από τη συνολική έκπτωση των μηχανισμών
προσαρμογής και ομοιοστασίας, με αποτέλεσμα τη διαφορική γήρανση για τα όργανα του ιδίου οργανισμού
και με τελική έκφραση την εμφάνιση πολυπαθολογίας,
δηλαδή την ταυτόχρονη ανεύρεση περισσότερων των
δύο εξελικτικών παθολογιών σε ένα υπερήλικο άτομο.
Το τελευταίο χαρακτηρίζει την κλινική άσκηση της ιατρικής στα άτομα προχωρημένης ηλικίας (2, 3).
Η ταυτόχρονη έκπτωση της λειτουργίας πολλών
οργανικών συστημάτων σε συνδυασμό με τη μείωση ή
εξαφάνιση των βιολογικών, ψυχολογικών και οικονομι-
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κών - κοινωνικών εφεδρειών δημιουργούν ένα ιδιαίτερο
ψυχοβιολογικό περιβάλλον για το ηλικιωμένο άτομο.
Μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον το κλασσικό παστοριανό (Pasteur) σχήμα ιατρικής προσέγγισης, μια αιτιολογία, ένα είδος ανατομικής βλάβης/ων, ειδικά νοσολογικά σημεία και συμπτώματα, διάγνωση, θεραπευτική
αγωγή φαίνεται αρκετά περιοριστικό. Επιπροσθέτως,
μια ακόμη επίπτωση της πολυπαραγοντικής αιτιοπαθογένειας που κρύβεται πίσω από πολλές οξείες
ή χρόνιες νόσους των ηλικιωμένων ασθενών, είναι η
συχνότερη εμφάνιση άτυπων κλινικών εικόνων (3).
Τα άτομα αυτής της ηλικίας αποτελούν έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό ασθενών που απασχολεί τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων (Πίνακας 1). Όχι σπάνια εμφανίζουν άτυπη
συμπτωματολογία ή σημειολογία και πολλαπλή συνοσηρότητα, που συχνά επιπλέκει τη διαγνωστική και
θεραπευτική προσέγγιση. Μετά την αρχική τους αξιολόγηση συχνά επιστρέφουν εκ νέου στο τμήμα επειγόντων, με βαρύτερη αυτή τη φορά κλινική εικόνα, για την
οποία θα απαιτηθεί η άμεση νοσηλεία τους. Η αρχική
επιπολής εκτίμηση και η εν συνεχεία απώλεια κρίσιμου χρόνου συνεπάγονται αρνητική εξέλιξη ή ακόμη και
θάνατο. Επιπροσθέτως, η κλινική έκβαση των ηλικιωμένων εξαρτάται από τη λειτουργική τους κατάσταση,
τη συνοσηρότητα, την ηλικία, τη συνολική κοινωνική και
περιβαλλοντική υποστήριξη, την πολυφαρμακία, το νοητικό επίπεδο και την παρουσία ή όχι ψυχικής νόσου,
με συχνότερη εκφρασή της την κατάθλιψη (4-6).
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί, ότι αρκετοί ιατροί
του τμήματος επειγόντων δεν έχουν εκπαιδευτεί στην
εξειδικευμένη αντιμετώπιση που απαιτείται για τους
γηριατρικούς ασθενείς. Συχνά η ταυτοποίηση μιας παθολογίας δεν είναι αρκετά περιγραφική για την ακριβή
αξιολόγησή τους, ενώ συχνά στην κλινική πράξη υπογραμμίζεται η έλλειψη άνεσης στην προσέγγιση και το
χειρισμό ατόμων προχωρημένης ηλικίας (4).
2. Επιδημιολογικα δεδομενα.
Γενικά, οι ηλικιωμένοι ασθενείς αντιπροσωπεύουν
το 12% έως 24% του συνόλου των ασθενών που επισκέπτονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των
νοσοκομείων, ενώ τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός προσέλευσής τους φαίνεται να ακολουθεί αυξητική τάση.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η επισκεψιμότητα των ασθενών ηλικίας
65 έως 74 ετών στα τμήματα επειγόντων αυξήθηκε κατά
34% μεταξύ των ετών 1993 και 2003. Επίσης, κατά τη
διάρκεια του 2006, ο ετήσιος ρυθμός επισκεψιμότητας

των αντιστοίχων τμημάτων ήταν 49/100 για άτομα άνω
των 65 ετών και 60/100 για άτομα ηλικίας άνω των 75
ετών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ρυθμό επισκεψιμότητας, 41/100, που εκφράζει το γενικό πληθυσμό (6, 7).
Πράγματι, οι ηλικιωμένοι ασθενείς χρήζουν συχνότερα επείγουσας νοσοκομειακής αντιμετώπισης, η
οποία συνεπάγεται σοβαρότερες και πιο ολοκληρωμένες ιατρικές παρεμβάσεις, ενώ συχνότερα προσέρχονται με ασθενοφόρο και παραμένουν για μακρότερα χρονικά διαστήματα στα τμήματα επειγόντων,
προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να λάβουν
ιατρικές οδηγίες. Επίσης, έχουν 2,5 έως 4,6 φορές υψηλότερο κίνδυνο για νοσηλεία και πενταπλάσιο συνολικό κίνδυνο για εισαγωγή σε μια μονάδα εντατικής
θεραπείας προκειμένου να σταθεροποιηθούν, ενώ δεν
είναι σπάνιες οι περιπτώσεις μη αναγνώρισης των
κύριων κλινικών προβλημάτων τους με συνέπεια την
εσφαλμένη ιατρική διάγνωση (7, 8).
Η νοσοκομειακή περίθαλψη αποτελεί μια κρίσιμη
περίοδο της ζωής των ασθενών της τρίτης ηλικίας ,
δεδομένου ότι η ίδια η νοσηλεία τους υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο, που για τα πιο αδύναμα και γηραιότερα
άτομα εκτείνεται σημαντικά πέραν του εξιτηρίου τους
από τη νοσηλευτική μονάδα. Επιπλέον, τα ηλικιωμένα
άτομα αποτελούν την πλειοψηφία των ασθενών του
κάθε νοσοκομείου, αν εξαιρέσουμε τις υποδομές υγείας
που προορίζονται αποκλειστικά για μαιευτική ή παιδιατρική φροντίδα. Πράγματι, άτομα ηλικίας 65 ετών και
άνω, αποτελούν το 36% των εισαγωγών στο νοσοκομείο, ενώ το 50% των εσόδων των νοσοκομείων προέρχεται από αυτούς, ακόμη και αν αποτελούν μόνο
το 13% του γενικού πληθυσμού. Σχεδόν το 66% των
Αμερικανών θα καταλήξει σε ένα νοσοκομείο, ενώ περισσότερο από 80% των θανάτων αφορά στα άτομα
ηλικίας 65 ετών ή μεγαλύτερα. Το τελευταίο έτος της
ζωής τους, όλοι σχεδόν οι ηλικιωμένοι Αμερικανοί νοσηλεύονται, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του
συνόλου των δαπανών για ιατρική φροντίδα (7, 9).
Οι ενδεχόμενες επιβλαβείς επιδράσεις της νοσηλείας σχετίζονται άμεσα με την ηλικία. Η απώλεια της
ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης (15%, 30% και 45% των
ασθενών στις ηλικίες 70, 80 και 90 ετών αντίστοιχα),
αλλά και τα ποσοστά θνησιμότητας κατά τη νοσηλεία
στο νοσοκομείο αυξάνονται αναλογικά με την πρόοδο
της ηλικίας. Ανεπιθύμητες ενέργειες αναγνωρίζονται
στο 4% του συνόλου των νοσηλευομένων ασθενών,
ενώ το 25% από αυτές αποδίδεται σε ιατρική αμέλεια,
ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι
οι ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν με διπλάσια
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συχνότητα στους ηλικιωμένους ασθενείς. Επίσης, προβλέψιμες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται στο 5%
των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω συγκριτικά με το
2% των αντιστοίχων περιπτώσεων που καταγράφονται σε νεότερης ηλικίας ασθενείς (7, 10).
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί, ότι η παροχή ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωμένους ασθενείς στα
πλαίσια μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, ενδεχομένως
μειώνει το ποσοστό εκείνων για τους οποίους απαιτείται μακροχρόνια παραμονή στο νοσοκομείο. Όμως,
δεν φαίνεται να υπερτερεί έναντι των άλλων πολυπαραγοντικών προσεγγίσεων, όπως η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι (11).
3. ΚλινικΗ σημασΙα
Η Κλινική σημασία των κυριότερων φυσιολογικών
μεταβολών στην προχωρημένη ηλικία και οι επιπτώσεις τους στην κλινική πράξη.
3.1 Καρδιαγγειακό σύστημα.
Η εκτίμηση της καρδιαγγειακής λειτουργίας ασθενών προχωρημένης ηλικίας είναι εξαιρετικά δυσχερής,
κυρίως λόγω της αυξημένης επίπτωσης της ισχαιμικής
καρδιοπάθειας στα άτομα αυτά. Η κυριότερη ανατομική μεταβολή στην καρδιά, που σχετίζεται στενά με
την ηλικία, χαρακτηρίζεται από την αύξηση του ποσοστού του συνδετικού ιστού στον ινώδη σκελετό της
καρδιάς, στο μυοκάρδιο και στις βαλβίδες. Παράλληλα,
παρατηρείται άθροιση λιποφουσκίνης μεταξύ των μυοκαρδιακών ινών, εναπόθεση αμυλοειδούς και μείωση
της ελαστικότητας των μεγάλων αγγείων, όπως της
αορτής και των κύριων κλάδων αυτής.
Κατά την κλινική εξέταση των ηλικιωμένων ατόμων
συχνά διαπιστώνεται ελάχιστη μείωση της καρδιακής
συχνότητας στην ηρεμία και μέγιστη αύξηση αυτής
στην κόπωση, γεγονός που πιθανώς αντανακλά τη
μείωση του αριθμού των βηματοδοτικών κυττάρων
στον κολποκοιλιακό κόμβο αλλά και τη μεταβολή της
απαντησής τους στα ερεθίσματα του συμπαθητικού
και παρασυμπαθητικού συστήματος. Πράγματι, οι
ασθενείς προχωρημένης ηλικίας ανέχονται δυσχερέστερα την ταχυκαρδία δεδομένου ότι σε υψηλές καρδιακές συχνότητες μειώνεται ο όγκος παλμού και η
καρδιακή παροχή, μεταβολές που πιθανώς σχετίζονται με τη μικρότερη σύμπτωση των τοιχωμάτων των
κοιλιών ως αποτέλεσμα της υπερτροφίας του τοιχώματός τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί η σχετική σημασία της κολπικής παροχής κατά
την διαστολική πλήρωση των κοιλιών (12).
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3.2 Αναπνευστικό σύστημα
Η ερμηνεία των διαταραχών της αναπνευστικής
λειτουργίας, που σχετίζονται με την ηλικία, περιπλέκεται συχνά από τον υψηλό επιπολασμό του καπνίσματος σε αρκετές πληθυσμιακές ομάδες. Ο ολικός πνευμονικός όγκος δεν διαφοροποιείται στη διάρκεια του
χρόνου, αλλά η ζωτική χωρητικότητα μειώνεται και ο
υπολειπόμενος όγκος αυξάνει με την ηλικία, έτσι ώστε
στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών ο κριτικός όγκος
σύγκλισης (critical closing volume) να υπερβαίνει το λειτουργικό υπολειπόμενο όγκο. Η ικανότητα αερισμού
μειώνεται με την ηλικία, με βραδύτερο όμως ρυθμό
στους μη καπνιστές συγκριτικά με τους καπνιστές. Η
σχέση αερισμός/αιμάτωση αυξάνεται ελαφρά, πιθανότατα ως αποτέλεσμα της αύξησης του αερισμού. Αυτές
οι μεταβολές στην πνευμονική λειτουργία αντανακλούν
τη μείωση της ελαστικότητας των πνευμόνων και της
ισχύος των αναπνευστικών μυών, αλλά οι συνέπειες
των μεταβολών είναι ελάχιστες όσον αφορά στην επίδρασή τους στα αέρια του περιφερικού αίματος.
Η απόφραξη – στένωση των μικρών αεραγωγών κατά την ανάπαυση μπορεί να παράγει τρίζοντες ρόγχους στα οπίσθια τμήματα αμφότερων των
πνευμονικών βάσεων των ηλικιωμένων ασθενών. Το
φαινόμενο αυτό, όμως, από μόνο του δεν πρέπει να
υπερεκτιμάται και να εκλαμβάνεται ως σημείο ανεπάρκειας της αριστεράς κοιλίας. Οι ίδιες διαταραχές
αλλαγές μπορούν επίσης να οδηγήσουν στη δημιουργία ατελεκτασικών περιοχών στους πνεύμονες βαρέως πασχόντων ή χειρουργημένων ηλικιωμένων ασθενών. Η φυσιοθεραπεία στους ηλικιωμένους ασθενείς
μετά από χειρουργική επέμβαση θα πρέπει συνεπώς
να επικεντρώνεται κυρίως στην έκπτυξη των πνευμόνων και λιγότερο στην αποβολή των πτυέλων.
Οι βασικές αρχές διαχείρισης των νοσημάτων του
αναπνευστικού συστήματος δεν τροποποιούνται με
βάση την ηλικία του ασθενούς. Ο βήχας λόγω αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας ή γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι συχνότερος σε μεγαλύτερες ηλικίες,
όμως, δεν θα πρέπει να διαλάθει της διαγνωστικής
σκέψης η πιθανότητα συνύπαρξης επαγγελματικής
νόσου, συνεπεία βιομηχανικής έκθεσης, σε σκόνη αμιάντου ή άνθρακα (12).
3.3 Νεφρική λειτουργία.
Η επίδραση της ηλικίας στη νεφρική λειτουργία
είναι δεδομένη. Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης
ελαττώνεται δραστικά με την πρόοδο της ηλικίας, παράλληλα με την έκπτωση της σωληναριακής επαναρ-
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ρόφησης και της εκκριτικής ικανότητας των νεφρών.
Συνήθως, αυτές οι αλλαγές υπερβαίνουν τη μείωση
της ξηρής μάζας του σώματος, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις της ουρίας και της κρεατινίνης στον ορό
να αυξάνονται οριακά.
Αρκετές εξισώσεις, όπως η Cockcroft-Gault, έχουν
επινοηθεί στην προσπάθεια εκτίμησης του ρυθμού
σπειραματικής διήθησης με βάση τα επίπεδα της κρεατινίνης στον ορό σε σχέση με την ηλικία, το βάρος
σώματος και το φύλο.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξίσωση Cockcroft-Gault εκτιμά μόνο κατά προσέγγιση τη
νεφρική λειτουργία, δεδομένου ότι τα αποτελέσματά
της μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά στις ακραίες
ηλικίες και στα παχύσαρκα άτομα και αυτό γιατί η
υπολογιζόμενη κάθαρση της κρεατινίνης βασίζεται στο
ιδανικό ή ξηρό βάρος σώματος. Όταν απαιτείται ακρίβεια στη μέτρηση είναι προφανές ότι οι μαθηματικές
εξισώσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την κλασική μέθοδο υπολογισμού κάθαρσης της κρεατινίνης,
που βασίζεται στη συλλογή ούρων εικοσιτετραώρου.
Η απάντηση του οργανισμού των ηλικιωμένων
ασθενών σε ένα όξινο φορτίο είναι μειωμένη και ο μέγιστος ρυθμός αποβολής κατιόντων υδρογόνου ελαττώνεται με την ηλικία. Επομένως, οι μεταβολές στο pH
του αίματος σαν απάντηση σε ένα όξινο φορτίο είναι
μεγαλύτερες σε μέγεθος και διάρκεια σε σύγκριση με
την επίδραση παρόμοιων μεταβολών σε ασθενείς νεότερης ηλικίας. Επίσης, η απάντηση στην αντιδιουρητική ορμόνη μειώνεται με την ηλικία, με αποτέλεσμα η
διατήρηση του ύδατος ενδοαγγειακά να καθίσταται
ιδιαίτερα αναποτελεσματική.
Η καθυστερημένη απάντηση των ηλικιωμένων
ασθενών στη στέρηση υγρών οφείλεται αφενός στη
διαταραχή των μηχανισμών της δίψας και αφετέρου
στην καθυστερημένη νεφρική απόκριση στις μεταβολές
των σωματικών υγρών.
Η μείωση της ευαισθησίας στη δίψα, με την πρόοδο
της ηλικίας, είναι ένας από τους λόγους που οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο αφυδάτωσης. Η επίδραση αυτής της μεταβολής, μπορεί να είναι υπερβολική,
εάν για παράδειγμα ένας ηλικιωμένος περιορίσει εκούσια την πρόσληψη υγρών, στην προσπάθεια έλεγχου
της ούρησης, της ακράτειας ή της αποφυγής έκκλησης
νοσηλευτικής βοήθειας κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας
στο νοσοκομείο. Αντίθετα, αρκετοί ηλικιωμένοι ασθενείς,
συχνά υπερτασικές γυναίκες, δείχνουν αυξημένο αίσθημα δίψας με τη χορήγηση διουρητικών, κυρίως αμιλορίδης, με αποτέλεσμα τη αυξημένη πρόσληψη νερού και
την εμφάνιση υπονατριαιμίας από αραίωση.

Ο μέσος όρος των επιπέδων της ρενίνης και της
αλδοστερόνης μειώνεται με την ηλικία, με επακόλουθο
την ανεπαρκή διατήρηση της ομοιοστασίας του νατρίου στον οργανισμό. Η νεφρική ικανότητα συμπύκνωσης επίσης μειώνεται, εν μέρει οφειλόμενη στη
μείωση της υπερτονικότητας της μυελώδους μοίρας
του νεφρού αλλά και , στη μειωμένη νεφρική απόκριση στην έκκριση βαζοπρεσσίνης, με αποτέλεσμα την
υπερβολική απώλεια νερού. Η ικανότητα των ηλικιωμένων ασθενών να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη αύξηση
του ενδοαγγειακού όγκου είναι εξάλλου περιορισμένη.
Και αυτό γιατί απαιτείται περισσότερος χρόνος για
να απεκκρίνουν την περίσσεια νατρίου, ενώ ενδέχεται
στο μηχανισμό να συμμετέχει και η διαταραχή στην
έκκριση βασσοπρεσίνης, παράλληλα με τη μειωμένη
έκκριση του κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου και
την ελάττωση της νεφρικής απόκρισης ως απάντηση
στην υπερογκαιμία.
Η εκτίμηση του βαθμού ενυδάτωσης του ηλικιωμένου ασθενούς αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της
κλινικής του αξιολόγησης. Αρκετές φορές προηγείται
της εμφάνισης του κλινικού συνδρόμου κάποιος βαθμός στέρησης υγρών. Ο καθημερινός προσδιορισμός
του βάρους του σώματος και η ακριβής τήρηση των
διαγραμμάτων πρόσληψης – αποβολής υγρών εξακολουθούν να αποτελούν τις πιο ευαίσθητες μεθόδους
κλινικής εκτίμησης του ισοζυγίου των υγρών. Λοιμώξεις, συνήθως η πνευμονία και οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, αποτελούν τις συχνότερες
αιτίες αφυδάτωσης, ενώ ο πυρετός που κατά κανόνα
τις συνοδεύει συμβάλει καθοριστικά στο μηχανισμό
απώλειας των υγρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι πιο ευάλωτοι από τους νεότερους στις συνέπειες της υψηλής θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, πολλοί ηλικιωμένοι λαμβάνουν μακροχρόνια διουρητική αγωγή. Οι σχετιζόμενες με
αυτήν ανεπιθύμητες ενέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων η υποογκαιμία, η ορθοστατική υπόταση, η υπονατριαιμία και οι διαταραχές
της ομοιοστασίας του καλίου, δυνατόν να επιδεινώσουν περεταίρω την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση του
ασθενούς. Επίσης, τα διουρητικά μπορεί να προκαλέσουν υπερουριχαιμία και κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας
ή/και να αποσταθεροποιήσουν τον ηλικιωμέμο ασθενή
με σακχαρώδη διαβήτη. Η επίδραση των διουρητικών
στο λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Στο μέτρο του δυνατού, η
ενυδάτωση του ασθενούς θα πρέπει να γίνεται με τη
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λήψη υγρών από του στόματος. Η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών επιτρέπει μεν την ταχύτερη και πιο ακριβή διόρθωση του ισοζυγίου τους, αλλά θα πρέπει να
λαμβάνεται πάντοτε μέριμνα στην ταχύτητα της διόρθωσης και στην πιθανή προκληση ιατρογενούς υπό - ή
υπερνατριαιμίας (12).
3.4 Γαστρεντερικό σύστημα.
Τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι δυνατόν να εμφανίσουν όλο το φάσμα των γαστρεντερικών διαταραχών. Ακόμη και η κοιλιοκάκη μπορεί να εκφραστεί
για πρώτη φορά σε προχωρημένη ηλικία. Η αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα είναι συχνή και συνδέεται στενά με την τακτική λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί
ακόμη ένα κοινό πρόβλημα μεταξύ των ηλικιωμένων
πριν, όμως, από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπευτικής παρέμβασης θα πρέπει να διασφαλίζεται, με
κάποιο τρόπο, η επιθυμία του ασθενή για την ομαλή
λειτουργία του εντέρου του, ενώ δεν θα πρέπει να διαλάθει της προσοχής τυχόν πρόσφατη μεταβολή στις
συνήθειες εκκένωσης του εντέρου.
Όταν η χρόνια δυσκοιλιότητα αναδεικνύεται ως
πρόβλημα, η ημερήσια πρόσληψη 10 έως 20 γραμμαρίων φυτικών ινών θα πρέπει να επιδιώκεται μόνη ή
σε συνδυασμό με τη λήψη υπακτικών, όπως η λακτουλόζη. Η χρήση καθαρτικών που διεγείρουν το έντερο, όπως η σέννα, εάν δεν είναι απολύτως αναγκαία,
πρέπει να αποφεύγεται.
Επαναλαμβανόμενα επεισόδια ακράτειας κοπράνων, με χωρίς ακράτεια ούρων, απασχολούν περίπου το 1% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.
Η ακράτεια μπορεί να συνδέεται με μια σειρά από
διαταραχές της ορθοπρωκτικής περιοχής ή νευρολογικά σύνδρομα, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας.
Στην προχωρημένη ηλικία συχνότερη αιτία ακράτειας αποτελεί η υπερπλήρωση του ορθοσιγμοειδούς με
κόπρανα (κοπρόσταση), που μπορεί πολύ εύκολα να
διαγνωστεί κλινικά με την δακτυλική εξέταση από το
ορθό ή σε συνδυασμό με μια απλή ακτινογραφία κοιλίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξεργασίες του παχέος
εντέρου ή φλεγμονώδεις στενώσεις ως αποτέλεσμα
εκκολπωματίτιδας, αποτελούν δυο από τις σημαντικότερες αιτίες κοπρόστασης στους ηλικιωμένους. Σε
γυναίκες μέσης ηλικίας η πυελική νευροπάθεια, συνεπεία τοκετών, απαντάται συχνά ως αίτιο ακράτειας
κοπράνων. Επίσης, κάθε μορφή οξείας ή χρόνιας διάρροιας μπορεί να οδηγήσει σε ακράτεια.
Η θεραπεία της κοπρόστασης συχνά απαιτεί υπόθετα γλυκερίνης ή υψηλούς καθαρτικούς υποκλυσμούς
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και στη συνέχεια τακτική λήψη υπακτικών από του
στόματος, όπως η λακτουλόζη. Πάντως, σε ορισμένες
περιπτώσεις η ακράτεια κοπράνων παραμένει ένα
δυσεπίλυτο πρόβλημα που μπορεί να βελτιωθεί με τη
χορήγηση λοπεραμίδης (12).
3.5 Ενδοκρινικό σύστημα.
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες
προκειμένου να εξηγηθεί η γήρανση ως συνέπεια των
διαδοχικών μεταβολών στη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος. Και αυτό με την ελπίδα ότι η κατάλληλη θεραπεία υποκατάστασης μπορεί να σταματήσει ή
να αντιστρέψει τη διαδικασία της γήρανσης. Πέραν από
τις προφανείς αλλαγές στη λειτουργία των ωοθηκών
με την εμμηνόπαυση, παρατηρείται και μια μικρή μείωση
των κυκλοφορούντων επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών καθώς και του ρυθμού της έκκρισης και της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη. Η απελευθέρωση
της αντιδιουρητικής ορμόνης, ως απάντηση στις οσμωτικές μεταβολές του ορού, αυξάνει, πιθανώς σε συνδυασμό με τη μειωμένη νεφρική απόκριση και τις αλλαγές
στην ευαισθησία των ογκοϋποδοχέων. Υπάρχουν ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα για τις μεταβολές που
υφίστανται με την ηλικία οι παραθυροειδείς, τα επινεφρίδια και η υπόφυση. Η απάντηση των επινεφριδίων
στο στρές παραμένει κατ’ ουσία αμετάβλητη. Θεωρείται όμως, ότι η έκκριση ACTH είναι πιο παρατεταμένη
σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά η σημασία αυτής
της μεταβολής δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί.
Στους άνδρες η πρόοδος της ηλικίας συνοδεύεται
από σταδιακή μείωση των επιπέδων της τεστοστερόνης και της δεϋδροεπιανδροστερόνης. Οι μεγαλύτερες
ηλικίες χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλά επίπεδα
της αυξητικής ορμόνης.
Η κλινική εικόνα του σακχαρώδη διαβήτη στα άτομα της τρίτης ηλικίας μπορεί να διαφέρει από εκείνη
των νεότερων ασθενών. Πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς
διαγιγνώσκονται στα πλαίσια εργαστηριακού ελέγχου
ρουτίνας ή κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας, κυρίως
λόγω της επισήμανσης των επιπλοκών του διαβήτη,
όπως της περιφερικής αρτηριακής νόσου, της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή του καταρράκτη.
Μπορεί να συνυπάρχει η κλασσική συμπτωματολογία
του διαβήτη, όπως η απώλεια σωματικού βάρους, η
πολυδιψία και η πολυουρία, αλλά σε μια σχετικά μικρή αναλογία ασθενών, ως πρώτη εκδήλωση μπορεί
να εμφανιστεί ρήξη της μεταβολικής αντιρρόπησης και
υπερωσμωτικό κώμα.
Οι διαιτητικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τα από
του στόματος αντιδιαβητικά δισκία ή/και με την προ-
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σθήκη ινσουλίνης αποτελούν τα θεραπευτικά σχήματα
για τον έλεγχο της υπεργλυκαιμίας. Τα βραχείας δράσης από του στόματος υπογλυκαιμικά φάρμακα, όπως
η γλικλαζίδη, θα πρέπει να προτιμώνται σε σύγκριση
με αυτά που εμφανίζουν πιο παρατεταμένη δράση και
συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται στους ηλικιωμένους
ασθενείς, όπως η χλωροπροπαμίδη και η γλιβενκλαμίδη.
Ο σακχαρώδης διαβήτης αλληλεπιδρά με άλλους
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Διαβητικοί ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας
θα πρέπει να πειστούν να σταματήσουν το κάπνισμα, ενώ ο αποτελεσματικός έλεγχος της αρτηριακής
υπέρτασης και της δυσλιπιδαιμίας αποτελούν επίσης
πολύ σημαντικούς παράγοντες ιατρικής παρέμβασης.
Οι ειδικότερες επιπλοκές του διαβήτη εμφανίζονται
συχνότερα στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας σε
σύγκριση με ασθενείς νεότερης ηλικίας. Η πλειοψηφία
των ασθενών που τυφλώνονται από το διαβήτη είναι
συνήθως ηλικίας άνω των 60 ετών. Η πρόγνωση της
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στην τρίτη ηλικία
είναι λιγότερο ευνοϊκή από ότι στις μικρότερες ηλικίες,
ενώ η φωτοπηξία παραμένει η αποτελεσματικότερη
μέθοδος προσέγγισης της επιπλοκής αυτής.
Η φροντίδα του διαβητικού ποδιού αποτελεί μια
από τις σημαντικότερες πτυχές της διαχείρισης ασθενών με διαβήτη. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου
ότι η περιφερική νευροπάθεια και η περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση δερματικών βλαβών στα κάτω άκρα, λοιμώξεων ή και γάγγραινας.
Οι περισσότερες περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού
σε μεγάλη ηλικία είναι αυτοάνοσης αιτιολογίας, αν και
σε κάποιο ποσοστό μπορούν να αποδοθούν σε προηγηθείσα θυρεοειδεκτομή ή/και σε θεραπεία με ραδιοσεσημασμένο ιώδιο. Η κλασική συμπτωματολογία, όπως
η δυσανεξία στο κρύο, η απώλεια τριχωτού και η τραχύτητα του δέρματος απαντώνται λιγότερο συχνά,
από ότι οι διάφορες ψυχιατρικές εκδηλώσεις, όπως
η κατάθλιψη. Υποθυρεοειδικό κώμα, σοβαρή κεφαλαλγία, σπασμοί και υποθερμία είναι λιγότερο συχνές,
αλλά σημαντικές εκφράσεις του κλινικού συνδρόμου.
Τα συχνότερα κλινικά σημεία που ανευρίσκονται, είναι η αλλαγή της φωνής και η καθυστερημένη χάλαση
των τενοντίων αντανακλαστικών. Δεν θα πρέπει να
διαλάθει της προσοχής, ότι η θεραπεία υποκατάστασης στους ηλικιωμένους ασθενείς με υποθυρεοειδισμό
είναι σκόπιμο να αρχίζει με χαμηλή δόση της ορμόνης
και με αργή τιτλοποίησή της, ιδίως εάν συνυπάρχει
γνωστή ισχαιμία του μυοκαρδίου, ενώ θα πρέπει να

διασφαλίζεται τόσο η συμμόρφωση του ασθενούς στη
θεραπεία, όσο και η δια βίου λήψη της θυροξινης.
Ο υπερθυρεοειδισμός είναι λιγότερο συχνός στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί με άτυπη
εικόνα. Η απώλεια βάρους, η ανορεξία, οι εκδηλώσεις
από το γαστρεντερικό καθώς και τα καρδιαγγειακά
συμπτώματα κυριαρχούν. Η καρδιακή ανεπάρκεια, που
συχνά συνδέεται με κολπική μαρμαρυγή ανθεκτική στην
δακτυλίτιδα, αποτελεί μια από τις συνηθέστερες εκδηλώσεις του υπερθυρεοειδισμού από την καρδιά. Κλινικά
σημεία από τον οφθαλμό και η εμφάνιση βρογχοκήλης
απαντώνται σπανιότερα, ενώ η απάθεια, η κατάθλιψη,
ο τρόμος και η ανησυχία μπορεί να αποτελέσουν την
προεξάρχουσα συμπτωματολογία.
Η θεραπεία συνήθως ξεκινά με καρβιμαζόλη, ενώ σε
ανθεκτικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η χορήγηση ραδιοσεσημασμένου ιωδίου. Θεραπεία υποκατάστασης συχνά απαιτείται πολύ αργότερα, είτε λόγω
προηγηθείσας λήψης του ραδιενεργού ιωδίου, είτε λόγω
της μεταγενέστερης μείωσης της λειτουργίας του θυρεοειδούς, ενώ η τακτική και προσεκτική παρακολούθηση
του ασθενούς θεωρείται επιβεβλημένη (12).
4 Γηριατρικά σΥνδρομα.
Τα γηριατρικά σύνδρομα χαρακτηρίζουν ομάδες
από ειδικά σημεία και συμπτώματα που εμφανίζονται
πιο συχνά στους ηλικιωμένους ασθενείς με επιπτώσεις
στην νοσηρότητα και τη θνητότητα (Πίνακας 2, Σχήμα1).
Η γήρανση επιφέρει φυσιολογικές μεταβολές, πολλαπλή
συνοσηρότητα και ανεπιθύμητες επιδράσεις των θεραπευτικών ιατρικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη των γηριατρικών συνδρόμων. Η παρουσία
αυτών των συνδρόμων αποτελεί σημαντικό παράγοντα
αρνητικής έκβασης των ηλικιωμένων ασθενών κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους και πιθανό να προοιωνίζει
την παρατεταμένη νοσηλεία τους ή την εισαγωγή τους
σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων (13-16).
5 ΑσυνΗθης κλινικΗ Εκφραση συχνΩν
νοσημΑτων στους ηλικιωμΕνους ασθενεΙς.
Στους ηλικιωμένους ασθενείς πολλά νοσήματα
μπορεί να μην εκφραστούν με τις συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις. Αντ’ αυτού, σε αρκετούς ηλικιωμένους μπορούν να αναγνωριστούν περισσότερα του ενός μη ειδικά κλινικά σύνδρομα, ως αποτέλεσμα πολλαπλών συνυπαρχουσών διαταραχών ή/και ανεπαρκειών. Παρ’
όλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών βελτιώνεται
κατά την νοσηλεία του, όταν μερικοί μόνον από τους
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παράγοντες που προκάλεσαν τη διαταραχή αναστρέφονται. Ίσως, μια ακόμη πιο αποδοτική προσέγγιση θα
ήταν η επισήμανση των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης των γηριατρικών συνδρόμων και η παρέμβαση
όπου αυτό είναι δυνατόν, προκειμένου να αποφευχθεί
η κλινική τους έκφραση.
Πράγματι η άτυπη παρουσίαση μιας νόσου είναι
πιο συχνή μεταξύ των πλέον ευπαθών ηλικιωμένων
ατόμων. Μάλιστα στους πιο ευπαθείς από αυτούς,
η υποκείμενη νόσος εκφράζεται συχνότερα με παραλήρημα (61%), ενώ στους πιο εύρωστους εμφανίζεται
συχνότερα με πτώσεις (37%) ή/και σε μικρότερα ποσοστά με παραλήρημα (32%). Επιπροσθέτως, το 60% των
ηλικιωμένων με άτυπη συμπτωματολογία εμφανίζουν
χειρότερη πρόγνωση κατά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο σε σύγκριση με το 32% των ασθενών με τυπική
κλινική εικόνα. Προνοσηρές καταστάσεις, η άτυπη παρουσίαση νοσημάτων αλλά και η λειτουργική έκπτωση
των ασθενών κατά την είσοδο τους στο νοσοκομείο
αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες αρνητικής έκβασης κατά τη νοσηλεία τους (17). Παρά το γεγονός
ότι σχεδόν κάθε νοσηρή κατάσταση ή κάποιο φάρμακο μπορεί να αποτελέσει αίτιο εμφάνισης γηριατρικών
συνδρόμων, οι διαταραχές που περιγράφονται πιο
κάτω είναι πιθανόν να προκαλέσουν ένα ή περισσότερα από τα σύνδρομα αυτά αντί των τυπικών κλινικών
συμπτωμάτων και σημείων που τα χαρακτηρίζουν.
Η οξεία απόφραξη της μεσεντερίου αρτηρίας μπορεί να εκδηλωθεί με οξύ συγχυτικό επεισόδιο, ενώ το
κοιλιακό άλγος και η ευαισθησία μπορεί να απουσιάζουν.
Στην οξεία σκωληκοειδίτιδα ο πόνος συνήθως εντοπίζεται στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο της κοιλιάς και
σπανίως παρομφαλικά, ενώ στη συνέχεια μπορεί να
επεκταθεί διάχυτα σε όλη την κοιλία ή/και να εκφραστεί εντελώς άτυπα με αποτέλεσμα να μην αξιολογηθεί
κατάλληλα. Ωστόσο, η ευαισθησία του δεξιού λαγονίου
βόθρου εξακολουθεί να αποτελεί ένα ισχυρό πρώιμο
κλινικό σημείο και σε αυτή την ομάδα ασθενών.
Η βακτηριαιμία προκαλεί τουλάχιστον χαμηλού
βαθμού πυρετική κίνηση στους περισσότερους ηλικιωμένους ασθενείς, αν και σε αρκετές περιπτώσεις ο
πυρετός μπορεί να απουσιάζει. Η πηγή της βακτηριαιμίας κατά κανόνα είναι δύσκολο να εντοπιστεί, ενώ
οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν μη ειδικές εκδηλώσεις, όπως κακουχία, ανορεξία, νυχτερινές εφιδρώσεις
ή ανεξήγητη μεταβολή του επιπέδου ή του περιεχομένου
της συνείδησης.
Οι παθήσεις των χοληφόρων δυνατόν να εκφρα-
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στούν με μη ειδικού τύπου οργανικές εκδηλώσεις ή
συμπτωματολογία από την ψυχική σφαίρα, όπως αίσθημα κακουχίας, σύγχυση, απώλεια κινητικότητας,
ενώ αρκετά συχνά απουσιάζουν ο ίκτερος, ο πυρετός, ή το κοιλιακό άλγος. Η διαταραχή της ηπατικής
βιοχημείας μπορεί να αποτελεί τη μόνη κλινική ένδειξη
της υποκείμενης νόσου.
Η καρδιακή ανεπάρκεια στους ηλικιωμένους είναι
δυνατόν να εκφράζεται με σύγχυση, διέγερση, ανορεξία, αδυναμία, αϋπνία, κόπωση, απώλεια βάρους ή και
λήθαργο και σπανιότερα με δύσπνοια. Η ορθόπνοια
μπορεί να προκαλέσει έντονη νυκτερινή διέγερση σε
ασθενείς με άνοια. Η παρουσία περιφερικού οιδήματος
ως ένδειξη της καρδιακής ανεπάρκειας στους ηλικιωμένους αποτελεί λιγότερο ειδικό εύρημα, συγκριτικά με
αντίστοιχες ομάδες ασθενών νεοτέρων ηλικιών, ενώ
σε κατάκοιτους ασθενείς το οίδημα μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην ιερή χώρα.
Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του υπερπαραθυρεοειδισμού είναι κατά κανόνα απόντα. Μπορεί
όμως να προκαλέσει μη ειδικά συμπτώματα, όπως
κόπωση, γνωσιακή δυσλειτουργία, συναισθηματική
αστάθεια, ανορεξία, δυσκοιλιότητα ή/και υπέρταση.
Σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό τα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία από τον οφθαλμό και η διόγκωση
του θυρεοειδούς αδένα μπορεί επίσης να απουσιάζουν. Αντ’ αυτών, τα κλινικά συμπτώματα και σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν ταχυκαρδία, απώλεια
βάρους, κόπωση, αδυναμία, αίσθημα παλμών, τρόμο,
αρρυθμιολογικές διαταραχές, όπως η κολπική μαρμαρυγή, αλλά και εκδηλώσεις καρδιακής ανεπάρκειας.
Συχνά οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζονται χαρακτηριστικά απαθείς και όχι υπερκινητικοί.
Αντίθετα ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να εκδηλωθεί
με θορυβώδη κλινική εικόνα στους ηλικιωμένους ασθενείς. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι κατά κανόνα μη
ειδικά, όπως κόπωση, αδυναμία ή αιφνίδια πτώση από
ίδιο ύψος. Ανορεξία, απώλεια βάρους και αρθραλγίες
μπορούν επίσης να επισημανθούν. Όμως, η δυσανεξία στο κρύο, η αύξηση σωματικού βάρους, η κατάθλιψη, οι παραισθησίες, η απώλεια του τριχωτού της
κεφαλής και οι μυϊκές κράμπες είναι λιγότερο συχνές,
σε σύγκριση με τους νεότερους ασθενείς. Η γνωσιακή
δυσλειτουργία απαντάται συχνότερα, ενώ το πιο ειδικό σημείο καθυστέρησης της χάλασης των τενοντίων
ανταλακλαστικών μπορεί να μην αναγνωρίζεται στους
ηλικιωμένους, στους οποίους τα αντανακλαστικά αυτά
μπορεί να είναι μειωμένα ή και να απουσιάζουν.
Η μηνιγγίτιδα μπορεί να προκαλέσει πυρετό και
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μεταβολή του επιπέδου και του περιεχομένου της συνείδησης με ή χωρίς την κλασσική συμπτωματολογία
από τον ερεθισμό των μηνίγγων, όπως η κεφαλαλγία
και η αυχενική δυσκαμψία.
Το έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να εκδηλωθεί συχνότερα με εφίδρωση, δύσπνοια, επιγαστρική
δυσφορία, συγκοπτικό επεισόδιο, αδυναμία, εμέτους,
ή σύγχυση, παρά με τον κλασσικό πόνο στο στήθος.
Όταν η μυοκαρδιακή ισχαιμία εκφράζεται με το κλασσικό οπισθοστερνικό άλγος, οι ηλικιωμένοι ασθενείς
τείνουν να καθυστερήσουν περισσότερο από ό,τι οι
νεότεροι στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.
Το πεπτικό έλκος σπανίως χαρακτηρίζεται από
την κλασσική του συμπτωματολογία. Ο πόνος μπορεί
να είναι απών, να είναι μη ειδικός ή να συγκαλύπτεται από τη λήψη μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων. Η λειτουργική δυσπεψία είναι συχνότερη
μεταξύ των ηλικιωμένων σε σύγκριση με τους ασθενείς
νεοτέρων ηλικιών και συνήθως εκφράζεται με επιγαστρική δυσφορία, μετεωρισμό, ναυτία ή αίσθημα πρώιμου κορεσμού μετά τα γεύματα. Επιπροσθέτα, στους
ηλικιωμένους διαπιστώνονται πιο συχνά σοβαρές αιμορραγίες του γαστρεντερικού, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η αιμορραγία του πεπτικού δυνατόν να μην
αναγνωριστεί έγκαιρα ή να αναγνωρίζεται όταν τελικά ο ασθενής εμφανίσει συμπτωματική αναιμία.
Η πνευμονία μπορεί να υποδηλώνεται από κακουχία, ανορεξία ή σύγχυση. Ταχυκαρδία και ταχύπνοια
αποτελούν συχνά ευρήματα, αλλά ο πυρετός μπορεί
να απουσιάζει. Ο βήχας μπορεί να είναι ήπιος, χωρίς
σημαντικές εκκρίσεις ή πυώδη πτύελα, ιδιαίτερα στους
κατακλιμένους αφυδατωμένους ασθενείς.
Η φυματίωση δυνατόν μπορεί να εκδηλωθεί άτυπα
στους ηλικιωμένους όταν συνυπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι μη
ειδικά, όπως πυρετός, αδυναμία, σύγχυση, ανορεξία.
Επίσης, η πνευμονική φυματίωση μπορεί να εμφανιστεί
με ελάχιστα συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως
βήχα, έντονη απόχρεμψη ή αιμόπτυση, σε σύγκριση με
τους ασθενείς μικρότερης ηλικίας.
Οι ουρολοιμώξεις μπορεί να μην συνοδεύονται από
πυρετό ή τα κλασσικά δυσουρικά ενοχλήματα, ενώ
συχνά μπορεί να υπάρχουν ζάλη, σύγχυση, ανορεξία,
κόπωση ή μυϊκή αδυναμία.
Άλλες νοσολογικές οντότητες με άτυπες κλινικές
εκδήλωσεις στους ηλικιωμένους ασθενείς περιλαμβάνουν την κατάχρηση οινοπνεύματος, τις ανεπιθύμητες
ενέργειες των φαρμάκων, την κατάθλιψη, την πνευμονική εμβολή, τις συστηματικές λοιμώξεις και την ασταθή στηθάγχη (18).

6 Το κοιλιακό άλγος στους ηλικιωμένους ασθενείς.
Το κοιλιακό άλγος αποτελεί κύρια αιτία προσέλευσης για το 3% έως 13% των ηλικιωμένων ασθενών που
προσκομίζονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
Σε σύγκριση με τους νεότερους ασθενείς το ποσοστό
θνητότητας των ηλικιωμένων είναι 6 με 8 φορές μεγαλύτερο, ενώ η πιθανότητα χειρουργικής παρέμβασης
υπερβαίνει το διπλάσιο. Το ποσοστό ορθής αιτιολογικής διάγνωσης του κοιλιακού άλγους στο τμήμα επειγόντων κυμαίνεται ευρέως στη βιβλιογραφία μεταξύ
40% και 82%, ενώ το 78% των ιατρών των αντίστοιχων τμημάτων αντιμετωπίζει αναφέρει προβλήματα
αξιολόγησης και διαχείρισης των ηλικιωμένων ασθενών με κοιλιακό άλγος. Διαφορές μεταξύ της αρχικής
υπόθεσης εργασίας στο τμήμα επειγόντων και της τελικής διάγνωσης αφορούν συχνότερα στα νοσήματα
της χοληδόχου κύστης ή των χοληφόρων, τον μη ειδικό
πόνο, την παρουσία κακοήθειας και τις κλινικές εκδηλώσεις της εκκολπωματίτιδας (Σχήμα 2)(19).
Η αξονική τομογραφία (CT) κοιλίας αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε αυτές τις περιπτώσεις
ασθενών. Πραγματοποιείται στο 37% έως 59% των
ηλικιωμένων και συμβάλλει στη διάγνωση στο 57%
έως 67% των περιπτώσεων. Σε μία μελέτη μάλιστα,
η CT τροποποίησε την απόφαση για εισαγωγή στο
νοσοκομείο στο 26% των περιπτώσεων, την ανάγκη
για τη χειρουργική παρέμβαση στο 12%, τη χορήγηση
αντιβιοτικής αγωγής στο 21%, ενώ επιβεβαίωσε την
κλινική υποψία σχεδόν στις μισές περιπτώσεις. Το
υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται λιγότερο στη διάγνωση του κοιλιακού άλγους (9% έως 11% των περιπτώσεων). Πάντως, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας προτείνει το υπερηχογράφημα ως πρώτης
επιλογής εξέταση στις περιπτώσεις ασθενών με άλγος του δεξιού άνω τεταρτημόριου της κοιλίας με ή
χωρίς ίκτερο. Ωστόσο, επειδή η ηλικία αποτελεί έναν
από τους κυριότερους παράγοντες επιβάρυνσης της
νεφρικής λειτουργίας από τη χρήση σκιαγραφικών θα
πρέπει στους ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση
νεφρικών επιπλοκών, όπως αυτούς με χρόνια νεφρική νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια ή
σημαντικού βαθμού αφυδάτωση, να προτιμάται η διενέργεια υπερηχογραφήματος της κοιλίας ή αξονικής
τομογραφίας χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού όπου
είναι αναγκαίο και εφικτό (4, 20).
Τα υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας των
ηλικιωμένων ασθενών με κοιλιακό άλγος έμμεσα υποδηλώνουν την αναγκαιότητα για υψηλού βαθμού ευαισθητοποίηση και ετοιμότητα από την πλευρά του κλινικού
ιατρού στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (4).
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7 Λοιμώξεις στους ηλικιωμένους.
Οι λοιμώξεις αφορούν στο 4% των ηλικιωμένων
ασθενών που προσέρχονται στο τμήμα επειγόντων.
Συχνότερα αναγνωρίζονται οι πνευμονίες (25%), οι
λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (22%) και η
συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση – σήψη (18%). Οι
λοιμώξεις εμφανίζουν συνηθέστερα άτυπη εικόνα σε
αυτή την ομάδα των ασθενών. Οι πτώσεις επί του
εδάφους ή η διαταραχή του επιπέδου της συνείδησης
μπορεί να αποτελούν τη μόνη κλινική εκδήλωση, ενώ
τα πλέον κλασσικά συμπτώματα, όπως η ταχυκαρδία
και ο πυρετός μπορεί να απουσιάζουν. Ως εκ τούτου,
η οξεία χολοκυστίτιδα, για παράδειγμα, μπορεί να εκδηλωθεί χωρίς πόνο (5%), πυρετό (56%) ή διαταραχή
της αιματολογικής εικόνας του ασθενούς (41%). Η οξεία
σκωληκοειδίτιδα παρουσιάζεται και αυτή με κλασικά
συμπτώματα μόνο στο 20% των γηριατρικών ασθενών, ενώ ο πυρετός εμφανίζεται σε λιγότερο από τις
μισές περιπτώσεις (4, 20).
Δεν υπάρχουν καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αναγνώριση της λοίμωξης σε ηλικιωμέ
νους ασθενείς στο τμήμα επειγόντων (Πίνακας 3). Γενικά φαίνεται, ότι οι λοιμώξεις σχετίζονται όχι μόνο με
υψηλή νοσηρότητα αλλά και με υψηλή θνητότητα στους
ηλικιωμένους. Οι γηραιότεροι ασθενείς με εξωνοσοκομειακή βακτηριαιμία εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο
να αναπτύξουν ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων
και μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας συγκριτικά με
τους ασθενείς μικροτέρων ηλικιακών ομάδων (15% για
νεότερης ηλικίας ασθενείς σε σχέση με 20% και 26%,
για άτομα ηλικίας 65 - 84 και άνω των 85 ετών, αντίστοιχα) (4).
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Πiνακας 2
Τα κυριότερα γηριατρικά σύνδρομα και μερικές από
τις αιτίες που μπορούν να τα προκαλέσουν (13-15)
Γηριατρικά σύνδρομα
1. Διαταραχές ύπνου
7.1 Σχετιζόμενες με την ηλικία
7.2 Π εριβαλλοντικοί παράγοντες
7.3 Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων
7.4 Σχετιζόμενες με συγκεκριμένα νοσήματα
2. Προβλήματα σίτισης
1. Σχετιζόμενα με την υποκείμενη νόσο
2. Κακές διατροφικές συνήθειες
3. Προβλήματα της στοματικής κοιλότητας ή των
οδόντων
4. Οικονομικά προβλήματα
5. Συρρίκνωση του κοινωνικού περιβάλλοντος
– εγκατάλειψη
6. Πολυφαρμακία
7. Έλλειψη βοήθειας ετέρου προσώπου
8. Ηλικία άνω των 80 ετών
9. Διαταραχή των αισθήσεων
3. Ο πόνος
4. Η ακράτεια των ούρων - δυσουρία
5. Διαταραχή του επιπέδου της συνείδησης (σύγχυση, παραλήρημα, κατάθλιψη, άνοια)
6. Πτώσεις επί του εδάφους – υποτροπιάζοντα
επεισόδια πτώσης
7. Ρήξη της συνέχειας του δέρματος - κατακλίσεις

Πίνακας 1
Συχνότερα προβλήματα των ηλικιωμένων ασθενών
στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (4)
Συνήθη προβλήματα των ηλικιωμένων στα ΤΕΠ
Νευροψυχιατρικές διαταραχές
Πτώσεις από ίδιο ύψος
Στεφανιαία επεισόδια
Πολυφαρμακία και ανεπιθύμητες ενέργειες των
φαρμάκων
Κοιλιακό άλγος
Λοιμώξεις
Κοινωνικές περιπτώσεις ασθενών
Κατάχρηση αλκοόλης ή/και ουσιών-φαρμάκων

Σχήμα 1: Προτεινόμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός ανάπτυξης των γηριατρικών συνδρόμων (16).
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Σχήμα 2: Διαφορές στην αξιολόγηση του κοιλιακού άλγους μεταξύ της αρχικής διάγνωσης στο τμήμα επειγόντων και της τελικής διάγνωσης, με την έξοδο του ασθενούς (19). 
Πίνακας 3:
Διαγνωστικά κριτήρια των συχνότερων νοσοκομειακών λοιμώξεων
Είδος λοίμωξης
Κλινικά κριτήρια
Εργαστηριακά κριτήρια
Λοιμώξεις ουροποιητικού Πυρετός Κοιλιακό άλγος κυρίως
Λευκοκυττάρωση
υπερηβικά Μεταβολή των
Θετική ουροκαλλιέργεια
χαρακτηριστικών των ούρων
Πνευμονία
Πυρετός
Λευκοκυττάρωση
Πλευριτικό άλγος
Gram χρώση πτυέλων
Μείωση της έντασης του αναπνευστικού Θετική καλλιέργεια πτυέλων
ψιθυρίσματος
Θετική ακτινογραφία θώρακος
Παρουσία ρόγχων
Βακτηριαιμία
Ανεξήγητος πυρετός με ρίγος ή φρίκια
Λευκοκυττάρωση
Πόνος, αίσθημα τάσης ή πυώδης έκκριση Θετική αιμοκαλλιέργεια
στις θέσεις εισόδου περιφερικών
Θετική καλλιέργεια άκρου
καθετήρων ή κεντρικών γραμμών
καθετήρα
Λοιμώξεις του δέρματος Πόνος, οίδημα, θερμότητα, αίσθημα τάσης Θετική καλλιέργεια επιχρήσματος
και των μαλακών μορίων Πυώδης εκκρίση
Λευκοκυττάρωση
Πυρετός
Γαστρεντερίτιδα
Αύξηση του αριθμού των κενώσεων
Λευκοκυττάρωση
Αλλαγή στη σύσταση των κενώσεων
Θετική καλλιέργεια κοπράνων
Πυρετός
Αφυδάτωση
Μηνιγγίτιδα
Πυρετός
Λευκοκυττάρωση
Έμετοι
Προσδιορισμός του αριθμού των
Αυχενική δυσκαμψία
κυττάρων στο ΕΝΥ, του τύπου
Διαταραχή του επιπέδου και του
τους, της καλλιέργειας, του
περιεχομένου της συνείδησης
σακχάρου και της πρωτεΐνης
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Ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση καρδιαγγειακών προβλημάτων
στα άτομα της τρίτης ηλικίας
ΔΔ Μανωλάτος
Επιμελητής Β’, Β’ Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
MANOLATOS DD. Special cardiac problems in elderly people. By the time a person reaches 65, his or her heart has
done an astounding amount of work. The adult heart beats more 100,000 times a day, pumping roughly 2,000 gallons of
blood through 60,000 miles of blood vessels every 24 hours. The strongest muscle in the body, the heart at 65 still has the
capacity for many more years of service. Nevertheless, natural physiologic changes in old age will somewhat lessen its
efficiency. The aging heart as well the blood vessels becomes less elastic, so it not able to relax as completely between
beats. The heart`s walls thicken, especially in the pumping chambers, and it may enlarge in size. The heart also becomes
less responsive to stimulation by adrenaline, so it is not able to gear up for exercise by increasing the strength and the
rates of contractions. Physiologic changes in the heart and blood vessels make the elderly more prone to certain types of
cardiovascular disease. These include isolated systolic hypertension, orthostatic hypotension, heart failure, certain valve
disorders (particularly of the aortic valve) and certain rhythm abnormalities, particularly bradycardias, or slow rhythms.
The outlook for the most of these conditions is excellent. Many can be treated by medication, while others are helped by
surgery or pacemakers. In mild cases, life-style changes maybe enough. In many cases, drug treatment is successful and
preferred over surgery or other invasive therapy. This is primarily because the risks associated with these procedures are
somewhat higher in the elderly, especially those with other health problems, and because the recovery period is longer.
Drugs may affect the elderly differently from younger patients, however, and care must be taken to achieve the right dosage and type of drug or combination of drugs. Although life-style changes made in old age may no longer have the same
impact on reducing the risk of heart disease, some- as regular exercise and smoking cessation- can positively affect the
quality of life. Maintaining an appropriate body weight is important. Control of high blood pressure, whether by life-style
changes, medication, or both, is also important in maintaining health. All patients should maintain a prudent low-fat diet, in
order to reduce blood cholesterol. However, the case for aggressive treatment of high cholesterol is not as strong. In the
absence of symptoms of coronary artery disease, it may not justified. However, for people who already have heart disease,
especially those have had bypass surgery, it maybe beneficial. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 108-114, 2011.
Key words: Elderly people, coronary artery disease, cardiac disorders

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έως την ηλικία των 65 ετών, η ανθρώπινη καρδιά επιτελεί ένα καταπληκτικό έργο. Με περισσότερους από 100000
παλμούς ανά ημέρα, αντλεί 2000 γαλόνια αίματος μέσα σε 60000 μίλια αιμοφόρων αγγείων κάθε ημέρα. Αποτελεί
τον ισχυρότερο μυ του σώματος και έχει ικανότητα για αρκετά επιπλέον χρόνια λειτουργίας. Ωστόσο φυσιολογικές μεταβολές στους ηλικιωμένους μειώνουν την ικανότητά της. Η γηράσκουσα καρδιά καθώς και τα αιμοφόρα
αγγεία χάνουν την ελαστικότητά τους με αποτέλεσμα ελαττωμένη χάλαση μεταξύ των καρδιακών συστολών.
Τα τοιχώματα της καρδιάς παχύνονται ενώ οι διαστάσεις της μπορεί να αυξηθούν. Επιπλέον η καρδιά καθίσταται λιγότερο ευαίσθητη στη αδρενεργική διέγερση με αποτέλεσμα μείωση της έντασης και της συχνότητας των
συστολών κατά την άσκηση.
Οι φυσιολογικές αλλαγές στην καρδιά και στα αγγεία καθιστούν τους ηλικιωμένους επιρρεπείς σε καρδιαγγειακά
νοσήματα, όπως η μεμονωμένη συστολική υπέρταση, η ορθοστατική υπόταση , η καρδιακή ανεπάρκεια, οι βαλ-
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βιδοπάθειες και οι διαταραχές του ρυθμού (κυρίως βραδυαρρυθμίες). Η πρόγνωση των παραπάνω νοσημάτων
είναι συνήθως καλή. Πολλές αντιμετωπίζονται με φάρμακα, ενώ άλλες με εγχείρηση ή βηματοδότη. Σε ήπιες περιπτώσεις η αλλαγή του τρόπου ζωής είναι αρκετή. Σε αρκετές περιπτώσεις η φαρμακευτική αγωγή είναι επιτυχής
και προτιμητέα σε σχέση με επεμβατικές μεθόδους, λόγω του αυξημένου κινδύνου των τελευταίων στους ηλικιωμένους. Ωστόσο τα φάρμακα επηρεάζουν τους ηλικιωμένους με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με νεότερα άτομα
και πρέπει να υπάρχει φροντίδα ως προς τη δοσολογία και το συνδυασμό τους. Παρόλο που οι αλλαγές τρόπου
ζωής δεν μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου στους ηλικιωμένους, μερικές όπως η τακτική άσκηση και
η διακοπή του καπνίσματος επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής. Η διατήρηση του σωματικού βάρους εντός
φυσιολογικών ορίων και ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης είναι απαραίτητα για την υγεία του ηλικιωμένου. Όλοι
οι ασθενείς πρέπει να ακολουθούν χαμηλή σε λιπαρά διατροφή. Ωστόσο η θεραπεία της υπερλιπιδαιμίας συνιστάται μόνο σε ηλικιωμένους με καρδιαγγειακή νόσο. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 108-114, 2011.
Λέξεις κλειδιά: άτομα τρίτης ηλικίας, στεφανιαία νόσος, διαταραχές αγωγιμότητας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
[ΠΟΥ] οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι υπεύθυνες για
το θάνατο 12 εκατομμυρίων ατόμων κάθε χρόνο. Είναι
η κύρια αιτία θανάτου στην Αμερική και στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Αποτελεί την
πρώτη αιτία θανάτου στα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Κάθε συζήτηση που αφορά τα καρδιαγγειακά προβλήματα στην τρίτη ηλικία πρέπει να ξεκινά από την
οριοθέτηση της τρίτης ηλικίας. Υπάρχει η χρονολογική ηλικία, ο αριθμός των ετών που κάποιος ζει, και
η βιολογική ηλικία που περιλαμβάνει την παρουσία η
απουσία ασθενειών της τρίτης ηλικίας καθώς και την
πνευματική διαύγεια του ατόμου. Για πρακτικούς σκοπούς το όριο των 65-70 ετών έχει χαρακτηριστεί ως η
αρχή της τρίτης ηλικίας. Στην καθημερινή πράξη βέβαια
τα πράγματα διαφέρουν μια και οι όποιες θεραπευτικές αποφάσεις στηρίζονται όχι μόνο στην χρονολογική
ηλικία του ασθενούς αλλά στη γενική ιατρική κατάσταση και στο πνευματικό επίπεδο του ασθενούς που
μπορεί να είναι νέο ή ηλικιωμένο για μια συγκεκριμένη
χρονολογική ηλικία.
Το μυοκάρδιο, καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει,
υφίσταται φυσιολογικά δομικές αλλαγές ακόμα και
απουσία κάποιας οργανικής πάθησης. Η λειτουργία
της καρδιάς, σαν αντλία παροχής αίματος και οξυγόνου προς τους ιστούς, είναι λιγότερο αποτελεσματική,
μια και ο καρδιακός μυς γίνεται ανελαστικός, δύσκαμπτος και λιγότερο ευαίσθητος στις μεταβολές του
συμπαθητικού νευρικού συστήματος.
Επιπρόσθετα, το αγγειακό τοίχωμα χάνει την ελαστικότητα του και οι υποδοχείς που βρίσκονται πάνω
σε αυτό την απαντητικότητα τους στα διάφορα εξωγενή ερεθίσματα. Καρδιαγγειακές παθήσεις όπως η

στεφανιαία νόσο, η υπέρταση, οι βαλβιδοπάθειες και
οι διαταραχές του ερεθισματαγωγού συστήματος της
καρδιάς αυξάνονται με την πρόοδο της ηλικίας. Από
την ηλικία των 80 και πάνω το 20% των Αμερικανών
έχουν συμπωματική στεφανιαία νόσο.
Τα καρδιακά προβλήματα στην τρίτη ηλικία έχουν
σαφή επίπτωση είτε στην ποιότητα ζωής είτε στην
διάρκεια της είτε και στα δυο. Η πρώτη αιτία θανάτου
στους ηλικιωμένους Αμερικανούς ασθενείς είναι η στεφανιαία νόσο· αλλά και οι βαλβιδοπάθειες καθώς και
οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού έχουν θορυβώδη
συμπτωματολογία σε αυτές τις ηλικίες και επηρεάζουν έντονα την ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων
ασθενών.
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ
Η αθηρωμάτωση των επικάρδιων στεφανιαίων
αρτηριών αποτελεί την κυρίαρχη αιτία θανάτου στην
τρίτη ηλικία. Επιπρόσθετα, η πολυαγγειακή στεφανιαία
νόσο απαντάται αρκετά πιο συχνά σε αυτές τις ηλικίες. Το 50% των καρδιακών επεισοδίων συμβαίνει σε
ηλικίες άνω των 65. Ενώ η συχνότητα εμφάνισης των
επεισοδίων είναι σαφώς μεγαλύτερη στους άντρες
κατά τη μέση ηλικία, μετά την εμμηνόπαυση παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση στο γυναικείο πληθυσμό
και οι συχνότητες είναι περίπου ίσες.
Η στεφανιαία νόσος δύναται να εμφανιστεί είτε ως
επαναλαμβανόμενα επεισόδια μυοκαρδιακής ισχαιμίας που εκδηλώνονται ως στηθάγχη η δύσπνοια ηρεμίας είτε με πιο σοβαρή μορφή, ως καρδιακή ανακοπή,
όπου η ολική απόφραξη ενός αγγείου έχει σαν αποτέλεσμα το οξύ έμφραγμα που οδηγεί στη νέκρωση
του καρδιακού μυός και το σχηματισμό ουλής. Τα οξέα
στεφανιαία σύνδρομα στην τρίτη ηλικία οδηγούν σε
περισσότερες επιπλοκές και απαιτούν μεγαλύτερη
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χρονική διάρκεια νοσηλείας για τον ασθενή. Καρδιακή
ανεπάρκεια και διαταραχές του ρυθμού εμφανίζονται
πιο συχνά σε αυτές τις ηλικίες. Ποσοστό 60% των
περιπτώσεων συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας
έχουν σαν υποκείμενη αιτία την ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Σιωπηλά επεισόδια ισχαιμίας, χωρίς τη
θορυβώδη συμπτωματολογία του οπισθοστερνικού
άλγους, εμφανίζονται συχνότερα σε αυτές τις ηλικίες ιδιαίτερα στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Τα
συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν και να είναι ένας
έντονος πονοκέφαλος, δύσπνοια ηρεμίας, λιποθυμικό
επεισόδιο, σύγχυση είτε και τελείως ασυμπτωματικά.
Για αυτό πρέπει να υπάρχει υψηλή κλινική υποψία
τόσο από το θεράποντα ιατρό όσο και από τα άτομα
που περιβάλουν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Δεν είναι σπάνιο τέτοια καρδιακά επεισόδια να αποκαλύπτονται τυχαία στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είτε
σε μια υπερηχογραφική εξέταση.
Το ΗΚΓ για τη στεφανιαία νόσο δεν είναι τόσο αξιόπιστο στις γυναίκες όσο στους άντρες. Το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με θάλλιο με η χωρίς φαρμακευτικό stress βοηθά στη διαγνωστική προσέγγιση της
στεφανιαίας νόσου, περισσότερο στους άντρες παρά
στις γυναίκες, αλλά το ποσοστό των ψευδώς θετικών
αποτελεσμάτων είναι υψηλό και εκτιμάται στο 20%.Το
Echo stress είναι αρκετά χρήσιμο μια και αντλούμε επιπρόσθετες πληροφορίες τόσο για τη λειτουργική κατάσταση των βαλβίδων, τη συστολική και διαστολική
λειτουργία της αριστερής κοιλίας όσο και τις τμηματικές διαταραχές των τοιχωμάτων της καρδιάς που
είναι ενδεικτικές παρουσίας στεφανιαίας νόσου. Η
στεφανιογραφία και η επεμβατική προσέγγιση έχουν
θέση στη διάγνωση και θεραπεία των στεφανιαίων
συνδρόμων στα άτομα της τρίτης ηλικίας αν και συνδυάζονται με αυξημένο ποσοστό επιπλοκών (αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, τοπική αιμορραγία- αιμάτωμα
στην περιοχή της παρακέντησης) συγκριτικά με τα
άτομα νεότερης ηλικίας αλλά αποδεκτά χαμηλό για
να μην αποκλείονται από τη διαγνωστική φαρέτρα.
Επειδή η επίπτωση της πολυαγγειακής νόσου είναι
αυξημένη στα άτομα της τρίτης ηλικίας και η συνύπαρξη του διαβήτη συχνή, η αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι μια αποδεκτή θεραπεία αν και τόσο η
θνητότητα όσο και το ποσοστό των επιπλοκών από
την επέμβαση παρουσιάζονται αυξημένα συγκριτικά
με τα άτομα της νεότερης ηλικίας αλλά μέσα σε αποδεκτά πλαίσια.
Η θεραπεία των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων
ελάχιστα διαφέρει στην ηλικία των 75 από την ηλικία

των 45 ετών. Η θρομβόλυση στο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου πρέπει να γίνεται μετά από σκέψη και μονό
όταν ο ιατρός κρίνει ότι το όφελος υπερτερεί από
τον αυξημένο κίνδυνο της ενδοκράνιας αιμορραγίας
που εμφανίζεται σε αυτές τις ηλικίες. Πάντως η ηλικία
πάνω από τα 75, δεν αποτελεί αντένδειξη για θρομβόλυση. Η ασπιρίνη έχει απόλυτη ένδειξη μια μειώνει
τη θνητότητα στην οξεία φάση του εμφράγματος κατά
30%.Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτενσίνης έχουν απόλυτη ένδειξη αλλά πρέπει
να προτείνεται η χαμηλότερη δυνατή δόση και η έναρξη τους να καθυστερεί στην όψιμη μετεμφραγματική
περίοδο. Το αντιαρρυθμικό λιδοκαΐνη που χρησιμεύει
για την καταστολή της κοιλιακής εκτοπίας στην οξεία
φάση του εμφράγματος στα ηλικιωμένα άτομα πρέπει
να αποφεύγεται γιατί προκαλεί σύγχυση και άλλες
παρενέργειες. Τα νιτρώδη δεν είναι καλώς ανεκτά από
τα ηλικιωμένα άτομα και προκαλούν πολύ συχνότερα απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης με συνοδό
έντονη κεφαλαλγία και ζάλη. Οι β-αποκλειστές πρέπει
να χορηγούνται με προσοχή γιατί προκαλούν έντονη
βραδυκαρδία σε μια καρδιά που λόγω της ηλικίας της
λειτουργεί ήδη σε χαμηλούς ρυθμούς.
ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ
Η συχνότητα της στένωσης της αορτικής βαλβίδας
αυξάνει με την ηλικία και αποτελεί την πιο σημαντική
κλινικά βαλβιδοπάθεια που απαντάται στα άτομα της
τρίτης ηλικίας. Το ποσοστό που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι 4%. Η προοδευτικά αυξανόμενη
εκφυλιστική ασβέστωση των αορτικών πτυχών είναι η
πιο συχνή αιτία. Η ένταση του συστολικού φυσήματος
εξώθησης που προκαλείται από τη στένωση δε συσχετίζεται με τη βαρύτητα της στένωσης της βαλβίδας και
εξαιτίας της σκληρότητας και της απώλειας ελαστικότητας των περιφερικών αρτηριών το φύσημα στις καρωτίδες μπορεί να απουσιάζει παρουσία σημαντικού
βαθμού στένωσης της βαλβίδας. Σημαντικού βαθμού
στένωση μπορεί να εμφανιστεί ως συγκοπτικό επεισόδιο (εξαιτίας της μειωμένης εγκεφαλικής αιματώδης),
ως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια-οξύ πνευμονικό οίδημα (όταν ο καρδιακός μυς αδυνατεί να λειτουργήσει ως αντλία και να προωθήσει το αίμα προς την
κυκλοφορία μέσω μιας στεγνωμένης βαλβίδας) και ως
οπισθοστερνικό άλγος –στηθάγχη (από το συνδυασμό
αυξημένου έργου ενός υπερτροφικού μυοκαρδίου και
την έλλειψη επαρκούς αιματώδης και οξυγόνωσης του
καρδιακού μυός). Η πρόοδο της αορτικής στένωσης είναι βαθμιαία αλλά τις περισσότερες φορές απρόβλε-
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πτη. Η διαγνωστική προσέγγιση ενός συμπωματικού
ασθενή τρίτης ηλικίας με συστολικό φύσημα εξώθησης
είναι κριτικής σημασίας. Το υπερηχογράφημα καρδιάς
σε συνδυασμό με την εξέταση Doppler μας επιτρέπει
τον ακριβή προσδιορισμό της στένωσης και τη δυνατότητα απεικόνισης της μορφολογίας της βαλβίδας.
Περίπου το 20% των ηλικιωμένων ατόμων με στένωση
της αορτικής βαλβίδας έχουν ρευματικής αιτιολογίας
προσβολή της βαλβίδας, συνήθως παρουσιάζουν προσβολή και της μιτροειδούς βαλβίδας και χρήζουν προφυλακτικής αντιβιοτικής αγωγής πριν οποιασδήποτε
ιατρικής παρέμβασης συμπεριλαμβανομένου και των
οδοντριατικών επεμβάσεων. Η μόνη αποτελεσματική
θεραπεία είναι η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας μια και αυξάνει τόσο την επιβίωση όσο και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής. Η βαλβιδοπλαστική με
μπαλόνι συνδυάζεται με μέτρια αποτελέσματα και με
υψηλό ποσοστό επαναστένωσης της βαλβίδας. Προς
το παρόν, η επέμβαση αυτή έχει θέση μόνο στα ηλικιωμένα άτομα υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου λόγω
της συνύπαρξης και άλλων παθολογικών καταστάσεων. Η πιο συχνή αιτία της ανεπάρκειας της αορτικής
βαλβίδας στα άτομα της τρίτης ηλικίας αποτελεί η διάταση της αορτικής ρίζας δευτεροπαθώς στην υψηλή
αρτηριακή πίεση και στις αυξημένες περιφερικές αρτηριακές αντιστάσεις που απαντώνται συχνά σε αυτές
τις ηλικίες. Όταν η ανεπάρκεια είναι σοβαρού βαθμού
η μείωση του μεταφόρτιου της αριστερής κοιλιάς βοηθά σημαντικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων,
αν και η ριζική θεραπεία είναι η χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας.
Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι
υπεύθυνη για το 70% των παθήσεων της μιτροειδούς
που εμφανίζονται στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Οι
αιτίες είναι η ρευματική προσβολή της βαλβίδας που
συνδυάζεται συχνά με πάθηση της αορτής, η δυσλειτουργία των θηλοειδών μυών που οφείλεται σε ισχαιμία η έμφραγμα του μυοκαρδίου, η ασβέστωση της μιτροειδούς βαλβίδας η οποία παρατηρείται πιο συχνά
στις γυναίκες και η μυξωματώδης εκφύλιση από πρόπτωση των γλωχίνων της βαλβίδας που ενώ απαντάται πιο συχνά στις γυναίκες οι άντρες είναι αυτοί
που πιο συχνά παρουσιάζουν σημαντικού βαθμού
ανεπάρκεια της βαλβίδας. Η θεραπευτική προσέγγιση
πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση του φλεβοκομβικού
ρυθμού η τουλάχιστον στον καλό έλεγχο της κοιλιακής συχνότητας επί παρουσίας κολπικής μαρμαρυγής,
στη μείωση του προφορτίου της αριστερής κοιλιάς με
τη χρήση κυρίως διουρητικών, στην αποτελεσματική
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αντιπηκτική αγωγή για την πρόληψη των εμβολικών
επεισοδίων και στην απαραίτητη και αναγκαία προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή πριν οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση. Καθώς η ανεπάρκεια της βαλβίδας
αυξάνει η αριστερή κοιλιά διατείνεται, οι πιέσεις στο
εσωτερικό της κοιλίας αυξάνονται και μεταδίδονται
προς τα πίσω προκαλώντας πνευμονική υπέρταση.
Στο στάδιο αυτό η φαρμακευτική αγωγή είναι ανεπαρκής και αναποτελεσματική.
Η χειρουργική διόρθωση της βαλβίδας με τη διατήρηση του υποβαλβιδικού μηχανισμού προσφέρει
καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπου αυτό
είναι δυνατό, επί απουσίας δηλαδή ασβέστωσης και
συνύπαρξης στενωτικών καταστάσεων της βαλβίδας,
συγκριτικά με την αντικατάσταση της (αντίθετα δηλαδή με την αορτική βαλβίδα).Οι πιέσεις και το μέγεθος
της αριστερής κοιλιάς επανέρχονται στο φυσιολογικό
αλλά η βελτίωση στην κλινική συμπτωματολογία δεν
είναι τόσο εντυπωσιακή όσο μετά την αντικατάσταση
της αορτικής βαλβίδας. Το πλεονέκτημα της διόρθωσης και όχι αντικατάστασης της μιτροειδούς βαλβίδας
είναι ότι ο ηλικιωμένος ασθενής δε χρήζει μακροχρόνιας αντιπηκτικής αγωγής με όλους τους κινδύνους που
αυτή εγκυμονεί σε τέτοιες ηλικίες.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Η επίπτωση της υπέρτασης, ιδιαίτερα της συστολικής υπέρτασης, αυξάνει με την ηλικία. Αυτή η αύξηση
οφείλεται στην λέπτυνση του αγγειακού τοιχώματος
που οδηγεί στην απώλεια της ελαστικότητας και στην
αδυναμία του τοιχώματος να απορροφήσει την αύξηση της πίεσης του αίματος που φυσιολογικά συμβαίνει με την εξώθηση του αίματος κατά την καρδιακή
συστολή. Μεγάλος αριθμός μελετών καταλήγει ότι η
καρδιαγγειακή θνητότητα και θνησιμότητα αυξάνουν
παράλληλα με την αύξηση της συστολικής αρτηριακής
πίεσης στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Επιπρόσθετα, η
αποτελεσματική θεραπεία της υπέρτασης σε αυτές τις
ηλικίες έχει αποδειχτεί ότι συνοδεύεται με μείωση της
θνητότητας και θνησιμότητας, τόσο στους άντρες όσο
και στις γυναίκες (για κάθε βαθμό μείωσης της συστολικής αρτηριακής πίεσης προς τα φυσιολογικά επίπεδα υπάρχει αισθητή μείωση και στα καρδιαγγειακά
συμβάματα).Ο στόχος είναι ίδιος και στα νέα και στα
ηλικιωμένα άτομα: ΣΑΠ<140mmHg και ΔΑΠ<90mmHg.
Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά με απώλεια βάρους,
αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και περιορισμό
στην ημερήσια πρόσληψη άλατος. Τα διουρητικά (θειαζίδες) και οι β-αναστολείς συστήνονται ως φάρμακα
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πρώτης επιλογής σε υπερτασικά άτομα της τρίτης
ηλικίας όταν δε συνυπάρχουν άλλες παθήσεις μια και
έχουν χαμηλό κόστος και μακροπρόθεσμα οφέλη. Σε
μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτες παρενέργειες από τη χρήση των
β-αποκλειστών σε υπερτασικά άτομα τρίτης ηλικίας
τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και στη πνευματική
διάθεση. Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτενσίνης και οι σαρτάνες είναι πολύ αποτελεσματικά φάρμακα ειδικά όταν συνυπάρχει και συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Οι αναστολείς του ασβεστίου αποτελούν πολύ καλή επιλογή σε
υπερτασικά ηλικιωμένα άτομα με νεφρική ανεπάρκεια,
σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και περιφερική αγγειοπάθεια. Οι δόσεις των
αντιυπερτασικών φαρμάκων πρέπει να εξατομικεύονται στον κάθε ασθενή.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
Συστολική λειτουργιά: Η συστολική λειτουργία της
αριστερής κοιλιάς (κλάσμα εξώθησης, όγκος παλμού)
στην ηρεμία δε μεταβάλλεται με την πρόοδο της ηλικίας. Αντίθετα, η συσταλτικότητα του μυοκαρδίου σε βαδρενεργικά ερεθίσματα όπως και στην κόπωση ελαττώνεται με την ηλικία. Τουτο σπάνια έχει επιπτώσεις
μια και οι καθημερινές δραστηριότητες των ηλικιωμένων ατόμων περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό.
Διαστολική λειτουργία: Ο χρόνος πλήρωσης των
κοιλιών και ο χρόνος χαλάρωσης της αριστερής κοιλίας επιμηκύνονται με την πρόοδο της ηλικίας. Οι αιτίες
είναι πολλές όπως η αύξηση της μάζας του καρδιακού μυός, η αυξημένη εναπόθεση κολλαγόνου στο μυοκάρδιο που έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη ίνωση αυτού καθώς και αλλαγές στην ομοιόσταση του
ενδοκυττάριου ασβεστίου που οδηγούν στην παθολογική χάλαση του μυοκαρδίου. Το διαστολικό pattern
της αριστερής κοιλίας αλλάζει σε μεγάλο βαθμό με
άμεσο αποτέλεσμα την ελάττωση της καρδιακής παροχής ειδικά σε αυξημένες συχνότητες. Με την πρόοδο
της ηλικίας αυτές οι αλλαγές γίνονται εντονότερες και
οδηγούν στην εκδήλωση της συμφορητικής καρδιακής
ανεπάρκειας.
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΥΘΜΟΥ
Καρδιακή συχνότητα: Η καρδιακή συχνότητα στην
ηρεμία γενικά δε μεταβάλλεται με την πρόοδο της ηλικίας. Αντίθετα στην κόπωση είτε σε καταστάσεις που
δευτεροπαθώς προκαλούν ταχυκαρδία όπως πυρε-

τός, υπογκαιμία, η καρδιακή συχνότητα μειώνεται με
την αύξηση της ηλικίας. Βραδυκαρδία με συχνότητα
μικρότερη από 40 bpm ειδικά την ήμερα και παύλες
μεγαλύτερες από 3 sec δεν παρατηρούμε στα φυσιολογικά άτομα της τρίτης ηλικίας.
Κολποκοιλιακή αγωγιμότητα: Ο χρόνος αγωγής του
ερεθίσματος μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου παρατείνεται με την πρόοδο της ηλικίας. Το PR διάστημα
μετρώμενο στο ΗΚΓ σε άτομα άνω των 65 ετών είναι
φυσιολογικά 210-220msec.Δευτέρου και τρίτου βαθμού
κολποκοιλιακός αποκλεισμός δεν αποτελούν φυσιολογικά ευρήματα. Ο αποκλεισμός του δεξιού σκέλους
του δεματιού του His (RBBB) απαντάται πιο συχνά στην
τρίτη ηλικία συγκριτικά με το νεώτερο πληθυσμό αλλά
δε συσχετίζεται με περαιτέρω επιδείνωση στην αγωγή
του ερεθίσματος. Ο μεμονωμένος πρόσθιος αριστερός
ημισκελικός αποκλεισμός (LAH) δεν αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα αυξημένης καρδιαγγειακής θνητότητας και θνησιμότητας σε υγιή άτομα της
τρίτης ηλικίας. Ο συνδυασμός αποκλεισμού του δεξιού
σκέλους του δεματίου του His και πρόσθιου αριστερού
ημισκελικού αποκλεισμού (RBBB+ LAH) συνδυάζεται με
την παρουσία καρδιαγγειακής πάθησης στο 75% των
ηλικιωμένων ατόμων και μόνο στο 25% απαντάται σε
φυσιολογικές καρδιές. Ο αποκλεισμός του αριστερού
σκέλους του δεματίου του His (LBBB) δεν συνοδεύει τη
φυσιολογική γήρανση του ερεθισματαγωγού συστήματος και συνδυάζεται με καρδιαγγειακές παθήσεις και
αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα.
Η πάθηση του Lenegre Lev απαντάται στα άτομα
της τρίτης ηλικίας και εμφανίζεται ως αποκλεισμός
σκέλους του δεματίου του His με φυσιολογική καρδιά και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Οφείλεται σε
ίνωση ή ασβέστωση του ερεθισματαγωγού συστήματος αγωγής.
Το σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου (sick sinus
syndrome SSS) αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή
του καρδιακού ρυθμού στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Μπορεί να εκδηλωθεί με σύνδρομο βραδύ-τάχυ,
συμπτωματική βραδυκαρδία είτε με παύσεις. Η τοποθέτηση διεστιακού βηματοδότη εξασφαλίζει τη σωστή
αγωγή του ερεθίσματος και απαλλάσσει τον ασθενή
από τα συμπτώματα. Προσφέρει καλύτερη ποιότητα
ζωής αλλά όχι παράταση της επιβίωσης.
Το σύνδρομο του υπερευαίσθητου καρωτιδικού
βολβού: Η υπερευαισθησία του καρωτιδικού κόλπου
είναι μια παθολογική απαντητικότητα των υποδοχέων της περιοχής στη διέγερση τους από διάφορα ερεθίσματα, όπως είναι η μάλαξη είτε η απότομη
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στροφή της κεφαλής. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα τη
ζάλη η ακόμα και τη συγκοπή, απότοκος της παροδικά μειωμένης εγκεφαλικής αιμάτωσης. Καθώς η
λειτουργικότητα και η ευαισθησία των υποδοχέων
αυτών μειώνεται γενικά με την πρόοδο της ηλικίας,
τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι τα πλέον επιρρεπή
σε τέτοια συμβάματα. Ο υπερευαίσθητος καρωτιδικός βολβός, η ορθοστατική υπόταση και η κακοήθης
παρασυμπαθητικοτονία (vasovagal syncope) δύναται
να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή και να προκαλούν
επαναλαμβανόμενα συγκοπτικά επεισόδια. Η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων εξατομικεύεται
στον κάθε ασθενή και εξαρτάται από τη συχνότητα
και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αλλαγή στον τρόπο ζωής
και η εκπαίδευση του πάσχοντα να αποφεύγει εκλυτικούς παράγοντες όπως την απότομη στροφή της
κεφαλής, την απότομη έγερση από την ύπτια θέση
και την παρατεταμένη ορθοστασία έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η εμφύτευση μόνιμου διεστιακού
βηματοδότη επιφέρει ύφεση των συμπτωμάτων στις
περιπτώσεις όπου ο καρδιοανασταλτικός τύπος κυριαρχεί ενώ αντίθετα δε προσφέρει κανένα όφελος
στις περιπτώσεις της αγγειοκατασταλτικής μορφής. Η
ριζική συμπαθεκτομή για επίμονες καταστάσεις, που
εφαρμοζόταν παλαιότερα, έχει εγκαταλειφθεί λόγω
των σοβαρών επιπλοκών που προκαλεί. Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί μια επιλογή για όγκο τραχήλου
που προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στην περιοχή του
καρωτιδικού βολβού. Τελευταία, η χρήση αναστολέων
της σεροτονίνης (sertraline, fluoxetine) έχει δοκιμαστεί
σε μια σειρά ασθενών με καλά αποτελέσματα.
Αρρυθμίες: Οι πρώιμες κολπικές συστολές αυξάνονται με την πρόοδο της ηλικίας και απαντώνται
στο 95% των υγιών ενηλίκων. Σε ποσοστό 80% εμφανίζονται έκτακτες κοιλιακές συστολές απουσία
οργανικής καρδιοπάθειας. Η επίπτωση της κολπικής
μαρμαρυγής αυξάνει εντυπωσιακά με την πρόοδο της
ηλικίας, από <1 τοις 1000 σε ηλικίες από 25-35 ετών
σε 40% στις ηλικίες των 80-90 ετών (Framingham data,
Baltimore Longitudinal Study, Cardiovascular Health Study).
Η χρόνια κολπική μαρμαρυγή αποτελεί ένα σημαντικό
προδιαθεσικό παράγοντα για αγγειακά συμβάματα
(εμβολές) και ο καλός έλεγχος της κοιλιακής ανταπόκρισης συνοδεύεται με καλύτερη ανοχή στην κόπωση.
Ο στόχος της θεραπείας εξατομικεύεται στον κάθε
ασθενή και περιλαμβάνει:
1. Ελεγχος συχνότητας.
Άμεσος η/και μακροχρόνιος έλεγχος συχνότητας
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μπορεί να επιτευχτεί με μια ποικιλία φαρμάκων όπως
διοξίνη, β-αναστολείς, αναστολείς ασβεστίου (βεραπαμίλη, διλτιαζέμη), είτε ακόμα και αμιοδαρώνη σε ανθεκτικές περιπτώσεις. Οι δόσεις των παραπάνω φαρμάκων εξατομικεύονται στον κάθε ασθενή και η δράση
τους επηρεάζεται άμεσα από τη νεφρική λειτουργία.
Οξείες καταστάσεις όπως μια πνευμονία δύναται να
απορρυθμίσουν έναν καλά ρυθμισμένο ασθενή.
2. Προληψη εμβολών.
Η λήψη κουμαρινικών αντιπηκτικών κρίνεται απαραίτητη με στόχο ένα INR 2.0-2.5. Η παρακολούθηση
του INR πρέπει να γίνεται πιο συχνά μιας και ο κίνδυνος αιμορραγιών σε αυτές τις ηλικίες είναι αυξημένος.
Η χορήγηση μόνο ασπιρίνης ακόμα και στη δόση των
325mg καθημερινά δεν εξασφαλίζει επαρκής προστασία. Το 40% των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
που προσέρχονται στο νοσοκομείο έχουν σαν υποκείμενη αιτία παροξυσμό κολπικής μαρμαρυγής σε ηλικίες
άνω των 65 ετών.
3. Αναταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό.
Προτιμάται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
μια και η απώλεια του κολπικού λακτίσματος επιδεινώνει τη συστολική δυσλειτουργία της αριστερής
κοιλίας και κάνει έντονα συμπτωματικό τον ασθενή,
σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια καθώς
και σε ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας.
Τέσσερις εβδομάδες πριν την ανάταξη και τέσσερις
εβδομάδες μετά, η λήψη αντιπηκτικής αγωγής κρίνεται
επιβεβλημένη μια και η ηλεκτρική ανάταξη της αρρυθμίας συνοδεύεται από μηχανικό stunning του αριστερού κόλπου.. Το διοισοφάγειο υπέρηχο που ανιχνεύει
την παρουσία θρόμβων και μετρά τις ταχύτητες ροής
στο ωτίο του αριστερού κόλπου παρέχει σημαντικές
πληροφορίες για την ασφάλεια της ανάταξης της κολπικής μαρμαρυγής που μπορεί να πραγματοποιηθεί
είτε φαρμακευτικά είτε ηλεκτρικά με συγχρονισμένη
απινίδωση.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ο πιο αργός μεταβολισμός καθώς και άλλες φυσιολογικές αλλαγές που παρατηρούνται στα άτομα
της τρίτης ηλικίας δύναται να προκαλούν διαφορετική
δράση των διαφόρων φαρμάκων συγκριτικά με τα νεότερα άτομα. Πολλά από τα καρδιαγγειακά φάρμακα
πρέπει να χορηγούνται με προσοχή και οι δόσεις τους
να εξατομικεύονται
1. Τα περισσότερα από τα αντιυπερτασικά φάρμακα προκαλούν ζάλη και ορθοστατική υπόταση (ειδικά
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τα διουρητικά, τα αγγειοδιασταλτικά και ορισμένοι
αναστολείς ασβεστίου).
2. Ζάλη από τα νιτρώδη παρουσιάζεται αρκετά
συχνά.
3. Τοξικός δακτυλιδισμός είναι πιο συχνός στα
άτομα της τρίτης ηλικίας, ειδικά εάν υπάρχει και νεφρική ανεπάρκεια.
4. Η χρήση των αντιπηκτικών φαρμάκων πρέπει
να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ειδικά στα άτομα
που είναι επιρρεπή σε πτώσεις επί του εδάφους και
ο χρόνος πήξης αίματος να παρακολουθείται πιο συχνά μια και ο κίνδυνος αιμορραγιών είναι αυξημένος
σε αυτές τις ηλικίες.
5. Οι β-αναστολείς επιβραδύνουν την καρδιά επιπλέον.
6. Η ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαΐνης επιφέρει σύγχυση στον ηλικιωμένο ασθενή.
7. Οι ενδείξεις για φάρμακα υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι ακόμα αβέβαιες στην τρίτη ηλικία μια και οι
παρενέργειες που προκαλούν υπερβαίνουν το όφελος
από τη θεραπεία.
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Νεοπλασματικά νοσήματα στην τρίτη ηλικία
ΝΔ Αλεβιζόπουλος
Επικουρικός Επιμελητής, Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
ALEVIZOPOULOS DN. Cancer in the elderly. Population aging is progressing rapidly in many industrialized countries.
Malignant disease has high incidence in older patients. Data about therapeutic management of these patients are limited. Older patient’s induction in clinical trials is very poor. Elderly have more comorbidities and tend to tolerate more
poorly aggressive chemotherapy and radiation therapy than the younger. A comprehensive geriatric assessment may be
beneficial in therapeutic decision making. Additional studies are needed to understand the complex interactions οf factors
that regulate aging and age –associated malignant disease. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 115-127, 2011.
Key words: elderly, cancer, geriatric oncology, aging, chemotherapy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα νεοπλάσματα στην Τρίτη ηλικία καταγράφονται σε ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα. Τα δεδομένα από
την θεραπευτική αντιμετώπιση των γηριατρικών ογκολογικών ασθενών, λόγω της μειωμένης εντάξεώς τους στις
κλινικές μελέτες είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Η συνοσηρότητα, η πολυφαρμακία, η έκπτωση πολλαπλών φυσιολογικών διαδικασιών στην ομάδα αυτή των ασθενών καθιστά αναγκαία την επαυξημένη προσοχή στην θεραπευτική αντιμετώπιση με ειδικές χημειοθεραπευτικές - ακτινοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Αναλυτική καταγραφή
και εκτίμηση της γηριατρικής κατάστασης είναι επιβεβλημένη για την ορθότερη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 115-127, 2011.
Λέξεις κλειδιά: τρίτη ηλικία, γηριατρική, καρκίνος, χημειοθεραπεία

ΕΙΣΑΓΩΓH
Η αύξηση του ποσοστού των ατόμων της τρίτης
ηλικίας είναι ένα επιδημιολογικό φαινόμενο που έχει
καταγραφεί σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών είχε καταγραφεί στο 12% του πληθυσμού το 1990 και αναμένεται να ξεπεράσει το 25% το 2030. Εντυπωσιάζει
το γεγονός ότι η ομάδα των ηλικιωμένων με τη πιο
γρήγορη αύξηση είναι οι άνω των 85 ετών, η οποία
υπολογίζεται ότι το έτος 2030 θα έχει διπλασιαστεί.1,2
Σήμερα για πρακτικούς λόγους αυθαίρετα έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους η ηλικία των 65 ετών
σαν όριο της τρίτης ηλικίας.

Η χρονολογική ηλικία δεν ταυτίζεται απόλυτα
πάντα με την βιολογική ηλικία του κάθε ασθενούς. Η
λειτουργικότητα, η συνύπαρξη άλλων νοσημάτων και
το όφελος των προτεινόμενων θεραπειών πρέπει να
συνεκτιμώνται πάντα στην αντιμετώπιση ασθενών
τρίτης ηλικίας.
Σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου είναι και η ηλικία καθώς η συχνότητα των
νεοπλασμάτων φαίνεται να αυξάνεται με την πρόοδο
της ηλικίας (εικόνα 1). Σήμερα υπολογίζεται ότι πάνω
από 50% όλων των νεοπλασμάτων συμβαίνει σε άτομα άνω των 65 ετών, και το ποσοστό αναμένεται να
αυξηθεί στο 70% το 2030.3,4
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Η ομάδα των ασθενών που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών παρουσιάζει αύξηση της επίπτωσης
καρκίνου κατά 11 φορές και της θνητότητας από καρκίνο κατά 15 φορές συγκριτικά με την ομάδα ασθενών
ηλικίας μικρότερης των 65 ετών. Περίπου το 60% των
νέων διαγνώσεων και το 70% της θνητότητας από
κακοήθεια συμβαίνει σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης
των 65 ετών. 1-3
Η αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών της
τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της
καθημερινής πρακτικής. Είναι αναγκαίο να γνωρίζει
κανείς τις ιδιαιτερότητες και την πληθώρα των προβλημάτων αυτής της ομάδας του πληθυσμού προκειμένου να λάβει θεραπευτικές αποφάσεις για χορήγηση
ειδικών θεραπειών (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία,
μοριακές στοχευμένες θεραπείες).
Άτομα της ίδιας ηλικίας παρουσιάζουν μεγάλη
ετερογένεια στη σωματική κατάσταση, στις οργανικές εφεδρείες τους και στην δραστηριοποίησή τους.4-6
Πολλά άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών συνεχίζουν να
εργάζονται και να λειτουργούν παρόμοια με άτομα
της ομάδας των νεωτέρων. Η αριθμητική ηλικία δεν
δίδει πάντα σαφείς πληροφορίες για την δυνατότητα
ενός ασθενούς να πάρει την συμβατική αντινεοπλασματική θεραπεία. Καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός των ασθενών τρίτης ηλικίας σε υποομάδες με
όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα στοιχεία αξιολόγησης προκειμένου να αποφασιστεί το καλύτερο είδος
θεραπευτικής προσέγγισης της νεοπλασματικής τους
νόσου.
Έτσι πρέπει να διαχωριστούν οι ηλικιωμένοι οι
οποίοι είναι σε θέση να λάβουν κλασσικές γραμμές
θεραπειών χωρίς οιαδήποτε τροποποίηση φαρμα

κευτικών ουσιών ή δοσολογιών, από εκείνους που
ευρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση αλλά είναι
ωστόσο επιρρεπείς σε τοξικότητα και έχουν ανάγκη
από ένα τροποποιημένο θεραπευτικό σχεδιασμό. Μία
αναλυτική γηριατρική εκτίμηση η οποία λαμβάνει υπ’
όψιν της όλους τους παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν την έκβαση στην θεραπεία είναι χρήσιμη.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν αντιπροσωπεύονται
σωστά στις κλινικές μελέτες που αποτέλεσαν την
βάση των καθιερωμένων θεραπειών στην ογκολογία.7-9
Τα δεδομένα που υπάρχουν για τα οφέλη και τους
κινδύνους από την θεραπεία σε αυτόν τον πληθυσμό
των ασθενών είναι λίγα και ως εκ τούτου είναι λίγες
οι κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν ειδικά για
τον χειρισμό και την εκτίμηση των ηλικιωμένων ασθενών.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν μικρότερη πιθανότητα να λάβουν όλους τους τύπους των καθιερωμένων αντινεοπλασματικών θεραπειών συγκριτικά
με τους νεώτερους ασθενείς.10,11 Οι πιθανότεροι λόγοι
είναι η ανησυχία για αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης
τοξικότητας, οι συνυπάρχουσες άλλες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας, η έλλειψη πρόσβασης στην
περίθαλψη και οι προτιμήσεις του ασθενούς ή του
ιατρού του.12-17
ΜοριακΕς και κυτταρικΕς αλλαγΕς κατΑ τη
γΗρανση
Η γήρανση σηματοδοτείται από μια αλληλουχία
μοριακών μεταβολών σε επίπεδο κυτταρικών καλλιεργειών, άλλες εκ των οποίων δρουν ευοδωτικά ή
ανασταλτικά στη δημιουργία νεοπλασματικού φαι-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

νοτύπου. Γεγονότα όπως μεταλλάξεις, ελλείψεις και
προσθήκες σε βάσεις DNA, η υπομεθυλίωση του DNA,
ομοιάζουν απόλυτα με τα αρχικά στάδια της νεοπλασματικής εξαλλαγής. Δύνανται να ενεργοποιήσουν
ογκογονίδια ή να ελαττώσουν την έκφραση ογκοκατασταλτικών γονιδίων (Silencing) προάγοντας την καρκινογένεση. Το σύνολο των μοριακών αυτών μεταβολών
στη γήρανση του κυττάρου το καθιστά πιο ευάλωτο
στη δράση των περιβαλλοντικών καρκινογόνων και
εξηγεί κατά ένα μέρος τη σχέση ηλικίας και καρκινογένεσης.
Με τη γήρανση παρατηρούνται μεταβολές στη διεργασία πρωτεινοσύνθεσης, όπως μειωμένη δραστηριότητα ενζυμικών συστημάτων, επιδιόρθωσης του
DNA και ενζύμων απαραιτήτων στον μεταβολισμό
φαρμάκων. Αυτό μερικώς επεξηγεί την προαγωγή της
καρκινογένεσης με την πρόοδο της ηλικίας και τη μεγαλύτερη τοξικότητα των φυσιολογικών ιστών στη
χημειοθεραπεία στα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Η γήρανση του κυττάρου φαίνεται να συνδυάζεται
με αντίσταση στην απόπτωση και με παραγωγή πρωτεολυτικών ενζύμων που ευοδώνουν την μεταστατική
ικανότητα των νεοπλασμάτων.
Ένας ικανός αριθμός βιολογικών μεταβολών στο
γηράσκον κύτταρο μπορεί να εξηγήσει τη μεγαλύτερη επίπτωση του καρκίνου στα ηλικιωμένα άτομα. Οι
παρατηρήσεις αυτές αφορούν κυρίως καλλιέργειες
κυττάρων και πιο εκτενής έρευνα πρέπει να διεξαχθεί
πριν εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν ζωντανούς οργανισμούς.
Η γήρανση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «η
διαδικασία κατά την οποία ένας υγιής ενήλικας μετατρέπεται σε αδύναμο με μείωση των εφεδρειών στα
περισσότερα φυσιολογικά συστήματα και εκθετική αύξηση της ευαισθησίας στα νοσήματα και τον θάνατο.»18
Ανεξάρτητα από την γενικότητα του ορισμού αυτού, η
γήρανση είναι μια ετερογενής διαδικασία. Κάθε άτομο
γερνάει με τον δικό του ρυθμό και παρουσιάζει διαφορετικές εκδηλώσεις ευπάθειας. Ο μηχανισμός και
της γήρανσης και της νεοπλασίας δεν είναι πλήρως
κατανοητός και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν αναπτυχθεί
θεωρίες, περί της σύνδεσης των δύο αυτών εξελίξεων,
οι οποίες είναι υπό έντονη έρευνα.19,20
ΦυσιολογικΕς μεταβολΕς κατά τη γΗρανση
Μια προοδευτική ελάττωση των λειτουργικών
εφεδρειών πολλών οργανικών συστημάτων, που έχει
ως αποτέλεσμα τη μικρότερη ανοχή στο στρες, συσχετίζεται απόλυτα με την πρόοδο της ηλικίας, αρ-
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χής γενομένης από την ηλικία των 30. Η μείωση αυτή
συμβαίνει σε διαφορετικούς ρυθμούς ξεχωριστούς για
κάθε άτομο και για κάθε σύστημα.21 Αναλυτικά κατά
συστήματα:
Η μείωση του κλάσματος εξώθησης, η μείωση του
μέγιστου καρδιακού ρυθμού και η παρατεταμένη ανάκαμψη μετά από άσκηση χαρακτηρίζουν την προοδευτική έκπτωση του καρδιαγγειακού συστήματος με την
ηλικία. Στην άσκηση η ανταπόκριση στη δράση των
κατεχολαμινών σημειώνεται σαφέστατα μειωμένη.
Η γήρανση του αναπνευστικού συστήματος συνοδεύεται από μειωμένη απάντηση στην υποξαιμία ή την
υποκαπνία, μειωμένη ελαστικότητα του πνευμονικού
ιστού, διαταραχή της σχέσης αερισμού/διάχυσης και
μείωση του δυναμικά εμπνεόμενου όγκου.
Οι αλλαγές στο ενδοκρινικό σύστημα χαρακτηρίζονται από μείωση των επιπέδων κάποιων ορμονών και
αύξηση των επιπέδων κάποιων άλλων. Η αυξητική ορμόνη, η ρενίνη, η αλδοστερόνη, η δεϋδροεπιανδροστερόνη, και οι ορμόνες του φύλου, ελέγχονται μειωμένες
ενώ η ινσουλίνη, η νορεπινεφρίνη, η παραθορμόνη, η
βαζοπρεσσίνη, και το νατριουρητηρικό πεπτίδιο σημειώνουν αύξηση.
Η απώλεια των νευρώνων, η μείωση του βάρους
του εγκεφάλου, η μείωση της όρασης, η απώλεια της
ακοής των υψηλής και χαμηλής συχνότητας ήχων και
οι αλλαγές στην οσμή και την γεύση αποτελούν φυσιολογικές νευρολογικές διαδικασίες γήρανσης.
Οι αλλαγές στο ανοσοποιητικό εκδηλώνονται με
την μείωση της μάζας του θύμου, την μείωση των
naive λεμφοκυττάρων, και την μείωση της αντισωματικής απάντησης στον αντιγονικό ερεθισμό21 . Τα πιο
ηλικιωμένα άτομα έχουν αυξημένη νοσηρότητα από
συνυπάρχοντα χρόνια νοσήματα, μειωμένες εφεδρείες
ανοσοποιητικού, και παρουσιάζουν άθροιση καταβολικών κυτταροκινών (ινερλευκίνη 6 και 10 και παράγοντας νέκρωσης όγκου TNF), καθιστάμενα πλέον ευαίσθητα στην καταπόνηση από το στρες οιασδήποτε
αιτιολογίας.
Στα άτομα της τρίτης ηλικίας υπάρχει μείωση της
ηπατικής και της νεφρικής μάζας. Οι μελέτες αυτοψίας δείχνουν μείωση της ηπατικής μάζας κατά 25% έως
50%. Επιπρόσθετα υπάρχει μείωση της ηπατικής ροής
αίματος κατά 10% έως 15%.22-24
Η νεφρική μάζα μειώνεται 25% έως 30% κατά
την διάρκεια της τρίτης ηλικίας, που χαρακτηρίζεται από μειωμένο αριθμό λειτουργικών νεφρώνων.
Συγκεκριμένα η νεφρική ροή αίματος μειώνεται κατά
1% ανά έτος μετά την ηλικία των 50 και η σπειραμα-
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τική διήθηση μειώνεται κατά 1mL/minute/year μετά την
ηλικία των 40.22-24
Οι αλλαγές στο αιμοποιητικό σύστημα στην τρίτη
ηλικία περιλαμβάνουν μείωση της μάζας και αύξηση
του λίπους του μυελού των οστών. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις των κυττάρων του περιφερικού αίματος
στον υγιή ηλικιωμένο είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες των νεοτέρων.25 Ο αριθμός των αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων (stem cells) μειώνεται, με αποτέλεσμα την επαύξηση της πιθανότητας τοξικότητας στην
ακτινο-χημειο-θεραπεία.
Το σύνολο των μεταβολών στη φυσιολογία των
διαφόρων συστημάτων της τρίτης ηλικίας καθιστούν
λοιπόν σαφές ότι επηρεάζουν τη φαρμακοκινητική
των αντινεοπλασματικών φαρμάκων και αποτελούν
δυνητικό παράγοντα κινδύνου μεγαλύτερης τοξικότητας από τις χορηγούμενες θεραπείες.

Αντικαρκινικά φάρμακα και τρίτη ηλικία
Οι αλλαγές, κυτταρικές και φυσιολογικές, που συναντώνται στην τρίτη ηλικία, όπως συζητήθηκε παραπάνω, εμπλέκονται στη διαδικασία απορρόφησης,
κατανομής, και απέκκρισης των φαρμάκων γενικότερα
συμπεριλαμβανομένων και των αντινεοπλασματικών
(κυτταροτοξικά, μονοκλωνικά αντισώματα, μοριακοί
στοχευτικοί παράγοντες).26,27 Δεδομένου του στενού
θεραπευτικού φάσματος των κυτταροτοξικών φαρμάκων, οι παράμετροι που τροποποιούν την φαρμακοκινητική στη τρίτη ηλικία είναι κριτικής σημασίας
στην αποτελεσματικότητα και την αναμενόμενη τοξικότητα. Η πολυφαρμακία που συναντάται στην τρίτη ηλικία λόγω της συνυπάρχουσας συνοσηρότητας,
περιπλέκει τη διαδικασία μεταβολισμού και επηρεάζει
την δραστικότητα των αντινεοπλασματικών φαρμάκων.28

Απορρόφηση
Πολλά εκ των αντινεοπλασματικών φαρμάκων
χορηγούνται παρεντερικά αν και λίγα εξ αυτών (κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη, βουσουλφάνη, ετοποσίδη,
tegafur, capecitabine, κ.α.) δύνανται να χορηγηθούν από
το στόμα με ποικίλη και αμφισβητούμενη απορρόφηση.
Γενικώς η παρεντερική χορήγηση φαρμάκων φαίνεται
ότι αποφεύγεται στην τρίτη ηλικία προκειμένου να
αποφευχθούν επανειλημμένες νοσηλείες και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές (νοσοκομειακές
λοιμώξεις, εξαγγειώσεις φαρμάκων κλπ). Φάρμακα συμπτωματικής υποστηρικτικής αγωγής, όπως αναλγητι-

κά, αντιεμετικά, στεροειδή, πολυβιταμινούχα, προτιμάται να χορηγούνται από το στόμα. Κύριοι παράγοντες
καθορισμού της βιοδιαθεσιμότητας των περισσοτέρων
φαρμάκων είναι η απορρόφηση και η αρχική κάθαρση
τους (φαινόμενο πρώτης διόδου από το ήπαρ, αποδόμηση στο λεπτό έντερο). Θεωρείται ότι η μείωση
γαστρικής εκκρίσεως και εντερικής κινητικότητας ενέχεται στη μειωμένη απορρόφηση.29,30 Οι αλλαγές της
ηπατικής – πυλαίας κυκλοφορίας και οι ηπατικές εφεδρείες στους ογκολογικούς ασθενείς της τρίτης ηλικίας
επηρεάζουν την βιοδιαθεσιμότητα των χορηγούμενων
φαρμάκων, γενικών ή ειδικών θεραπειών.

Κατανομή του φαρμάκου.
Είναι γνωστό ότι η ιστική κατανομή των φαρμάκων εξαρτάται από τη χημική δομή, υδρόφιλη η όχι, της
δραστικής ουσίας, τον βαθμό σύνδεσης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και την ακεραιότητα και αιμοδυναμική κατάσταση του αγγειακού συστήματος του
ασθενούς. Στη τρίτη ηλικία παράγοντες όπως μειωμένη μυϊκή μάζα, αύξηση του λιπώδους ιστού, μειωμένη
ποσότητα του συνολικού σωματικού ύδατος, επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την κατανομή των λιποδιαλυτών φαρμάκων, όπως διαζεπάμη, νιτροζουρία κλπ.31,32
Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η ύπαρξη τρίτου χώρου
(ασκίτης, πλευριτική συλλογή) γιατί η κατανομή των
υδατοδιαλυτών φαρμάκων τροποποιείται επαυξάνοντας τον κίνδυνο τοξικότητας από την παρατεταμένη
αποδέσμευση τους.

Μεταβολισμός των φαρμάκων.
Στο μεταβολισμό των κυτταροτοξικών φαρμάκων εμπλέκονται σωρεία ηπατικών και εξωηπατικών
ενζυμικών συστημάτων. Η διατροφική κατάσταση, η
ηπατική λειτουργία, τα συγχορηγούμενα φάρμακα για
αντιμετώπιση άλλων παθήσεων, η ύπαρξη ηπατικών
μεταστάσεων, το κάπνισμα και τα επίπεδα πρωτεϊνών στο πλάσμα, επηρεάζουν το ρυθμό μεταβολισμού των αντινεοπλασματικών φαρμάκων.32-34 Δείκτες
προσδιοριστικοί του μεταβολισμού των φαρμάκων
δυστυχώς δεν υπάρχουν ενώ οι βιοχημικοί παράμετροι της ηπατικής λειτουργίας δεν αποτελούν ασφαλή
προγνωστικό παράγοντα του τρόπου μεταβολισμού
των φαρμάκων.

Απέκκριση των φαρμάκων
Η κύρια οδός απέκκρισης των περισσότερων κυτταροτοξικών φαρμάκων (μεθοτρεξάτη, μπλεομυκίνη,
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ιφωσφαμίδη, κυκλοφωσφαμίδη, καρβοπλατίνη, πλατίνη) είναι το ουροποιητικό σύστημα. Στους ογκολογικούς ασθενείς της τρίτης ηλικίας με μειωμένη νεφρική
λειτουργία, τα φάρμακα με νεφρική απέκκριση, έχουν
παρατεταμένο χρόνο ημίσειας ζωής, αυξημένη συγκέντρωση πλάσματος με αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας.33

Ο ευαίσθητος – ευπαθής (FRAIL) ηλικιωμένος ασθενής
Με τον όρο «ευθραυστότητα» (frail) προσδιορίζεται
ένα ασαφές εννοιολογικά σύνδρομο της τρίτης ηλικίας, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η αυξημένη
ευπάθεια σε διάφορους παράγοντες καταπόνησης, με
αποτέλεσμα μειωμένη ικανότητα διατήρησης ή ανάκτησης της ομοιοστασίας του οργανισμού τους μετά από
κάθε αποσταθεροποιητικό γεγονός. Το σύνδρομο ευθραυστότητας περιλαμβάνει ποικίλους συνδυασμούς
από τα κάτωθι: αδυναμία, καταβολή δυνάμεων, απώλεια σωματικού βάρους, μειωμένη ευστάθεια, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, περιορισμένη κινητικότητα,
κοινωνική απόσυρση, ήπιες γνωσιακές διαταραχές,
τροποποιημένη ανοσιακή απάντηση σε παράγοντες
στρες.33,34
Το «κλινικό σύνδρομο της ευπάθειας» θεωρείται
ως το δυναμικό επακόλουθο του αρνητικού ισοζυγίου ενεργείας. Η υποθρεψία της τρίτης ηλικίας οδηγεί
σε απώλεια της μυϊκής και της οστικής μάζας, που
συνεισφέρει σε περαιτέρω μείωση του επιπέδου δραστηριότητας και των δυνάμεων. Η κατάσταση αυτή
σε συνδυασμό με την μείωση των οργανικών εφεδρειών επαυξάνουν την «ευπάθεια» του ασθενούς.
Αποτέλεσμα αυτών είναι η απώλεια της ακμαιότητας
που είναι το σύνδρομο ανεξήγητης απώλειας σωματικού βάρους, μειωμένης μυϊκής μάζας και ανωμαλιών
μεταβολισμού που συμπεριλαμβάνουν τη μείωση των
ολικών λευκωμάτων, της κρεατινίνης της χοληστερόλης
και της αιμοσφαιρίνης. Η τροποποιημένη αντίδραση
του ανοσοποιητικού και η ενδεχόμενη συνυπάρχουσα
χρόνια φλεγμονή επιδεινώνουν την κατάσταση «ευπάθειας». Ο Cohen et al στις μελέτες τους, κατέδειξαν
τη συσχέτιση των δεικτών φλεγμονής, ιντερλευκίνη-6
και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη με την «ευπάθεια» και την
γήρανση. Η ιντερλευκίνη-6 και τα D-dimers φαίνεται
να έχουν προγνωστική αξία για την θνητότητα και τη
μείωση της λειτουργικής ικανότητας. 33,34
Στις παραμέτρους που συνήθως χρησιμοποιούνται
ως κλινικά χαρακτηριστικά του «ευπαθούς» ηλικιωμένου είναι: ηλικία >85 ετών, εξάρτηση από τρίτους για
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τις δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα, (περιλαμβανομένων σοβαρών καρδιαγγειακών, αναπνευστικών και λοιπών
νευρολογικών προβλημάτων), και η ύπαρξη ενός ή περισσότερων γηριατρικών συνδρόμων (άνοια, ακράτεια
ούρων ή κοπράνων, οστεοπορωτικά κατάγματα).35
Ο frail ογκολογικός ασθενής τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα μείζον θεραπευτικό ηθικό δίλημμα για τον
εκάστοτε ογκολόγο. Σημαντικό είναι να εκτιμηθεί εξ
αρχής αν ο καρκίνος μπορεί να επηρεάσει την αναμενόμενη επιβίωση αυτού του ασθενούς. Οι Balducci και
Stanta,35 πρότειναν ένα μοντέλο βάσει του οποίου θα
πρέπει κάποιος προτού αποφασίσει για την θεραπεία
της κακοήθειας, να λάβει υπ’ όψη του αν αυτή επηρεάζει την αναμενόμενη επιβίωση του ασθενούς ή εάν
είναι η αιτία που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής.
Οι θεραπευτικές αποφάσεις προϋποθέτουν σαφή και
ακριβή εκτίμηση από κοινού με τον ασθενή, των κινδύνων και του οφέλους από την οιαδήποτε εφαρμοζόμενη θεραπεία. Το καταληκτικό σημείο της θεραπευτικής
στρατηγικής, στόχος, πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να
έχει απόλυτα καθοριστεί πριν από την απόφαση του
οιουδήποτε θεραπευτικού σχεδιασμού.
Η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της εκτίμησης της
γενικής καταστάσεως των ογκολογικών ασθενών τρίτης ηλικίας με ειδικά γηριατρικά αξιολογικά κριτήρια
σε όλες τις κλινικές μελέτες πράγματι μπορεί να συνεισφέρει να καθορισθούν καλύτερα οι ομάδες ασθενών ανάμεσα σε ασθενείς ίδιας ηλικίας με την ίδια
λειτουργική ικανότητα και να μελετηθεί έτσι καλύτερα
η ανοχή τους στην θεραπεία με χημειοθεραπευτικά
φάρμακα και το πραγματικό όφελος από αυτήν.
ΕκτΙμηση γηριατρικΗς κατΑστασης
Η εκτίμηση της γηριατρικής κατάστασης περιλαμβάνει την αξιολόγηση και τον συνυπολογισμό όλων
των κάτωθι παραμέτρων στους ασθενείς αυτής της
ηλικίας.

Δυνητικά οφέλη
Όλες οι μελέτες που έχουν στηριχθεί στη χρήση
της εκτενούς γηριατρικής εκτίμησης στους ασθενείς
τρίτης ηλικίας με νεοπλασματικές νόσους έχουν ως
καταληκτικά σημεία τα ακόλουθα:
• Καταγραφή παρενεργειών και μειζόνων επιπλοκών από τις χορηγούμενες θεραπείες.36
• Υπολογισμός της συνολικής επιβίωσης.37
• Καταγραφή παραμέτρων που δεν αναφαίνονται
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εύκολα με τη χρήση του συνήθους ιατρικού ιστορικού κατά την αρχική εκτίμηση των μελετώμενων ασθενών. 38-40
• Κ αταγραφή των μειζόνων συμβαμάτων κατά τη
διάρκεια των χορηγούμενων θεραπειών και στη
μετέπειτα φάση παρακολούθησης τους.40,41
• Α ξιολόγηση της γνωσιακής κατάστασης και της
γενικής ικανότητας των ασθενών σε όλη τη διάρκεια της μελέτης.42
• Σ υμπτωματικός έλεγχος του πόνου.42
Μολονότι ο αριθμός των μελετών που καταγράφουν τα ανωτέρω ευρήματα είναι πολύ περιορισμένος τα πρόσθετα οφέλη της λεπτομερούς γηριατρικής
εκτίμησης, είναι σαφή. Ωστόσο επιπρόσθετες μελέτες
απαιτούνται για να καθοριστούν επακριβώς οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι συνολικοί παράμετροι
αξιολόγησης μιας γηριατρικής εκτίμησης ενός ογκολογικού ασθενούς τρίτης ηλικίας.

Κλινική αξιολόγηση ασθενούς τρίτης ηλικίας
Η κλινική αξιολόγηση του ογκολογικού ασθενούς
τρίτης ηλικίας βασίζεται στην εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης, τη συναξιολόγηση των συνυπαρχόντων προβλημάτων υγείας (συνοσηρότητα), της
γνωσιακής κατάστασης, του θρεπτικού status, της
κοινωνικής υποστήριξης, και της πολυφαρμακίας των
ασθενών αυτών.42

Εκτίμηση λειτουργικής κατάστασης
Η εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του ογκολογικού γηριατρικού ασθενούς είναι σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την εξέλιξη της υποκείμενης νεοπλασματικής νόσου. Αναφέρεται στην ικανότητα εκπλήρωσης των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων του ασθενούς. Οι χρησιμοποιούμενες κλίμακες
εκτίμησης της λειτουργικής κατάστασης είναι η κλίμακα
Karnofsky και η κλίμακα Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG)) που αντικατοπτρίζουν την λειτουργική
επάρκεια των ασθενών, αν και πολλές αμφισβητήσεις για την απόλυτη εφαρμογή των κλιμάκων αυτών
στους γηριατρικούς ασθενείς, έχουν διατυπωθεί.39
Η κλίμακα καθημερινών δραστηριοτήτων (Activities
of Daily Living (ADL)) και η οργανική κλίμακα καθημερινών δραστηριοτήτων (Instrumental Activities of Daily
Living (IADL)), που συναξιολογούν την μέτρηση καθημερινών απλών λειτουργιών όπως ικανότητα διατροφής και λήψης φαρμάκων χωρίς τη βοήθεια τρίτου,

μεταφοράς, προσωπικής περιποίησης και υγιεινής,
καθορίζουν μάλλον καλύτερα τη λειτουργική επάρκεια
των γηριατρικών ασθενών.
Πολλές μελέτες έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη
επίπτωση εμφάνισης της λειτουργικής ανικανότητας
στους γηριατρικούς ογκολογικούς ασθενείς. Κλασσική
παραμένει η εθνική μελέτη των Η.Π.Α. με μελετώμενο
δείγμα 9745 ατόμων που ελάμβαναν ιατρική περίθαλψη, στους οποίους οι γηριατρικοί ογκολογικοί ασθενείς
παρουσίαζαν τις χαμηλότερες μετρήσεις στις κλίμακες
ADL και IADL και μεγαλύτερη ανάγκη χρήσης της ιατρικής περίθαλψης.43,44
Η «Αναλυτική κλινική εκτίμηση της γηριατρικής κατάστασης» δίνει πάντοτε αξιόπιστες πληροφορίες για
τους περιορισμούς λειτουργικής ικανότητας ακόμη και
σε ασθενείς με εξαίρετη καλή γενική κατάσταση, στην
τυπική κλίμακα Karnofsky ή ECOG. Αξιόλογη είναι μια
Ιταλική μελέτη 363 ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών
με καρκίνο και φυσική κατάσταση (performance status)
κάτω από 2 στην κλίμακα ECOG που κατέγραψε περιορισμούς στο 9% και 38% στις κλίμακες ADL και
IADL αντιστοίχως.39 Στους ασθενείς άνω των 80 ετών
η επίπτωση των περιορισμών στην κλίμακα IADL ήταν
πολύ συχνότερη.
Ο Maione et al μελέτησε την επίδραση της λειτουργικής κατάστασης στην συνολική επιβίωση των γηριατρικών ογκολογικών ασθενών σε μία μελέτη 566
ασθενών ηλικίας 70 ετών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα οι οποίοι έλαβαν χημειοθεραπεία.37 Στην μελέτη αυτή, όσοι εκ των ασθενών
κρίθηκαν ικανοί και ανεξάρτητοι βάσει της κλίμακας
ADL, παρουσίασαν βελτιωμένη συνολική επιβίωση. Η
χαμηλή βαθμολόγηση στην ADL κλίμακα και η συνοσηρότητα δεν απεδείχθησαν τελικώς προγνωστικής
αξίας για τη μείωση της συνολικής επιβίωσης.
Έκπτωση της λειτουργικής κατάστασης προμηνύει
αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας από την χημειοθεραπεία.
Στη GINECO μελέτη με 83 ασθενείς ηλικίας 70 ετών,
πασχόντων εκ καρκινώματος ωοθήκης, ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες της τοξικότητας εκ
της χημειοθεραπείας απεδείχθησαν η «Λειτουργική
Εξάρτηση» (να ζει κανείς στο σπίτι με βοήθεια ή να
ζει με ιατρική βοήθεια), η εκτίμηση λειτουργικότητας
με την κλίμακα ECOG κάτω από 2, και η καταθλιπτική
συμπτωματολογία. 36

Συνοσηρότητα (comorbidity)
Ορίζονται ως το σύνολο των συνυπαρχόντων φυσικών και ψυχολογικών προβλημάτων τα οποία επι-
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προσθέτως συνυπάρχουν με την συγκεκριμένη νόσο
για την οποία ο ασθενής λαμβάνει ιατρική αγωγή.45 Ο
αριθμός των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων
αυξάνει με την ηλικία.46 Η ενδεχόμενη επίδραση των
συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων στην προβλεπόμενη επιβίωση και στην ανοχή ή όχι της χημειοθεραπείας πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στην εκτίμηση των κινδύνων ή των οφελών μιας θεραπείας.47
Ο Satariano et al μελέτησε τη σημασία της συνοσηρότητας σε μια μελέτη με 936 γυναίκες ηλικίας από 40
έως 84 ετών με καρκίνωμα μαστού. Όσες είχαν περισσότερα του ενός συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα
εμφάνισαν 20 φορές μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας από αιτίες διαφορετικές της βασικής νόσου του
καρκινώματος του μαστού και 4 φορές μεγαλύτερο
ποσοστό θνητότητας από όλες τις αιτίες σε σύγκριση με όσες δεν παρουσίαζαν συνυπάρχοντα ιατρικά
προβλήματα. 48
Η ύπαρξη συνοσηρότητας επηρεάζει δυσμενώς την
ικανότητα των ασθενών να συμμορφωθούν και να
ανεχθούν καλύτερα την χημειοθεραπεία. Ο Frasci et al
σε μία μελέτη με ασθενείς ηλικίας 70 ετών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα
έδειξε ότι ασθενείς με δείκτη πολλαπλής νοσηρότητας
κλίμακας Charlson 2 ήταν πιθανότερο να διακόψουν
την θεραπεία συγκριτικά με τους ασθενείς που είχαν
δείκτη μικρότερο από 2. 49,50
Σε μια μελέτη με 203 ηλικιωμένους ασθενείς του
Extermann et al, στους οποίους η συσχέτιση των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων (βάσει της κλίμακας Charlson) και της λειτουργικής κατάστασης (βάσει
της κλίμακα ECOG) ήταν ελάχιστη ή μηδενική, οι συγγραφείς κατέληξαν ότι είναι σημαντικό να υπολογίζει
κανείς τη συνοσηρότητα για να λάβει σημαντικές πληροφορίες ανεξαρτήτως της λειτουργικής κατάστασης
του ασθενούς.50

Διανοητική λειτουργία – Γνωσιακή κατάσταση
Η διανοητική λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται σημαντικά υπ όψιν στην γενική εκτίμηση του γηριατρικού ογκολογικού ασθενή. Είναι γνωστό ότι στον γενικό
πληθυσμό η άνοια είναι ανεξάρτητος προγνωστικός
παράγοντας επιβίωσης. Η παρουσία ή όχι άνοιας έχει
δειχθεί ότι σαφέστατα επηρεάζει την διαδικασία διάγνωσης και θεραπεία του καρκίνου. 51 Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε μια μελέτη πληθυσμού, από τον Wolfson
et al, όπου ασθενείς με καρκίνωμα παχέος εντέρου
και άνοια ήταν περισσότερο πιθανό να έχουν την δι-
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άγνωση της κακοήθειας μετά θάνατον βασισμένη σε
νεκροτομικά ευρήματα, συγκριτικά με τους μη έχοντες
άνοια. 52 Οι ανοοκοί ασθενείς ήταν λιγότερο πιθανό
να έχουν διάγνωση με βιοψία και ακόμα λιγότερο πιθανό να υποβληθούν σε χειρουργική ή θεραπευτική
αγωγή. Άλλη μελέτη, ασθενών με νόσο Alzheimer, και
καρκίνωμα μαστού σημειώνει ότι είναι πιθανότερο να
διαγνωστούν σε προχωρημένο στάδιο και λιγότερο
πιθανό να λάβουν οιαδήποτε θεραπεία.53
Η εκτίμηση της διανοητικής κατάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας
σε ηλικιωμένους ασθενείς προκειμένου να εξασφαλιστούν η συμμόρφωση του ασθενούς στην ειδική
φαρμακευτική αγωγή και η ικανότητα κατανόησης της
αναγκαιότητας λήψης βοήθειας επί εμφανίσεως παρενεργειών ή τοξικοτήτων από τα χορηγούμενα αντινεοπλασματικά φάρμακα.

Θρεπτική κατάσταση
Η κατάσταση θρέψης στους γηριατρικούς ογκολογικούς ασθενείς είναι ένας σημαντικός προγνωστικός
παράγοντας. Στον γενικό πληθυσμό είναι γνωστή η
αρνητική επίδραση της απώλειας βάρους η του χαμηλού δείκτη μάζας σώματος (BMI) ακόμη και σε άτομα
που δεν έχουν κακοήθεια.54-58 Η σημασία της απώλειας βάρους σε γηριατρικούς ογκολογικούς ασθενείς
έχει σημειωθεί σε μια μελέτη 4714 ατόμων άνω των
65 ετών στα οποία η απώλεια βάρους 5% συνδέθηκε
με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας.54 Αλλη μελέτη από
τον Grabowski et al με 7527 άτομα ηλικίας 70 ετών
στα οποία ο δείκτης μάζας σώματος μικρότερος από
19Kg/m2 (το κατώτερο 10% του πληθυσμού) συσχετίσθηκε με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας. 55
Στους γηριατρικούς ογκολογικούς ασθενείς η αρνητική επίδραση της απώλειας βάρους απεικονίστηκε
σε μια μελέτη με 3047 ασθενείς που συμμετείχαν σε 12
πρωτόκολλα χημειοθεραπείας της ECOG.59 Σε αυτήν
την ανάλυση η απώλεια σωματικού βάρους φάνηκε να
είναι ένας ανεξάρτητος προβλεπτικός παράγων για
την επιβίωση και συνδεόταν από μειωμένη λειτουργική
κατάσταση. Σημειώνεται ότι ακόμη και η μικρή απώλεια βάρους, έως 5%, μπορεί να είναι κλινικά σημαντική σε ογκολογικούς ασθενείς.
Επομένως φαίνεται να είναι γνωστή η αρνητική επίδραση της απώλειας βάρους και του χαμηλού BMI σε
όλους τους ηλικιωμένους ασθενείς. Χρειάζονται όμως
μελλοντικές μελέτες για να δειχθεί αν η διατροφική
παρέμβαση μπορεί να τροποποιήσει τους κινδύνους
αυτούς.
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Νεοπλασματικά νοσήματα στην τρίτη ηλικία

Κοινωνικοί παράγοντες
Η επίπτωση κλινικά σημαντικής κατάθλιψης στους
ηλικιωμένους με καρκίνο εκτιμάται ότι
είναι 3% έως 25%.60 Αν και θεωρείται ότι η επίπτωση και η σοβαρότητα των ψυχολογικών προβλημάτων
είναι μεγαλύτερη στους νεότερους ασθενείς,60,61 περίπου το ένα τρίτο των ηλικιωμένων ασθενών παρουσιάζει καταθλιπτικόμορφη συμπτωματολογία.
Περισσότερο ψυχολογικά ευπαθείς είναι εκείνοι
που στερούνται κοινωνικής υποστήριξης. Σε μία μελέτη δείχθηκε ότι ασθενείς που στερούνται της κοινωνικής στήριξης έχουν μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση και ότι η κοινωνική απομόνωση είναι ανεξάρτητος
παράγοντας πρόβλεψης της θνητότητας στους γηριατρικούς ασθενείς.62

Πολυφαρμακία
Η γνώση του συνόλου των λαμβανομένων φαρμάκων για τα συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα
στους γηριατρικούς ασθενείς είναι σημαντικό στοιχείο
στην εκτίμηση της γηριατρικής κλινικής κατάστασης.
Η πληθώρα των αλλαγών της φυσιολογίας και οι
τροποποιημένες οργανικές εφεδρείες που συμβαίνουν
κατά την γήρανση επηρεάζουν την φαρμακοκινητική. Ο
συνδυασμός αυτών των αλλαγών με την πολυφαρμακία που είναι συνήθης στους ηλικιωμένους προκαλεί
αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών. Έτσι είναι χρήσιμη η
πλήρης γνώση όλων των φαρμάκων για να διακοπούν τα μη απολύτως αναγκαία και να προβλεφθούν
οι πιθανές αλληλεπιδράσεις και παρενέργειες εκ της
χορηγήσεως τους.63-65

Κλινικές μελέτες
Παρά τον αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων με καρκίνο, μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει ενταχθεί σε κλινικές μελέτες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Έρευνα και
Θεραπεία του Καρκίνου (EORTC) δημοσίευσε μια ανάλυση των μελετών του όπου μόνο το 22% των ασθενών
είναι άνω των 65 και το 8% άνω των 70 ετών. Οι ηλικιωμένοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και χειρουργείο, λιγότερο συχνά, έχουν περισσότερες καθυστερήσεις στη χορήγηση της θεραπείας και
συχνές αναπροσαρμογές δόσεων. Η βλεννογονίτιδα
καταγράφεται σαν τη πιο συχνή παρενέργεια.
Η είσοδος ασθενών προχωρημένης ηλικίας σε κλινικές μελέτες ενέχει πάντα το σφάλμα της προεπιλογής, δηλαδή επιλέγονται πιο υγιείς βιολογικά ηλικιωμένοι για μελέτες.

Σε μία μεταανάλυση μελετήθηκαν 164 μελέτες από
το 1993 μέχρι το 1996 που περιείχαν 16.396 ασθενείς.
Μόνο το 25% των ασθενών ήταν μεγαλύτεροι των
65 ετών και περιελάμβανε 15 διαφορετικούς τύπους
καρκίνου, εκτός από το λέμφωμα.66 Παρόμοια δεδομένα παρέχει και η Καναδική μεταανάλυση στην οποία
αναλύθηκαν κλινικές μελέτες από το 1993 έως το 1996.
Μόνο το 22% των ασθενών που συμμετείχαν σε αυτές
τις μελέτες ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών. 67
Η μειωμένη παρουσία των ηλικιωμένων στις κλινικές μελέτες γίνεται ακόμη μικρότερη όσο αυξάνει η
ηλικία. Σε μία μελέτη αναλύθηκαν 23.000 ασθενείς που
συμμετείχαν σε 500 κλινικές μελέτες. Βρέθηκε ότι υπάρχει μειωμένη παρουσία ασθενών άνω των 65 ετών και
ακόμη μεγαλύτερη μείωση της παρουσίας ατόμων άνω
των 75. Συγκεκριμένα μόνο 11% των ανδρών και 5%
των γυναικών ήταν άνω των 75. Εντυπωσιακά μειωμένη είναι η παρουσία γυναικών με καρκίνωμα του
μαστού, με ποσοστό μόνο 2,7% να αφορά ηλικία άνω
των 75.68
Προς διευκρίνιση των λόγων μειωμένης συμμετοχής των ηλικιωμένων στις κλινικές μελέτες, η CALGB
σχεδίασε μελέτη κατά την οποία γυναίκες με κακοήθεια του μαστού κάτω των 65 ετών ή άνω των 65
ταξινομήθηκαν ανά στάδιο και υπεύθυνο ιατρό. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι στις ηλικιωμένες ήταν λιγότερο πιθανό να προταθεί η ένταξη σε κάποια κλινική μελέτη από ότι στις νεώτερες (51% στις < 65 ετών
έναντι 35% στις > 65 ετών. P= 0,06). Ωστόσο η αποδοχή ένταξης στην μελέτη, όταν αυτή προσφερόταν ως
επιλογή, ήταν παρόμοια και στις δύο ηλικιακές ομάδες
(56% έναντι 50%, P = 0,67). Οι γιατροί δεν προσφέρουν
ασθενείς στην ένταξη μελετών για δύο κυρίως λόγους:
α)ανησυχούν για την τοξικότητα της θεραπείας στους
ηλικιωμένους και β) ανησυχούν για την επίδραση της
συνοσηρότητας.69
Θεραπεiα καρκiνου στην τρiτη ηλικiα

Χειρουργική
Η χειρουργική θεραπεία είναι η πρώτη θεραπευτική
επιλογή για την πλειονότητα των συμπαγών όγκων.
Η έλλειψη δυνατότητας για ριζική χειρουργική θεραπεία συνδέεται πάντα με αυξημένη θνητότητα από
την κακοήθη νόσο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Μελέτη με 455
γυναίκες ηλικίας άνω των 70 ετών με δυνητικά χειρουργήσιμο καρκίνωμα του μαστού, όταν κατανεμήθηκαν τυχαία σε θεραπεία είτε με ορμονικό χειρισμό ταμοξιφαίνη, είτε σε χειρουργείο και ταμοξιφαίνη, μετά
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από 12,3 έτη παρακολούθησης κατέληξε ότι οι γυναίκες που δεν έλαβαν χειρουργική αντιμετώπιση είχαν
αυξημένη θνητότητα. 70 Αλλες μελέτες με γηριατρικούς
ασθενείς πάσχοντες εκ κολοορθικού καρκίνου απέδειξαν ότι η ηλικία δεν πρέπει να αποτελεί παράγοντα
αποτρεπτικό ριζικής χειρουργικής αντιμετώπισης.71 Οι
ηλικιωμένοι ασθενείς φαίνεται να ωφελούνται από
την χειρουργική θεραπεία, ακόμα και σε υψηλού κινδύνου επεμβάσεις, όπως δείχθηκε σε μελέτες όπου οι
ηλικιωμένοι και οι νεώτεροι είχαν παρόμοιο ποσοστό
εκτομής της νόσου και αναστόμωσης, παρά την υψηλότερη επίπτωση μετεγχειρητικών καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών. Στατιστικά σημαντική διαφορά στην
θνητότητα δεν απεδείχθη.72

Ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία προτιμάται συχνά στους γηριατρικούς ασθενείς με στόχο την ίαση ή την ανακούφιση
ως τη λιγότερο τοξική θεραπεία για τον έλεγχο τοπικοπεριοχικά της νεοπλασματικής νόσου. Όλες οι μελέτες δεικνύουν παρόμοια ανοχή της ακτινοθεραπείας
τόσο στους ηλικιωμένους όσο και στους νεώτερους
ασθενείς.73 Ο Pignon et al σε μελέτη με 1208 ασθενείς
που έλαβαν ακτινοβολία στην περιοχή του θώρακα,
έδειξαν ότι η ηλικία δεν είχε επίδραση στην τοξικότητα,
ούτε στην επιβίωση.74 Σε μια αναδρομική μελέτη με 191
ασθενείς ηλικίας άνω των 80 ετών, το 94% συμπλήρωσαν την θεραπεία χωρίς επιπλοκές και στο 77%
των ασθενών που πήραν την θεραπεία με σκοπό την
ίαση σημειώθηκε ανταπόκριση. Ένα ποσοστό 6% των
ασθενών διέκοψαν την θεραπεία λόγω διάρροιας, δυσφαγίας, απώλειας βάρους ή προόδου νόσου.75
Νεότερες τεχνικές όπως η βραχυθεραπεία, και η
διαχειρουργική ακτινοθεραπεία μπορεί να αποδειχθούν εξ ίσου αποτελεσματικές και με λιγότερη τοξικότητα στους ασθενείς της τρίτης ηλικίας. Από τις
επιπλοκές της ακτινοθεραπείας οι ηλικιωμένοι είναι
πιο επιρρεπείς σε ανάπτυξη βλεννογονίτιδας λόγω
της μειωμένης εφεδρείας των αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων των βλεννογόνων. Για το λόγο αυτό η
ακτινοθεραπεία αναπνευστικού και πεπτικού πρέπει
να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και να λαμβάνεται ειδική φροντίδα για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας και της πιθανής αφυδάτωσης.
Ο τακτικός έλεγχος της θρεπτικής κατάστασης του
ασθενούς επιβάλλεται και η αναγκαιότητα σίτισης,
ακόμα και μέσω γαστροστομίας, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια βάρους και η υπολευκωματιναιμία,
πρέπει πάντοτε να εφαρμόζεται.
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Χημειοθεραπεία
Οι απόψεις για τις χορηγούμενες δοσολογίες των
κυτταροτοξικών φαρμάκων στους ηλικιωμένους προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία αποτελεσματικότητας – τοξικότητας είναι διφορούμενες.76,77 Οι γηριατρικοί ασθενείς με καλή φυσική κατάσταση χωρίς
σημαντικά συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα, που
έχουν μεγάλες πιθανότητες να πετύχουν ίαση ή παρατεταμένη ανακούφιση των συμπτωμάτων τους,
σκόπιμο είναι να λάβουν πλήρεις δόσεις χημειοθεραπευτικών με στόχο το μεγαλύτερο θεραπευτικό όφελος. Όταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι απλώς
ο μερικός έλεγχος της νόσου και η μικρής διάρκειας
ανακούφιση των συμπτωμάτων στους γηριατρικούς
ογκολογικούς ασθενείς δεν θα πρέπει κανείς να επιμένει στην αυξημένης έντασης χημειοθεραπεία.
Καταληκτικά η τελική απόφαση για τη δόση των
χορηγούμενων κυτταροτοξικών φαρμάκων πρέπει να
βασίζεται σε μια ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας
ίασης, της σχέσης δόσης – ανταπόκρισης, τη γενική
φυσική κατάσταση τους ασθενούς και την πρόγνωσή
του.
Στη βιβλιογραφία μελέτες προσπάθησαν να δείξουν αν η χημειοθεραπεία εντός κλινικών πρωτοκόλλων είναι περισσότερο ή όχι τοξική για τους ηλικιωμένους.78-81 Μία τέτοια μελέτη περιελάμβανε γυναίκες με
μεταστατικό καρκίνωμα του μαστού που χωρίστηκαν
σύμφωνα με την ηλικία τους σε 3 ομάδες: <50, 50 έως
69 και >70. Η μελέτη κατέληξε ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις διάφορες ηλικιακές ομάδες αναφορικά με την τοξικότητα, τη χορηγούμενη δόση και τα
χρονικά διαστήματα χορήγησης των θεραπειών.
Διαφορά στην ανταπόκριση, στον ελεύθερο νόσου
χρόνο και στην επιβίωση δεν κατεγράφη. Καταληκτικά
φαίνεται ότι οι γηριατρικοί ασθενείς έλαβαν εξ ίσου
καλά την χημειοθεραπεία και εισέπραξαν το θεραπευτικό τους όφελος78 Μία μεταανάλυση μελετών
φάσης 2 κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα, ότι
δηλαδή οι ηλικιωμένες και οι νεώτερες γυναίκες δεν
παρουσιάζουν διαφορές στην ανταπόκριση και στην
τοξικότητα της θεραπείας.79
Δεν είναι ξεκάθαρο όμως αν οι ηλικιωμένες που
εντάχθηκαν σε αυτές τις μελέτες ήταν περισσότερο
υγιείς και καλύτερης φυσικής κατάστασης από τον γενικό πληθυσμό των ηλικιωμένων γυναικών. Δεδομένου
του μικρού ποσοστού συμμετοχής των ηλικιωμένων
γυναικών στις κλινικές μελέτες, ίσως αυτές που συμμετέχουν τελικά να έχουν καλύτερη λειτουργική κατάσταση.
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ΣυμπερΑσματα
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νεοπλασματικής
νόσου στην τρίτη ηλικία προϋποθέτει την κατανόηση της βιολογίας της γήρανσης και της βιολογίας του
καρκίνου σε αυτή την ηλικία. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν κατευθυντήριες οδηγίες γηριατρικής εκτίμησης
και θεραπευτικών αποφάσεων γι’ αυτή την ομάδα του
πληθυσμού. Έγκυρες κλινικές μελέτες που θα συμπεριλάβουν άτομα της τρίτης ηλικίας με κακοήθη νόσο,
πρέπει να σχεδιαστούν προκειμένου να καθοριστούν
τα κριτήρια, οι δοσολογίες, οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και τελικώς οι πιο
ενδεδειγμένες θεραπευτικές στρατηγικές για την ίαση
ή ανακούφιση του ειδικού αυτού πληθυσμού ογκολογικών ασθενών.
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Στρατηγικές συνταγογράφησης στους ηλικιωμένους
Ν Αρβανιτάκης
Επικουρικός Επιμελητής, Δ’ Παθολογικό Τμήμα - Μονάδα Παθολογικής Αγγειολογίας Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
Arvanitakis N. Principles of pharmacology in the elderlies. More than 50% of the annual medical prescriptions are
addressed to the elderlies. Drug induced adverse events are more common among the elderlies because of the frequent
use of several pharmacological substances and the age related physiological changes of liver and kidney function. Furthermore, due to the high comorbidity rates, one out of three persons of advanced age take more than five drugs per
day. In order to restrict polypharmacy several approaches have been proposed and lists of not approved drugs have
been created. The accurate medical history and the recording of all prescribed drugs are of significant importance.
To avoid adverse effects the administration of smaller drug doses than those given to younger adults and frequent
evaluation of the aged patient are needed. Patient awareness and trusted relationship with the doctor can improve the
compliance to the therapy. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 128-135, 2011.
Key words: prescription, elderlies, polypharmacy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι περισσότερες από τις μισές ετήσιες ιατρικές συνταγές αφορούν στα άτομα τρίτης ηλικίας. Οι αναμενόμενες,
λόγω γήρανσης, μεταβολές της ηπατικής ικανότητας για βιομετατροπή και της έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας, αυξάνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών από τα φάρμακα. Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός της
συνύπαρξης πολλών παθολογικών καταστάσεων που οδηγεί στην πολυφαρμακία. Υπολογίζεται ότι ο ένας
στους τρεις υπερήλικες λαμβάνει περισσότερα από πέντε φάρμακα ημερησίως. Η προσπάθεια εξορθολογισμένου
περιορισμού της πολυφαρμακίας οδήγησε στη διαμόρφωση ειδικών κριτηρίων χορήγησης και τη δημιουργία ειδικών λιστών από φάρμακα, τα οποία θα πρέπει να αποφεύγονται στους ηλικιωμένους. Θεμελιώδους σημασίας
παραμένει η προσεκτική και ακριβής λήψη του ιστορικού του ασθενούς, καθώς και η ακριβής καταγραφή όλων
των λαμβανόμενων σκευασμάτων. Για την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι χρήσιμο να χορηγούνται
μικρότερες δόσεις από συνήθως συνταγογραφούνται στον υπόλοιπο ενήλικο πληθυσμό. Η πλήρης ενημέρωση
του ασθενούς και η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με το θεράποντα ιατρό έχει αποδειχθεί πως σχετίζονται
θετικά με τη συμμόρφωση, ιδιαίτερα όταν η πολυπλοκότητα των προβλημάτων του απαιτεί τη λήψη πολλών
σκευασμάτων σε καθημερινή βάση. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 128-135, 2011.
Λέξεις κλειδιά: συνταγογράφηση, πολυφαρμακία, τρίτη ηλικία, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, συμμόρφωση
ασθενών
EIΣΑΓΩΓΗ
Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, το 50% και πλέον
των ιατρικών συνταγών αφορούν ετησίως στα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Η ορθή συνταγογράφηση στοχεύει στη μείωση της πολυφαρμακίας, κυρίως
λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρμάκων

και του υψηλού ποσοστού ανεπιθύμητων ενεργειών
που διαπιστώνονται στα ηλικιωμένα άτομα. Ως εκ
τούτου απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση και διαρκής
ενημέρωση του ιατρού. Θεμελιώδης κρίνεται η γνώση
της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής τουλάχιστον των συχνότερα συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ανά ειδικότητα (Σχήμα 1).
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ΣΧΗΜΑ 1
Συνοπτική απεικόνιση των αρχών της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής.

Οι μεταβολές που προκαλούνται από τη διαδικασία της γήρανσης, όπως η αύξηση του γαστρικού pH,
η επιβράδυνση της κινητικότητας του εντέρου, η συνολική ελάττωση της αιμάτωσης του πεπτικού συστήματος αλλά και η κατά τόπους απώλεια του εντερικού βλεννογόνου, δεν θεωρούνται γενικά παράγοντες
που επηρεάζουν την απορρόφηση των περισσότερων
φαρμάκων. Εξαίρεση σε αυτό μπορεί να αποτελούν
στοιχεία που απαιτούν ενεργητική απορρόφηση,
όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο, η θειαμίνη, καθώς και
η λεβοντόπα λόγω μείωσης της δραστηριότητας της
ντοπα-αποκαρβοξυλάσης1.
Αντιθέτως, η μείωση της μάζας του ηπατικού
παρεγχύματος και της καρδιακής παροχής αίματος
προς το ήπαρ, που παρατηρούνται μετά την ηλικία των 50 ετών και η μείωση της δραστηριότητας
των μικροσωμιακών ενζύμων, επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό την ικανότητα του ήπατος για βιομετατροπή.
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Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη μείωσης των
δόσεων των φαρμάκων με ηπατικό μεταβολισμό και
αύξηση των δόσεων αυτών των ουσιών, οι οποίες
χορηγούνται ως προφάρμακα που στη συνέχεια θα
μετατραπούν σε δραστικές φαρμακευτικές ουσίες
στο ήπαρ.
Η νεφρική λειτουργία ακολουθεί μια γραμμική συσχέτιση με την ηλικία, με αποτέλεσμα την απώλεια
του ενός τρίτου αυτής μετά τα 65 έτη. Συνυπάρχοντα
χρόνια νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και
η αρτηριακή υπέρταση, καθώς και η λήψη δυνητικά
νεφροτοξικών φαρμάκων, όπως για παράδειγμα τα
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη επηρεάζουν περαιτέρω
τη σπειραματική κάθαρση. Η μέτρηση της υπολογιζόμενης σπειραματικής διήθησης (eGFR) είναι ένα απλό
εργαλείο για τον καθορισμό της δόσης των φαρμάκων
με νεφρικό μεταβολισμό.
Οι δύο βασικότερες έννοιες για την κατανόηση
της δράσης ενός φαρμάκου, είναι η φαρμακοκινητική
και η φαρμακοδυναμική. Η κυριότερη παράμετρος της
φαρμακοκινητικής είναι ο χρόνος ημίσειας ζωής, που
μπορεί υπολογιστεί από την παρακάτω εξίσωση: t ½
= 0.693 x Vd/Cl, όπου Vd αντιστοιχεί στον όγκο κατανομής του φαρμάκου στον οργανισμό και Cl στην
κάθαρσή του (ηπατική ή/και νεφρική). Παράλληλα, οι
φαρμακευτικές ουσίες χωρίζονται σε λιπόφιλες και
υδρόφιλες, οπότε ανάλογα με το ποσό του λιπώδους
ιστού, το οποίο διαφέρει τόσο από άτομο σε άτομο
όσο και στο ίδιο άτομο ανάλογα με την ηλικία του,
επηρεάζεται και ο όγκος κατανομής του φαρμάκου.
Για παράδειγμα, ο χρόνος ημιζωής της φλουραζεπάμης, που είναι μια αυστηρά λιπόφιλη ουσία, είναι πολύ
μεγαλύτερος στους ηλικιωμένους όχι μόνο λόγω της
μειωμένης κάθαρσης μέσω των ηπατικών οξειδωτικών
μηχανισμών, αλλά και λόγω της ποσοστιαίας αύξησης του σωματικού τους λίπους. Ως φαρμακοδυναμική ορίζεται η δράση του φαρμάκου στον οργανισμό.
Αν εξαιρέσουμε τα φάρμακα που δρουν στο κεντρικό
νευρικό σύστημα, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα αυξημένη δραστικότητα στους ηλικιωμένους, παρόμοια
συμπεριφορρά εμφανίζει και πληθώρα άλλων φαρμάκων, χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο μηχανισμός της
δράσης αυτής.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Α) ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
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Πίνακας 1.
Πιθανοί λόγοι πολυφαρμακίας στους ηλικιωμένους
1. Επέκταση των οδηγιών για αναμενόμενη
ωφέλεια από τη χορήγηση ενός φαρμάκου και
στην τρίτη ηλικία. (π.χ. χορήγηση κουμαρινικών
σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή).
2. Αύξηση της νοσηρότητας παράλληλα με
την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων και
υπέργηρων ασθενών.
3. Επέκταση της εφαρμογής προγραμμάτων
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.
4. Αυξημένες προσδοκίες από τη πλευρά του
ασθενούς.
5. Άσκηση αμυντικής ιατρικής.
Από Prescribing in the elderly. Post grad Med J 71 46671 © The Fellowship of post graduate Medicine, 1995.
Η πολυφαρμακία είναι πολύ συχνή στους ηλικιωμένους (Πίνακας 1). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπολογίζεται πως το 81% των ατόμων άνω των 65 ετών κάνει
καθημερινή χρήση ενός τουλάχιστον φαρμάκου και περίπου το ένα τρίτο λαμβάνει πέντε ή και περισσότερα
φάρμακα2. Η υψηλή συχνότητα αλληλεπιδράσεων μεταξύ ορισμένων φαρμάκων που διαπιστώνεται στην
κλινική πράξη τις καθιστά ιδιαίτερα γνωστές, όπως
για παράδειγμα ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας σε
ταυτόχρονη χορήγηση βαρφαρίνης και μη στεροειδών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ή η αύξηση ή μείωση της
δραστικότητας κάποιων φαρμάκων μετά από συγχορήγηση με άλλα που μεταβολίζονται από το ίδιο ηπατικό κυτόχρωμα, όπως για παράδειγμα των εκλεκτικών
αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης, της ομε-

πραζόλης, διάφορων υπολιπιδαιμικών παραγόντων,
της αμιωδαρόνης ή της φθοριοουρακίλης. Πέραν αυτών,
όμως, υπάρχουν στοιχεία που αναδεικνύουν αλληλεπιδράσεις ακόμα και μεταξύ βοτάνων (ως συμπληρωμάτων διατροφής) και φαρμάκων, όπως για παράδειγμα
των σκευασμάτων που περιέχουν Hypericum Perforatum,
γνωστό ως «σπαθόχορτο» (“St. John’s wort”) και αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης, με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου σεροτονίνης3.
Γενικοί, πρακτικοί κανόνες ώστε να μειωθεί η πολυφαρμακία και οι συνέπειες εξ αυτής είναι η αποφυγή συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών, η ορθή,
με βάση τις ενδείξεις, συνταγογραφία, η στενή παρακολούθηση για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, ο
έλεγχος της στάθμης των φαρμάκων, όπου αυτό είναι
εφικτό, η λεπτομερής και συχνή ενημέρωση του ασθενούς, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός
συμμόρφωσης και ενεργού συμμετοχής στη θεραπευτική διαδικασία.
Β) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Η ανάγκη για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης, ιδίως σε ιδρύματα όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι, οδήγησε στην προσπάθεια εξορθολογισμού της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής στις
ΗΠΑ και τον Καναδά. Ήδη από τη δεκαετία του 1990
άρχισαν να διαμορφώνονται τα κριτήρια του Beers,
τα οποία προοδευτικά εισήγαγαν την έννοια του όρου
«ακατάλληλο φάρμακο» για ασθενείς ηλικίας άνω των
65 ετών (inappropriate drug )4,5. Έτσι, το 1991 συνετάχθη
η ομώνυμη λίστα με τα φάρμακα που πρέπει να αποφεύγονται στη τρίτη ηλικία, η οποία αναθεωρήθηκε το
2003, (Πίνακας 2)6,7.
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Πίνακας 2.
Αναθεωρημένα κριτήρια χορηγούμενων φαρμάκων σε άτομα τρίτης ηλικίας, κατά Beers.

Από: Arch Intern Med.2003; 163:2716-2724.
Σε γενικές γραμμές, η λίστα αυτή περιλαμβάνει
αρκετές κατασταλτικές ουσίες (διαζεπάμη, βαρβιτουρικά), φάρμακα με κύρια ή δευτερεύουσα αντιμουσκαρινική δράση, η οποία ενοχοποιείται για κάποιες από
τις συχνότερα απαντώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες,
όπως ναυτία, ταχυκαρδία, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία
και μάλιστα όταν διέρχονται τον αιματο-εγκεφαλικό
φραγμό, τρόμο. Μεταγενέστερα στοιχεία, προερχόμε-

να πάλι από ιδρυματοποιημένους πληθυσμούς ηλικιωμένων, επιβεβαίωσαν ότι ο κίνδυνος εισαγωγής στο
νοσοκομείο ή ακόμα και θανάτου ήταν μεγαλύτερος
στην ομάδα εκείνων που λάμβαναν φάρμακα που περιλαμβάνονταν στη λίστα του Beers. Φυσικά, υπήρχαν
και πολλές εισαγωγές λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών από τη λήψη ευρέως διαδεδομένων φαρμάκων,
τα οποία από τη φύση τους δεν θα μπορούσαν να
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υποστούν αυστηρούς περιοριστικούς κανόνες στη χορήγησή τους, όπως η ινσουλίνη. Έτσι, η ανωτέρω λίστα
εμπλουτίστηκε δημιουργώντας ένα «Εργαλείο Διαλογής Συνταγών Ηλικιωμένων»8.
Στον αντίποδα του περιορισμού της πολυφαρμακίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χαμηλό
ποσοστό της συμμόρφωσης των ασθενών στις ιατρικές οδηγίες και η υψηλή πιθανότητα της εσκεμμένης ή
μη λήψης κάποιων σκευασμάτων. Μελέτες έχουν καταδείξει μεγάλα ποσοστά διακοπής της λήψης σημαντικών φαρμάκων, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται
στα κριτήρια του Beers. Έτσι, ακόμα και 8 στους 10
ηλικιωμένους ασθενείς είναι δυνατόν να μην λαμβάνουν στατίνη αν και βρίσκονται σε υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο9,10. Αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν
να εξηγήσουν αυτήν την κατάσταση. Αρχικά η έλλειψη
κατευθυντήριων οδηγιών, που οφείλεται στην αδυναμία σχεδιασμού και ολοκλήρωσης μεγάλων μελετών
για ηλικιωμένους, οδηγεί συχνά σε αντικρουόμενες
θεραπείες, που εκλαμβάνονται από τους ασθενείς
ως ασάφεια και οδηγεί συνήθως στην κακή τους συμμόρφωση. Επίσης, οικονομικοί λόγοι που προκύπτουν
ιδίως σε περιπτώσεις ανασφάλιστων ασθενών, οδηγεί
σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις, στη μείωση της
δόσης ή ακόμα και την πλήρη διακοπή των πιο ακριβών σκευασμάτων. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπονται οι συχνές προκαταλήψεις που δεν είναι πάντα
εύκολο, στα πλαίσια μίας ή περισσότερων ιατρικών
επισκέψεων να αναιρεθούν.
Γ) ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τα ανεπιθύμητα συμβάματα από τις παρενέργειες των φαρμάκων έχουν βλαπτικότερες επιπτώσεις
στους ηλικιωμένους. Για παράδειγμα η πτώση ενός
ηλικιωμένου σαν αποτέλεσμα της μείωσης των αντανακλαστικών και της υπνηλίας από λήψη αντισταμινικών, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε κάταγμα του
ισχίου. Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας
είναι συνεπώς θεμελιώδης στην προσπάθεια αποφυγής ή περιορισμού των συνεπειών αυτών. Επιπλέον,
η μείωση της λειτουργικότητας των ομοιοστατικών
μηχανισμών10, οι συχνά συνυπάρχουσες παθήσεις, η
απώλεια μνήμης και η πολυφαρμακία καθιστούν τα
άτομα της τρίτης ηλικίας περισσότερο ευάλωτα. Οι
παρενέργειες από τα φάρμακα είναι συνήθως δοσοεξαρτώμενες και συνεπώς θα μπορούσαν να προβλεφθούν. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η
μη προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Για αυτό το λόγο τα περισσότερα φάρμα-

κα που χρειάζονται τροποποίηση φέρουν στο φύλλο
οδηγιών τους πίνακα υπολογισμού της εκτιμώμενης
κάθαρσης κρεατινίνης και της ανάλογης μεταβολής
της δόσης. Ως γενικός κανόνας ασφαλείας, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σαφή φαρμακοκινητικά
δεδομένα, θα ήταν δόκιμο στα άτομα τρίτης ηλικίας
να μειώνεται η δόση στο μισό της συνήθως χορηγούμενης στους ενήλικες, τουλάχιστον κατά την έναρξη
μιας νέας αγωγής11,12,13.
Τα άτομα της τρίτης ηλικίας αποτελούν ως γνωστό
ένα ιδιαίτερα ανομοιογενές σύνολο. Τα πλέον ευπαθή
άτομα του συνόλου αυτού είναι συχνότερα αυτά που
διαμένουν σε οίκους ευγηρίας στα πλαίσια χρονίων
παθήσεων ή κοινωνικοοικονομικών δυσχερειών. Αυτοί είναι και οι ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν και
το μεγαλύτερο ποσοστό ανεπιθύμητων και σοβαρών
συμβαμάτων που σε διάφορες μελέτες υπολογίζεται
περί το 10%. Από τη στιγμή δε που λαμβάνουν κοινά
συνταγογραφούμενα φάρμακα με υψηλό δείκτη υποψίας για συμβάματα, όπως είναι η βαρφαρίνη (αιμορραγίες) και τα αντιψυχωσικά (καταστολή, παραλήρημα, σύγχυση), περισσότερες από τις μισές παρενέργειες υπολογίζεται πως θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί14. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και κατά τις
αλλαγές περιβάλλοντος των ηλικιωμένων ασθενών.
Έτσι, για παράδειγμα, δεν είναι ασύνηθες ένας τέτοιος
ασθενής να λαμβάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα
ένα υπακτικό, το οποίο είχε λάβει στο νοσοκομείο για
συγκυριακούς λόγους ή και αντίστροφα να μην τροποποιείται η αντιδιαβητική του αγωγή στο σπίτι όπου
η διαβίωση διαφέρει και η πρόσβαση στο φαγητό είναι
πιο ευχερής σε σχέση με το Νοσοκομείο. Τέλος, είναι
δυστυχώς κοινή ιατρική πρακτική, ένα νέο σύμπτωμα
να αποδίδεται ευκολότερα σε νέα ασθένεια και όχι σε
παρενέργεια της λαμβανόμενης αγωγής. Συχνό παράδειγμα αποτελεί η κολίτιδα από αντιβιοτικά που σε
πολλές περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζεται με διακοπή
του υπεύθυνου φαρμάκου, αλλά επειδή λανθασμένα
αποδίδεται σε αστοχία της αγωγής οδηγεί σε τροποποίηση αυτής και στη χορήγηση άλλου αντιβιοτικού, με
αποτέλεσμα φυσικά την επιδείνωση της κατάστασης
του ασθενούς. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως
συνταγογραφικός καταρράκτης ή επαυξανόμενη συνταγογραφία15. Ένα επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά στην έναρξη αντιπαρκινσονικής αγωγής σε
ασθενή που λαμβάνει αγωγή με μετοκλοπραμίδη λόγω
εμφάνισης τρόμου. Είναι δε τόσο μεγάλη η ομοιότητα
αυτής της ανεπιθυμήτης ενέργειας με την ιδιοπαθή
εξωπυραμιδική συνδρομή, ώστε ανάλογοι χολινεργικοί
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διεγέρτες (τρεμορίνη/οξυτρεμορίνη) να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των αντιπαρκινσονικών φαρμάκων16,17.
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η ορθή συνταγογράφηση στην τρίτη ηλικία είναι
μια πολυδιάστατη διαδικασία. Απαιτεί, πέραν των
ιατροφαρμακευτικών, πρακτικές και ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές γνώσεις. Θεμελιώδους σημασίας
παραμένει η προσεκτική και ακριβής ενασχόληση με
το παλαιότερα αναφερόμενο ως «κοινωνικό ιστορικό»
και το ασφαλιστικό βιβλιάριο του αρρώστου18. Χρήσιμη και διαφωτιστική αποβαίνει συχνά και η πρακτική
οδηγία του να προσκομίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής και
η προτροπή να αναφέρει μόνος του τη δόση και την
ημερήσια κατανομή της λήψης τους. Εξάλλου, τέτοια
πρακτική είναι ενδεδειγμένη σε περιπτώσεις εισαγωγής σε νοσοκομείο, αφού έχει αποδειχθεί από μελέτες
ότι το ποσοστό ακούσιας παράλειψης ενός φαρμάκου
σε αυτές τις συνθήκες ξεπερνάει σε ποσοστό το 50%19.
Κατά τη διάρκεια της καταγραφής της λαμβανόμενης
αγωγής, ο γιατρός πρέπει ταυτόχρονα να σχεδιάζει
την, κατά την κρίση του, δυνητική διακοπή κάποιων
φαρμάκων, την οποία θα ολοκληρώσει μετά τη λήψη
του ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση και αφού
έχει κατανοήσει πλήρως το λόγο για τον οποίο εχορηγείτο το προ της διακοπής από αυτόν σκεύασμα.
Άλλωστε, σε γενικές γραμμές, από μελέτες που έγιναν
σε γηριατρικούς πληθυσμούς, μόνο οι μισοί ασθενείς
ωφελήθηκαν μετά την επανέναρξη κάποιας αγωγής
που είχε διακοπεί20. Ακόμα, όμως, και αν δεν διακοπεί
κάποιο φάρμακο, χρήσιμος πολλές φορές αποδεικνύεται ο επανασχεδιασμός της αγωγής. Έτσι, ημερήσιες
τροποποιήσεις της αγωγής είναι συχνά αναγκαίες. Για
παράδειγμα, μπορεί κάποιος ηλικιωμένος να ελάμβανε
από ετών το διουρητικό του δισκίο τις πρωινές ώρες,
αλλά μετά την ανάπτυξη υπερτροφίας του προστάτη
να χρειαστεί να το λαμβάνει μεσημέρι, αφού ή περαιτέρω αύξηση της πρωινής διούρησης θα επηρεάσει
την ποιότητα ζωής του. Από την άλλη πλευρά, όταν
κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη νέων φαρμάκων,
πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια
επιλογής του σκευάσματος με τις λιγότερες ημερήσιες δόσεις και το σύνολο της αγωγής να κατανεμηθεί
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η φαρμακοκινητική αλλά και η φαρμακοδυναμική δράση. Έτσι,
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θα αποφευχθούν συχνά λάθη που οδηγούν σε υποθεραπευτικό αποτέλεσμα, όπως η εφάπαξ ημερήσια
χορήγηση σκευασμάτων με μικρό χρόνο ημιζωής ή η
συγχορήγηση ουσιών που η μία επηρεάζει την απορρόφηση της άλλης. Επίσης, δεν πρέπει να διαφεύγει
από το γιατρό να ζητάει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το συχνό υπολογισμό των επιπέδων των μετρήσιμων φαρμάκων στον ορό του ασθενούς, αφού αυτό
μπορεί να προλάβει πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
από υπερδοσολογία, ενώ παράλληλα θα είναι και μια
καλή απόδειξη της ορθής λήψης της αγωγής21,22.
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η
συμμόρφωση ενός ασθενούς στη χορηγούμενη φαρμακευτική ή μη αγωγή σχετίζεται με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, το σύστημα υγείας, την ασθένεια,
την ίδια τη θεραπεία και τον ίδιο τον ασθενή23. Ειδικά
για τους άπορους ηλικιωμένους το οικονομικό κόστος
μιας θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται πάντα σοβαρά υπόψη καθώς και η εναλλακτική λύση της χρήσης
φθηνότερων γενοσήμων φαρμάκων που μπορεί να
είναι εξίσου αποτελεσματική24. Άλλοι παράγοντες, οι
οποίοι επίσης οδηγούν σε μειωμένη συμμόρφωση και
πρέπει να συνυπολογίζονται, αφορούν στη λειτουργική κατάσταση και τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης
των ηλικιωμένων. Για παράδειγμα, η μειωμένη όραση,
τα κινητικά προβλήματα και η δυνατότητα κατάποσης
συχνά οδηγούν στην αποτυχία μιας κακώς σχεδιασμένης αγωγής. Η χορήγηση συνδυαστικών σκευασμάτων
και απλούστερων δοσολογικών σχημάτων βελτιώνει
τη συμμόρφωση. Πρέπει όμως να δίνεται με προσοχή και κατά προτίμηση όταν έχει περάσει αρκετό διάστημα από την έναρξη της αγωγής. Σε υπερήλικες,
για παράδειγμα, που λαμβάνουν επί μακρό χρονικό
διάστημα αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου και
αποκλειστή των διαύλων ασβεστίου για τη ρύθμιση
της υπέρτασης χωρίς να έχουν εμφανίσει παρενέργειες, είναι εύκολο και ασφαλές να χορηγηθεί ο συνδυασμός αυτός σε ένα δισκίο. Παράλληλα, όσο αυξάνει
ο αριθμός των ιατρών που συνταγογραφούν για τον
ίδιο ασθενή, αλλά ακόμα και ο αριθμός των φαρμακείων από τα οποία προμηθεύεται τα σκευάσματα
ο ασθενής, τόσο μειώνεται το ποσοστό συμμόρφωσης25,26. Ανεξάρτητο παράγοντα κακής συμμόρφωσης
αποτελεί επίσης η κατάθλιψη, μια ιδιαίτερα συχνή κατάσταση στα ηλικιωμένα άτομα.
Αντίθετα, θετική συσχέτιση έχει αποδειχθεί όταν
υπάρχει θετική στάση, αποδοχή και αίσθημα εμπιστο-
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σύνης στον ιατρό από το θεραπευόμενο27. Πρωταρχικής σημασίας παραμένει η ενημέρωση του ασθενή για
τα αναμενόμενα οφέλη και τις πιθανές παρενέργειες
κάθε φαρμάκου ξεχωριστά, καθώς και για το σύνολο
της αγωγής. Όταν υπάρχει το απαραίτητο γνωσιακό
επίπεδο, τότε ο ηλικιωμένος θα πρέπει να γίνεται πιο
ενεργός αποδέκτης και όχι παθητικός χρήστης μιας
ιατρικής εντολής, γιατί στη δεύτερη περίπτωση είναι
πιθανότερο να δράσει σε κάποια στιγμή αυτόνομα
διακόπτοντας ή τροποποιώντας αυτοβούλως τη θεραπεία. Από το Εθνικό Συμβούλιο για την Ενημέρωση
και Εκπαίδευση των Ασθενών των ΗΠΑ συστήνεται
ο ασθενής ή το συγγενικό του περιβάλλον, το οποίο
θα έχει την επίβλεψη του, να ενημερώνονται συνεχώς
σχετικά με το όνομα του φαρμάκου και την ένδειξή
του, τη δοσολογία και το χρονικό διάστημα χορήγησής
του, καθώς επίσης για το τι πρέπει να αποφεύγει,
τις κύριες παρενέργειες και πώς πρέπει να πράξει,
εάν αυτές εμφανισθούν. Επίσης, πολύ χρήσιμες αποδεικνύονται οι έγγραφες, με όσο το δυνατόν πιο κατανοητό τρόπο, οδηγίες28. Απλές πρακτικές συμβάλλουν
σημαντικά στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όπως για
παράδειγμα η χορήγηση εύληπτων μορφών σκευασμάτων (π.χ. εναιώρημα ή διαδερμικό αυτοκόλλητο),
συσκευών υποβοήθησης (π.χ. εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά που ενεργοποιούνται με την εισπνοή, ή
κονιορτοποιητές δισκίων), συσκευών που ειδοποιούν
με χαρακτηριστικό ήχο τη σωστή ώρα την ακριβή δόση
του φαρμάκου ή ειδικών κουτιών ημερήσιας και ωριαίας κατανομής των δισκίων. Σημαντική, τέλος, είναι
και η συμμετοχή του φαρμακοποιού στο κομμάτι της
ενημέρωσης και της αναλυτικής επεξήγησης των ιατρικών εντολών προς τον ασθενή29,30.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Αντιμετώπιση ασθενών 3ης ηλικίας στην Ορθοπαιδική
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SUMMARY
TZOURBAKIS M, SPANOS I. Orthopaedic treatment of the elderly. Increasing age leads to increasing vulnerability to
musculoskeletal system through injury and disease. Age related diseases such as osteoarthritis and osteoporosis in association
with frequent falls of the elders, lead to fractures, severe pain and loss of physical function and activity. Elderly patients need
a comprehensive assessment from orthopaedic surgeons, geriatricians and doctors of other medical specialties to achieve a
return to pre injury level of function and quality of life. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 136-141, 2011.
Key words: geriatric, osteoarthritis, osteoporosis, falls, fractures

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αύξηση του μέσου όρου επιβίωσης οδηγεί σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων ασθενών. Με το γήρας
επέρχεται φθορά του μυοσκελετικού συστήματος που οδηγεί σε εκφυλιστικά νοσήματα όπως η οστεοαρθρίτιδα. Η
τελευταία, μέσω της ελάττωσης της λειτουργικής ικανότητας, σε συνδυασμό με την οστεοπόρωση και την τάση των
ηλικιωμένων για πτώσεις προδιαθέτουν σε κατάγματα, που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση της κινητικότητας και
της λειτουργικότητας των ηλικιωμένων. Απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των ορθοπαιδικών χειρουργών και
των υπολοίπων επιστημόνων των δομών υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των γηριατρικών ασθενών καθώς και για την αποκατάστασή τους. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 136-141, 2011.
Λέξεις κλειδιά: γηριατρική, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, πτώσεις, κατάγματα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος είναι η σημαντικότερες αιτία ελάττωσης της φυσικής
δραστηριότητας σε άτομα >65 ετών. Το μυοσκελετικό
σύστημα αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς (μυς,
τένοντες, συνδέσμους, χόνδρους, οστά) που όλοι υπόκεινται σε αλλαγές που σχετίζονται με την γήρανση
και την ελαττωμένη χρήση. Επειδή όλοι αυτοί οι ιστοί
πρέπει να λειτουργήσουν σε συνδυασμό προκειμένου
να επιτευχθεί κίνηση στις διάφορες αρθρώσεις, είναι
εύκολο να καταλάβουμε γιατί η φυσική δραστηριότητα
περιορίζεται τόσο με την αύξηση της ηλικίας.
Υπολογίζεται ότι ενώ σήμερα το 13% του πληθυσμού είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, έως το 2030 περίπου 20% του πληθυσμού θα είναι μεγαλύτεροι των
65 ετών στις ΗΠΑ (United States Census Bureau, National
Population Projections 2008) . Η αύξηση του μέσου όρου
ζωής οδηγεί σε αύξηση των προβλημάτων που σχετί-

ζονται με το μυοσκελετικό σύστημα και που οφείλονται είτε σε νοσήματα φθοράς, είτε σε τραυματισμό.
Η εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων είναι ένα
νόσημα φθοράς που αναπτύσσεται αργά σε μια μακρά χρονική περίοδο και εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς. Στη μελέτη Framingham ακτινολογικά εμφανής οστεοαρθρίτιδα του γόνατος εμφανίζεται στο 27% των ατόμων ηλικίας 63-70 ετών και στο
44% των ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 80 ετών
(1). Η οστεοαρθρίτιδα των αρθρώσεων που φέρουν το
βάρος του σώματος οδηγεί συνήθως σε επεμβάσεις
αρθροπλαστικής. Όσο το προσδόκιμο ζωής αυξάνει
τόσο θα αυξάνεται και ο αριθμός των αρθροπλαστικών που λαμβάνουν χώρα κατά έτος.
Οι μυοσκελετικοί τραυματισμοί στους ηλικιωμένους προκαλούν σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Καθώς ο πληθυσμός γερνάει, ο απόλυτος αριθμός των τραυματισμών αναμένεται να παρουσιάσει
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αύξηση, επιδεινώνοντας το ήδη σημαντικό οικονομικό
κόστος της θεραπείας. Η ιδανική θεραπεία αυτών των
τραυματισμών είναι η πρόληψη, κυρίως μέσω της πρόληψης των πτώσεων και της θεραπείας της οστεοπόρωσης. Όταν ένας μυοσκελετικός τραυματισμός συμβεί, η προσοχή πρέπει να καταβληθεί στο σύνολο των
προβλημάτων του ασθενή και όχι μόνο στην οστική
βλάβη. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν ιδιαίτερες ανάγκες όσον αφορά τη θεραπεία και την αποκατάσταση,
και αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να
μεγιστοποιηθούν τα λειτουργικά αποτελέσματα.
Η ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
– ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ
Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή νόσος των
αρθρώσεων μεταξύ των ηλικιωμένων. Συνήθως οδηγεί
σε έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας και ελάττωση της ανεξαρτησίας. Παρότι οι αρθρώσεις των χεριών προσβάλλονται συχνότερα, πιο συχνά συμπτώματα εμφανίζουν οι μεγάλες φορτιζόμενες αρθρώσεις
( ισχίο, γόνατο) που δέχονται το βάρος του σώματος.
Οι προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη
οστεοαρθρίτιδας χωρίζονται σε συστηματικούς και
μηχανικούς. Συστηματικοί παράγοντες είναι η ηλικία,
οι ορμονικές διαταραχές , η οστεοπόρωση, το φύλο
και η φυλή. Στους μηχανικούς παράγοντες ανήκουν η
παχυσαρκία, το οξύ τραύμα και οι μικροτραυματισμοί
από επαναλαμβανόμενη φόρτιση, καθώς και η μυϊκή
αδυναμία (2).
Η νόσος παραμένει ασυμπτωματική μέχρι να υποστούν σοβαρή βλάβη οι ιστοί που μπορούν να προκαλέσουν πόνο ή να προκληθούν σημαντικές αλλαγές στη
λειτουργία της άρθρωσης. Το ποσοστό των ατόμων με
συμπτώματα αυξάνει σε συσχέτιση με τα ακτινολογικά ευρήματα (Εικόνα 1). Κλινικά η οστεοαρθρίτιδα εκδηλώνεται με πόνο που αυξάνει με τη δραστηριότητα
και ανακουφίζεται με την ξεκούραση. Οι ηλικιωμένοι
με οστεοαρθρίτιδα εμφανίζουν ελαττωμένη ευλυγισία
(3) και μυϊκή ισχύ (4). Ο πόνος και οι διαταραχές της
βάδισης προδιαθέτουν σε πτώσεις (5).
Η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας ξεκινά με
την πρόληψη. Αυτή συνίσταται στην ελάττωση του
βάρους, στην άσκηση (6), στη χρήση ναρθήκων για διόρθωση του άξονα βάδισης και στην εκπαίδευση για
αποφυγή των δραστηριοτήτων που προκαλούν επαναλαμβανόμενη φόρτιση της προσβεβλημένης άρθρωσης.
Η συμπτωματική αντιμετώπιση της νόσου περιλαμβάνει τη χορήγηση τοπικών και συστηματικών
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αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Αρχικά χορηγούνται απλά αναλγητικά φάρμακα σε χαμηλές δόσεις με προοδευτική αύξηση της δόσης ανάλογα
με τα συμπτώματα. Όταν αυτά δεν επαρκούν τότε
χορηγούνται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα,
που όμως πρέπει να χορηγούνται με προσοχή καθώς
εμφανίζουν σημαντικές επιπλοκές στους γηριατρικούς
ασθενείς (6). Μια άλλη κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιούνται είτε ως μονοθεραπεία είτε συνηθέστερα
σε συνδυασμό με τα παραπάνω είναι τα οπιοειδή.
Οι ενδαρθρικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών μπορεί να είναι αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμα όταν
υπάρχει οίδημα και τοπικά σημεία φλεγμονής (7-8). Η
ενδαρθρική έγχυση παραγώγων υαλουρονικού οξέος
φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα όσον αφορά τον
πόνο και την κινητικότητα, αλλά για σχετικά βραχύ
χρονικό διάστημα (5 έως 13 εβδομάδες) (9).
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανεπιτυχής έλεγχος του
πόνου οδηγεί τους ηλικιωμένους σε συναισθηματική
κατάρρευση, κατάθλιψη και διαταραχές διάθεσης και
ελαττώνει την καθημερινή δραστηριότητα (10).
Η τελική αντιμετώπιση της νόσου είναι χειρουργική.
Σε πρώιμα στάδια οστεοαρθρίτιδας γόνατος μπορεί
να επιχειρηθεί αρθροσκοπικά καθαρισμός, έκπλυση
και λείανση του χόνδρου ή μικροτρυπανισμοί στην
προσβεβλημένη άρθρωση. Η μέθοδος αυτή έχει κάποια
χρησιμότητα, σε αρχόμενη νόσο, στη μείωση του πόνου , στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας και
καθυστέρηση της ολικής αρθροπλαστικής (11) αλλά δεν
μπορεί να χρησιμοποιείται ως επέμβαση ρουτίνας για
όλους τους ασθενείς (12). Η αρθροσκόπηση δεν έχει
θέση στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος όταν αυτή οφείλεται σε μηχανικά ή φλεγμονώδη
αίτια (13).
Η αρθροπλαστική είναι η επέμβαση εκλογής για την
αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας των μεγάλων αρθρώσεων. Η αρθροπλαστική βελτιώνει την ποιότητα
ζωής των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα. Η ηλικία δεν
είναι αντένδειξη για την επέμβαση. Όταν τα αποτελέσματα είναι μέτρια ή φτωχά συνήθως το αίτιο είναι τα συνυπάρχοντα νοσήματα (14). Οι ηλικιωμένοι
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα που υποβάλλονται σε
αρθροπλαστική αναρρώνουν αργά, αλλά έχουν άριστα μακροχρόνια αποτελέσματα (15).
Γενικά η αρθροπλαστική μπορεί να θεωρηθεί μία
ασφαλής επέμβαση. Ο Pulido το 2008 σε μια ανασκόπηση 15383 αρθροπλαστικών γόνατος και ισχίου που
έγιναν από το 2000 έως το 2006 βρήκε πως το ποσοστό των επιπλοκών ήταν υψηλότερο σε αρθροπλαστι-
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κές γόνατος και επεμβάσεις αναθεώρησης. Ο αριθμός
των θανάτων ήταν πολύ μικρός (22 ή 0,16%) και εμφανίστηκαν 486 (3,16%) μείζονες συστηματικές επιπλοκές
με σημαντικότερες την πνευμονική εμβολή (152 ή περίπου 1%), την ταχυαρρυθμία (92 ή περίπου 0,6%) και το
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (36 ή 0,23%).Υπήρξαν
επίσης 109 (0,7%) μείζονες τοπικές επιπλοκές όπως
εξάρθρημα, περιπροθετικό κάταγμα και φλεγμονή (16).
ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΠΤΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
Η οστεοπόρωση είναι μια συστηματική μεταβολική
νόσος του σκελετού, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα με ταυτόχρονη αλλοίωση της μικροαρχιτεκτονικής του οστού με αποτέλεσμα τη μειωμένη
μηχανική αντοχή των οστών και τον αυξημένο κίνδυνο
καταγμάτων. Το κάταγμα , το οποίο προκαλείται από
φορτίσεις χαμηλής ενέργειας σε οστά μειωμένης αντοχής είναι η τελική έκβαση της οστεοπόρωσης, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα από τα μεγαλύτερα
σύγχρονα ιατροκοινωνικά προβλήματα.
Υπολογίζεται ότι 10000000 άνθρωποι στις ΗΠΑ
πάσχουν από οστεοπόρωση και ότι άλλα 34000000
άνθρωποι είναι σε κίνδυνο εμφάνισης της νόσου (17). Η
χαμηλή οστική πυκνότητα προδιαθέτει στην εμφάνιση
καταγμάτων. Ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοπορωτικού
κατάγματος κατά τη διάρκεια της ζωής είναι πολύ
υψηλός και κυμαίνεται μεταξύ 40-50% στις γυναίκες
και 13-22% στους άνδρες (18). Τα συχνότερα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι τα κατάγματα του ισχίου, της πηχεοκαρπικής και της σπονδυλικής στήλης.
Για τα περισσότερα κατάγματα ο κίνδυνος εμφάνισης
κατά τη διάρκεια της ζωής μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας , ενώ αντίθετα για τα κατάγματα του
ισχίου παραμένει περίπου σταθερός μέχρι και τα 80
έτη περίπου, όταν η πιθανότητα θανάτου είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα κατάγματος, οπότε και
αρχίζει να μειώνεται (19).
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με κάταγμα ισχίου έχουν
υψηλό σχετικό κίνδυνο δεύτερου κατάγματος του ισχίου, που κυμαίνεται από 2,4 έως 5, και σχεδόν το ήμισυ
των νέων κατάγματα συμβαίνουν εντός των πρώτων
2 ετών. Η κατάλληλη θεραπεία, που συμπεριλαμβάνει τα συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D και
τα διφωσφονικά είναι γνωστό ότι αυξάνει την οστική
πυκνότητα και μειώνει τον κίνδυνο νέου κατάγματος
εντός του έτους (20).
Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι συνήθως οι ορθοπεδικοί δεν εντοπίζουν τους ασθενείς οι οποίοι ενδέχεται να ωφεληθούν από την φαρμακολογική θερα-

πεία. Ο Freedman και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν
μια σειρά από ασθενείς οι οποίοι υπέστησαν κάταγμα περιφερικού άκρου της κερκίδας και διαπίστωσαν
ότι έλαβαν ανεπαρκή θεραπεία για οστεοπόρωση (21).
Οι Torgerson και Dolan διαπίστωσαν ότι, μετά από
οστεοπορωτικά κατάγματα, μόνο οι ασθενείς με κατάγματα σπονδυλικής στήλης έλαβαν φαρμακευτική
αγωγή κατά της οστεοπόρωσης. Ασθενείς οι οποίοι
υπέστησαν κάταγμα του εγγύς τμήματος του μηριαίου οστού δεν έλαβαν αγωγή (22). Ομοίως, ο Gardner
και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι οι ηλικιωμένοι
ασθενείς και οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που εισάγονται στο νοσοκομείο με διάγνωση κάταγμα του
αυχένα του μηριαίου χαμηλής ενέργειας δε λάμβαναν
θεραπεία για οστεοπόρωση (23).
Το 2000 στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι συνέβησαν
3.790.000 οστεοπορωτικά κατάγματα και από αυτά
τα 890.000 αφορούσαν κατάγματα ισχίου. Το 2007 ο
αριθμός καταγμάτων ισχίου αυξήθηκε από 30 έως
100% ανάλογα με τη χώρα. Το άμεσο κόστος για την
αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων
στην Ευρώπη υπολογίζεται σε πάνω από 36 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως (24).
Η ελαττωμένη οστική πυκνότητα αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα αλλά δεν μπορεί από μόνη της
να προκαλέσει κάταγμα. Το κάταγμα είναι συνήθως
αποτέλεσμα πτώσης. Οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν τόσο
αυξημένη συχνότητα όσο και αυξημένο ποσοστό τραυματισμών από πτώσεις και η σοβαρότητα των επιπλοκών που συνδέονται με την πτώση αυξάνεται σταθερά μετά την ηλικία των 65 (25). Η θνησιμότητα λόγω
πτώσεων αυξάνει δραματικά με την αύξηση της ηλικίας
και στα δύο φύλα, με τις πτώσεις να αποτελούν την
έκτη αιτία θανάτου στα άτομα 65 ετών πάνω (26). Μία
στις δέκα πτώσεις οδηγεί σε τραυματισμούς, όπως κάταγμα ισχίου, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, σοβαρές κακώσεις μαλακών μορίων και κακώσεις της κεφαλής (25).
Οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία των επισκέψεων στα
τμήματα εκτάκτων περιστατικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και η παραμονή στο νοσοκομείο είναι σχεδόν
διπλάσια σε χρόνο μετά από μια πτώση από ό, τι
για τους ηλικιωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται για
άλλες αιτίες (27). Οι πτώσεις και τα κατάγματα που
προκαλούνται απ΄αυτές είναι η σημαντικότερη αιτία
κινητικής ανεπάρκειας σε ηλικιωμένους.
Οι παράγοντες κινδύνου για πτώσεις σε ηλικιωμένους μπορούν να ταξινομηθούν σε εγγενείς και εξωτερικούς. Οι εγγενείς περιλαμβάνουν την ελαττωμένη
φυσική δραστηριότητα, την άνοια, την κατάθλιψη, τις
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διαταραχές όρασης, αισθητηριακές και μυϊκές διαταραχές των κάτω άκρων, προηγούμενο ΑΕΕ, ζάλη, διαταραχές ισορροπίας και βάδισης και ηλικία μεγαλύτερη των 80 ετών. Οι εξωτερικοί περιλαμβάνουν περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως σκάλες και εμπόδια
που μπορούν να προκαλέσουν πτώσεις.
Οι πιο σοβαροί τραυματισμοί που εμφανίζονται
στους γηριατρικούς ασθενείς είναι τα πυελικά κατάγματα. Το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας είτε οξέως
ή από καθυστερημένες επιπλοκές των πυελικών καταγμάτων (αιμορραγία ή σήψη) είναι σχεδόν 17%, αλλά
πλησιάζει το 81% σε ηλικιωμένους ασθενείς με ανοιχτά
κατάγματα της πυέλου (28).
Τα πιο συχνά κατάγματα σε ηλικιωμένους ασθενείς που είναι και η αιτία των περισσότερων θανάτων από πτώση είναι τα κατάγματα της περιοχής του
ισχίου. Υπάρχουσες μελέτες εκτιμούν την ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα για έναν ασθενή με κάταγμα του
ισχίου μεταξύ 4% και 12% (5-11), ενώ η θνησιμότητα 1
χρόνου είναι 12 -37% (29).
Οι γηριατρικοί ασθενείς με κατάγματα αντιμετωπίζονται συνήθως σε ορθοπαιδικές κλινικές από τη
στιγμή της εισαγωγής στο νοσοκομείο μέχρι και την
άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Οι ασθενείς αυτοί όμως
εμφανίζουν πολλά συνοδά νοσήματα που και θα ήταν
ιδανικό η αντιμετώπιση τους να γίνεται σε συνεργασία με γηριάτρους.
Ο συνολικός στόχος της θεραπείας είναι η έγκαιρη κινητοποίηση, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν
οι επιπλοκές που σχετίζονται με την παρατεταμένη
κατάκλιση και να επιστρέψει ο ασθενής στην προ του
τραυματισμού λειτουργική δραστηριότητα. Υπάρχει
σχεδόν καθολική συναίνεση μεταξύ των ορθοπαιδικών χειρουργών ότι τα κατάγματα του ισχίου απαιτούν χειρουργική σταθεροποίηση, αλλά η χειρουργική
αντιμετώπιση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών φέρνει μαζί της μια σειρά από ζητήματα που απαιτούν
σοβαρή εξέταση.
Η γρήγορη κινητοποίηση των ασθενών αυτών
μέσω χειρουργικής σταθεροποίησης του κατάγματος
τους, βοηθά στην πρόληψη των ελκών κατάκλισης,
των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, της
ατελεκτασίας και των λοιμώξεων του αναπνευστικού,
της θρομβοφλεβίτιδας, της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής.
Ο Sherk και οι συνεργάτες του σύγκριναν τα αποτελέσματα της εσωτερικής οστεοσύνθεσης έναντι της συντηρητικής αντιμετώπισης σε έναν πληθυσμό ηλικιωμένων ασθενών με κάταγμα του ισχίου. Το ποσοστό θνη-
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σιμότητας σε 16 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό ήταν
άνω του 50% για τους 45 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν
συντηρητικά. Αυτό το ποσοστό θνησιμότητας μειώθηκε
στο 28% για τους 53 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
άμεση χειρουργική σταθεροποίηση (30). Σε μια αναδρομική μελέτη της χειρουργικής έναντι της συντηρητικής
αντιμετώπισης υπερηλίκων με κάταγμα του ισχίου, ο
Ooi και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν τα αποτελέσματα 84 ασθενών σε μια χρονική περίοδο 2 ετών. Οι
συγγραφείς διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των επιπλοκών στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά ήταν υψηλότερο (63%) από αυτό που παρατηρήθηκε στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική
σταθεροποίηση (43%). Τα ποσοστά θνησιμότητας στον
1ο και 2ο χρόνο μετά τον τραυματισμό ήταν υψηλότερα στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά
(45% και 58%, αντίστοιχα) σε σύγκριση με αυτά που παρατηρήθηκαν στους χειρουργημένους ασθενείς (30% και
41%, αντίστοιχα). Επιπλέον, η χειρουργική αντιμετώπιση
οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ασθενών
ικανών για ανεξάρτητη βάδιση σε σύγκριση με εκείνους
οι οποίοι υποβλήθηκαν σε συντηρητική θεραπεία (31).
Ανάλογα με τη μελέτη και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, τα ποσοστά εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης
μετά από κάταγμα ισχίου κυμαίνονται από 30% έως
60%. Η συχνότητα της πνευμονική εμβολή μετά από
κάταγμα ισχίου κυμαίνεται από 4,3% σε 24% στη βιβλιογραφία, με τη συχνότητα των θανατηφόρων πνευμονικών εμβολών να κυμαίνεται από 0,5% -12,9% (32).
Ο στόχος της αποκατάστασης των ηλικιωμένων
ασθενών με κάταγμα του ισχίου είναι η γρήγορη κινητοποίηση. Στην κλινική μας, η κινητοποίηση αρχίζει την
1η μετεγχειρητική ημέρα και ακολουθεί ένα συγκεκριμένο
πρωτόκολλο ανάλογα με το είδος του κατάγματος, τη
μέθοδο σταθεροποίησης και τη σταθερότητα. Γενικά σε
σταθερή οστεοσύνθεση, ο ασθενής μετεγχειρητικά επιτρέπεται να φορτίσει με όσο βάρος μπορεί να ανεχτεί.
Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς με κάταγμα
ισχίου τείνουν να περιορίσουν οικειοθελώς την φόρτιση
στο τραυματισμένο άκρο. Την 1η μετεγχειρητική ημέρα, ο
στόχος της θεραπείας είναι ο ασθενής να είναι σε θέση
να κάνει 15 βήματα με μέτρια βοήθεια. Η απόσταση αυξάνεται σε 20 βήματα με την ελάχιστη δυνατή βοήθεια για
τη 2η μετεγχειρητική ημέρα. Την 3η μετεγχειρητική ημέρα, ο
στόχος της θεραπείας είναι βάδιση στη διπλάσια απόσταση με την ελάχιστη βοήθεια. Μια περαιτέρω αύξηση
της απόστασης βάδισης εμφανίζεται στην 4η μετεγχειρητική ημέρα με την προσθήκη της ανάβασης σκάλας.
Συνήθως, ένας ασθενής θα παραμείνει στο νοσο-
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κομείο για 2 έως 5 ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση για κάταγμα ισχίου. Η έξοδος από το νοσοκομείο
είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί τη συνεργασία του ασθενούς και της οικογένειάς του ή της
κοινωνικής λειτουργού. Η περιπατητική ικανότητα, το
κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης, και η οικονομική κατάσταση είναι τα κριτήρια για την επιλογή του σπιτιού,
μιας μονάδας αποκατάστασης, ή κάποιας μονάδας
χρόνιας νοσηλείας ως τόπο μεταφοράς του ασθενούς
μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.
Λόγω της πολυπλοκότητας της θεραπείας των ηλικιωμένων ασθενών, πρέπει η περίθαλψη τους να είναι
συνολική και ολοκληρωμένη, από ομάδες υγειονομικού
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Αρκετές μελέτες
έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα αυτών

των πρωτοκόλλων συνεργασίας, στη θεραπεία των
ηλικιωμένων ασθενών με ένα κάταγμα ισχίου (28).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα ορθοπαιδικά προβλήματα των ηλικιωμένων
ασθενών αποτελούν ένα σύνθετο ιατροκοινωνικό πρόβλημα που θα μεγεθύνεται με την πάροδο των χρόνων
και τη γήρανση του πληθυσμού. Ο ηλικιωμένος ασθενής
εμφανίζει σύνθετα προβλήματα που απαιτούν άμεση
αντιμετώπιση με απώτερο στόχο την ταχύτερη δυνατή
επαναφορά στην πρότερη λειτουργική κατάσταση. Στις
περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο να δοθεί η δυνατότητα
στον ηλικιωμένο ασθενή να αυτοεξυπηρετείται χωρίς
να χρειάζεται καθημερινή βοήθεια.

Εικόνα 1. Τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά της οστεοαρθρίτιδας είναι η εμφάνιση οστεοφύτων, η ασύμμετρη στένωση του μεσάρθριου διαστήματος, η σκλήρυνση του υποχόνδριου οστού και η εμφάνιση κύστεων.
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Γηριατρική Ουρολογία
Ι Ξωξάκος1, Δ Κοντοθανάσης2
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Ειδεικευόμενος Ιατρός, 2 Επιμελητής Α’, Ουρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός»
Οι δυτικές κοινωνίες δέχονται έντονες πιέσεις στα ράγοντες που δημιουργούν την ανάγκη εισόδου του
ασφαλιστικά συστήματα υγείας τους από το γεγονός ηλικιωμένου σε οίκο ευγηρίας11.
ότι η αναλογία των ενηλίκων τρίτης ηλικίας στον γενιΚαταστάσεις όπως οι νοητικές διαταραχές και η
κό πληθυσμό αυξάνει δραματικά.
ακινητοποιήση λόγω αρθροπαθειών (ουρική αρθρίτις)
Στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οι παθήσεις του σχετίζονται έντονα με εμφάνιση ακράτειας ούρων με
ουροποιογεννητικού συστήματος είναι ιδιαιτέρως συ- αποτέλεσμα να αυξηθεί ο βαθμός εξάρτησης του ηλιχνές.
κιωμένου12,13.
Υπάρχει ανάγκη για ισχυρά επιστημονικά δεδοΗ ύπαρξη ακράτειας προδιαθέτει τους ηλικωμέμένα τόσο για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας νους σε πτώσεις14.
του ουρποιητικού του ηλικιωμένου ασθενούς, όσο και
Η συνύπαρξη ακράτειας και νοητικής διαταραχής
για την διαγνωστική προσέγγιση και κυρίως για την προκαλεί τεράστια δυσχέρεια στην αποκατάσταση ηλιθεραπεία των ασθενών αυτών. Ιδιαίτερη επιστημονική κιωμένων ασθενών μετά από ασθένεια και την επιστροτεκμηρίωση και αποσαφήνιση χρειάζεται για τον ρόλο φή τους στο πρότερο κοινωνικό τους περιβάλλον15.
των διαφόρων χειρουργικών θεραπειών στις ουρολοΗ παραμονή σε οίκο ευγηρίας αυξάνει την πιθανόγικές παθήσεις της τρίτης ηλικίας.
τητα εμφάνισης ακράτειας ούρων16,17.
Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι συχνότερες
Η εμφάνιση ακράτειας ούρων στους ηλικιωμένους
παθήσεις της Γηριατρικής Ουρολογίας καθώς και η δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν η αναπόφευκτη συπρόσφατη βιβλιογραφία γι’αυτές.
νέπεια του γήρατος. Προληπτικά μέτρα, διαγνωστικές
προσεγγίσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι δυΙ. ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
νατόν να συμβάλλουν στην βελτίωση ή και στην εξά18
Η ακράτεια ούρων είναι κοινή διαταραχή στους λειψη της ακράτειας σε σημαντικό αριθμό ασθενών .
ηλικιωμένους. Η συχνότητα εμφάνισής της αυξάνει με
Μορφές ακράτειας ούρων
την ηλικία τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες1,2,3.
Η οξέια εμφάνιση ακράτειας στους ηλικιωμένους
Η συνολική επίπτωση στους άνδρες, αυξάνεται είναι συνήθως παροδική και οφείλεται σε μη ουρολοαπό 6,1% στα 65 έτη σε 28,2% στα 90 έτη2.
γικά αίτια, όπως η πολυφαρμακία.
Στις γυναίκες με μέση ηλικία 76,9(+/- 5) έτη, 41%
Η χρόνια ακράτεια ούρων διακρίνεται σε: ακράτεια
αναφέρουν επεισόδια ακράτειας και 14% υποφέρουν προσπαθείας, ακράτεια επιτακτικού τύπου, ακράτεια
από ακράτεια σε καθημερινή βάση.
εξ υπερπληρώσεως και λειτουργική ακράτεια. Η μιΣυνυπάρχουσες παθήσεις όπως παχυσαρκία, κτού τύπου ακράτεια είναι πολύ συνηθισμένη.
εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια αποφρακτική πνευμοΣτην ακράτεια προσπαθείας στους ηλικιωμένους
νοπάθεια κ.λ.π, προδιαθέτουν στην εμφάνιση ακρά- φαίνεται ότι συμβάλλει η απόπτωση των κυττάρων
τειας στους ηλικιωμένους4.
του ραβδοσφυγκτηριακού μηχανισμού19,20.
Η ύπαρξη ακράτειας ούρων επηρεάζει αρνητικά
Οι νευρολογικές παθήσεις όπως το εγκεφαλικό
την αυτοεκτίμηση, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμ- επεισόδιο δυνατόν να προκαλέσουν επιτακτικού τύφάνισης κατάθλιψης, επηρεάζει την κοινωνική ζωή και που ακράτεια.
τις καθημερινές δραστηριότητες και αυξάνει την εξάρΑκράτεια από υπερπλήρωση προκαλείται από
τηση του ηλικιωμένου από αυτούς που του παρέχουν πτωχή συσταλτικότητα του εξωστήρα μυός και ελατφροντίδα5,6,7,8,9,10.
τωμένη αισθητικότητα της υπερπλήρους ουροδόχου
Η ακράτεια είναι ένας από τους κυριότερους πα- κύστεως. Εμφανίζεται σε χρόνιες καταστάσεις όπως
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ο σακχαρώδης διαβήτης και ορισμένες νευρολογικές
διαταραχές.
Μια ιδιαίτερη μορφή ακράτειας για στους υπερήλικες είναι ο μικτός τύπος ακράτειας από επιτακτικότητα και υπερχείλιση. Οφείλεται στην παράδοξη
συνύπαρξη υπερδραστηριότητας του εξωστήρα μυός
και μειωμένης συσταλτικότητάς του21.
Η λειτουργική ακράτεια οφείλεται σε καταστάσεις
που ελαττώνουν την κινητικότητα ή την επίγνωση
(αρθροπάθειες, άνοια).
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην νυκτουρία
των ασθενών με λειτουργική ακράτεια, διότι σχετίζεται με στέρηση ύπνου και κίνδυνο πτώσεων.
Ωστόσο η παθοφυσιολογία της νυκτουρίας στους
ηλικιωμένους δεν έχει κατανοηθεί και διερευνηθεί λεπτομερώς.

Διαγνωστική Προσέγγιση
Η λήψη ιστορικού και η φυσική εξέταση αποτελούν
την βάση για την διάγνωση και την περαιτέρω προσέγγιση/θεραπεία του ασθενούς. Ωστόσο τα υπάρχοντα ειδικά ερωτηματολόγια δεν έχουν επαρκώς
αξιολογηθεί όσο αφορά την χρησιμότητά τους στους
ηλικιωμένους22,23.
Μία μελέτη έδειξε πτωχή συσχέτιση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων με τα ουροδυναμικά ευρήματα
σε ηλικιωμένους ασθενείς24.
Ο ρόλος των ουροδυναμικών εξετάσεων στην εκτίμηση της ακράτειας ούρων σε γηριατρικούς ασθενείς
παραμένει σημείο ασυμφωνίας. Μία επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνέστησε ότι η ουροδυναμική μελέτη δεν είναι απαραίτητη σαν βασική εξέταση ρουτίνας για την ακράτεια, πιθανώς όμως να είναι
σημαντική για την εκτίμηση γηριατρικού ασθενούς που
είναι υποψήφιος για χειρουργική αντιμετώπιση της
ακράτειάς του25,26,27.
Ωστόσο υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν
ότι απλές κλινικές δοκιμασίες όπως η πρόκληση βήχα
και ο χειρισμός Valsalva μπορούν να διαφοροδιαγνώσουν επαρκώς την ακράτεια προσπαθείας από άλλες
μορφές ακράτειας28.
Άλλοι ερευνητές επιχειρηματολογούν υπέρ της αξίας των ουροδυναμικών και βιντεοουροδυναμικών μελετών στην διάγνωση του αιτίου της ακράτειας29,30.

Θεραπεία
Α. Θεραπείες συμπεριφοράς
Η επανεκπαίδευση κύστης, οι ασκήσεις του πυε-

143

λικού εδάφους και η προγραμματισμένη ούρηση συστήνονται σαν 1η επιλογή θεραπείας για γηριατρικούς
ασθενείς25,31. Η αποτελεσματικότητά τους όμως στους
ηλικιωμένους έχει πλημελώς μελετηθεί32. Όλες οι ανωτέρω θεραπείες έχουν κάποια αποτελεσματικότητα
υπό την προυπόθεση ότι συνεχίζονται σε βάθος χρόνου 33,34,35,36.
Έχει μελετηθεί η χρήση αντιχολινεργικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της επιτακτικού τύπου
ακράτειας σε σύγκριση ή σε συνδυασμό με θεραπείες
συμπεριφοράς, βιοανάδρασης και ασκήσεις πυελικού
εδάφους37,38,39. Φαίνεται ότι ο συνδυασμός της οξυβουτυνίνης με μια συντηρητική μέθοδο είναι αποτελεσματικότερος από το placebo μόνο39, την φαρμακευτική
μονοθεραπεία ή την θεραπείας συμπεριφοράς ως μονοθεραπεία38,39.
Β. Φαρμακοθεραπεία
Τα αντιμουσκαρινικά χολινεργικά (οξυβουτυνίνη,
τολτεροδίνη) είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση
της επιτακτικού τύπου ακράτειας στους ηλικιωμένους
ασθενείς, ωστόσο πολλοί από αυτούς τα διακόπτουν
λόγω των σημαντικών παρενεργειών τους. Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι σε διαδικασία έρευνας και
παραγωγής νεοτέρων ‘’ουροεκλεκτικών’’ αντιμουσκαρινικών ουσιών, με λιγότερες παρενέργειες.
Η αξία της χρήσης τοπικών κολπικών οιστρογόνων στην αντιμετώπιση της ακράτειας προσπαθείας
αμφισβητείται. Ωστόσο σε μεταανάλυση υποστηρίχθηκε ότι η υποκατάσταση οιστρογόνων υποκειμενικά
βελτιώνει τα συμπτώματα της ακράτειας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες40.
Υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για την φαρμακοθεραπεία της ακράτειας προσπαθείας σε γηριατρικούς
πληθυσμούς.
Γ. Εναλλακτικές θεραπείες
Υπάρχουν σχεδόν καθόλου μελέτες για τον ρόλο
της βελονοθεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ωστόσο το ενδιαφέρον γι’αυτού του τύπου τις θεραπείες
αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Σε μία πιλοτική
μελέτη, 12 από 15 γυναίκες μέσης ηλικίας 76,4 ετών,
που υπεβλήθησαν σε βελονισμό για επιτακτικού ή μικτού τύπου ακράτεια που δεν είχαν ανταποκριθεί σε
προηγούμενη φαρμακοθεραπεία ή θεραπεία συμπεριφοράς, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μετά από
παρακολούθηση 3 μηνών41.
Δ. Χειρουργική θεραπεία
Η χειρουργική θεραπεία θεωρείται θεραπεία εκλογής για την ακράτεια προσπαθείας σε σχετικά νέες
γυναίκες. Για τις ηλικιωμένες γυναίκες με ακράτεια
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προσπαθείας, οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας θεωρούνται ως πρώτη επιλογή25.
Η ποιότητα των συγκριτικών μελετών για τις διάφορες χειρουργικές μεθόδους αντιμετώπισης της
ακράτειας εκ προσπαθείας είναι σχετικά χαμηλή. Το
γεγονός αυτό έχει επισημανθεί και έχουν γίνει οι αντίστοιχες συστάσεις από σημαντικούς επιστημονικούς
και επαγγελματικούς οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας25,42,43.
Ο κίνδυνος νοσηρότητας και θνητότητας σε γηριατρικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική
θεραπεία για ακράτεια είναι όμοιος με άλλες μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις. Σε μία αναδρομική μελέτη με 66478 ασθενείς οι συγγραφείς κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι χειρουργική για ακράτεια μπορεί να
επιτελεσθεί με ασφάλεια σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Επίσης συμπέραναν ότι οι συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις στους ηλικιωμένους ασθενείς
συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην μετεγχειρητική
νοσηρότητα και θνητότητα και όχι η ηλικία από μόνη
της44.
Μία από τις επεμβάσεις ελάσσονος χειρουργικής
βαρύτητας για την αντιμετώπιση της ακράτειας από
προσπάθεια που οφείλεται σε ανεπάρκεια του σφυγκτηριακού μηχανισμού είναι η ενδοσκοπική υποβλεννογόνια έγχυση διογκωτικών υλών στον αυχένα της
κύστης. Οι εγχύσεις αυτές είναι αποτελεσματικές στις
ηλικιωμένες γυναίκες σε ποσοστό 77% μετά από διετή
παρακολούθηση45. Η επέμβαση αυτή μπορεί να χρειασθεί και δύναται να επαναληφθεί. Οι περισσότερες
μελέτες συμφωνούν στο ότι η αποτελεσματικότητα
των εγχύσεων είναι ανεξάρτητη από την ηλικία της
ασθενούς46,47,48.
Η αποτελεσματικότητα της ανάρτησης του αυχένα
της κύστεως με διακολπική ή οπισθοηβική προσπέλαση έχει μελετηθεί σε ηλικιωμένους ασθενείς και έχει
διαπιστωθεί ότι η ανάρτηση τύπου Raz (διακολπική)
μπορεί να επιτελεσθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα της ηλικίας της ασθενούς49.
Οι διακολπικές ή διακοιλιακές επεμβάσεις τύπου
sling (αιώρας) χρησιμοποιούν ένα μόσχευμα το οποίο
τοποθετείται κάτω από την ουρήθρα παρέχοντας
έτσι στήριξη και ελαττώνοντας την κινητικότητα της
ουρήθρας, σε ασθενείς με ακράτεια προσπαθείας. Η
επέμβαση αυτή έχει διαπιστωθεί ότι είναι ίσης αποτελεσματικότητας και παρουσιάζει ίδια συχνότητα επιπλοκών στις γυναίκες ανεξάρτητα ηλικίας50.
Η μοντέρνα θεραπεία της ακράτειας προσπαθείας
είναι η χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσης (TVT),

δηλαδή ένα sling (αιώρα) από συνθετικό δίκτυ που τοποθετείται υπό την ουρήθρα. Τα αποτελέσματα της
εφαρμογής της τεχνικής στους ηλικιωμένους ασθενείς
κρίνονται ικανοποιητικά51.

Προτεινόμενα πεδία ερεύνης
Η Αμερικανική Γηριατρική Εταιρία (American
Geriatrics Society) το 2001 πρότεινε στην ιστοσελίδα
της την αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα όσον
αφορά την ακράτεια σε ηλικιωμένους ασθενείς στα
ακόλουθα θέματα:
1. Παθοφυσιολογία της νυκτουρίας, η οποία επισυμβαίνει σε μια πληθώρα περιπτώσεων (καρδιακή
ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, φλεβική ανεπάρκεια,
διαταραχές ύπνου, υπερπλασία προστάτη κλπ).
2. Έλεγχος της αξιοπιστίας των νέων καθώς και
των ήδη υπαρχόντων ερωτηματολογίων που εκτιμούν
τις μορφές και την βαρύτητα της ακράτειας σε ηλικιωμένους ασθενείς.
3. Αναδρομικές μελέτες για το εάν η χρήση των ουροδυναμικών και απεικονιστικών εξετάσεων βοηθάει
σημαντικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
της ακράτειας των ηλικιωμένων.
4. Σε περίπτωση που οι αναδρομικές μελέτες δείξουν αποτελεσματικότητα, το ίδιο θέμα θα πρέπει να
ελεγχθεί με τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες.
5. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της
ασφάλειας των αντιχολινεργικών/ αντιμουσκαρινικών φαρμάκων στην ακράτεια των ηλικιωμένων.
6. Μελέτες για την αποτελεσματικότητα της βελονοθεραπείας στην αντιμετώπιση της επιτακτικού ή μικτού τύπου ακράτειας των ηλικιωμένων.
7. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων ουρηθροανάρτησης και τύπου sling (αιώρας) σε
μεγάλο βάθος χρόνου.
8. Έρευνα για την αποσαφήνιση των παραγόντων
που θα ξεχωρίσουν το ποιοί ηλικιωμένοι ασθενείς
θα ωφεληθούν περισσότερο από την πρώιμη απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση της ακράτειάς τους,
αντί της συντηρητικής θεραπείας.
9. Η μελέτη του ανωτέρω (8) θα μπορούσε να
οδηγήσει περαιτέρω στην ανάπτυξη και αξιολόγηση
προγνωστικών μοντέλων, για την καθοδήγηση των θεραπευτικών αποφάσεων στις διάφορες μορφές της
ακράτειας των ηλικιωμένων.
Την τελευταία δεκαετία υπήρξε έρευνα επικεντρωμένη στους ανωτέρους τομείς, ως ακολούθως:
Σε άρρενες πληθυσμούς με προστάτη φυσιολογικού μεγέθους και χωρίς συμπτώματα απόφραξης
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από Καλοήθη Υπερτροφία Προστάτη η νυκτουρία είναι
πολύ συχνή και επιδεινώνεται με την αύξηση της ηλικίας του ασθενούς151.
Φαίνεται ότι η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης μειώνεται κατά την διάρκεια της νύκτας152.
Η νυκτουρία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για πτώση στους ηλικιωμένους.
Η αντιμετώπισή της συνίσταται στην ελάττωση
της πρόσληψης υγρών πριν την κατάκλιση καθώς και
στην χρήση αντιχολινεργικών τελευταίας γενιάς που
έχουν λιγότερες παρενέργειες.
Τόσο η ακράτεια προσπαθείας όσο και η επιτακτικού τύπου ακράτεια απαντώνται στο 50% μιας μεγάλης ομάδας γυναικών που μελετήθηκε, με μέση ηλικία
68 ετών. Η καθημερινή κατανάλωση καφέ συνδέθηκε
με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ακράτειας153.
Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο SF-36, το
οποίο αναφέρεται στην συνολική ποιότητα ζωής με
βάση την υγεία του ερωτούμενου, ερευνητές έδειξαν
ότι η ακράτεια σε ασθενείς μεγαλυτέρους των 65 ετών
επηρεάζει σημαντικά αρνητικά την ποιότητα ζωής
τους154.
Το ειδικό ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής
σχετιζόμενη με την ακράτεια (I-QoL) εμφανίζεται να
αξιολογεί επαρκώς το βαθμό δυσφορίας που προκαλεί η ακράτεια σε ηλικιωμένους ασθενείς155. Το I-QoL
δείχνει παραδόξως ‘’καλύτερες’’ μετρήσεις σε ασθενείς
άνω των 60 ετών, σε σχέση με νεότερους ασθενείς με
ακράτεια, διότι οι πλέον ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν
με μεγαλύτερη στωικότητα το πρόβλημα156.
Η μετρημένη χωρητικότητα της κύστης καθώς και
η ικανότητα του ατόμου να καταστείλει την επιθυμία
για ούρηση, είναι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες ανάπτυξης επιτακτικού τύπου ακράτειας157. Επειδή υπάρχει συχνά ασυμφωνία μεταξύ ουροδυναμικών
ευρημάτων και κλινικής απάντησης σε θεραπεία158,
έχουν προταθεί νέες τεχνικές αξιολόγησης της ακράτειας, όπως η φορητή συσκευή ουροδυναμικού ελέγχου159. Οι υπερασπιστές της χρήσης του ουροδυναμικού ελέγχου σαν ρουτίνα στις γυναίκες με ακράτεια
στηρίζονται στο γεγονός, ότι από αυτές που έχουν
ουροδυναμικά ευρήματα υπερδραστήριας κύστης,
μόνο το 27,5% έχουν συμπτώματα διαγνωστικά της
υπερδραστήριας κύστης160.
Σε γυναίκες ασθενείς 50 -74 ετών, ο προθεραπευτικός ουροδυναμικός έλεγχος δεν επηρέασε το τελικό
αποτέλεσμα αν και οδήγησε σε αλλαγή διάγνωσης και
θεραπείας στο 26% των ασθενών. Κατά συνέπεια ο
ουροδυναμικός έλεγχος πιθανόν δεν συστήνεται σαν
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έλεγχος ρουτίνας πριν την χορήγηση της πρώτης
γραμμής θεραπείας της ακράτειας161.
Τα νεότερα αντιμουσκαρινικά αντιχολινεργικά
φάρμακα (τολτεροδίνη, νταριφαινακίνη και σολιφαινακίνη) έχουν μελετηθεί και θεωρούνται αποτελεσματικά
και ασφαλή για τους ηλικιωμένους ασθενείς, ωστόσο
χρήζουν περαιτέρω μελέτης σε βάθος χρόνου στους
γηριατρικούς ασθενείς162,163,164.
Οι θεραπείες τροποποίησης συμπεριφοράς
(behavioral therapy) της κύστης σε γυναίκες με ερεθιστικά συμπτώματα, μόνες τους ή σε συνδυασμό με
αντιχολινεργικά δείχνουν να είναι τουλάχιστον τόσο
αποτελεσματικές όσο και η μονοθεραπεία με αντιχολινεργικά στον έλεγχο της ακράτειας165.
Η βελονοθεραπεία συνεχίζει να υπόσχεται σημαντική βελτίωση της ακράτειας γυναικών 66-82 ετών166
ή και νεοτέρων167.
Η ενδοκυστική έγχυση botulinum toxin για έλεγχο
της επιτακτικού τύπου ακράτειας είναι αποτελεσματική, αλλά επιφέρει σημαντικές επιπλοκές σε ηλικιωμένους ασθενείς168.
Οι διακολπικές ουρηθροαναρτήσεις έχουν την ίδια
αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα ηλικίας, ακόμα και
στην όγδοη δεκαετία της ζωής169. Ωστόσο οι επεμβάσεις τύπου Raz και Stamey δεν είναι αποτελεσματικές
στις ηλικιωμένες γυναίκες170, 171.Η χρήση κολπικής ταινίας ελευθέρας τάσης είναι αποτελεσματική σε βάθος
χρόνου σε γυναίκες με αμιγή ακράτεια προσπαθείας,
αλλά σε ασθενείς με μικτού τύπου ακράτεια η αποτελεσματικότητα μειώνεται από 60% στην τετραετία
στο 30% στην οκταετία172. Ο συνδυασμός προσθίας
κολπορραφής για κυστεοκήλη με ουρηθροανάρτηση
τύπου sling, είναι ασφαλής και αποτελεσματικός σε
ηλικιωμένες γυναίκες173. Η χειρουργική διόρθωση της
πρόπτωσης των πυελικών οργάνων είναι εφικτή με
ασφάλεια στην όγδοη δεκαετία της ζωής, προσφέροντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ικανοποιήσης της
ασθενούς174. Η ενδοσκοπική υποβλεννογόνια έγχυση
διογκωτικών υλικών στο ύψος του αυχένα της κύστης
σε ηλικιωμένες γυναίκες είναι μικρότερης βαρύτητας
επέμβαση σε σχέση με την τοποθέτηση ηβοκολπικού
sling (αιώρας), ωστόσο η αποτελεσματικότητά της σε
βάθος χρόνου είναι σαφώς υποδεέστερη του sling175.
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) καθώς και το
ιστορικό προηγηθείσας χειρουργικής πυέλου είναι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα της συντηρητικής θεραπείας της ακράτειας, όχι όμως η ηλικία της ασθενούς176.
Η βαρύτητα των συμπτωμάτων, ουροδυναμικά
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κριτήρια καθώς και η χρήση φαρμακευτικών ουσιών
είναι προγνωστικοί παράγοντες για την ανταπόκριση
της ακράτειας στην θεραπεία με ασκήσεις πυελικού
εδάφους177.
Το μορφωτικό επίπεδο και το ιστορικό προηγηθεισών χειρουργικών επεμβάσεων αποτελούν επίσης
προγνωστικούς παράγοντες για την επιτυχία της θεραπείας συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση της ακράτειας προσπαθείας178.
Η παρουσία επιτακτικότητας και επιτακτικού τύπου ακράτειας στους ηλικιωμένους άνδρες είναι παράγοντας μεγαλύτερης θνητότητας στην δεκαετία, πιθανώς λόγω πτώσεων και ατυχημάτων179.
ΙΙ. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Οι ουρολοιμώξεις και η ασυμπτωματική βακτηριουρία εντοπίζονται συχνά στους ηλικιωμένους. Υπάρχει
απόλυτη συμφωνία στο ότι οι συμπτωματικές λοιμώξεις πρέπει να θεραπεύονται. Ωστόσο υπάρχει ασυμφωνία για το εάν η ασυμτωματική βακτηριουρία είναι
παράγοντας κινδύνου αυξημένης θνητότητας52,53,54. Η
ασυμτωματική βακτηριουρία είναι πολλές φορές παροδικό φαινόμενο σε ηλικιωμένες ασθενείς55. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της ασυμτωματικής βακτηριουρίας των ηλικιωμένων γυναικών δεν ωφελεί56,57.
Η βακτηριουρία ασθενών με χρόνιο καθετήρα κύστεως δεν χρήζει θεραπείας. Οι ουρολοιμώξεις ασθενών με πρόσφατο μικράς διαρκείας καθετηριασμό
κύστεως πρέπει να αντιμετωπίζονται, ιδιαίτερα σε
γυναίκες μεγάλης ηλικίας58.
Οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σχετίζονται με την ύπαρξη ακράτειας ούρων ή κυστεοκήλης ή σημαντικού υπολείμματος ούρων μετά ούρηση. Δεν σχετίζονται με την ηλικία
της ασθενούς59.
Οι ασθενείς με κατάγματα κεφαλής μηριαίου είναι
ιδιαίτερα επιρρεπείς στο να αναπτύξουν ουρολοίμωξη
ανεξάρτητα από την ύπαρξη καθετήρα κύστεως60,61.
Η χρήση κολπικών οιστρογόνων αποτελεί τον κορμό της αντιμετώπισης των υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες62,63.
Ο χυμός βατόμουρου έχει επιβεβαιωθεί ότι προφυλάσσει ηλικιωμένους καθώς και ιδρυματισμένους
ασθενείς από υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις64,65,66.

Προτεινόμενα πεδία ερεύνης
Η Αμερικανική Γηριατρική Εταιρία (American
Geriatrics Society) το 2001, πρότεινε στην ιστοσελίδα

της την αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα όσον
αφορά τις ουρολοιμώξεις σε ηλικιωμένους ασθενείς
στα ακόλουθα θέματα:
1. Μελέτες για αποσαφήνιση του ορισμού της ουρολοίμωξης και της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας.
2. Περαιτέρω έρευνα για την φυσική εξέλιξη και
τους δυνητικούς κινδύνους της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας και των ουρολοιμώξεων, καθώς και για
την προληπτική θεραπεία τους.
3. Η έρευνα για νέα αντιβιοτικά κατά των ουρολοιμώξεων θα πρέπει νε περιλαμβάνει τον έλεγχο της
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας αυτών των
φαρμάκων στους γηριατρικούς πληθυσμούς.
Την τελευταία δεκαετία υπήρξε έρευνα επικεντρωμένη στους ανωτέρους τομείς, ως ακολούθως:
Οι ηλικωμένοι που διαβιούν στην κοινότητα, εντός
διετίας, έχουν 24% πιθανότητα εμφάνισης κλινικής ουρολοίμωξης180.
Στους οίκους ευγηρίας το 50% των γυναικών και το
30% των ανδρών έχουν ασυμπτωματική μικροβιουρία.
Η διάγνωση ουρολοίμωξης στους ασθενείς αυτούς θα
πρέπει να τεθεί με κλινικά κριτήρια181,182.
Η ενδοκολπική χρήση οιστρογόνων ελαττώνει σημαντικά την βακτηριουρία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες183.
Η χημειοπροφύλαξη με από του στόματος νιτροφουραντοϊνη είναι αποτελεσματικότερη στην αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων από
την ενδοκολπική χρήση οιστρογόνων184.
Η από του στόματος υποκατάσταση οιστρογόνων
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δεν τις προφυλάσσει από ουρολοιμώξεις185.
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα στον προφυλακτικό
ρόλο των εκχυλισμάτων βατόμουρου (cranberry juice)
για την αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων.
Οι μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις σε ηλικιωμένες
γυναίκες που διαβιούν σε οίκους ευγηρίας αντιμετωπίζονται καλύτερα με τριήμερη χορήγηση σιπροφλοξασίνης σε σύγκριση με επταήμερη χορήγηση186.
Η μακρά θεραπεία (7ημερη - 14ημερη) μιας μη επιπλεγμένης ουρολοίμωξης σε ηλικιωμένη γυναίκα δεν
υπερτερεί της βραχείας θεραπείας (3ημερη – 7ημερη)187.
Η μυκητουρία σε ηλικιωμένους ασθενείς με καθετήρα που διαβιούν σε ιδρύματα, αντιμετωπίζεται κατ’
αρχάς με αλλαγή καθετήρα. Η αλλαγή καθετήρα από
μόνη της ‘’θεραπεύει’’ την μυκητουρία σε 75% των περιπτώσεων. Η από του στόματος χορήγηση φλουκο-
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ναζόλης και οι πλύσεις της κύστης με αμφοτερικίνη
είναι τα δύο επόμενα θεραπευτικά βήματα188.
ΙΙΙ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
1. Καλοήθης Υπερτροφία Προστάτη (Κ.Υ.Π.)
Η ηλικία είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την έναρξη των αποφρακτικών συμπτωμάτων του κατωτέρου ουροποιητικού που σχετίζονται
με την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη68.
Ο κίνδυνος ανάπτυξης εντόνων συμπτωμάτων
που θα οδηγήσουν στην ανάγκη για χειρουργική προστάτου αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία69.
Η φαρμακοθεραπεία για την ΚΥΠ με τους α-1 ανταγωνιστές και τους αναστολείς της 5α αναγωγάσης
έχει οδηγήσει σε περίπου 30% μείωση των χειρουργείων για ΚΥΠ 70,71,72,73,74.
Η φυτοθεραπεία (Pygeum africanum, Hypoxis rooperi,
Serenoa repens) για την ΚΥΠ βελτιώνει τα αποφρακτικά συμπτώματα75, όμως οι περισσότερες σχετικές
μελέτες έχουν πολύ μικρή περίοδο παρακολούθησης
και δεν εστιάζουν σε γηριατρικούς ασθενείς76.
Παρά την χρήση της φαρμακοθεραπείας για την
ΚΥΠ, κάποιοι ασθενείς τελικά θα χρειαστούν χειρουργική επέμβαση. Η αδενωματεκτομή προστάτου
(διουρηθρική ή ανοικτή) είναι ασφαλής και αποτελεσματική επέμβαση ανεξάρτητα από την ηλικία του
ασθενούς77,78,79,80,81. Ωστόσο η ηλικία είναι σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση μετεγχειρητικής στυτικής δυσλειτουργίας82.
Την τελευταία 20ετία έχουν αναπτυχθεί διάφορες
μέθοδοι ελλάσσονος χειρουργικής βαρύτητος για την
αντιπετώπιση της ΚΥΠ (θερμοθεραπεία με μικροκύματα, laser, υπέρηχοι υψηλής εντάσεως,ηλεκτροεξάχνω
ση, ενδοπροστατικά stents, TUNA, κ.λ.π.). Οι περισσότερες μελέτες δεν αναφέρουν αποτελέσματα μακροχρόνιας παρακολούθησης ασθενών και δεν εστιάζουν
σε γηριατρικούς ασθενείς. Τα αποτελέσματα τους είναι κατώτερα των αποτελεσμάτων της διουρηθρικής
προστατεκτομής, η οποία παραμένει θεραπεία εκλογής83,84,85.
IV. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
Η ηλικία θεωρείται σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου προστάτου. Υπάρχει
δυνατότητα για πρώιμη διάγνωση στις περισσότερες
περιπτώσεις, συνδυάζοντας το ειδικό προστατικό
αντιγόνο (PSA) και την δακτυλική εξέταση του προστάτη. Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία συνιστά
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την ετήσια προληπτική εξέταση με PSA και δακτυλική
εξέταση σε όλους τους άνδρες άνω των 50 ετών, που
έχουν προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον 10ετίας86.
Οι Αφροαμερικανοί καθώς και οι συγγενείς 1ου
βαθμού ασθενών με καρκίνο προστάτου πρέπει να ξεκινούν τον προληπτικό έλεγχο σε ηλικία 40-45 ετών.
Ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που παρακολουθούνται ήδη χωρίς ύποπτα ευρήματα είναι πιθανόν
ασφαλές να συνεχίσουν να παρακολουθούνται με
έλεγχο ανά 2ετία87.
Η ηλικία στην οποία ο προληπτικός έλεγχος θα
μπορούσε να σταματήσει με ασφάλεια είναι αντικείμενο αντιγνωμίας και δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. Οι
περισσότεροι ουρολόγοι συμφωνούν, ότι εάν υπάρχει 10ετές προσδόκιμο επιβίωσης και κατά συνέπεια
ανάγκη για ριζική θεραπεία (ακτινοθεραπεία ή ριζική
προστατεκτομή) σε περίπτωση πρώιμης διάγνωσης,
η παρακολούθηση μπορεί να συνεχίζεται. Συνιστάται
λεπτομερής συζήτηση με τον ηλικιωμένο άνδρα για τα
ωφέλη και τους κινδύνους που προκύπτουν από τον
προληπτικό έλεγχο, καθώς και λεπτομερής ενημέρωση
για τις πιθανές μορφές θεραπείας επί ανευρέσεως
καρκίνου προστάτου, προτού ο ηλικιωμένος άνδρας
αποφασίσει/συγκατατεθεί στον προληπτικό έλεγχο88,89.
Τα επίπεδα του PSA σχετίζονται με την ηλικία και
έχει προταθεί η χρήση του PSA ειδικού για την ηλικία
(age-specific PSA) στον καθορισμό των ανά ηλικία φυσιολογικών τιμών PSA90.
Ωστόσο σημαντικοί μελετητές διαφωνούν και επισημαίνουν ότι η εφαρμογή του age-specific PSA οδηγεί
σε μη εντοπισμό τουλάχιστον 20% των ανδρών άνω
των 60 ετών που έχουν καρκίνο προστάτη91.
Πολλοί χειρουργοί ουρολόγοι είναι απρόθυμοι να
υποβάλλουν ασθενείς μεγαλύτερους των 70 ετών σε
ριζική προστατεκτομή. Ωστόσο η σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι το προσδόκιμο επιβίωσης (δηλαδή
η γενική κατάσταση και η ύπαρξη ή απουσία συνοδών
παθήσεων) ενός ασθενούς πρέπει να είναι το κριτήριο
επιλογής για χειρουργείο και όχι η ηλικία από μόνη
της92. Θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει ότι δεν
εδραιωθεί ακόμα με αξιοπιστία μια μέθοδος καθορισμού του προσδοκίμου επιβίωσης σε ατομικό επίπεδο.
Επισημαίνεται επίσης ότι ηλικιωμένοι ασθενείς ανέχονται καλά την ριζική προστατεκτομή, εφ’ όσον έχουν
προσεκτικά ελεγχθεί προεγχειρητικά για αποκλεισμό
σοβαρών προϋπαρχουσών παθήσεων93,94,95.
Η ηλικία επηράζει την απόφαση του ασθενούς
για την επιλογή θεραπείας. Νέοι ασθενείς θα προτι-
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μήσουν την ριζική προστατεκτομή και το ενδεχόμενο
των επιπλοκών της, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη
πιθανότητα επιβίωσης96. Ηλικιωμένοι ασθενείς καθώς
και ασθενείς με ήδη υπάρχουσα ακράτεια ούρων ή
σεξουαλική δυσλειτουργία είναι πιθανότερο να προτιμήσουν συντηριτική αντιμετώπιση αντί για ριζική
χειρουργική97.
Ο κίνδυνος εμφάνισης ακράτειας ούρων μετά από
ριζική προστατεκτομή σχετίζεται σημαντικά με την
ηλικία98.
Ο κίνδυνος θανάτου εντός 30 ημερών (30 day
mortality) μετά από ριζική προστατεκτομή σχετίζεται
επίσης με την ηλικία99.
Η ηλικία (70 έτη) είναι δυσμενής προγνωστικός παράγοντας για βιοχημική υποτροπή της νόσου μετά
από ριζική προστατεκτομή100.
Οι χρόνιες επιπλοκές της ριζικής προστατεκτομής
(ακράτεια, στυτική δυσλειτουργία) επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και την αίσθηση υγείας των
ασθενών, ανεξάρτητα από ηλικία101,102. Ωστόσο ο κίνδυνος εμφάνισής αυτών των επιπλοκών αυξάνεται με
την ηλικία.
Οι ασθενείς που βιώνουν τον μετασταικό καρκίνο
προστάτη και την θεραπεία του, βιώνουν και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Δεν υπάρχει διαφορά
μεταξύ χειρουργικής και φαρμακευτικής ορχεκτομής,
όσον αφορά την επιβάρυνση της ποιότητας ζωής103.

Προτεινόμενα πεδία ερεύνης
Η Αμερικανική Γηριατρική Εταιρία (American Geriatrics
Society) το 2001, πρότεινε στην ιστοσελίδα της την
αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τις
προστατικές παθήσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς στα
ακόλουθα θέματα:
1. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της φυτοθεραπείας με placebo ή με καθιερωμένες φαρμακοθεραπείες για ΚΥΠ, σε ηλικιωμένους ασθενείς.
2. Σύγκριση των επεμβάσεων ελλάσσονος χειρουργικής βαρύτητας για ΚΥΠ με την διουρηθρική προστατεκτομή σε ηλικιωμένες ασθενείς.
3. Σύγκριση των αποτελεσμάτων της διουρηθρικής προστατεκτομής σαν 1η επιλογή θεραπείας με την
φαρμακοθεραπεία σαν 1η επιλογή και επακόλουθη διουρηθρική προστατεκτομή, όταν κριθεί κλινικά απαραίτητο.
4. Μελέτες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση
των χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων ασθενων με
ΚΥΠ, που θα ωφεληθούν από την διουρηθρική προστατεκτομή σαν 1η επιλογή θεραπείας.

5. Μελέτες που θα βοηθήσουν στην απόφαση για
το πότε μπορεί να διακοπεί ο προληπτικός έλεγχος
για πρώιμη διάγνωση καρκίνου προστάτη στους ηλικιωμένους ασθενείς.
6. Έρευνες σε μεγάλους πληθυσμούς ηλικιωμένων
ανθρώπων με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη καθώς
και με μικρού φορτίου εντοπισμένο μεταστατικό καρκίνο προστάτη, με στόχο την αναγνώριση των κλινικών χαρακτηριστικών της νόσου, που θα επηρεάσουν
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Την τελευταία δεκαετία υπήρξε έρευνα επικεντρωμένη στους ανωτέρους τομείς, ως ακολούθως:
Η σύγκριση της φυτοθεραπείας (Saw palmetto) με
placebo για Κ.Υ.Π. σε μία προοπτική τυχαιοποιημένη
μελέτη δεν έδειξε κάποια σημαντική διαφορά υπέρ της
φυτοθεραπείας189. Ωστόσο αξιόπιστες έρευνες που
συγκρίνουν την φυτοθεραπεία με την φαρμακευτική
αντιμετώπιση της Κ.Υ.Π., συνεχίζουν να ελλείπουν.
Η σύγκριση της διουρηθρικής προστατεκτομής με
το TUNA, έδειξε ότι το TUNA είναι αποτελεσματική
εναλλακτική λύση της διουρηθρικής προστατεκτομής,
σε βάθος πενταετίας, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν
επιθυμούν φαρμακευτική θεραπεία ή έχουν υψηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο λόγω συνοδών παθήσεων190,191,192.
Η θερμοθεραπεία του προστάτη με μικροκύματα
(TUMT) συγκρινόμενη με την διουρηθρική προστατεκτομή,
έχει σαφώς υποδεέστερη αποτελεσματικότητα, ωστόσο
προσφέρει κάποια βραχυπρόσθεσμη ανακούφιση193.
Η σύγκριση της κλασικής διουρηθρικής προστατεκτομής με τις δύο μορφές χρήσης του laser (εξάχνωση
και εκπυρήνιση) δίνει ισάξια αντικειμενικά και υποκειμενικά αποτελέσματα194.
Η laser προστατεκτομή προκαλεί μικρότερη απώλεια αίματος και μικρότερη περιεγχειρητική νοσηρότητα από την διουρηθρική προστατεκτομή. Η εκπυρήνιση
με laser απαιτεί συντομότερη ενδονοσοκομειακή νοσηλεία και βραχύτερη παραμονή καθετήρα, όμως είναι
πλέον χρονοβόρα σε σχέση με την διουρηθρική προστατεκτομή195.
Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται με α-αναστολείς για την Κ.Υ.Π. τους είναι πιθανότερο να χρειαστούν διουρηθρική προστατεκτομή σε σχέση με εκείνους που αντιμετωπίζονται με αναστολείς της 5ααναγωγάσης196. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών
που υποβάλονται σε προστατεκτομή είναι 5 έτη μεγαλύτερος από ότι στο παρελθόν. Η χρήση της φαρμακοθεραπείας έχει μειώσει τον αριθμό των προστατεκτομών κατά 17%197.
Το κόστος θεραπείας με TUNA ισοδυναμεί με 2,5
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έτη φαρμακοθεραπείας συνδυασμού α-αναστολέων
με αναστολείς της 5α-αναγωγάσης198.
Το screening για τον καρκίνο του προστάτη δεν
έχει τεκμηριωθεί εάν συμβάλλει στην παράταση του
προσδοκίμου επιβίωσης. Το PSA αυξάνεται με το μέγεθος του προστάτη. Καθώς το μέγεθος του προστάτη
αυξάνει με την ηλικία, αυξάνει εμμέσως και το PSA με
την ηλικία. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την επιλογή
ηλικιωμένων ασθενών για βιοψία προστάτη και πρώιμη διάγνωση καρκίνου προστάτη199.
Η ριζική προστατεκτομή συγκρινόμενη με την απλή
παρακολούθηση σε βάθος δεκαετίας είναι σαφώς πιο
ωφέλιμη, όσον αφορά την επιβίωση και την πρόοδο
της νόσου, σε ασθενείς μέχρι 75 ετών με μέση ηλικία
64 ετών200,201.
V. ΑΛΛΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το επιφανειακό μεταβατικό καρκίνωμα του ουροθηλίου της κύστεως αντιμετωπίζεται με ενδοσκοπική
διουρηθρική εκτομή. Η συχνότητα υποτροπών ανέρχεται στο 70% και χρειάζεται μακρόχρονη παρακολούθηση για έγκαιρη διάγνωση της υποτροπής. Συχνά
είναι αναγκαία η χρήση ενδοκυστικών εγχύσεων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων ή ενδοκυστικής ανοσοθεραπείας με BCG.
Στον μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστεως η
θεραπεία εκλογής είναι η ριζική κυστεκτομή συνοδευόμενη από εκτροπή των ούρων. Πρόκειται για χειρουργική
επέμβαση μείζονος βαρύτητας που συνοδεύεται από σημαντικό κίνδυνο περιεγχειρητικών επιπλοκών και θνητότητας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ανωτέρω επέμβαση
μπορεί να εκτελεσθεί με ασφάλεια σε σωστά επιλεγμένους ηλικιωμένους ασθενείς. Ωστόσο στους ηλικιωμένους ασθενείς δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η επίδραση
της επέμβασης στην καθημερινή ζωή τους, κατά πόσο
μπορούν να συνεχίζουν να εκτελούν τις απαραίτητες
ημερήσιες δραστηριότητες, καθώς και βαθμός ανάρρωσης τον οποίο τελικά επιτυγχάνουν104-107.
Η αποτελεσματικότητα άλλων λιγότερο επεμβατικών μορφών χειρουργικής θεραπείας, όπως η μερική
κυστεκτομή ή βαθιά διουρηθρική εκτομή σε συνδυασμό
με ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία δεν έχει μελετηθεί σε ηλικιωμένους ασθενείς.
Οι κακοήθεις όγκοι του νεφρού και των επινεφριδίων είναι επίσης συχνότεροι στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερα συχνοί είναι μικροί όγκοι νεφρού που ανευρίσκονται τυχαία σε απεικονιστικές εξετάσεις. Η φυσική εξέλιξη αυτών των όγκων, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους
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ασθενείς χρεάζεται περαιτέρω μελέτη108. Οι παραδοσιακές χειρουργικές θεραπείες είναι η ριζική νεφρεκτομή ή η επινεφριδεκτομή. Ωστόσο νεότερες τεχνικές
όπως η λαπαροσκοπική χειρουργική, η κρυοθεραπεία
και η μερική νεφρεκτομή (nephron-sparing surgery) έχουν
εφαρμοσθεί σε ηλικιωμένους ασθενείς και υπόσχονται
ελαττωμένη περιεγχειρητική νοσηρότητα109.

Προτεινόμενα πεδία ερεύνης
Η Αμερικανική Γηριατρική Εταιρία (American Geriatrics
Society) το 2001, πρότεινε στην ιστοσελίδα της την αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τις κακοήθεις παθήσεις του νεφρού και της ουροδόχου κύστης σε ηλικιωμένους ασθενείς στα ακόλουθα θέματα:
1. Μελέτες που αποσαφηνίζουν την ασφάλεια και
την αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου των χειρουργικών θεραπειών ελλάσσονος βαρύτητας για
τους όγκους της κύστης και του νεφρού σε ηλικιωμένους ασθενείς, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές
επεμβάσεις (ριζική κυστεκτομή, ριζική νεφρεκτομή).
2. Ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων που θα
μπορούν να διακρίνουν ποιός ασθενής έχει καλύτερη
πιθανότητα να ωφεληθεί από μία εκ των διαφόρων
μορφών θεραπείας για καοήθειες κύστης και νεφρού.
Την τελευταία δεκαετία υπήρξε έρευνα επικεντρωμένη στους ανωτέρους τομείς, ως ακολούθως:
Η ριζική κυστεκτομή σε επιλεγμένους ηλικιωμένους
ασθενείς με καρκίνο κύστεως, μπορεί να εκτελεσθεί
χωρίς σημαντικές διαφορές, όσον αφορά την ασφάλεια και τους κινδύνους, σε σχέση με νεότερους ασθενείς202,203. Το ίδιο ισχύει για την ριζική νεφρεκτομή σε
ηλικιωμένους ασθενείς.
Παρ’όλο που δεν υπαρχουν αξιόπιστες τυχαιοποιημένες μελέτες, οι θεραπευτικές προσπάθειες για
διατήρηση της κύστης, σε επιβαρυμένους ηλικιωμένους
ασθενείς, θεωρούνται αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις.
Το ίδιο ισχυύει για την κρυοθεραπεία και την θεραπεία με ραδιοσυχνότητες σε όγκους νεφρού. Επίσης
θεωρείται αποδεκτή η παρακολούθηση ηλικιωμένων
ασθενών με μικρές (< 3 cm) εξωφυτικές περιφερικές
νεφρικές μάζες που δεν συνέχονται με το αποχετευτικό σύστημα. Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω τεκμηρίωση στα ανωτέρω θέματα.
VI. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α. Ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία
Η επίπτωση της στυτικής δυσλειτουργίας αυξάνει
με την ηλικία110,111,112.
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Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης στυτικής δυσλειτουργίας αποτελούν συνυπάρχουσες παθήσεις,
όπως σακχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες, υπέρταση κ.α.113
Η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί ανεξάρτητο
παράγοντα κινδύνου. Οι ηλικιωμένοι άνδρες παρά
αυξημένη επίπτωση της στυτικής δυσλειτουγίας συνεχίουν να ενδιαφέρονται για την σεξουαλική λειτουργία
και δραστηριότητά τους114,115.
Η σεξουαλική δυσλειτουργία στους ηλικιωμένους
σχετίζεται με ελάττωση της ποιότητας ζωής και ψυχική επιβάρυνση, συμπεριλαμβανόμενης της κατάθλιψης
116-118
.
Έχουν δημιουργηθεί διάφορα ερωτηματολόγια για
να διαπιστώσουν τον βαθμό σεξουαλικής δυσλειτουργίας, καθώς και την επιρροή της στην ποιότητα ζωής
του ασθενούς119-121. Αυτά τα ερευνητικά εργαλεία έχουν
αξιολογηθεί και έχουν θεωρηθεί αξιόπιστα στην μελέτη των ηλικιωμένων ασθενών.

Β. Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία
Έχουν αναπτυχθεί και πιστοποιηθεί ερωτηματολόγια που αξιολογούν την βαρύτητα της γυναικείας
σεξουαλικής δυσλειτουργίας122.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η σεξουαλική δυσλειτουργία στις γυναίκες αυξάνει με την ηλικία, αλλά
τα αίτια αυτής της αλλαγής είναι πλημελώς κατανοητά123-125.

Η σημασία των συνυπαρχουσών παθήσεων
Διάφορες μελέτες έχουν αναδείξει ότι η σεξουαλική
δυσλειτουργία στους ηλικιωμένους σχετίζεται με αιτιολογικά με την παρουσία χρονίων παθήσεων και όχι
με την γήρανση αυτή καθ’εαυτή126.
Οι πιο συνηθισμένες συνοδές παθήσεις είναι η
υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αθηρωμάτωση
και άλλες παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος127-131.
Η χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων και ιδίως
των β-αναστολέων προκαλεί στυτική δυσλειτουργία.
Τα σύνδρομα χρονίου άλγους, η νεφρική ανεπάρκεια σχετίζονται με ανάπτυξη σεξουαλικής δυσλειτουργίας επίσης132,133.
Οι ασθενείς που φέρουν στομία για εκτροπή ούρων ή εντερικού περιεχομένου αναφέρουν χειρότερη
ποιότητα ζωής και επιβάρυνση της σεξουαλικής λειτουργίας τους σε σχέση με ασθενείς που έχουν την

ίδια πάθηση αλλά αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά χωρίς στομία134-136.
Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για την συσχέτιση της υπνικής άπνοιας με την στυτική δυσλειτουργία137,138.
Οι νευρολογικές παθήσεις όπως τα εγκεφαλικά
επεισόδια και η νόσος Parkinson επηρεάζουν σημαντικότατα την σεξουαλική λειτουργία139-142.
Η νόσος Alzheimer επηρεάζει αρνητικά την σεξουαλική λειτουργία143 αλλά μπορεί να οδηγήσει τον πάσχοντα και σε κοινωνικά απαράδεκτες σεξουαλικές συμπεριφορές144. Αυτές οι διαταραχές συμπεριφοράς μπορεί
να είναι τόσο έντονες που να οδηγήσουν σε εγκλεισμό
του ασθενούς σε ιδρύματα και στην χρησιμοποιήση ορμονικών σκευασμάτων για τον κατευνασμό του145,146.

Θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας
Η ευρεία διάδοση της σιλδεναφίλης (Viagra), καθώς
και των συγγενών της φαρμακευτικών ουσιών έφερε
επανάσταση στην κλινική αντιμετώπιση της στυτικής
δυσλειτουργίας. Οι μελέτες για τις ουσίες αυτές έχουν
δείξει καλή κλινική αποτελεσματικότητα. Ωστόσο έρευνες εστιασμένες σε υπερήλικες δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικό έκταση147,148.
Η σιλδεναφίλη έχει δοκιμασθεί και στην αντιμετώπιση της γυναικείας σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι βελτιώνει την σεξουαλική
λειτουργία σε γυναίκες μέχρι την ηλικία των 65 ετών149.
Η μεγάλη αποτελεσματικότητα της σιλδεναφίλης
και των συγγενών της ουσιών έχει οδηγήσει σε μείωση
της χρήσης άλλων μορφών θεραπείας, όπως οι ενδοσηραγγώδεις ενέσεις, οι συσκευές κενού και οι πεϊκές
προθέσεις.

Προτεινόμενα πεδία ερεύνης
Η Αμερικανική Γηριατρική Εταιρία (American
Geriatrics Society) το 2001, πρότεινε στην ιστοσελίδα
της την αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα όσον
αφορά την σεξουαλική δυσλειτουργία σε ηλικιωμένους
ασθενείς στα ακόλουθα θέματα:
1. Προοπτικές μελέτες για επιβεβαίωση της συσχέτισης σξουαλικής δυσλειτουργία και άλλων συνυπαρχουσών παθήσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς.
2. Μελέτες για την αποτελεσματικότητα της σιλδεναφίλης στην σεξουαλική δυσλειτουργία γυναικών
65-74, 75-84 και μεγαλύτερες των 85 ετών.
3. Μελέτες για την αποτελεσματικότητα της σιλ-
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δεναφίλης στην σεξουαλική δυσλειτουργία ανδρών 6574, 75-84 και μεγαλυτέρων των 85 ετών.
4. Μελέτες για την αποτελεσματικότητα των ενδοσηραγγωδών ενέσεων, των συσκευών κενού και των
πεϊκών προθέσεων σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην σιλδεναφίλη ή έχουν αντένδειξη για την
λήψη της.
Την τελευταία δεκαετία υπήρξε έρευνα επικεντρωμένη στους ανωτέρους τομείς, ως ακολούθως:
Τουλάχιστον 47% των ανδρών ηλικίας μεγαλύτερης
των 55 ετών έχουν κάποιο βαθμό στυτικής δυσλειτουργίας204. Κατά την παρακολούθηση των ασθενών
αυτών σε βάθος επταετίας, η εκδήλωση πρωτοεμφανιζόμενης στυτικής δυσλειτουργίας, ήταν σημαντικός
προγνωστικός παράγοντας διάγνωσης καρδιαγγειακής νόσου. Η ύπαρξη στυτικής δυσλειτουργίας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης περιφερικής
αγγειακής νόσου205.
Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, η παρουσία
στυτικής δυσλειτουργίας είναι πιθανώς ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για διάγνωση
ασυμπτωματικής στεφανιαίας νόσου206.
Εβδομήντα ένα τοις εκατό των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και 67% με αρτηριακή υπέρταση πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία207. Ακόμα και η απλή
παρουσία δυσλιπιδαιμίας και κατάθλιψης, αυξάνουν
τον κίνδυνο εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας208,209.
Τόσο η σιλδεναφίλη, όσο και ταλνταλαφίλη είναι
αποτελεσματικές και ασφαλείς σε ασθενείς μεγαλύτερους των 65 ετών210,211,213,213. Η αποτελεσματικότητα της
σιλδεναφίλης σε ασθενείς άνω των 65 ετών, είναι παρόμοια με αυτήν σε ασθενείς 55-65 ετών211.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς φαίνεται να προτιμούν
την θεραπεία με ενδοπεϊκές ενέσεις, καθώς και τις συσκευές κενού214.
Η ενδοπεική ένεση αλπροσταδίλης (PGE1) μπορεί
να βελτιώσει την στυτική δυσλειτουργία σε ασθενείς
στους οποίους δεν απέδωσε η από του στόματος χορήγηση σιλδεναφίλης215.Η μελέτη αυτή περιελάμβανε
ασθενείς μέχρι 80 ετών.
Εάν ακολουθηθεί η πολιτική της χρησιμοποίησης
διαδοχικών μορφών θεραπείας (σιλδεναφίλη και συγγενείς ουσίες, συσκευή κενού, ενδοπεικές ενέσεις, πεική
πρόθεση) για την στυτική δυσλειτουργία, είναι δυνατόν να επιτευχθεί πλήρης βελτίωση του προβλήματος,
έστω και βραχυπρόθεσμη, σε 91% των ασθενών216.
VII. ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Η δυσκαταποσία καθώς και ο φόβος εμφάνισης
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επεισοδίου ακράτειας ούρων στους ηλικιωμένους
μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη λήψη υγρών, δημιουργώντας έτσι προδιάθεση για ανάπτυξη λιθίασης
ουροποιητικού.
Η εξωσωματική λιθοθρυψία (ESWL) είναι πλέον η
1η επιλογή αντιμετώπισης της λιθίασης του νεφρού
και του ανωτέρου ουρητήρα. Τα αποτελέσματα της
εφαρμογής της είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ
ηλικιωμένων και νεοτέρων ασθενών όσον αφορά την
αντιμετώπιση του λιθιασικού φορτίου, τις επιπλοκές,
την διάρκεια νοσηλείας και την ανάγκη για 2η λιθοθρυψία150.
Νεότερες επεμβατικές τεχνικές ελλάσσονος χειρουργικής βαρύτητας έχουν αναπτυχθεί με εξαιρετικά
αποτελέσματα, όπως η ουρητηροσκοπική λιθοθρυψία
και η διαδερμική νεφρολιθοθρυψία. Παρ’όλο που η
λιθιασική νόσος συναντάται με την ίδια συχνότητα
τόσο στους νέους, όσο και στους ηλικιωμένους ασθενείς, δεν έχει υπάρξει σχεδόν καθόλου έρευνα για την
προσέγγιση και την θεραπεία των ασθενών μεγάλης
ηλικίας.

Προτεινόμενα πεδία ερεύνης
Η Αμερικανική Γηριατρική Εταιρία (American
Geriatrics Society) το 2001, πρότεινε στην ιστοσελίδα
της την αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα όσον
αφορά την λιθίαση ουροποιητικού σε ηλικιωμένους
ασθενείς στο ακόλουθο θέμα:
1. Μελέτες για την ασφάλεια και την κλινική αποτελεσματικότητα των ενδοσκοπικών τεχνικών ελάσσονος χειρουργικής βαρύτητας σε ηλικιωμένους ασθενείς
με λιθίαση ουροποιητικού.
Την τελευταία δεκαετία υπήρξε έρευνα επικεντρωμένη στους ανωτέρους τομείς, ως ακολούθως:
Η λιθίαση του ουροποιητικού απαντάται συχνότερα σε ασθενείς 40-60 ετών. Ωστόσο ακόμα και στην
δεκαετία 60-70 ετών, υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα για πρωτοεμφάνιση λιθίασης ουροποιητικού217,218,219.
Οι λίθοι από ουρικό οξύ εμφανίζονται πιο συχνά
στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας220.
Σε πολύ ηλικιωμένους ασθενείς πιθανόν να αυξάνεται η απέκκριση του ασβεστίου στα ούρα, συμβάλλοντας στην δημιουργία λίθων221.
Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η αύξηση της
από του στόματος πρόσληψης ασβεστίου δεν αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης λιθίασης. Στην ίδια ομάδα
όμως η παρουσία υπέρτασης και η χαμηλή πρόσληψη
μαγνησίου συμβάλλουν στην δημιουργία λιθίασης222.
Μια πιθανή εξήγηση για την πρωτοεμφάνιση λίθων
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από ουρικό οξύ σε ασθενείς μεγαλύτερους των 60 ετών,
είναι η μεγάλη επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου
στις ηλικίες αυτές223,224. Ο καλύτερος έλεγχος και θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου πιθανόν να βοηθήσει
στην μείωση της ανάπτυξης ουρικής λιθίασης.
Η θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα στις
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, δύναται να αποκαταστήσει την σύσταση των ούρων σε προεμμηνοπαυσιακά επίπεδα και κατά συνέπεια να μειώσει τον κίνδυνο
ανάπτυξης λιθίασης225.
ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ
Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα της ολικής τεστοστερόνης, καθώς και της ελεύθερης τεστοστερόνης μειώνονται με την άνοδο της ηλικίας από 40
στα 69 έτη. Εκτιμάται ότι η επίπτωση της συνοδευόμενης από συμπτώματα ανδρογονικής ανεπάρκειας
υπερβαίνει το 6% του ανδρικού πληθυσμού226.
Η υποκατάσταση και θεραπεία με γέλη τεστοστερόνης αυξάνει την μυική δύναμη και δεν φαίνεται αν
επηρεάζει το μέγεθος του προστάτη ή το PSA227.
Ωστόσο υπάρχει ανησυχία για τον κίνδυνο της
δημιουργίας συνθηκών που θα βοηθήσουν στην προαγωγή ή στην έναρξη δημιουργίας καρκίνου προστάτου.
Πρόκειται για ένα πεδίο με μεγάλο κλινικό ενδιαφέρον
και ανάγκη για έρευνα.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Ο υπολογισμός του προσδόκιμου επιβίωσης ενός
ασθενούς είναι χρησιμότατος για τον ασθενή και τον
γιατρό, όταν καλούνται να αποφασίσουν για επιλογή
θεραπείας σε διάφορες ογκολογικές καταστάσεις. Η
λήψη απόφασης για επιλογή θεραπείας στον καρκίνο
του προστάτη είναι κλασικό παράδειγμα της χρησιμότητας του υπολογισμού του προσδοκίμου επιβίωσης. Ωστόσο μελέτες έδειξαν ότι οι κλινικοί γιατροί
αποτυγχάνουν να υπολογίσουν με σχετική ακρίβεια
το προσδόκιμο επιβίωσης σε μεγάλο ποσοστό228,229.
Σε μία μελέτη μάλιστα, το μέσο λάθος στον υπολογισμό του προσδοκίμου επιβίωσης κυμαίνονταν μεταξύ 2,4 – 5,2 έτη229.
Είναι προφανές ότι χρειάζονται έρευνες που να
αναδείξουν τρόπους αξιόπιστου υπολογισμού του
προσδόκιμου επιβίωσης ενός ηλικιωμένου ασθενούς,
ώστε να βοηθηθεί τόσο ο ασθενής όσο και ο γιατρός
στην λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς.
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Αντιμετώπιση ασθενών τρίτης ηλικίας με παθήσεις
του πεπτικού συστήματος
ΣΑ Καπίρης
Επιμελητής Α’, Γ’ Χειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
KAPIRIS AS. Management of the diseases of the digestive system in the elderly. The geriatric population in
Greece is expanding and clinical decision-making is often complicated by the effects of ageing. Age should not be the
only parameter considered when addressing diseases of the gastrointestinal tract. The present short review summarizes
the changes of the GI tract attributed to ageing and discusses operative risks, mortality and morbidity rates as well as
the therapeutic results for the different gastrointestinal sites when affected by cancer and for clostiridium difficile infection. Elective operations by surgical oncologists are found to be safe and complication rates and mean hospital stay do
not differ between elderly and younger patients provided the procedure is conducted with the best-known technique
in expert hands. Treatment of the elderly should no longer be based on untested beliefs and personal opinions. The
elderly should be accrued for prospective clinical evaluation and should not be denied optimal surgical treatment.
Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 162-167, 2011.
Key words: elderly patients, geriatric patients, esophageal cancer, colonic cancer, pancreatic cancer, c. difficile infection

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο γηριατρικός πληθυσμός στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς και οι αποφάσεις για διάφορα κλινικά προβλήματα συχνά περιπλέκονται από τις επιπτώσεις της μεγάλης ηλικίας των ασθενών αυτών. Η μεγάλη ηλικία δεν θα πρέπει να
είναι η μόνη παράμετρος που θα λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν υπάρχουν παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος.
Στην παρούσα βραχεία ανασκόπηση συνοψίζονται οι αλλαγές στο πεπτικό σύστημα που οφείλονται στην προχωρημένη ηλικία, ενώ συζητούνται ο εγχειρητικός κίνδυνος, η νοσηρότητα, η θνητότητα και τα αποτελέσματα των
χειρουργικών θεραπειών σε διάφορους τύπους καρκίνων του γαστρεντερικού. Οι προγραμματισμένες επεμβάσεις
στους ασθενείς αυτούς είναι ασφαλείς, ενώ ο κίνδυνος των επιπλοκών και ο μέση διάρκεια νοσηλείας δεν διαφέρουν
μεταξύ ηλικιωμένων και νεώτερων ασθενών με την προυπόθεση ότι οι επεμβάσεις εκτελούνται με την καλύτερη τεχνική από έμπειρα χέρια. Επίσης συζητείται η λοίμωξη των ηλικιωμένων από κλωστηρίδιο difficile. Οι ηλικιωμένοι θα
πρέπει να εντάσσονται σε προοπτικές κλινικές μελέτες ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τους προσφέρεται η ιδανική
(optimal) θεραπεία. Η σε μεγάλο βαθμό έκπτωση από τη δυνητικά ριζική χειρουργική θεραπεία σε αυτή την ομάδα
των ασθενών δε θα πρέπει να είναι αποδεκτή. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 162-167, 2011.
Λέξεις κλειδιά: ηλικιωμένοι ασθενείς, ασθενείς τρίτης ηλικίας, καρκίνος οισοφάγου, καρκίνος παγκρέατος, καρκίνος παχέως εντέρου, λοίμωξη από κλωστηρίδιο difficile
Τα τελευταία 10 χρόνια (1996 - 2006) ο συνολικός
πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 4,2%, κυρίως
λόγω της μετανάστευσης. Το προσδόκιμο ζωής κατά
τη γέννηση διαμορφώθηκε, το 2004, στα 76,67 έτη για
τους άντρες και στα 81,46 έτη για τις γυναίκες, εμφανίζοντας μικρή αυξητική τάση, κυρίως λόγω της μείωσης της περιγεννητικής και βρεφικής θνησιμότητας. Η

Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής, κατατασσόταν το 2004 στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 2001 κατείχε την 7η θέση
και το 1991 τη 2η.
Η ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών (ασθενείς 3ης ηλικίας), αυξήθηκε από 13,3% στο σύνολο του πληθυσμού
της Ελλάδας το 1983, σε 18,5% το 2006, με αποτέλεσμα
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την περαιτέρω δημογραφική γήρανση του πληθυσμού.
Δείκτες της δημογραφικής σύνθεσης ενός πληθυσμού
είναι ο δείκτης γήρανσης και ο δείκτης εξάρτησης.
Ο δείκτης γήρανσης προκύπτει από την εκατοστιαία
αναλογία του πληθυσμού με ηλικία άνω των 65 ετών,
προς τον πληθυσμό με ηλικία κάτω των 14 ετών. Ο
δείκτης εξάρτησης είναι η εκατοστιαία αναλογία του
οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού (ηλικιακές ομάδες 014 και άνω των 65 ετών) προς τον οικονομικά ενεργό
πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών. Ο δείκτης γήρανσης έχει
αυξηθεί κατά 45,5% μέσα σε μια δεκαετία, φτάνοντας
στο 129,31 το 2006. Αντίθετα, ο δείκτης εξάρτησης παραμένει περίπου σταθερός, με τιμή 48,91 για το 20061.
Οι δείκτες αυτοί είναι συγκρίσιμοι με αυτούς των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου υπολογίζεται ότι
οι Αμερικανοί με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών θα είναι
το 2020 περισσότεροι από το 20% του πληθησμού, ενώ
το 2070 θα έχουν διπλασιαστεί στα 70 εκατομμύρια, με
το 25% από αυτούς να είναι άτομα μεγαλύτερα από 85
ετών2
Φυσιολογικες αλλαγες στο πεπτικο συστημα
που σχετιζονται με την μεγαλη ηλικια
Οι αλλαγές στο ΓΕΣ που σχετίζονται με την ηλικία περιλαμβάνουν ελάττωση της βασικής και μετά
από διέγερση έκκρισης του σάλιου (η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε δυσχέρεια στην κατάποση)3 , ελάττωση
παραγωγής της γαστρικής βλέννης4, και επιβράδυνση
της εντερικής κινητικότητας5.
Το μέγεθος και ο όγκος του ήπατος μειώνεται
προϊούσης της ηλικίας με αντίστοιχη μείωση και στη
λειτουργικότητα του6. Επιπλέον η γήρανση – εκφύλιση
του ηπατοκυττάρου οδηγεί σε μειωμένη αδρανοποίηση
ουσιών και φαρμάκων ιδιαίτερα αυτών που μεταβολίζονται από το κυτόχρωμα P-4507. Έτσι ο κίνδυνος των
παρενεργειών αλλά και των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται από το σύστημα κυτοχρώματος P-450 είναι αυξημένος στον υπερήλικα.
Το ελαττωμένο επίπεδο θρέψης είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στα άτομα τρίτης ηλικίας. Υπολογίζεται ότι τι 12% των ανδρών και το 8% των γυναικών
στον υγιή γηριατρικό πληθυσμό εμφανίζουν ελαττωμένη θρέψη8. Η ελαττωμένη θρέψη είναι ακόμα πιο
έκδηλη σε νοσηλευόμενους υπερήλικες με αναφερόμενα ποσοστά από 37% ως 85% 9,10. Είναι γνωστό ότι σε
ασθενείς με κακό επίπεδο θρέψης όπως αυτό καθορίζεται από χαμηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI)11, εξεσημασμένη απώλεια βάρους12, και υποαλβουμιναιμία13, το
ποσοστό των χειρουργικών επιπλοκών και η μετεγχειρητική θνητότητα είναι αυξημένα. Σε μια πολυκεντρική
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μελέτη (National Veterans Affairs Surgical Risk Study)14, τα
ελαττωμένα επίπεδα της αλβουμίνης σχετίζονταν με
εκθετική αύξηση της θνητότητας (από 1% σε 29%) και
της νοσηρότητας (από 10% σε 65%) σε ασθενείς που
είχαν υποβληθεί σε μείζονες μη καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις14. Συμπερασματικά η προεγχειρητική αναγνώριση των υπερήλικων υποθρεπτικών ασθενών και
η θρεπτική υποστήριξη πριν από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις είναι σημαντική και μπορεί να μειώσει
τις πιθανότητες δυσμενών αποτελεσμάτων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ασθενής της τρίτης ηλικίας εκτός από την έκπτωση λειτουργίας του ΓΕΣ,
εμφανίζει αλλαγές σχετιζόμενες με την πάροδο της
ηλικίας και σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα. Υπάρχει
μείωση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος, των νεφρών και
της δυνατότητας ηλεκτρολυτικής ρύθμισης, του μυοσκελετικού συστήματος, του ενδοκρινικού συστήματος,
της θερμορρύθμισης, του ανοσολογικού συστήματος
και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Έτσι ο γηριατρικός πληθυσμός είναι ανομοιογενής εξαιτίας της
πληθώρας των συνοδών νοσημάτων, της πολυφαρμακίας αλλά και του διαφορετικού ψυχοκοινωνικού
επιπέδου αυτών των ασθενών. Αυτή η ανομοιογένεια έχει οδηγήσει στη χρήση διαφόρων συστημάτων
βαθμολογίας (score systems) σε μια προσπάθεια για
μια πιο ακριβή και μετρήσιμη εκτίμηση του επιπέδου
υγείας αυτών των ασθενών. Τέτοια συστήματα είναι το Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), το
Revised Cardiac Risk Index (RCRI), το Eastern Cooperative
Oncology Group (ECOG) Grade, το Κarnofsky Score,
το American Society of Aneisthisiology (ASA) score, το
Cumulative Index illness Rating Scale-Geriatrics (CIRS-G)
και το Charlson Commorbidity Index (CCI) κ.α.
Αντιμετωπιση ασθενων 3ης ηλικιας με συγκεκριμενες παθησεις.

Καρκίνος του οισοφάγου
Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι μία νόσος που
εμφανίζεται τυπικά σε άνδρες μεγάλης ηλικίας και
έχει ετήσια επίπτωση 7,7/100.000 στον πληθυσμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ποσοστό από 18% ως 29%
των ασθενών με καρκίνο του οισοφάγου αφορά ασθενείς άνω των 70 ετών. Ήδη από τη δεκαετία του 80
είχε επισημανθεί ότι οι επεμβάσεις οισοφαγεκτομών
μπορούσαν να εκτελεστούν με σχετικά χαμηλή θνητότητα 6% ενώ είχε φανεί ότι η προχωρημένη ηλικία δε
σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο αναστομωτικών δια-
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φυγών, πνευμονικών επιπλοκών και μετεγχειρητικής
θνητότητας (Perasia και συν.)15. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς
με καρκίνο οισοφάγου κατά κανόνα συνοδεύονται
από σοβαρή υποθρεψία, ενώ συχνά εμφανίζουν επεισόδια εισροφήσεων και ελαττωμένη καρδιοαγγειακή
λειτουργία. Είναι πολύ σημαντική η θρεπτική υποστήριξη των ασθενών αυτών προεγχειρητικά αλλά και
μετεγχειρητικά καθώς και η πολύ στενή αιμοδυναμική
παρακολούθηση άμεσα μετεγχειρητικά σε μονάδα αυξημένης φροντίδας.
Προτείνεται επίσης ότι η οισοφαγεκτομή χωρίς
θωρακοτομή (transhiatal/ pull-through esophagectomy)
είναι ασφαλέστερη σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού
κινδύνου15. Συμπερασματικά η κατάλληλη χειρουργική
εμπειρία, η μετεγχειρητική αιμοδυναμική και θρεπτική
υποστήριξη και η επιλογή της κατάλληλης επέμβασης
επιτρέπουν στους ασθενείς της τρίτης ηλικίας με καρκίνο του οισοφάγου να υποβληθούν σε θεραπευτική
επέμβαση .

Καρκίνος Στομάχου
Η συχνότητα καρκίνου στομάχου μειώνεται τα
τελευταία χρόνια, είναι όμως ακόμα σχετικά συχνός
στην Ευρώπη με ετήσια επίπτωση 35,7/100.000. Η συχνότητα είναι μεγαλύτερη γύρω στην ηλικία των 70
ετών ενώ ο καρκίνος του στομάχου είναι ασυνήθης
πριν την ηλικία των 40 ετών. Στους ηλικιωμένους
ασθενείς ο γαστρικός καρκίνος φαίνεται ότι επηρεάζει περισσότερο το περιφερικό τμήμα του στομάχου17
με αποτέλεσμα αυτοί οι ασθενείς να εμφανίζουν συχνότερα αναιμία και απόφραξη εξόδου του στομάχου.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν συχνότερα καλώς διαφοροποιημένους όγκους, συνήθως εντερικού τύπου
κατά Laurèn σε αντίθεση με τους νεώτερους ασθενείς
οι οποίοι εμφανίζουν όγκους διάχυτου τύπου κατά
Laurèn σε μεγαλύτερο ποσοστό18. Έτσι λοιπόν φαίνεται
να υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της επιβίωσης η οποία όμως σχετίζεται με τον
υποτύπο γαστρικού καρκίνου (εντερικού – διάχυτου
τύπου)19. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με γαστρικό καρκίνο
συχνά έχουν αυξημένο ASA score, εμφανίζουν συνοδές
παθήσεις από το καρδιαγγειακό και ελαττωμένη θρέψη. Παρ όλα αυτά όμως η περιεγχειρητική θνητότητα
μετά από γαστρεκτομή για καρκίνο στομάχου δε διαφέρει στατιστικών σημαντικά μεταξύ των ασθενών
μεγαλύτερων των 70 και μικρότερων των 70 ετών ενώ
η μετεγχειρητική νοσηρότητα είναι ελαφρώς αυξημένη
στην ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών χωρίς όμως η
διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική20.

Καρκίνος του παχέος εντέρου και του
ορθού
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (Π.Ε.) είναι νόσος
των ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς εμφανίζουν
καρκινώματα στο δεξιό κόλον με διπλάσια συχνότητα
απ΄ ότι νεώτεροι ασθενείς (33% έναντι 16%)29. Επίσης
οι όγκοι που οδηγούν σε απόφραξη είναι στατιστικά
συχνότεροι σε ασθενείς άνω των 70 ετών. Επιπλέον
οι επείγουσες επεμβάσεις σχετίζονται με στατιστικά
υψηλότερο κίνδυνο εγχειρητικής θνητότητας απ΄ ότι
οι προγραμματισμένες επεμβάσεις (15% έναντι 5%).
Όταν μόνο οι εκλεκτικές κολεκτομές μελετώνται, δε
φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
στην εγχειρητική θνητότητα μεταξύ της ομάδας των
υπερηλίκων και της ομάδας των νεώτερων ασθενών
(θνητότητα από 4% ως 7,4%)30.
Το αν η επιβίωση των ασθενών τρίτης ηλικίας με
καρκίνο του παχέος εντέρου είναι χειρότερη από αυτή
των νεώτερων ασθενών είναι αμφιλεγόμενο θέμα. Σε
μια μελέτη από τη Μ. Βρετανία που περιλαμβάνει
μεγάλο αριθμό ασθενών αναφέρεται ότι η επιβίωση
σε ηλικιωμένους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κολεκτομές ήταν χειρότερη από την επιβίωση ασθενών με
μικρότερες ηλικίες21. Στη μελέτη όμως αυτή η ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν υψηλότερη βαθμολογία ASA, περισσότερες επείγουσες επεμβάσεις και περισσότερες
παρηγορικές επεμβάσεις, καταστάσεις που οδηγούν
σε χειρότερη επιβίωση. Σε αντιδιαστολή, άλλες μελέτες
έχουν δείξει ικανοποιητικά ογκολογικά αποτελέσματα
σε επιλεγμένους ασθενείς τρίτης ηλικίας με καρκίνο
παχέος εντέρου22,23.Επίσης από την πλευρά της χειρουργικής τεχνικής που επιλέχθηκε σε ασθενείς τρίτης
ηλικίας με καρκίνους του ορθού, αυτοί που αντιμετωπίστηκαν με χαμηλή προσθία εκτομή, ολική εκτομή του
μεσοορθού και κολοπρωκτική αναστόμωση εμφάνισαν
λειτουργικά αποτελέσματα (υποκειμενικά και μανομετρικά) παρόμοια με αυτά νεώτερων ασθενών24. Κάποιο
ρόλο επίσης φαίνεται ότι έχει και η λαπαροσκοπική
κολεκτομή στη θεραπεία των υπερηλίκων με καρκίνο
του παχέος εντέρου, δεδομένου ότι υπάρχουν σειρές
που έχουν δείξει ότι η λαπαροσκοπική κολεκτομή είναι
ασφαλή και αποτελεσματική στους ηλικιωμένους25 και
ότι οδηγεί σε ταχύτερη αποκατάσταση και ταχύτερη
επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες25.
Η επικουρική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο Π.Ε. σταδίου ΙΙΙ αποτελεί ευρέως αποδεκτή θεραπευτική τακτική. Σε μια μεγάλη αναδρομική μελέτη από
τις ΗΠΑ αναφέρεται ότι το ποσοστό των ασθενών με
καρκίνο παχέος εντέρου που υποβάλλονται σε επι-
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κουρική χημειοθεραπεία μειώνεται όσο αυξάνεται η
ηλικία των ασθενών αυτών27. Τα αίτια αυτού του προφανούς δισταγμού ως προς την επιλογή της επικουρικής χημειοθεραπείας στους υπερήλικους ασθενείς
είναι πολλά : απουσία μελετών που περιλαμβάνουν
υπερήλικους ασθενείς οι οποίες θα καταλήξουν σε συστάσεις για τη χρήση της επικουρικής χημειοθεραπείας στους ασθενείς αυτούς, παρουσία συνοδών νοσημάτων καθώς και αυξημένη τοξικότητα που πιθανώς
εμφανίζεται στους ηλικιωμένους ασθενείς σε σχέση με
τους νεώτερους ασθενεί. Υπάρχει όμως τελευταία μια
αυξανόμενη τάση στην ογκολογική κοινότητα η οποία
υποστηρίζει ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι δυνατό
να ολοκληρώσουν την επικουρική χημειοθεραπεία και
να εμφανίσουν επιβιώσεις συγκρίσιμες με αυτές που
παρατηρούνται σε νεώτερες ομάδες28. Κατά συνέπεια
συστήνεται συνετή χρήση της επικουρικής χημειοθεραπείας στους ηλικιωμένους ασθενείς και όχι απόρριψή
της με βάση μόνο το κριτήριο της μεγάλης ηλικίας.

Καρκίνος ήπατος
Ο πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος εμφανίζεται
σε ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας 66,7 έτη και αφορά
περισσότερους άντρες παρά γυναίκες με ετήσια επίπτωση στην Ευρώπη 19,9/100.000 άνδρες. Σε παλαιότερες μελέτες αναφερόταν ότι ασθενείς που είχαν
υποβληθεί σε εκτεταμένη δεξιά ηπατεκτομή για ηπάτωμα και είχαν ηλικία από 55 ως 64 έτη εμφάνιζαν
υψηλότερη εγχειρητική θνητότητα σε σχέση με ασθενείς ηλικίας κάτω των 55 ετών (11,1 έναντι 0,7%)31. Νεώτερες μελέτες όμως και ιδιαίτερα αυτές που συμπεριλαμβάνουν και ηπατεκτομές για μεταστάσεις από
καρκίνο Π.Ε. δείχνουν ότι η εγχειρητική νοσηρότητα,
η θνητότητα και η διάρκεια της νοσηλείας δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά από αυτές της συγκριτικής
ομάδας νεώτερων ασθενών (32%, 4%, 13 ημέρες αντίστοιχα)32, συμπεραίνοντας ότι η αυξημένη ηλικία από
μόνη της δεν είναι αντένδειξη για εκτεταμένες εκτομές
ήπατος. Η γνώση και χαρτογράφηση της ηπατικής
εφεδρείας και του όγκου του εναπομείναντος παρεγχύματος μετά την ηπατεκτομή, οδηγούν σε αποφυγή
της μετεεγχειρητικής ηπατικής ανεπάρκειας που είναι
και η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας των
ηλικιωμένων ασθενών .

Καρκίνος Παγκρέατος
Ο καρκίνος παγκρέατος εμφανίζεται μεταξύ των
ηλικιών 65 και 79 έτη με μέσο όρο τα 69,2 έτη για τους

165

άνδρες και τα 69,6 έτη για τις γυναίκες. Περίπου το
50% των ασθενών που υποβάλλονται σε παγκρεατεκτομή για παγκρεατικό ή περιπαγκρεατικό καρκίνο
έχουν ηλικία άνω των 65 ετών. Σε ασθενείς άνω των
80 ετών ο καρκίνος κεφαλής παγκρέατος είναι 2,3 φορές πιο συχνός από τον καρκίνο του σώματος – ουράς του παγκρέατος. 90% των καρκίνων του παγκρέατος σε μεγάλη ηλικία αφορούν πορογεννές καρκίνωμα και συχνά καλώς διαφοροποιημένο. Η πιθανότητα
ανεύρεσης ηπατικών μεταστάσεων και μεταστάσεων
στους λεμφαδένες αυξάνει με την ηλικία33. Ήδη από
διάφορες σειρές παγκρεατεκτομών για καρκίνο παγκρέατος στις δεκαετίες 80 και 90, είχε διαπιστωθεί
ότι αυτές μπορούν να εκτελεστούν με αποδεκτή περιεγχειρητική θνητότητα στην ομάδα ασθενών που ήταν
άνω των 70 ετών : Spencer και συν. 34: 9%, Declore και
συν. 35: 5%, Κayahara και συν. 36 :18%, Fong και συν. 32 :
6%. Στις σειρές αυτές επίσης αναφερόταν ότι η 5ετής
επιβίωση δε διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ
των ασθενών άνω των 70 ετών και αυτών που είχαν
μικρότερη ηλικία. Συμπερασματικά στους ηλικιωμένους ασθενείς τρίτης ηλικίας πρέπει να προσφέρεται
η θεραπευτική επιλογή της μείζονος παγκρεατικής χειρουργικής η οποία με την προϋπόθεση της επαρκούς
εμπειρίας μπορεί να εκτελεστεί με ασφάλεια.

Λοίμωξη των ηλικιωμένων ασθενών
με clostiridium difficile
Η εντεροκολίτιδα από clostiridium difficile (c.difficile)
είναι μια νόσος η οποία εμφανίζεται σε νοσηλευόμενους
ασθενείς ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι μεγαλύτεροι
από 60 έτη. Υπολογίζεται ότι το 3% των ασυμπτωματικών ενηλίκων εμφανίζουν θετικότητα στην τοξίνη
του c.difficile37, ενώ θετικότητα στην τοξίνη εμφανίζει
το 20% των ενηλίκων ασθενών που νοσηλεύονται σε
νοσοκομείο38. 80% των ασθενών που έχουν θετικότητα
στην εντεροτοξίνη του c.difficile στα κόπρανα αφορούν
ασθενείς μεγαλύτερους από 65 έτη.Το 100% των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από ψευδομεμβρανώδη εντεροκολίτιδα έχουν θετικότητα στην εντεροτοξίνη για
c. difficile39. Αυξημένη πιθανότητα αποικισμού έχουν
οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε κέντρα αποκατάστασης, αυτοί που έχουν σοβαρό νόσημα και νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, αυτοί που έχουν λάβει πολυήμερα
σχήματα αντιβιοτικών και οι ασθενείς που βρίσκονται
σε ανοσοκαταστολή. Αυξημένη πιθανότητα αποικισμού
έχουν επίσης οι ηλικιωμένοι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημιοθεραπεία και φαίνεται ότι η χημιοθεραπεία είναι ανεξάρτητος αιτιολογικός παράγοντας για
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τον αποικισμό από c. difficile (ιδιαίτερα τα σχήματα
με 5-φθοριοουρακίλη). Η ακτινοθεραπεία επίσης (χωρίς
ταυτόχρονη χημειοθεραπεία ή χορήγηση αντιβιοτικών)
έχει σχετιστεί με τη λοίμωξη από c difficile. Επίσης ηλικιωμένοι ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε επέμβαση στ ΓΕΣ έχουν αυξημένο κίνδυνο από c. difficile.
Ενοχοποιούνται παράγοντες όπως η χρήση του ρινογαστρικού σωλήνα, η προεγχειρητική προετοιμασία
του εντέρου, η περιεγχειρητική χορήγηση αντιβιοτικών,
ο μετεγχειρητικός ειλεός και η στέρηση τροφής.
Η λοίμωξη από c. Difficile μπορεί να εκδηλωθεί με
οποιαδήποτε από τις παρακάτω κλινικές μορφές:
α. ασυμπτωματικός φορέας β. κολίτιδα χωρίς ψευδομεμβράνες γ. κολίτιδα με ψευδομεμβράνες δ. τοξικό μεγάκολο ε. κεραυνοβόλος κολίτιδα. Το κυρίαρχο
σύμπτωμα είναι η διάρροια. Υπολογίζεται ότι το 30
% των διαρροιών που εμφανίζονται στο νοσοκομείο
σχετίζονται με θετικότητα στην τοξίνη του c. Difficile40.
Η παρουσία αίματος στη διάρροική κένωση είναι σπάνια στη λοίμωξη με c. difficile. Άλλα ευρήματα είναι κολικοειδής κοιλιακός πόνος, ανορεξία, ήπια πυρετική
κίνηση και λευκοκυττάρωση.
Η πρωκτοσιγμοειδοσκόπηση βοηθάει στη διάγνωση δεδομένου ότι η παρουσία ψευδομεμβρανών στην
επιφάνεια του βλεννογόνου είναι παθογνωμονική. Η
απουσία ψευδομεμβρανών όμως δεν αποκλείει τη διάγνωση η οποία θα επιβεβαιωθεί με την αναζήτηση
της τοξίνης του c. difficile στα κόπρανα. Η μέθοδος
έχει μεγάλη ευαισθησία έχει όμως ένα ποσοτό ψευδώς
θετικών ευρημάτων περίπου 10%41.
Η θεραπεία της λοίμωξης με c. difficile συνιστάται α. στη διακοπή του αντιβιοτικού το οποίο σχετίζεται με την αλλαγή της μικροβιακής χλωρίδας του
ασθενούς (κεφαλοσπορίνες, κλινδαμυκίνη, αμπικιλλίνη,
αμοξυσιλλίνη) β. αποφυγή χορήγησης αντιδιαρροικών
φαρμάκων και γ. καταπολέμηση του c. difficile με δραστικά αντιβιοτικά όπως η βανκομυκίνη και η μετρονιδαζόλη (p.o. χορήγηση),
όπως επίσης και με άλλους παράγοντες όπως η
ριφαξυμίνη, η τεικοπλανίνη και η βακιτρακίνη. Η προφύλαξη συνιστάται στην όσο το δυνατόν βραχύτερη
διάρκεια χορήγησης των υπεύθυνων αντιβιοτικών,
στην απομόνωση των πασχόντων ασθενών, στο σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και στη συστηματική
παρακολούθηση και καταγραφή των περιστατικών.
Συμπερασματα
Η θεραπεία των ασθενών τρίτης ηλικίας όταν αυτοί
εμφανίζουν χειρουργική ή μη πάθηση του γαστρεντερι-

κού σωλήνα δε θα πρέπει να βασίζεται σε μη τεκμηριωμένες πεποιθήσεις και σε προσωπικές απόψεις . Οι
ηλικιωμένοι θα πρέπει να εντάσσονται σε προοπτικές
κλινικές μελέτες /αξιολογήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να τους προσφέρεται η ιδανική (optimal) θεραπεία. Η σε μεγάλο βαθμό έκπτωση από τη δυνητικά
ριζική χειρουργική θεραπεία σε αυτή την ομάδα των
ασθενών δε θα πρέπει να είναι αποδεκτή.
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Αντιμετώπιση ασθενών 3ης ηλικίας με χειρουργικές παθήσεις
θώρακος-πνευμόνων
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Χειρουργός Θώρακος, Επιμελήτρια Α’, Χειρουργικό Τμήμα Θώρακος-Αγγείων Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»,
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SUMMARY
ATHANASIADI K. Surgical treatment of elderly patients with thoracic and pulmonary diseases. The elderly population is growing in size and importance. The specialty of thoracic surgery is focused, in a large part, on elderly individuals. The median age for lung cancer resection patients is 65 years, for esophageal cancer patients it is 64 years, and for
patients with benign problems such as empyema, the mean age is 56 years. Therefore, among patients upon whom we
perform major operations, as many as half can be classified as elderly. This dictates that medical community acknowledge the necessity of becoming educated about the special needs of the elderly. These needs are related not only to alterations in human physiology as the body ages, but are also associated with lifestyle and expectations regarding quality
of life in the elderly population. This review refers to the benign pulmonary conditions and to the surgical management
of lung and esophageal cancer as applied to the elderly. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 168-176, 2011.
Key words: elderly, lung cancer, esophageal cancer, benign thoracic disease, treament

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ηλικιωμένος πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς σε μέγεθος και σημασία. Η ειδικότητα της χειρουργικής θώρακος
επικεντρώνεται, σε μεγάλο μέρος της σε ηλικιωμένα άτομα. Η μέση ηλικία των ασθενών με εκτομή του καρκίνου
του πνεύμονα είναι τα 65 έτη, για τους ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου είναι τα 64, ενώ για αυτούς με καλοήθη νόσο, όπως το εμπύημα, η μέση ηλικία είναι τα 56 έτη. Ως εκ τούτου, το 50% των ασθενών, στους οποίους
επεμβαίνουμε θωρακοχειρουργικά είναι ηλικιωμένοι. Αυτό υπαγορεύει, οτι όλη η ιατρική κοινότητα αναγνωρίζει
την ανάγκη να εκπαιδευτεί και να ενημερωθεί καλύτερα σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των ηλικιωμένων ασθενών. Αυτές αφορούν όχι μόνο αλλαγές της φυσιολογίας, όπως η ηλικία του σώματος, αλλά συνδέονται με τον
τρόπο ζωής και τις προσδοκίες, όσον αφορά την ποιότητα ζωής αυτού του πληθυσμού. H παρούσα ανασκόπηση
αναφέρεται επιγραμματικά στις καλοήθεις πνευμονικές παθήσεις, καθώς και στη χειρουργική αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα και του οισοφάγου, που ισχύουν για τον ηλικιωμένο πληθυσμό. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 168-176, 2011.
Λέξεις κλειδιά: τρίτη ηλικία, καρκίνος πνεύμονα, καρκίνος οισοφάγου, καλοήθεις παθήσεις του θώρακα, αντιμετώπιση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ατόμων >80 ετών θα έχει αυξηθεί κατά 135% στις χώΗ σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βορείου Αμερικής,
που επιτεύχθηκε το δεύτερο μισό του τελευταίου αι- καθώς τα άτομα ηλικίας 70 ετών, έχουν προσδόκιμο
ώνα, οδήγησε αναπόφευκτα στην αύξηση των ατόμων επιβίωσης κατά μέσο όρο ακόμα 14 χρόνια, τα άτομα
ηλικίας άνω των 65 ετών. Πράγματι, σήμερα, τα άτο- 80 ετών αναμένεται να ζήσουν άλλα 8 χρόνια, και οι
μα ηλικίας >85 ετών αποτελούν το 8,5% του γενικού υπερήλικες των 85 ετών άλλα 6 χρόνια. Η διαπίστωση,
πληθυσμού, ενώ αναμένεται μέχρι το 2012 η ταχύτατα οτι ο παγκόσμιος πληθυσμός γηράσκει υποχρεώνει τα
αυξανόμενη αυτή ομάδα του πληθυσμού να αποτελεί συστήματα υγείας, τις ιατρικές και ακαδημαϊκές κοιτο 15%. Έως το 2020 υπολογίζεται ότι ο αριθμός των νότητες να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματα και
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τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ώστε να μπορούν
να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και στις
ιδιαιτερότητες των ατόμων της τρίτης ηλικίας1,2.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Ποιοι ειναι ομως οι ηλικιωμενοι ή υπερελικες ασθενεις?
Ειδικότερα, ο ιατρός οφείλει, πριν συστήσει οποιαδήποτε θεραπεία στον ασθενή, να εκτιμήσει την δυνατότητα του ασθενούς να ανταπεξέλθει στά είδη
θεραπείας, που είναι διαθέσιμα, όπως χειρουργική
επέμβαση, ακτινο-, χημειοθεραπεία ή και συνδυασμός
των παραπάνω. Η ηλικία του ασθενούς, και μάλιστα
η βιολογική, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ΄όψη,
διότι όλες οι θεραπείες δεν γίνονται το ίδιο καλά
ανεκτές από όλους. Συνήθως, η ηλικία των 70 ετών
θεωρείται σημείο αναφοράς και χρησιμοποιείται στις
κλινικές μελέτες της Ογκολογίας3. Σε προηγούμενες
μελέτες, ο ορισμός του υπερήλικα ασθενούς κυμαίνεται από τα 65 έως και άνω τα 75 έτη. Ενας πιο
λειτουργικός ορισμός είναι ο ακόλουθος: «Υπερήλικας
ασθενής θεωρείται εκείνος, του οποίου η κατάσταση
της υγείας αρχίζει να επηρεάζει τις αποφάσεις στις
κατευθυντήριες γραμμές της ογκολογίας»4. Αυτός ο
ορισμός συμπεριλαμβάνει και το γεγονός, οτι ο ασθενής μπορεί να πάσχει από άλλες συνοδές παθήσεις.
Οι συνυπάρχουσες παθήσεις, οι οποίες αυξάνονται
με την ηλικία, μπορούν να εξασθενίσουν ανοσολογικά
τον οργανισμό και η οποιαδήποτε θεραπεία να καταστεί αδύνατη.
Η αύξηση της ηλικίας συνδέεται επίσης με μείωση
της λειτουργίας πολλών συστημάτων του οργανισμού,
καθώς και ένα προοδευτικό περιορισμό στίς προσωπικές και κοινωνικές δραστηριότητες5,6,7. Παλαιότερα,
θεωρείτο8,9,10, οτι η μεγάλη ηλικία, το κάπνισμα, η μεγαλύτερη έκταση της χειρουργικής εκτομής και η μείωση
του FEV1 σχετίζονταν με αυξημένη μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα, η δε τότε πολυκεντρική μελέτη της Ομάδας Μελέτης του Καρκίνου του Πνεύμονα8
δημοσίευσε, οτι το ποσοστό περιεγχειρητικής θνητότητας αυξάνεται γραμμικά με την ηλικία.
Σήμερα, υποστηρίζεται οτι η χρονολογική ηλικία
δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Κατά
τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι ασχολούμενοι
με τη γηριατρική έχουν αναπτύξει μία διαφορετική
προσέγγιση στην φροντίδα για τους ηλικιωμένους,
που ονομάζεται ολοκληρωμένη γηριατρική εκτίμηση
(Comprehensive Geriatric Assessment, CGA)11,12. Αξιολογούνται με τον τρόπο αυτό, όλες οι συνοδές παθήσεις,
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η διανοητική κατάσταση, οι συνθήκες ζωής, τα συστήματα κοινωνικής υποστήριξης και η πολυφαρμακία. Ο
στόχος της CGA είναι η παροχή πληροφοριών, εκτιμάται δε, οτι η προγνωστική αξία της στην πρόβλεψη
του μετεγχειρητικού αποτελέσματος για τους ηλικιωμένους ασθενείς, που υποβάλλονται σε θωρακοχειρουργική επέμβαση είναι υψηλή12.
Ένα άλλο πρόβλημα, που προκύπτει, είναι, ότι τα
περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την όποια
βέλτιστη θεραπεία προέρχονται από κλινικές μελέτες,
στις οποίες η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών είναι
σημαντικά νεότερη των 65 ετών13. Λίγοι ηλικιωμένοι
ασθενείς εγγράφονται στις κλινικές δοκιμές, πολλοί
δε αποκλείονται από αυτές λόγω συνοδών ιατρικών
προβλημάτων ή και πιθανής προκατάληψης των παθολόγων τους ή και αυτών των ίδιων14. Είναι γνωστό π.χ, οτι όσο αυξάνει η ηλικία, τόσο μειώνεται η
πιθανότητα χορήγησης χημειοθεραπείας14. Οι τοξικές
παρενέργειες της χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με
τα μακροπρόθεσμα οφέλη, που προσφέρει, δε βοηθούν στην ένταξη περισσότερων ασθενών σε κλινικές
διερευνητικές δοκιμές με σκοπό την αξιολόγηση των
θεραπειών σε αυτήν τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα. Μόνο τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης του πιθανού οφέλους με σκοπό τη
σωστότερη επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας,
είτε πρόκειται για χειρουργική αντιμετώπιση, ή για
χημειο-, ή ακτινοθεραπεία.
Από τις χειρουργικές παθήσεις του θώρακα σε
ηλικιωμένους επιλέξαμε να αναφερθούμε αναλυτικά
στις συχνότερα απαντώμενες, όπως ο καρκίνος του
πνεύμονα, ο καρκίνος του οισοφάγου, αλλά και σε
κάποιες καλοήθεις παθήσεις, όπως ο δευτεροπαθής
πνευμοθώρακας, η κήλη πνεύμονα και το εμπύημα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ) αποτελεί την πρώτη
αιτία θανάτου ανάμεσα στους θανάτους από καρκίνο
σε όλες τις δυτικές χώρες και στις ΗΠΑ, τόσο στις
γυναίκες όσο και στους άνδρες. Περίπου το 80% των
ασθενών με καρκίνο πνεύμονα πάσχουν από μη μικροκυτταρικό καρκίνο (ΜΜΚΠ), ενώ το υπόλοιπο 20%
από μικροκυτταρικό (ΜΚΠ)15.
Σαν αποτέλεσμα της αύξησης του προσδόκιμου
επιβίωσης, η επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα
στους ηλικιωμένους αυξάνεται συνεχώς. Η μέση ηλικία
των ασθενών κατά τη διάγνωση είναι τα 68 έτη, ενώ
πάνω από το 50% των ασθενών είναι άνω των 65
και το 30-40% των νεοδιαγνωζόμενων περιπτώσεων
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Αντιμετώπιση ασθενών 3ης ηλικίας με χειρουργικές παθήσεις θώρακος-πνευμόνων

είναι άνω των 70 ετών16,17 , ενώ η μεγαλύτερη επίπτωση της διάγνωσης του ΚΠ είναι στην ηλικία των 7580 ετών. Είναι λοιπόν αναμενόμενο, ότι η περαιτέρω
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης θα έχει ως συνέπεια και την αύξηση της επίπτωσης του νοσήματος
αυτού. Οι ασθενείς αυτοί, συχνά εμφανίζουν χρόνια
προβλήματα, λαμβάνουν πολλά φάρμακα και έχουν
ψυχοκοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες που
καθιστούν τη διαγνωστική προσέγγιση, σταδιοποίηση
και αντιμετώπιση της νόσου δυσχερή και για το λόγο
αυτό, χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση1.
Α. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΜΚΠ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Δύο από τις σημαντικότερες πληροφορίες που απαι
τούνται για να αποφασισθεί η κατάλληλη θεραπεία για
ασθενείς με ΜΜΚΠ είναι το στάδιο της νόσου και η
γενική κατάσταση του ασθενούς (performance status).
Η σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ περιγράφει την έκταση
της νόσου και προσδιορίζει το είδος της θεραπείας, ενώ
συγχρόνως προσφέρει τις γενικές πληροφορίες στον
ασθενή σχετικά με τη πρόγνωση. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει την τελευταία σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ18.
O καθορισμός της θεραπείας εξαρτάται επίσης
από τη γενική κατάσταση του ασθενούς, που προσδιορίζεται από το Δείκτη Λειτουργικότητας της ΠΟΥ
(The WHO Performance Status, 1979)19. Πρόκειται για μία
5βαθμη κλίμακα, από 0 έως 4, όπου κατατάσσονται 5
κατηγορίες σωματικής λειτουργίας και ικανότητας. Η
βαθμίδα 0 αντιπροσωπεύει την κατάσταση του αρρώστου, που είναι ικανός να κάνει όλες τις δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς, ενώ στη βαθμίδα 4 ο
άρρωστος είναι κλινήρης, εντελώς ανίκανος να κάνει
ο,τιδήποτε. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει αναλυτικά την
κλίμακα λειτουργικότητας του ασθενούς. Οσο χειρότερος είναι ο Δείκτης Λειτουργικότητας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες σημαντικών επιπλοκών κατά
τη διάρκεια επιθετικής θεραπείας, π.χ. οι ασθενείς με
Δείκτη 3 ή 4 δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή χημειοθεραπεία.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΝΟΣΟΥ
Οπως, ήδη τονίσθηκε, η απόφαση για το είδος
της αντιμετώπισης προϋποθέτει τη σταδιοποίηση
της νόσου. Ο έλεγχος για την προεγχειρητική σταδιοποίηση (clinical - cTNM), όπως και στους υπόλοιπους ασθενείς, περιλαμβάνει διαγνωστικές τεχνικές
για την απεικόνιση και σταδιοποίηση του όγκου, όπως
η αξονική ή μαγνητική τομογραφία θώρακα και για

τον έλεγχο ύπαρξης μεταστάσεων εξετάσεις, όπως το
υπερηχογράφημα ή η αξονική τομογραφία άνω κοιλίας (ήπαρ, επινεφρίδια), η αξονική τομογραφία εγκεφάλου, το σπινθηρογράφημα οστών ή ήπατος και πρόσφατα η ποζιτοτρονική τομογραφία (Positron Emission
Tomography)20,21. Η βρογχοσκόπηση, η διαδερμική ή διαβροχική βιοψία με βελόνη, η μεσοθωρακοσκόπηση, η
πρόσθια μεσοθωρακοτομή, η θωρακοσκόπηση ή σπανιότερα η θωρακοτομή είναι συχνά απαραίτητες για
τη σταδιοποίηση και αποσαφήνιση της εξαιρεσιμότητας του όγκου22-25. Βασική παρακλινική εξέταση προεγχειρητικά συνεχίζει να είναι η αξονική τομογραφία
με ευαισθησία, που ανέρχεται σε 55-80%, ειδικότητα
σε 65-85% και ακρίβεια σε 65-85%23. H μαγνητική τομογραφία έχει ευαισθησία 86-92%, ειδικότητα 80-82% και
ακρίβεια 83%26, ενώ το PET έχει αντίστοιχα ευαισθησία
89-98%, ειδικότητα 94% και ακρίβεια 91-95%27.
1. ΠΡΩΪΜΑ ΣΤΑΔΙΑ
Τα στάδια Ι και ΙΙ αντιμετωπίζονται χειρουργικά.
Μελέτες έχουν δείξει, οτι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με
καλή πνευμονική και καρδιακή λειτουργία καθώς και
δείκτη λειτουργικότητας μπορούν να υποβληθούν σε
χειρουργική επέμβαση με καλή ανταπόκριση και πιθανότητες πλήρους ίασης όπως και νεώτεροι ασθενείς.
Οι διαθέσιμες χειρουργικές επιλογές περιλαμβάνουν την άτυπη εκτομή, την τμηματεκτομή, τη λοβεκτομή, την πνευμονεκτομή, τη βρογχοπλαστική εκτομή
(sleeve resection) και τις ενδοσκοπικές εκτομές (video
assisted thoracic surgery - VATS).
Σήμερα, η ηλικία του ασθενούς δεν αποτελεί κριτήριο μη εγχειρησιμότητας στο ΜΜΚΠ28-32. Επιπλέον, τα
τελευταία χρόνια, η πρόοδος της Αναισθησιολογίας
αλλά και της Εντατικολογίας επιτρέπουν πιο επιθετική χειρουργική και σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες με
πολύ καλά αποτελέσματα. Παρ‘ ότι αυξάνει ελαφρώς
την εγχειρητική θνητότητα και νοσηρότητα, αυστηρή
εφαρμογή των κριτηρίων εγχειρησιμότητας και προσεκτική επιλογή του ασθενούς, συνυπολογίζοντας τη
γενική του κατάσταση, μπορούν να δώσουν καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα33-40. Σίγουρα επιβάλλεται πιο
ενδελεχής έλεγχος στους ηλικιωμένους ασθενείς.
Υπάρχουν, δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν
τη χειρουργική θεραπεία του ΜΜΚΠ στον ηλικιωμένο
πληθυσμό. Το πρώτο αφορά το αποτέλεσμα, δηλαδή
την επιβίωση των ηλικιωμένων ασθενών, που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για ΜΜΚΠ. Πολλές
δημοσιεύσεις, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν στηρίξει την
άποψη, ότι η ηλικία του ασθενούς δεν αποτελεί αρνη-
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τικό προγνωστικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη
επιβίωση. Ποσοστά πενταετούς επιβίωσης κυμαίνονται
μεταξύ 21% και 58% ανάλογα με το στάδιο της νόσου
των ασθενών, που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη30,35-41.
Επιπλέον, οι μελέτες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα
μεταξύ ηλικιωμένων και νεότερων ασθενών δεν έδειξαν
σημαντικές διαφορές στη συνολική επιβίωση35,40,41.
Οι παρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν, ότι η αυξημένη θνησιμότητα σε ηλικιωμένους οφείλεται στην προχωρημένη ηλικία και τα συνοδά νοσήματα42. Το δεύτερο σημαντικό θέμα αφορά τις επιπλοκές που παρατηρήθηκαν
με τη θεραπεία, δηλαδή μετεγχειρητική νοσηρότητα και
θνητότητα. Όσον αφορά τη νοσηρότητα, οι δημοσιευμένες μελέτες παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα: κάποιες μελέτες υποστηρίζουν τη συσχέτιση ανάμεσα στη μεγάλη ηλικία των ασθενών και την εμφάνιση
μετεγχειρητικών επιπλοκών40, ενώ κάποιες άλλες όχι39.
Αν και η περιεγχειρητική θνητότητα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, η μετεγχειρητική θνητότητα θεωρείται πιό σημαντικός παράγοντας.
Ορισμένες μελέτες αναφέρουν υψηλότερη επίπτωση
μοιραίων επιπλοκών σε ηλικιωμένους ασθενείς36,43, ενώ
αρκετές άλλες δεν επιβεβαιώνουν αυτή την παρατήρηση35,39. Μία σημαντική παράμετρος, που αυξάνει τις
μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι η παρουσία συνοδών
νοσημάτων, κυρίως καρδιαγγειακών παθήσεων30,31,38,39,40.
Η έκταση της χειρουργικής εκτομής επίσης επηρεάζει τη μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα.
Η Ομάδα Μελέτης για τον Καρκίνο Πνεύμονα (LCSG)
κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η λοβεκτομή είναι η
μέγιστη εκτομή, στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί
ένας ηλικιωμένος για στάδιο T1N0, βασιζόμενη σε μία
τυχαιοποιημένη μελέτη, που συνέκρινε τη λοβεκτομή
με τμηματεκτομή και άτυπη εκτομή44,45. Παρ’όλα αυτά,
δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να υποστηριχθεί η
εφαρμογή περιορισμένων εκτομών σε κάθε ηλικιωμένο
ασθενή με πρώιμο στάδιο ΜΜΚΠ40. Γενικά, πνευμονεκτομές ή εκτεταμένες επεμβάσεις σε υπερήλικες (>80
ετών) πρέπει να αποφεύγονται46,47,48.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε η
θωρακοσκοπική χειρουργική με τη βοήθεια βιντεοκάμερας ως μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική
με μειωμένη μετεγχειρητική νοσηρότητα και σύντομη
παραμονή στο νοσοκομείο σε σύγκριση με τις ανοικτές επεμβάσεις48. Η μέθοδος αυτή έχει μελετηθεί σε
ηλικιωμένους από διάφορες ομάδες, με ενθαρρυντικά
αποτελέσματα, ακόμη και σε ογδοντάχρονους και με
περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα, που ανέρχονται σε 15% -41% και <2%, αντίστοιχα48,49,50.
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Τέλος, τα πρόσφατα αποτελέσματα από τυχαιοποιημένες κλινικές για συμπληρωματική χημειοθεραπεία51,52 καθώς και από μια πρόσφατη μετα-ανάλυση52
έχουν αλλάξει την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών
μετά από ριζική εκτομή του ΜΜΚΠ. Η χημειοθεραπεία
με βάση την πλατίνα συνδέεται με σημαντικό όφελος
επιβίωσης, συγκεκριμένα με 5,3% αύξηση της συνολικής
επιβίωσης52,53. Τέλος, όσον αφορά την ακτινοθεραπεία,
ο ρόλος της δεν είναι ξεκαθαρισμένος.
2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ
Μόνο όγκοι σταδίου ΙΙΙΑ μπορούν υπό αυστηρές
προϋποθέσεις να είναι εξαιρέσιμοι, αλλά και η προεγχειρητική χημειοθεραπεία με σκοπό την υποσταδιοποίηση, μπορεί να συμβάλει σ’αυτό.
Σύγχρονη χημειο- και ακτινοθεραπεία (CMRT) θεωρείται η καθιερωμένη θεραπεία για ανεγχείρητο στάδιο
III ΜΜΚΠ.[Εικ.3] Σε αρκετές μελέτες, η χημειοθεραπεία
με βάση την πλατίνα σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία, έχει αποδειχθεί, ότι παρέχει στατιστικά σημαντικό όφελος επιβίωσης με διάμεσο χρόνο επιβίωσης
15-17 μηνών54,55,56. Πάντως, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ASCO, σύγχρονη CMRT πρέπει
να εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς με καλή γενική κατάσταση, αφού σχετίζεται με σημαντικές επιπλοκές,
όπως, οισοφαγίτιδα, πνευμονίτιδα και αυξημένη ανοσοκαταστολή. Σίγουρα, οι ηλικιωμένοι και οι νεότεροι
ασθενείς αποκομίζουν ίδιο όφελος επιβίωσης, διαπιστώθηκε όμως, ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος τοξικότητας για τους ηλικιωμένους, που μπορεί
να αντισταθμίζει το παρατηρούμενο όφελος.
Καταλήγοντας, τονίζουμε, οτι δεδομένης της έλλειψης προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών, που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον ηλικιωμένο πληθυσμό,
και δεδομένου του υψηλότερου κινδύνου τοξικότητας,
η απόφαση για τη θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται
στην καλή γενική κατάσταση, την έλλειψη συνοδών
παθήσεων και το προσδόκιμο επιβίωσης. Χρειάζονται
επειγόντως μελέτες, ειδικά σχεδιασμένες για τον ηλικιωμένο πληθυσμό και οι ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε τέτοιες κλινικές δοκιμές57.
Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΚΠ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ενδεδειγμένη θεραπεία για το ΜΚΠ είναι η χημειοθεραπεία, με εξαίρεση το στάδιο Ι, στο οποίο γίνεται
χειρουργική εξαίρεση, και βέβαια ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και περιορισμοί σε μεγάλες ηλικίες με αυτές για
τον ΜΜΚΠ.
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Ειδικότερα,η σταδιοποίηση τoυ ΜΚΠ κατατάσσει
τους ασθενείς σε 2 κατηγορίες, αυτούς που έχουν περιορισμένη και αυτούς, που έχουν εκτεταμένη νόσο. Η
τυπική θεραπεία για τη νόσο περιορισμένης έκτασης
είναι η χημειοθεραπεία με πλατίνα, σε συνδυασμό με
ακτινοθεραπεία, ενώ συνδυασμός χημειοθεραπευτικών σχημάτων με βάση την πλατίνα δίνονται σε
εκτεταμένη νόσο58. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των δεδομένων προέρχονται από αναδρομικές μελέτες, με
αποτέλεσμα οι λίγες προοπτικές μελέτες να υποδεικνύουν τυποποιημένες προσεγγίσεις σε προσεκτικά
επιλεγμένους ηλικιωμένους ασθενείς.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
O καρκίνος του οισοφάγου παρουσιάζεται επίσης
συχνότερα σε ηλικιωμένους ασθενείς. Από τους 16.000
περίπου ασθενείς, που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο
με καρκίνο οισοφάγου στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου το 60% αναμένεται να είναι ηλικίας άνω των
65 ετών, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 69 έτη. Η μέση
ηλικία κατά το θάνατο των ασθενών αυτών το χρονικό διάστημα 2001 - 2005 ήταν τα 70 έτη, ενώ το 24%
από αυτούς είχαν περιορισμένη, χειρουργικά εξαιρέσιμη νόσο κατά τη διάγνωση59. Γενικά, η επιβίωση για
καρκίνο του οισοφάγου είναι κακή. Η 5ετής επιβίωση
στους ασθενείς με χειρουργικά εξαιρέσιμους όγκους
ανέρχεται σε 5 -30%, η δε νοσηρότητα και θνητότητα, σε συνδυασμό με την κακή μακροπρόθεσμη επιβίωση μετά από θεραπευτική εκτομή έχουν κάνει την
οισοφαγεκτομή σε ηλικιωμένους ασθενείς αμφιλεγόμενη60,61,62. Οι Poon και συν.63 συνέκριναν την περιεγχειρητική θνητότητα και την επιβίωση των ασθενών αυτών
σε σχέση με νεώτερους και διαπίστωσαν υψηλότερη
θνητότητα στο διάστημα των 30 ημερών σε ασθενείς
άνω των 70 ετών. (7,2% έναντι 3,0%, p=0.02), ενώ η
συνολική «μακροπρόθεσμη» επιβίωση δεν διέφερε στις
2 ομάδες64. Επειδή αναμφισβήτητα, η οισοφαγεκτομή
σχετίζεται με τα υψηλότερα ποσοστά ίασης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χειρουργική επέμβαση
μπορεί να γίνει με αποδεκτό κίνδυνο σε προσεκτικά
επιλεγμένους ασθενείς64,65. Επιβάλλεται λεπτομερής
σταδιοποίηση και ενδελεχής έλεγχος, δεδομένου οτι η
πλειοψηφία των επιπλοκών προέρχονται είτε από το
καρδιαγγειακό ή το αναπνευστικό σύστημα.
ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς αποτελούν πρόκληση για
το θεράποντα ιατρό, όσον αφορά τη διάγνωση και θε-

ραπεία διαφόρων καλοήθων παθήσεων. Αν και αναπτύσσουν νόσους, που παρουσιάζονται και σε άλλες
ηλικιακές ομάδες, οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν συχνά
άτυπες μορφές και μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι,
ως αποτέλεσμα των συνυπαρχουσών παθήσεων. Η
πνευμονική λειτουργία του ηλικιωμένου πληθυσμού εμφανίζει αυξημένη αναντιστοιχία αερισμού-αιμάτωσης,
μείωση του εκπνεόμενου όγκου και μειωμένη ικανότητα
διάχυσης. Σε συνδυασμό με την αυξημένη ακαμψία του
θωρακικού τοιχώματος, τη μείωση της μυϊκής μάζας,
τη διαφορετική αντίληψη της δύσπνοιας και την πιθανή αύξηση του κινδύνου εισρόφησης λόγω υποκείμενης
νευρολογικής δυσλειτουργίας, αυτές οι φυσιολογικές
αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση, καθιστούν
την ομάδα αυτή, επιρρεπή σε διάφορες παθήσεις66.
Οι συνήθεις παθήσεις είναι οι ακόλουθες:
• Παθήσεις θωρακικού τοιχώματος και υπεζωκότα
• Νόσος του Mondor
• Κήλη Πνεύμονα
• Δευτεροπαθής πνευμοθώρακας
• Καλοήθεις όγκοι
• Του πνεύμονα
• Επιθηλιακού τύπου
• Μεσεγχυματογενούς τύπου
• Λοιμώδους και ρευματολογικής αιτιολογίας παθήσεις
• Πνευμονία
• Εμπύημα
• Ρευματικής αιτιολογίας πλευριτικές συλλογές
Επιλεκτικά, θα αναφερθώ λεπτομερώς στις παρακάτω:
1. ΚΗΛΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Η κήλη του πνεύμονα δημιουργείται, όταν το πνευμονικό παρέγχυμα και ο υπεζωκότας προβάλλουν
μέσα από ένα ελλειμμα του θωρακικού τοιχώματος,
το οποίο μπορεί να προκύψει λόγω συγγενούς ανωμαλίας, τραύματος, ή ως μετεγχειρητική επιπλοκή μετά
από θωρακοχειρουργική επέμβαση. Αυτόματες πνευμονοκήλες έχουν αναφερθεί μετά από έντονο βήχα ή
σε περιπτώσεις ατόμων, που παίζουν πνευστά όργανα. Οι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, ή να
εμφανίζουν διόγκωση, αιμόπτυση λόγω στραγγαλισμού της κήλης, ή ακόμα και υποτροπιάζουσες πνευμονικές λοιμώξεις. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε
θωρακοχειρουργική επέμβαση με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η πρόσθια μικρή θωρακοτομή φαίνεται να
έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης, πιθανόν λόγω των εγγενών αδυναμιών
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του θωρακικού κλωβού, δεδομένου οτι, στη θέση αυτή
υπάρχει μόνο ένα στρώμα μεσοπλεύριων μυών67.
Στους προδιαθεσικούς παράγοντες περιλαμβάνονται
η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι φλεγμονώδεις ή νεοπλασματικές εξεργασίες και η χρόνια χρήση
στεροειδών. Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την
αναγνώριση του σάκκου, συμφυσιόλυση και πλαστική
του τοιχώματος με ή χωρίς προθετικό εμβάλωμα67.
2. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Δευτεροπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας (ΔΑΠ)
μπορεί να συμβεί σε ασθενείς, που πάσχουν από διάχυτη πνευμονική νόσο. Η κύρια αιτία του ΔΑΠ είναι
η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)68. Σε
αντίθεση με τον πρωτοπαθή, ο δευτεροπαθής αποδεικνύεται πιο επικίνδυνος, γιατί οι ηλικιωμένοι ασθενείς
έχουν μειωμένες καρδιοαναπνευστικές εφεδρείες. Η
έγκαιρη διάγνωση και αρχική αντιμετώπιση του ΔΑΠ
γίνεται με τοποθέτηση σωλήνα κλειστής παροχέτευσης
θώρακα. Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει
την εκτομή των φυσσαλίδων είτε ανοικτά με θωρακοτομή είτε θωρακοσκοπικά και μηχανική πλευρόδεση.
Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε, οτι οι υποτροπές σε περιπτώσεις ΔΑΠ είναι πιο συχνές μετά από
θωρακοσκόπηση απ’οτι μετά από θωρακοτομή, τα δε
ποσοστά νοσηρότητας κυμαίνονται αρκετά ψηλά (1527,7%)68. Αν και οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές θεωρούνται προτιμητέες, η θωρακοσκόπηση μπορεί να
καταστεί αδύνατη στους ασθενείς αυτής της ηλικιακής
ομάδας λόγω προϋπαρχουσών συμφύσεων ή αδυναμία διατήρησης του αερισμού ενός πνεύμονα κατά τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Σε επιβαρυμένους ασθενείς με συνοδές καρδιαγγειακές παθήσεις
υπάρχει και η χημική πλευρόδεση δια του σωλήνα με
ενδοϋπεζωκοτική έγχυση αίματος ή και άλλων ουσιών
με πολύ καλά αποτελέσματα69.
3. ΕΜΠΥΗΜΑ
Λοιμώξεις στον υπερήλικα μπορούν εύκολα να
επιπλακούν με ανάπτυξη παραπνευμονικής συλλογής, η οποία μπορεί να διαπυηθεί με αποτέλεσμα τη
δημιουργία εμπύηματος. Ο ασθενής προσέρχεται συνήθως με υψηλό πυρετό, δύσπνοια και έντονη θωρακαλγία70. Τα εμπυήματα μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε σήψη και αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω
παγιδευμένου πνεύμονα (trapped lung)71,72 τις ευάλωτες, ανοσοκατασταλμένες ομάδες του πληθυσμού,
όπως είναι οι ηλικιωμένοι ασθενείς, συνδέονται δε, με
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υψηλή θνητότητα, που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι
και 20%72. Τα κυρίαρχα μικρόβια είναι τα gram-θετικά βακτήρια. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη
εμπυήματος σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας αποτελούν η χρόνια πνευμονοπάθεια, οι νόσοι του ΚΝΣ, η
κακοήθεια και ο σακχαρώδης διαβήτης. Η πιο συχνή
αιτία είναι η πνευμονία, αναφέρονται όμως και άλλες,
όπως το οισοφαγικό συρίγγιο, το θωρακικό τραύμα,
τα οπισθοφαρυγγικά και περιοδοντικά αποστήματα,
αλλά και τα μυκωτικά ανευρύσματα της αορτής. Τα
στάδια του εμπυήματος είναι τρία: 1. το εξιδρωματικό,
που χαρακτηρίζεται από στείρο εξίδρωμα, αποτέλεσμα της αυξημένης διαπερατότητας του σπλαγχνικού
υπεζωκότα, 2. το ινοπυώδες με ανάπτυξη υπεζωκοτικής φλεγμονής και συνοδό εναπόθεση ινικής στον τοιχωματικό και το σπλαχνικό υπεζωκότα, που οδηγεί
στη δημιουργία εγκυστώσεων με μείωση της γλυκόζης
και του pH και αύξηση της LDH του υπεζωκοτικού
υγρού και τέλος, 3. το στάδιο της οργανοποιήσεως,
όπου εμφανίζεται μετανάστευση ινοβλαστών στην
υπεζωκοτική κοιλότητα και δημιουργείται ανελαστικός παχυπλευριτικός φλοιός (peels) και διαφραγμάτια ινικής. Η ταχύτητα και η έκταση της εξέλιξης στο
εμπύημα εξαρτάται από τον τύπο και τη μολυσματική
δράση του παθογόνου μικροοργανισμού, την άμυνα
του ξενιστή, και την έναρξη, αλλά και αποτελεσματικότητα της αντιβιοτικής αγωγής. Το πρώτο στάδιο
θεραπεύεται απλά με τοποθέτηση κλειστής παροχέτευσης θώρακα, το δεύτερο είτε με έγχυση ινωδολυτικών ουσιών δια του σωλήνα είτε με θωρακοσκοπική
παροχέτευση της εγκυστωμένης συλλογής και της γέλης και ενοποίηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας, ενώ
στο τελευταίο στάδιο η χειρουργική αντιμετώπιση
περιλαμβάνει αποφλοίωση με ανοιχτή θωρακοτομή73.
Με τον όρο αποφλοίωση εννοούμε την αφαίρεση του
σπλαχνικού υπεζωκότητα με σκοπό την έκπτυξη του
πνεύμονα, μείζονα επέμβαση με υψηλή ακόμα νοσηρότητα και θνητότητα.
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Αντιμετώπιση ασθενών 3ης ηλικίας
με καρδιοχειρουργικά προβλήματα
Π Δεδεηλίας
Επιμελητής Α’, Α’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
DEDEILIAS P. Treatment of elderly cardiac surgery patients. In the era of aging population there is an increasing number of elderly people referred for cardiac surgery. Nowadays the majority of cardiac procedures are performed on elderly
patients (age >65 years). Although age remains a standard and independent risk factor that increases significantly morbidity
and mortality, the advances and improvements in surgical techniques have lowered the surgical risk to acceptable numbers.
In most recent studies surgery is preferred and suggested as the treatment of choice in acute and life threatening cardiac
surgery candidates regardless of age. Generally there is no documented age limit for cardiac surgery procedures apart from
heart transplant recipients (65 years) and possibly candidates for elective aortic artery procedures (80 years). The preoperative evaluation and care of comorbidities in the advanced age group is mandatory and improves postoperative outcomes.
Additionally alternative surgical options can be offered to high risk elderly patients (EuroSCORE >20) that are not susceptible
to surgical treatment. These options are transcatheter aortic valve replacement, off pump cardiac surgery, minimally invasive
cardiac surgery and endovascular treatment of aortic artery disease. The aim of maximizing life with acceptable quality has
limited our possibility of denying surgical interventions to elderly population. However, careful assessment of operative risk
can select patients on whom cardiac surgery will have a beneficial impact much more preferable compared to the natural
history of the disease itself. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 177-186, 2011.
Key words: cardiac surgery, elderly, age limit, EuroSCORE

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη σύγχρονη εποχή του γηρασκόμενου πληθυσμού υπάρχει μια συνεχής αύξηση υπερηλίκων ασθενών που
υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Το ηλικιακό όριο των 65 ετών έχει ξεπεραστεί κατά πολύ τις
προηγούμενες δεκαετίες και τη δεκαετία που μόλις παρήλθε η γρηγορότερα αυξανόμενη ηλικιακή δεκαετία καρδιοχειρουργικών ασθενών ήταν η ηλικία των «ογδοντάρηδων», οι οποίοι σε ποσοστό >25% περιορίζονται λειτουργικά
λόγω καρδιακών προβλημάτων. Την τρέχουσα δεκαετία αναμένεται αύξηση του ποσοστού των ασθενών >90
έτη που αποστέλλονται για καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση. Έτσι θα προκύψει μια ενδιαφέρουσα επιστημονικά
σύγκρουση μεταξύ της αναγκαίας πολιτικής κόστους-οφέλους και της ηθικής αδυναμίας να αρνηθούμε την καρδιοχειρουργική φροντίδα στους υπερήλικες οι οποίοι έχουν τεκμηριωμένα μεγαλύτερη νοσηρότητα και απαιτούν
μεγαλύτερη ενδονοσοκομειακή φροντίδα. Τα στατιστικά δεδομένα και οι έρευνες των υπερήλικων ομάδων (>70)
δείχνουν ότι δεν πρέπει να αρνούμαστε την καρδιοχειρουργική φροντίδα βασιζόμενοι αποκλειστικά στη χρονολογική ηλικία των ασθενών υποψηφίων για τέτοιου είδους επέμβαση. Φαίνεται πως η βιολογική ηλικία παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην τελική μας απόφαση. Οι παράγοντες που πρέπει να εκτιμώνται είναι: α) το λειτουργικό στάδιο
την ώρα της επέμβασης, β) η γενική φυσική κατάσταση, γ) η προσεκτική αξιολόγηση της συνοδού νοσηρότητας, δ) το
οικογενειακό περιβάλλον και υποστήριξη στο σπίτι, και ε) η προσωπική επιθυμία και συγκατάθεση για τη διενέργεια της επέμβασης. Εναλλακτικά, όπου αυτό είναι εφικτό, στους υψηλού κινδύνου ασθενείς (EuroSCORE >20) είναι
δυνατόν να προσφερθούν άλλες μέθοδοι θεραπείας όπως διακαθετηριακή αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος,
επαναγγείωση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική και βεβαίως ενδοαυλική
αντιμετώπιση των νόσων της αορτής. Ο στόχος της επιμήκυνσης της ζωής με αποδεκτή ποιότητα έχει περιορίσει
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σημαντικά την πιθανότητα να αρνηθούμε τη χειρουργική επέμβαση στους ασθενείς 3ης ηλικίας. Η προσεκτική εκτίμηση του χειρουργικού κινδύνου μπορεί να επιλέξει τους ασθενείς στους οποίους η επέμβαση θα έχει καλύτερη
επίπτωση από τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 177-186, 2011.
Λέξεις κλειδιά: καρδιοχειρουργική επέμβαση, υπερήλικες, ηλικιακό όριο, EuroSCORE
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη
αιτία θανάτου στον βιομηχανικό κόσμο και ιδιαίτερα
στους ασθενείς 3ης ηλικίας. Η τρίτη ηλικία καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στον ζώντα πληθυσμό
των δυτικών κοινωνιών. Στις ΗΠΑ ο πληθυσμός >75
ετών θα είναι περίπου 50 εκατομμύρια την επόμενη
δεκαετία(1). Η ηλικία >80 ετών αποτελεί την ταχύτερα
αυξανόμενη ομάδα πληθυσμού(2) και επιπρόσθετα είναι η ηλικιακή ομάδα που σε ποσοστό >25% εμφανίζει
περιορισμένη λειτουργικότητα λόγω καρδιαγγειακών
προβλημάτων(3) και το ποσοστό αυτό αναμένεται να
είναι μεγαλύτερο στους άνω των ενενήντα ετών.
Οι βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί στην καρδιοχειρουργική αναισθησία, την περιεγχειρητική φροντίδα
(φυσικοθεραπεία και νοσηλεία), την εξωσωματική κυκλοφορία, την υποστήριξη άλλων ανεπαρκών οργάνων, όπως νεφροί και πνεύμονες, καθώς και στις χειρουργικές τεχνικές, έχουν επιφέρει σημαντική μείωση
του χειρουργικού κινδύνου σε αποδεκτά όρια και έτσι
επεμβάσεις που θεωρούνταν ανεπίτρεπτες σε ασθενείς 3ης ηλικίας (>80 έτη) γίνονται σήμερα με αρκετή
ασφάλεια και απολύτως αποδεκτά αποτελέσματα(46)
. Παράλληλα όμως προβληματισμός υπάρχει για τη
σχέση κόστους-οφέλους των επεμβάσεων τέτοιου τύπου στους υπερήλικες δεδομένου του γεγονότος ότι η
3η ηλικία συνοδεύεται από μεγαλύτερη θνητότητα και
νοσηρότητα και απαιτεί μεγαλύτερη ενδονοσοκομειακή
φροντίδα, με επακόλουθο τη βαθμιαία εκτίναξη του
ιατρικού κόστους σε δυσεπίλυτα ύψη.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Για τον υπολογισμό της επικινδυνότητας μιας καρδιοχειρουργικής επέμβασης έχουν προταθεί διάφορα
μαθηματικά μοντέλα, τα κυριότερα των οποίων είναι:
1) το Parsonnet Score, 2) το Cleveland Clinic Score, 3)
το French Score, 4) το Pons Score, 5) το Ontario Score,
και τέλος 6) το EuroSCORE. Από όλα τα παραπάνω
το πιο διαδεδομένο και αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης του χειρουργικού κινδύνου μιας επέμβαση είναι το
EuroSCORE(7-8). Για να δημιουργηθεί μελετήθηκαν σχεδόν
20.000 ασθενείς από 128 νοσοκομεία σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Μελετήθηκαν 97 παράγοντες κινδύνου και

τα αποτελέσματα (επιβίωση ή θάνατος) σχετίσθηκαν
με τους προεγχειρητικούς παράγοντες κινδύνου. Οι
περισσότερο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης του κινδύνου μιας καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Το σύστημα EuroSCORE κατασκευάστηκε στο
ένα τμήμα της υπό εξέλιξη μελέτης και εφαρμόστηκε
και δοκιμάστηκε στο υπόλοιπο τμήμα της μελέτης για
έλεγχο της αξιοπιστίας του(9).
Κυκλοφορεί σε πολλές μορφές έντυπες και ψηφιακές, διαδικτυακά και σε λογισμικό για μικρές συσκευές,
και ουσιαστικά είναι απαραίτητο προεγχειρητικό βήμα
κάθε επέμβασης. Στο EuroSCORE η ηλικία αποτελεί τον
πρώτο ανεξάρτητο μελετώμενο-αξιολογούμενο παράγοντα κινδύνου και βαθμολογείται με 1 μονάδα ανά
5 έτη για ασθενείς >65 ετών. Έτσι στην ηλικία των 90
ετών με 5 μονάδες αξιολόγησης, η ηλικία παίζει τον
μεγαλύτερο επιβαρυντικό παράγοντα για καρδιοχειρουργική επέμβαση, επιβαρυντικότερο ακόμα και από
τη μετεμφραγματική ρήξη του μεσοκοιλιακού διαφράγματος που είναι πολύ βαριά κατάσταση και βαθμολογείται με 4 βαθμούς.
Στο EuroSCORE αξιολογούνται επίσης όλοι οι άλλοι
παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη σχετική
ή ολική ανεπάρκεια των άλλων οργάνων όπως για
παράδειγμα η αναπνευστική ανεπάρκεια, η νεφρική
ανεπάρκεια, το πρόσφατο ή παλαιό εγκεφαλικό, η
επείγουσα επέμβαση, και βέβαια το λειτουργικό στάδιο της καρδιακής λειτουργίας, καθώς και άλλοι παράγοντες κινδύνου.
Διαθέτουμε λοιπόν σήμερα ένα αξιόπιστο σύστημα
αξιολόγησης του κινδύνου της επέμβασης και έτσι για
κάθε ασθενή όταν ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος
από τον κίνδυνο που έχει η φυσική εξέλιξη της νόσου,
τότε η συντηρητική θεραπεία ή άλλες θεραπευτικές
επιλογές πρέπει να προτιμώνται.
ΑΝΩΤΕΡΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
3ης ΗΛΙΚΙΑΣ
Ηλικιακό όριο καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων
υπάρχει τεκμηριωμένο μόνο στις καρδιακές μεταμοσχεύσεις και αυτό πάλι έχει ανέβει από τα 65 στα
70 έτη(10). Επίσης παρατηρείται δισταγμός στη μαζι-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

κή διενέργεια προγραμματισμένων επεμβάσεων που
αφορούν παθήσεις της αορτής για ασθενείς >80 ετών
και αυτό διότι: 1) το λειτουργικό στάδιο των ασθενών
αυτών δεν είναι επηρεασμένο, 2) η φυσική εξέλιξη της
νόσου είναι αργή, και 3) οι επιπλοκές που συνοδεύουν
τη χειρουργική της αορτής παρ’όλες τις εξελίξεις της
τελευταίας δεκαετίας παραμένουν σε σχετικά υψηλά
επίπεδα(11).
Εκτός από τις προαναφερόμενες δύο περιπτώσεις
δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για άλλες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Έτσι τόσο η αορτοστεφανιαία παράκαμψη, όπου αυτή ενδείκνυται, όσο και η χειρουργική
των βαλβιδοπαθειών αλλά και συνδυασμένες επεμβάσεις διενεργούνται απροβλημάτιστα στην ηλικία 6590 ετών(12-16), ενώ εμφανίζεται με επιφυλακτικότητα μεν
αλλά και σαφή τάση επέκτασης της καρδιοχειρουργικής στους >90 κατά την τρέχουσα δεκαετία(17-24).
Στον Πίνακα Ι φαίνεται η τάση αύξησης των ηλικιακών ορίων για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε πανευρωπαϊκή κλίμακα την τελευταία δεκαετία. Παρατηρείται μια διαρκής αύξηση των ορίων ηλικίας και η καμπύλη θα ήταν
ακόμη πιο αυξητική αν δεν είχε επηρεαστεί από τις νεοεισερχόμενες χώρες στην πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων που επηρεάζουν την εξέλιξή της επιβραδυντικά.
Στον Πίνακα ΙΙ φαίνεται πώς επηρεάζεται η θνητότητα
ανάλογα με την ηλικία σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη και στον Πίνακα ΙΙΙ
η επίπτωση της ηλικίας στη μετεγχειρητική νοσηλεία
των ασθενών αυτών(25).
Παρόμοιες καμπύλες σχέσης ηλικίας-θνητότητας
καθώς και ηλικίας-νοσηρότητας που μεταφράζεται σε
σχέση ηλικίας-μετεγχειρητικής νοσηλείας υπάρχουν και
για τις άλλες κύριες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
όπως είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδος, καθώς
και η στένωση ή ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος.
Οι βαλβιδοπάθειες μάλιστα αποτελούν οντότητες με
συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο μεταξύ των καρδιακών
παθήσεων των υπερηλίκων(26-27). Στον Πίνακα IV φαίνεται η ηλικία στη συνδυασμένη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος και ταυτόχρονης αορτοστεφανιαίας
παράκαμψης, ενώ παρόμοιοι πίνακες υπάρχουν και
για την αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδος.
Γίνεται σαφές από τους πίνακες αυτούς ότι το
κύριο σώμα των καρδιοχειρουργικών ασθενών σήμερα ανήκει στην 3η ηλικία. Επίσης είναι αξιοσημείωτο
ότι στην πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων της καρδιοθωρακικής χειρουργικής του 2010 αναφέρεται ότι η
μέση ηλικία των καρδιοχειρουργικών ασθενών αυξά-

179

νει αντίστοιχα με το βιοτικό/οικονομικό επίπεδο. Αυτό
φαίνεται στον Πίνακα V όπου καταδεικνύεται η σχέση
ηλικίας/εισοδήματος στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος. Στον Πίνακα VI φαίνεται η θνητότητα της αντικατάστασης
της αορτικής βαλβίδος, καθώς και της συνδυασμένης
αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος και ταυτόχρονης
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Παρατηρούμε την
αύξηση της επικινδυνότητας σε σχέση με την ηλικία
που όμως δεν παύει να παραμένει σε ικανοποιητικά
πλαίσια ακόμη και στις ηλικίες >80. Τα δεδομένα αυτά
αποτελούν την πραγματική εικόνα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα ενώ μεμονωμένες εργασίες έχουν επιδείξει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση με ενός και 5 ετών
επιβίωση στους >80 που αγγίζει τα 86,4% και 69,4%
αντιστοίχως(26, 28).
Παρόμοιοι πίνακες υπάρχουν και για την αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδος καθώς και της
συνδυασμένης αντικατάστασης μιτροειδούς βαλβίδος
και αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, μόνο που στην
τελευταία περίπτωση η βαρύτητα της νόσου έχει εξέχουσα βαρύτητα στους ασθενείς >75 ετών (12-17,4%)
όπως φαίνεται στον Πίνακα VII. Τα ίδια αποτελέσματα ανακοινώνουν και ερευνητές που σε συνδυασμό με
την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της νοσηρότητας που
συνοδεύει την πάθηση της μιτροειδούς γίνονται λίγο
πιο επιφυλακτικοί και προτείνουν επιδιόρθωση της
βαλβίδας όπου αυτό είναι εφικτό(27-30).
Στην αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδος η
αθροιστική νοσηρότητα των μεγαλύτερων συνοδών
επιπλοκών, δηλαδή εγκεφαλικό, παρατεταμένος μετεγχειρητικός αερισμός, επανεπέμβαση για αιμορραγία, νεφρική ανεπάρκεια και λοίμωξη στερνοτομής
από 13,5% που είναι στις ηλικίες <50 εκτινάσσεται στο
35,5% για τις ηλικίες >80. Το προεγχειρητικό λειτουργικό καρδιακό στάδιο παίζει το σημαντικότερο ρόλο σε
πολυπαραγοντική ανάλυση αλλά η ηλικία επίσης επηρεάζει τη θνητότητα και τη νοσηρότητα σε ποσοστά
13% και 10% αντιστοίχως στο σύνολο του κινδύνου(27).
Επίσης, μετά από αντικατάσταση ή πλαστική μιτροειδούς βαλβίδος η βελτίωση του λειτουργικού σταδίου της καρδιακής λειτουργίας δεν είναι τόσο εμφανής
όσο στις περιπτώσεις αντικατάστασης της αορτικής
βαλβίδος(31-33).
Έτσι, αν και στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας υπάρχει σαφής σύσταση για επέμβαση στις συμπτωματικές ανεπάρκειες της μιτροειδούς βαλβίδος(34), εντούτοις το 49% των
ασθενών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα μένει ανεγχείρητο
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πράγμα που έχει επίπτωση στην προσδοκώμενη επιβίωση κατά τουλάχιστον 1 έτος(35). Οι σημαντικότεροι
παράγοντες αποφυγής του χειρουργείου ήσαν το
κλάσμα εξώθησης και η ηλικία(35).
Όσον αφορά τις παθήσεις της αορτής παρατηρούμε ότι χειρουργική αποκατάσταση προσφέρεται σε
όλες τις επείγουσες καταστάσεις ανεξαρτήτως ηλικίας
(Πίνακας VIII) παρ’όλο που εδώ η θνητότητα αυξάνει
πολύ σε σχέση με την ηλικία (Πίνακας ΙΧ).
Γενικά σε όλες τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
των υπερηλίκων η ένδειξη του επείγοντος αυξάνει
δραματικά τον χειρουργικό κίνδυνο(36).
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η εξέλιξη της καρδιοχειρουργικής έχει προσφέρει
βελτιωμένες τεχνικές όπως την επαναγγείωση των
στεφανιαίων χωρίς εξωσωματική, την διακαθετηριακή αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος, την τεχνική
Alfieri για την αντιμετώπιση της μιτροειδικής ανεπάρκειας και τις ενδοαυλικές προθέσεις για τις παθήσεις
της αορτής. Βέβαια όλες αυτές οι τεχνικές αντιμετωπίζουν και βελτιώνουν το χειρουργικό κίνδυνο αλλά
πολλές φορές με σημαντική αύξηση του κόστους. Για
παράδειγμα η διακαθετηριακή αντικατάσταση της
αορτικής βαλβίδος που κερδίζει έδαφος σε υπερήλικές
υψηλού κινδύνου με EuroSCORE >20 είναι μια μέθοδος
που κοστίζει 3πλάσια από την παραδοσιακή αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος(37). Σαφές όμως προβάδισμα έναντι του χειρουργείου έχουν οι ενδοαυλικές προθέσεις στις νόσους της θωρακικής αορτής ενώ
γίνονται προσπάθειες περιορισμού του χειρουργικού
κινδύνου με υβριδικές τεχνικές, όπως μετάθεση βραγχιοκεφαλικών κλάδων και ενδοαυλική αντιμετώπιση
παθήσεων του αορτικού τόξου(38-40).
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Όπως προκύπτει από τη σύγχρονη βιβλιογραφία
που προαναφέρθηκε στο κείμενο οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνται με ασφάλεια μέχρι την

ηλικία των 80 ετών σήμερα και μάλιστα στις ηλικίες
65-85 βρίσκεται ο μεγαλύτερος όγκος των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Για τους ασθενείς >85 ετών τα
κριτήρια επιλογής θα πρέπει να είναι: 1) το κοινωνικό
και λειτουργικό στάδιο του υποψηφίου για επέμβαση
(δείκτης DASI) και η δυνατότητα λήψης μετεγχειρητικής φροντίδας, 2) ο απόλυτος χειρουργικός κίνδυνος
όπως καταμετρείται από το EuroSCORE που λαμβάνει
υπόψη εκτός της ηλικίας και την καρδιακή, νεφρική,
πνευμονική και ηπατική λειτουργία, και 3) η πεποίθηση
του ασθενούς να υποβληθεί σε επέμβαση.
Σε περιπτώσεις επείγουσας κατάστασης εφόσον
είναι εφικτό θα πρέπει να σταθεροποιείται πρώτα ο
ασθενής και η επέμβαση να αποφασίζεται σε δεύτερο
χρόνο. Το Score DASI είναι ένα αξιόπιστο εργαλείοερωτηματολόγιο αξιολόγησης του λειτουργικού σταδίου του υπερήλικα(41).
Η ελαχιστοποίηση του χειρουργικού κινδύνου του
υπερήλικα αρχίζει από το προεγχειρητικό στάδιο. Η
προετοιμασία του αναπνευστικού με ασκήσεις και
βρογχοδιαστολή, η αντιμετώπιση των εστιών λοίμωξης και η βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας, είναι μερικά από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται προεχειρητικά. Διεγχειρητικά η αποφυγή της εξωσωματικής κυκλοφορίας όταν είναι εφικτή, η ελαχιστοποίηση
του χρόνου ισχαιμίας και του χειρουργικού χρόνου, η
ελαχιστοποίηση του priming, της αιμοαραίωσης και η
αντιμετώπιση των διαταραχών αιμόστασης είναι οι
παράγοντες που βελτιώνουν τα αποτελέσματα στους
ευαίσθητους αυτούς ασθενείς(42).
Συμπερασματικά, η προσπάθεια επιμήκυνσης της
ζωής όσο το δυνατόν περισσότερο δεν αφήνει ηθικά περιθώρια στην άρνηση προσφοράς χειρουργικής
υψηλής τεχνικής σε υπερήλικες ασθενείς. Γεννώνται
όμως ερωτήματα σχετικά με την οικονομική επίπτωση
του εγχειρήματος, την επίτευξη ή μη της επιδιωκόμενης
ποιότητας ζωής των υπερηλίκων όπως και γενικότερα με την τάση εξάρτησης της προχωρημένης ηλικίας
από την βιοϊατρική τεχνολογία με αφύσικη επιβίωση
των υπερηλίκων που εξαρτώνται από πολλά φάρμακα και απαιτούν τακτική ιατρική φροντίδα(43).
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Πίνακας Ι
Ηλικία καρδιοχειρουργικών ασθενών (4η Πανευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων, έκδοση 2010).

Πίνακας ΙΙ
Θνητότητα σε σχέση με την ηλικία για αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

181

182

Αντιμετώπιση ασθενών 3ης ηλικίας με καρδιοχειρουργικά προβλήματα

Πίνακας ΙΙΙ
Μετεγχειρητική νοσηλεία ασθενών που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη,
σε σχέση με την ηλικία τους.

Πίνακας ΙV
Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος και ταυτόχρονη αορτοστεφανιαία παράκαμψη <<<
σε σχέση με την ηλικία τα έτη 2006-2008
(4th Adult Cardiac Database Report 2010).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

183

Πίνακας V
Σχέση ηλικίας/βιοτικού επιπέδου κατά την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος
(Πανευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων, 2010).

Πίνακας VI
Σχέση ηλικίας/θνητότητας σε περιπτώσεις αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος, καθώς και συνδυασμένης αντικατάστασης αορτικής βαλβίδος και αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
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Πίνακας VII
Θνητότητα αντικατάστασης μιτροειδούς βαλβίδος, καθώς και αντικατάστασης μιτροειδούς βαλβίδος
και ταυτόχρονης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης σε σχέση με την ηλικία (The European Association
for Cardio-Thoracic Surgery,
4th Adult Cardiac Database Report 2010).

Πίνακας VIII
Σχέση ηλικίας/οξέως διαχωρισμού της αορτής.
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Πίνακας ΙΧ
Θνητότητα σε σχέση με την ηλικία σε επεμβάσεις οξέως διαχωρισμού της αορτής.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΜ Σιδέρης
Διευθυντής ΕΣΥ, Β’ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»
Εισαγωγη
Η αποτελεσματικότητα ενός νέου θεραπευτικού παράγοντα ελέγχεται συνήθως εύκολα. Αυτό που παρουσιάζει δυσκολία στην εκτίμηση του, και είναι σημαντικότερο, είναι η ασφάλεια χορήγησης του σε εκατομμύρια
ασθενών με πολύπλευρες νόσους, συμπαρομαρτούσες
παθήσεις, ευαισθησίες στα φάρμακα και ταυτόχρονη
λήψη ικανού αριθμού φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Αντικαρκινικά φάρμακα
Η παρουσία καρδιοπάθειας σε ασθενείς με καρκίνο
ή η προκαλούμενη από τη θεραπεία του καρκίνου καρδιοπάθεια αποτελεί κλινικό πρόβλημα μείζονος σημασίας. Η βέλτιστη διαχείριση αυτών των ασθενών περιλαμβάνει τόσο την επιτυχή θεραπεία της κακοήθειας
όσο και την προσπάθεια ελάττωσης της νοσηρότητας
και θνησιμότητας της οφειλομένης σε καρδιαγγειακές
νόσους στους επιβιώσαντες καρκινοπαθείς. Η παρουσία καρκίνου και οι νοσηρότητες που τον συνοδεύουν
περιπλέκουν την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών
νόσων στον καρκινοπαθή ασθενή. Η καρδιοτοξικότητα των αντικαρκινικών θεραπειών έχει εξελιχθεί σε
μείζον κλινικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καρδιολόγοι. Η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και η
καρδιακή ανεπάρκεια αποτελούν πρόβλημα μείζονος
σημασίας, αλλά τα κλινικά χαρακτηριστικά και η πρόγνωση ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τον υπεύθυνο θεραπευτικό παράγοντα. Η σχετιζόμενη με την
ανθρακυκλίνη μυοκαρδιοπάθεια διαφέρει ουσιαστικά
από την επίδραση που έχουν οι νεότερες στοχευμένες
θεραπείες, όπως η τραστουζουμάμπη. Άλλες μορφές
καρδιαγγειακών νόσων που επισυμβαίνουν λόγω της
θεραπείας του καρκίνου είναι η υπέρταση, τα θρομβοεμβολικά επεισόδια, οι περικαρδίτιδες, οι αρρυθμίες
και η μυοκαρδιακή ισχαιμία. Σημαντικός παράγων που
καθορίζει την έκβαση τέτοιων ασθενών είναι η συνεργασία καρδιολόγων-ογκολόγων με στόχο την ισορρο-

πία μεταξύ των κινδύνων της καρδιοτοξικότητας και
του οφέλους της ογκολογικής θεραπείας1.

Παράταση επαναπόλωσης και Torsades
de pointes (TdP) και διάφορα φάρμακα
Ένας σημαντικός αριθμός μη αντιαρρυθμικών παραγόντων παρατείνει την επαναπόλωση και προδιαθέτει σε Torsades de pointes (TdP) (μορφή πολύμορφης
κοιλιακής ταχυκαρδίας) και αιφνίδιο θάνατο. Η τερφεναδίνη, το πρώτο αντιισταμινικό χωρίς ηρεμιστική
επίδραση, ήταν ο πρώτος μη-αντιαρρυθμικός παράγων που επίσημα συνδέθηκε με TdP, όταν συγχορηγήθηκε κυρίως με αντιβιοτικά και αντιμυκητιασικά. Η
λίστα των φαρμάκων που συνδέθηκαν με παράταση
του QT διαστήματος και TdP, μερικά από τα οποία
αποσύρθηκαν από την αγορά ή δεν έγινε αποδεκτή η
έγκριση τους, αυξήθηκε προοδευτικά. Τα περισσότερα
από αυτά ασκούν ανασταλτική επίδραση στη ταχεία
συνιστώσα του επανορθωτικού ρεύματος καλίου (Ιkr)
με αποτέσμα παράταση της επαναπόλωσης. Η αλληλεπίδραση με φάρμακα που αναστέλλουν τα ισοένζυμα του κυτοχρώματος P450, στο ήπαρ, και επομένως η
ελάττωση του μεταβολισμού τους, αποτελεί ξεχωριστό
παθοφυσιολογικό μηχανισμό2. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν παράταση του διαστήματος QT μετά από
λήψη μη αντιαρρυθμικών φαρμάκων είναι πιθανόν ότι
είναι γενετικά προδιατεθειμένοι λόγω ήπιας ή εξασθενισμένης μορφής συγγενούς επιμεμηκυσμένου QT3.
Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης-5
Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης-5 είναι αποτελεσματικοί φαρμακευτικοί παράγοντες κατά της στυτικής δυσλειτουργίας, σε ευρύ πληθυσμό ανδρών μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται και ασθενείς με αγγειακές
παθήσεις, στεφανιαία νόσο, υπέρταση και διαβήτη4,5. Το
ένζυμο το οποίο αναστέλλουν συναντάται στις λείες μυ-
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ϊκές ίνες των αρτηριών και φλεβών, με αποτέλεσμα η
επίδραση τους να έχει αγγειοδιασταλτικό αποτέλεσμα
το οποίο δυνητικά επηρεάζει το καρδιαγγειακό σύστημα6.
Η οργανική στυτική δυσλειτουργία και οι παθήσεις του
καρδιαγγειακού συστήματος έχουν κοινούς παράγοντες
κινδύνου καθώς και κοινή παθοφυσιολογία, με την δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, την φλεγμονώδη και ενδοθηλιακή-προθρομβωτική ενεργοποίηση και το οξειδωτικό
stress να αποτελούν κοινούς παρονομαστές7,8,9. Η στυτική
δυσλειτουργία θεωρείται πλέον προάγγελος καρδιαγγειακών νοσημάτων. και έχει αποδειχθεί ότι σε ασθενείς με
στεφανιαία νόσο, τα συμπτώματα της στυτικής δυσλειτουργίας εμφανίζονται, κατά μέσο όρο 2-5 έτη πρωϊμότερα από αυτά της στεφανιαίας καρδιοπάθειας10. Επομένως, η διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας παρέχει
στον κλινικό τη χρυσή ευκαιρία να εκτιμήσει την ανδρική
καρδιαγγειακή υγεία και να παρέμβει σε πρώιμα στάδια
της νόσου. Η χρήση των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης-5, στο τέλος της δεκαετίας του 90, συνοδεύτηκε
από περιστασιακές αναφορές δυσμενών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, με αποτέλεσμα το δισταγμό στη χρήση
αυτών των παραγόντων σε ασθενείς με ιστορικό καρδιοπάθειας11. Ωστόσο, οι αρχικές ανησυχίες δεν επιβεβαιώθηκαν είτε σε τυχαιοποιημένες μελέτες ή σε αναδρομικές
αναλύσεις12. Τα νιτρώδη αντενδείκνυνται κατά τη διάρκεια θεραπείας με αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης-5
λόγω κινδύνου υπότασης. Σε χορήγηση σιλδεναφίλης ή
βαρδεναφίλης, τα νιτρώδη πρέπει να αποφεύγονται για
τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ επί χρήσης ταδαλαφίλης, επί
48 ώρες. Σε ελάττωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί επίσης να οδηγήσει η συγχορήγηση τους με α-αδρενεργικούς
αποκλειστές. Η επίδραση αυτή δεν γίνεται εμφανής όταν
χορηγούνται α1 εκλεκτικοί αναστολείς13. Οι αναστολείς
της φωσφοδιεστεράσης-5 μεταβολίζονται από ένζυμα
του κυτοχρώματος P450. Η συγχορήγηση τους επομένως
με παράγοντες που αναστέλλουν αυτά τα ένζυμα (κετοκοναζόλη, αντικαταθληπτικά, μακρολίδες κ.α.), μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων τους στο πλάσμα και εμφάνιση παρενεργειών. Η λήψη της ελάχιστης
δόσης είναι το ενδεδειγμένο μέτρο14. Οι επιδρασεις των
αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης-5 στο ενδοθηλιακό
επίπεδο, οδήγησε στη χρήση τους σε καρδιαγγειακές και
μη νόσους (πνευμονική υπέρταση, αχαλασία οισοφάγου,
σύνδρομο Raynaud), με το πεδίο χρήσης να διευρύνεται
συνεχώς.15

Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDs)
Τόσο τα παραδοσιακά μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDs) όσο και οι εκλεκτικοί αναστολείς της

κυκλοοξυγενάσης-2 (coxibs) είναι σημαντικά και αποτελεσματικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών συμπτωμάτων, ωστόσο, συνοδεύονται
από ανεπιθύμητες δράσεις λόγω της αναστολής των
προστανοϊδών. Τα προστανοϊδή είναι βιολογικά ενεργά παράγωγα του αραχιδονικού οξέος, το οποίο μετασχηματίζεται σε προσταγλανδίνη μέσω των ενζύμων της κυκλοοξυγενάσης. Η ασφάλεια χρήσης των
NSAIDs στην κλινική πράξη έχει αμφισβητηθεί, ειδικά
των εκλεκτικών coxibs. Παρά την έλλειψη τυχαιοποιημένων-ελεγχόμενων μελετών υπάρχουν δεδομένα που
δείχνουν ότι προκαλούν σημαντικές καρδιαγγειακές
ανεπιθύμητες δράσεις, όπως, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια και
υπέρταση16.

Βότανα
Παρά την έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης γύρω
από την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των προϊόντων των βοτάνων, η χρήση τους είναι εξαιρετικά
διαδεδομένη. Τα βότανα θεωρούνται σαν τροφικά
προϊόντα με αποτέλεσμα να μην υποβάλλονται σε ενδελεχή εξέταση και κανονισμούς όπως τα συμβατικά
φάρμακα. Παρά το γεγονός ότι θεωρούνται προϊόντα
της φύσης και επομένως ασφαλή σε αρκετές περιπτώσεις έχουν θανατηφόρες συνέπειες. Ορισμένα βότανα έχουν άμεση επίδραση στο καρδιαγγειακό και
αιμοστατικό σύστημα ενώ άλλα μέσω αλληλεπίδρασης
με φάρμακα έχουν σοβαρές παρενέργειες17.

Αναβολικά
Η χρήση αναβολικών στεροειδών από νεαρούς
αθλητές συνδέεται με αυξημένα επίπεδα χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών, χαμηλά επίπεδα υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου και θανατηφόρες αρρυθμίες18.

Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων
(PPIs)
Το θέμα της συγχορήγησης αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (PPIs) και κλοπιδογρέλης αποτελεί συχνό αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων την
τελευταία πενταετία. Οι PPIs δρούν ανταγωνιστικά
στην ενεργοποίηση της κλοπιδογρέλης από το CYP2C19,
και μετριάζουν την αντιαιμοπεταλιακή της δράση. Μία
πιθανή εξήγηση του φαινομένου είναι η ποικιλία στην
δραστηριότητα του CYP2C19, που έχει σαν βάση τον

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

γενετικό πολυμορφισμό και επομένως την ύπαρξη
ασθενών που είναι <<ενδιάμεσοι ή ανεπαρκείς μεταβολιστές>>. Το πρόσφατο ACCF/ACG/AHA 2010 Expert
Consensus Document συνιστά την αποφυγή χορήγησης
PPIs ή ανταγωνιστών των Η2 υποδοχέων της ισταμίνης σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου, η δε κλινική απόφαση που αφορά τη συγχορήγηση PPIs και θιενοπυριδινών, πρέπει να στηρίζεται στην εκτίμηση κινδύνου
προς όφελος μεταξύ καρδιαγγειακών συμβαμάτων
και γαστρενερικών αιμορραγιών. Η συγχορήγηση
κλοπιδογρέλης και PPIs ελαττώνει την αντιαιμοπεταλιακή επίδραση της κλοπιδογρέλης όπως προκύπτει
από φαρμακοδυναμικές και φαρμακοκινητικές μελέτες
(μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ ομεπραζόλης και
κλοπιδογρέλης) και η κλινικά σημαντική αλληλεπίδραση δεν μπορεί να αποκλεισθεί, ιδιαίτερα σε ορισμένες
υποομάδες, όπως αυτή των << ανεπαρκών μεταβολιστών>> 19.

Ναρκωτικά
Η μαριχουάνα και η κοκαίνη είναι τα συχνότερα
χρησιμοποιούμενα παράνομα φάρμακα. Η κάνναβις
έχει διφασική επίδραση στο αυτόνομο νευρικό σύστημα
ανάλογα με τη δόση, με αποτέλεσμα είτε ταχυκαρδία
και αύξηση της καρδιακής παροχής είτε βραδυκαρδία
και υπόταση. Αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου από
το μυοκάρδιο και αυξάνει τα επεισόδια στηθάγχης σε
στεφανιαίους ασθενείς. Η χρήση της συνοδεύεται από
κοιλιακές και υπερκοιλιακές αρρυθμίες20. Η κοκαΐνη οι
αμφεταμίνες και η έκσταση έχουν παρόμοιες ανεπιθύμητες επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα που
σχετίζονται κυρίως με τη διέγερση του συμπαθητικού
νευρικού συστήματος. Η κοκαϊνη έχει καρδιοτοξική
επίδραση μέσω σπασμού των στεφανιαίων αρτηριών,
αύξησης της συγκολλητικότητας των αιμοπεταλίων,
αύξησης των αναγκών σε οξυγόνο από το μυοκάρδιο
(λόγω αύξησης της αρτηριακής πίεσης και καρδιακής
συχνότητας), με αποτέλεσμα έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, διαχωρισμό αορτής και ενδοκαρδίτιδα21. Η ηρωίνη, επιδρά άμεσα στο
αγγειοκινητικό κέντρο και αυξάνει τη παρασυμπαθητική δραστηριότητα, ελαττώνει τη συμπαθητική ενώ
απελευθερώνει σεροτονίνη από τα μαστοκύτταρα. Οι
δράσεις αυτές προκαλούν βραδυκαρδία και υπόταση. Η βραδυκαρδία σε συνδυασμό με αυξημένο αυτοματισμό οδηγούν σε έκτοπη δραστηριότητα, κολπική
μαρμαρυγή και κοιλιακές αρρυθμίες. Το μη καρδιακής
αρχής πνευμονικό οίδημα και η ενδοκαρδίτιδα αποτελούν μείζονες επιπλοκές20.
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Αντιδιαβητικά δισκία
Ορισμένα από τα αντιδιαβητικά δισκία, για τη θεραπεία της υπεργλυκαιμίας σε ασθενείς με διαβήτη
τύπου 2, ελαττώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ
άλλα τον αυξάνουν. Οι γλιταζόνες π.χ. συνδέονται με
καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιακό έμφραγμα και αύξηση της θνητότητας από καρδιαγγειακές αιτίες22.
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Προαρρυθμική δράση μη-καρδιολογικών φαρμάκων
ΚΠ Λέτσας
Επιμελητής Β’, Β’ Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»
Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός μη-καρδιολογικών φαρμάκων που παρατείνουν την καρδιακή επαναπόλωση (διάστημα QT) προδιαθέτουν
στην ανάπτυξη πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας
[torsades de pointes (TdP)] και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Η φαρμακευτική παράταση του διαστήματος
QT θεωρείται η πιο συχνή αιτία απόσυρσης φαρμάκων που διατίθεται στο εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, τα φάρμακα που οδηγούν σε παράταση του
διαστήματος QT ή αποδεδειγμένα σχετίζονται με την
εμφάνιση TdP αποτελούν το 2-3% όλων των συνταγογραφούμενων σκευασμάτων. Τα αντιβιοτικά και
τα αντιψυχωσικά φάρμακα είναι οι συχνότερες κατηγορίες φαρμάκων που εμπλέκονται στην παράταση του διαστήματος QT και στην ανάπτυξη TdP. Η
συνταγογράφηση μη-καρδιολογικών φαρμάκων που
παρατείνουν το διάστημα QT συσχετίστηκε ισχυρά
με αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
στο γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος θανάτου ήταν σημαντικά υψηλότερες στις γυναίκες. Ωστόσο, ο κίνδυνος πρόκλησης φαρμακευτικά επαγόμενου μακρού
QT και TdP είναι δύσκολο να προβλεφθεί στην κλινική
πράξη.
Το διορθωμένο διάστημα QT (QTc) χρησιμοποιείται ευρέως ως δείκτης της αρρυθμιογόνου ικανότητας
ενός φαρμάκου. Τα περισσότερα επεισόδια φαρμακευτικά επαγόμενης TdP παρατηρούνται σε τιμές QTc
διαστήματος >500 msec. Δεδομένα από ασθενείς με
συγγενές σύνδρομο μακρού QT έχουν δείξει ότι διάστημα QTc >500 msec σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
αρρυθμιολογικών συμβαμάτων. Η διασπορά του QT
(διαφορά μέγιστου-ελάχιστου QT διαστήματος) επίσης
χρησιμοποιείται ως προγνωστικός δείκτης για αρρυθμιολογικά γεγονότα.
Η πλειοψηφία των μη-καρδιολογικων φαρμάκων
που παρατείνουν το διάστημα QT ασκούν άμεση ηλεκτροφυσιολογική δράση στον ταχύ επανορθωτικό δίαυλο ιόντων Κ+ (Ikr) που κωδικοποιείται από το γονίδιο
HERG (KCNH2). Ωστόσο, πολλά φάρμακα παρουσιά-

ζουν πλειοτροπικές δράσεις αναστέλλοντας πολλαπλούς διαύλους ιόντων (IKr, IKS, INa). Παράλληλα, φάρμακα που αναστέλλουν διάφορα ισοένζυμα του κυτοχρώματος P450 ενισχύουν την αρρυθμιογόνο δράση
άλλων παραγόντων που μεταβολίζονται επίσης στο
κυτόχρωμα, αυξάνοντας τα επίπεδα τους στο πλάσμα.
Η πιθανότητα παράτασης του διαστήματος QT
και εμφάνισης TdP για ένα συγκεκριμένο φάρμακο
ποικίλλει σημαντικά ανάμεσα στον γενικό πληθυσμό.
Η θεωρία της «μειωμένης εφεδρείας της καρδιακής
επαναπόλωσης» έχει προταθεί για να εξηγήσει το μηχανισμό με τον οποίο μερικοί ασθενείς είναι πιο «ευάλωτοι» από άλλους για να εμφανίσουν παράταση του
QT και TdP σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Ορισμένοι
από αυτούς τους ασθενείς εμφανίζουν μεταλλάξεις ή
πολυμορφισμούς σε γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες των ιοντικών διαύλων (σιωπηλοί φορείς του
συγγενούς σύνδρομου μακρού QT). Όπως τονίστηκε
προηγουμένως, η πιθανότητα εμφάνισης φαρμακευτικά επαγόμενου μακρού QT και TdP είναι δύσκολο
να προβλεφθεί στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη. Ωστόσο, το ιστορικό μπορεί να αποκαλύψει συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης φαρμακευτικά
επαγόμενου μακρού QT, όπως το γυναικείο φύλο, η
υπερτροφία του μυοκαρδίου, η καρδιακή ανεπάρκεια,
οι μυοκαρδιοπάθειες, η παρουσία βραδυκαρδίας, διάφορες ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία,
υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία), η υποθερμία, και
ο υποθυρεοειδισμός. Η πολυφαρμακία επίσης θεωρείται παράγοντας κινδύνου. Η μεγάλη πλειοψηφία των
ασθενών με TdP έχει τουλάχιστον ένας από αυτούς
τους παράγοντες κινδύνου. Εφόσον το διάστημα QTc
είναι >500 msec επιβάλλεται διακοπή των φαρμάκων
που επηρεάζουν την επαναπόλωση, αντικατάστασή
τους και εκ νέου ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος.
Επί αύξησης του διαστήματος QTc >60 msec σε σχέση με το αρχικό ΗΚΓ απαιτείται επανεκτίμηση της
σχέσης κόστος-όφελος για τα ύποπτα φάρμακα. Σε
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περίπτωση TdP επιβάλλεται διακοπή του υπεύθυνου
φαρμάκου, διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, ενδοφλέβια χορήγηση θεϊκού μαγνησίου και επί
βραδυκαρδίας αύξηση της καρδιακής συχνότητας με
χορήγηση β-αγωνιστή (ισοπροτερενόλη) ή με προσωρινή βηματοδότηση.
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Δυσμενείς επιδράσεις μη-καρδιολογικών φαρμάκων
στο καρδιαγγειακό σύστημα: Αντιδιαβητικά, NSAIDs,
αναβολικά στεροειδή, PPIs, βότανα
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SUMMARY
Chaveles AI, Sideris MA. Adverse Effects Of Non-Cardiac Drugs On The Cardiovascular system: Antidiabetics,
NSAIDs, Anabolic Steroids, PPIs, Herbs. Plenty of non- heart drugs can cause side effects and / or interactions with cardiovascular drugs..Such medications are antidiabetic drugs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), anabolic steroids,
the proton pump inhibitors (PPI’s) and herbs. Regarding the anti-diabetic drugs, soulfynylourias are generally well tolerated
with the exeption of chlorpropamide but generally they should be better avoided .Τhe same applies for metformine.Glitazones are prohibited in patients with heart failure.The new formulations are incretins which are considered to be safe.The
use of non-steroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs) in heart patients has been associated with 10 times more frequent
hospitalization because of CHF.The newer selective COX-2 inhibitors, have significant side effects.Nertherless, naproxen
and celecoxib are considered to be well tolerated. Anabolic steroids induce left ventricular hypertrophy and spasm of
coronaries vessels. Great debate exists about the interaction of PPIs and decrease of the efficacy of clopidogrel through the
cytochrome P450, but it appears that pantoprazole has less selective connection to P450 and seems not to inhibit clopidogrel.Finally,herbs are plants or products of plants and the purity,efficacy and safety of herbal remedies are often unknown.
Thus,they can interact with cardiovascular drugs and can have dramatic effects on the coagulation pathways and the adhesion of platelets. In conclusion, administration of drugs in heart failure patient should be done sparingly , with caution and
with full knowledge of possible interactions with other drugs. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 193-201, 2011.
Key words: adverse effects, cardiovascular, antidiabetic, NSAIDs, anabolic steroids, PPIs,Herbs.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πληθώρα μη καρδιολογικών φαρμάκων μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες ή/και να αλληλεπιδράσεις με σκευάσματα του καρδιαγγειακού συστήματος.Τέτοια φάρμακα είναι τα αντιδιαβητικά,τα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη(ΜΣΑΦ),τα αναβολικά στεροειδή,οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων(PPI’s) και τα βότανα.Όσον
αφορά τα αντιδιαβητικά ,οι σουλφυνυλουρίες είναι είναι γενικώς καλά ανεκτές εκτός από τη χλωροπροπαμίδη
αλλά γενικώς είναι καλό να αποφεύγονται όπως και η μετφορμίνη.Οι νλιταζόνες απαγορεύονται σε ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια,ενώ τα νέα σκευάσματα ινκρετίνες θεωρούνται ασφαλή.Όσον αφορά τα Μ.Σ.Α.Φ. φαίνεται ότι οι καρδιοπαθείς που παίρνουν τέτοια σκευάσματα νοσηλεύονται 10 φορές συχνότερα λόγω CHF.Οι
νεότεροι επιλεκτικοί αναστολείς COX-2 έχουν σοβαρές παρενέργειες.Εντούτοις η ναπροξένη και η σελεκοξίμπη
θεωρούνται ως καλά ανεκτές. Τα αναβολικά στεροειδή επάγουν την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας και το
σπασμό των στεφανιαίων.Έντονος θόρυβος έχει προκύψει για την αλληλεπίδραση των PPIs και την ελάττωση
της δραστικότητας της κλοπιδογρέλης μέσω του κυτοχρώματος P450 αλλά φαίνεται πως η παντοπραζόλη έχει
λιγότερο εκλεκτική σύνδεση με το τελευταίο και έτσι φαίνεται να μην αναστέλλει την κλοπιδογρέλη. Τέλος, τα βότανα είναι φυτά ή προϊόντα επεξεργασίας φυτών και δεν υποβάλλονται σε διεξοδικούς ελέγχους ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας μια και θεωρούνται τροφικά προϊόντα. Έτσι μπορούν να αλληλεπιδρούν με φάρμακα του
καρδιαγγειακού ή να εμφανίζουν πολύ εντυπωσιακές παρενέργειες που αφορούν κύρια την πηκτικότητα και τη
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συσσώρευση και προσκόληση των αιμοπεταλίων. Εν κατακλείδι, η χορήγηση μη καρδιολογικών φαρμάκων στον
καρδιοπαθή πρέπει να γίνεται με φειδώ και με προσοχή και με πλήρη γνώση των πιθανών αλληλεπιδράσεων με
άλλα σκευάσματα. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 193-201, 2011.
Λέξεις κλειδιά: δυσμενείς επιδράσεις, καρδιαγγειακό σύστημα, αντιδιαβητικά, NSAIDs, αναβολικά στεροειδή, PPIs,
βότανα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πληθώρα μη-καρδιολογικών φαρμάκων μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες στο καρδιαγγειακό σύστημα.Συγχρόνως η πλειονότητα των φαρμάκων
αυτών μπορεί να αλληλεπιδρά με τα καρδιολογικά
φάρμακα σε κλινικά σημαντικό βαθμό.Παρακάτω περιγράφουμε με βάση τους παθογενετικούς μηχανισμούς
τις δυσμενείς επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα
των αντιδιαβητικών,των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών ,των αναβολικών στεροειδών,των αναστολέων αντλίας πρωτονίων και των βοτάνων .Συγχρόνως
αναφερόμαστε και στις αλληλεπιδράσεις τους με τα
κλασσικά καρδιολογικά σκευάσματα.
ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ
Οι κυριότερες κατηγορίες2,3 αντιδιαβητικών δισκίων
είναι οι εξής:
1. ΣΟΥΛΦΥΝΥΛΟΥΡΙΕΣ 1: εκκριταγωγά(ινσουλινοεκ
κριτικά) φάρμακα.Συγκεκριμένα δρουν στο β-κύτταρο
του παγκρέατος όπου η σουλφυνυλουρία συνδέεται με
τον ειδικό υποδοχέα SUR-1 που επιφέρει το κλείσιμο
των ATP-ευαίσθητων διαύλων Κ+,εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης ,διάνοιξη των διαύλων Ca++εισροή
Ca++ στο β-κύτταρο και σύσπαση των μικροκυστιδίων
ινσουλίνης και τελικά έκκριση ινσουλίνης.Έτσι δρούν
είτε ως ινσουλινοεκκριτικά,είτε αυξάνοντας τον αριθμό υποδοχέων ινσουλίνης, είτε ελαττώνοντας τα επίπεδα γλυκαγόνου . Οι σουλφυνυλουρίες ελαττώνουν
κατά 1.5% την HbA1c αλλά δεν παρουσιάζουν επιπλέον ευεργετικές δράσεις στα επίπεδα των λιπιδίων και
της υπέρτασης ενώ υπερτερούν στο σκέλος της ταχύτητας του υπογλυκαιμικού αποτελέσματος.
Ταξινόμηση:5,10
• Π ρώτης γενιάς:τολβουταμίδη,τοζαλαμίδη,ακεταζο
λαμίδη (δεν κυκλοφορούν πλέον στη χώρα μας),
χλωροπροπαμίδη (Diabinese)
• Δ εύτερης γενιάς: γλιβενκλαμίδη (Daonil), γλικλαζίδη (Diamicron), γλιπιζίδη (Minodiab)
• Τ ρίτης γενιάς :γλιμεπιρίδη (Solosa)6 Πρόκειται για
γενικώς καλά ανεκτά φάρμακα. H υπογλυκαιμική ενέργεια των σουλφονυλουριών, και ιδιαίτερα
της πρώτης γενεάς, ενισχύεται από τη σύγχρονη

λήψη φαρμάκων, τα οποία εκτοπίζουν τις σουλφονυλουρίες από τις δεσμευτικές θέσεις τους στις
πρωτεΐνες του πλάσματος. Tα φάρμακα αυτά είναι: σαλικυλικά, μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη,
σουλφοναμίδες, χλωραμφαινικόλη, κοτριμοξαζόλη, προβενεσίδη, δικουμαρόλη, κλοφιβράτη, αναστολείς της MAO και σπανιότερα άλλα φάρμακα.
Oι σουλφονυλουρίες της δεύτερης γενεάς έχουν
διαφορετικό τρόπο δέσμευσης από τις πρωτεΐνες του πλάσματος και δεν εκτοπίζονται εύκολα
από τα περισσότερα από τα παραπάνω φάρμακα. Aπαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε διαβητικούς με καρδιαγγειακή νόσο, καθώς επίσης και
σε ηλικιωμενα άτομα λόγω αυξημένου κινδύνου
σοβαρής υπογλυκαιμίας, ιδιαίτερα όταν η αγωγή
με τις σουλφονυλουρίες συνοδεύεται με ασυνήθιστα μεγάλη κόπωση ή με παράλειψη γευμάτων
ή γενικά με ακανόνιστη λήψη τροφής. Προσοχή
επίσης απαιτείται σε καρδιοπαθείς που θεραπεύονται με χλωροπροπαμίδη λόγω του κινδύνου κατακράτησης ύδατος. Aσθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια μπορεί να μην ανταποκρίνονται σε
διουρητική θεραπεία ακριβώς λόγω της αντιδιουρητικής δράσης της χλωροπροπαμίδης. Στις
περιπτώσεις αυτές συνιστάται η αντικατάστασή
της με άλλες σουλφονυλουρίες που προκαλούν
απέκκριση ύδατος.
2. ΔΙΓΟΥΑΝΙΔΙΑ: [φαινφορμίνη,μετφορμίνη(Glucop
hage)].Είναι«ευγλυκαιμικοί» παράγοντες. H χρήση της
φαινφορμίνης έχει απαγορευθεί σε πολλές χώρες
εξαιτίας του κινδύνου της γαλακτικής οξέωσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νεφρική, ηπατική ή καρδιακή
ανεπάρκεια και γενικά σε καταστάσεις που συνοδεύονται από ιστική υποξία. H εμφάνιση γαλακτικής
οξέωσης ευνοείται σε άτομα άνω των 65 ετών και σε
αλκοολικούς. Yποψήφιοι για χορήγηση διγουανιδίων
θα πρέπει να θεωρούνται διαβητικοί, στους οποίους
έχει αποτύχει η σωστή θεραπευτική αγωγή (δίαιτα ή
δίαιτα και σουλφονυλουρίες), που αρνούνται τη χορήγηση ινσουλίνης ή τέλος, που για οποιονδήποτε λόγο η
τελευταία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Aντενδείξεις:
Σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, σε ασθενείς που

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

έχουν ή μπορεί να αναπτύξουν ιστική υποξία, όπως
πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματα (συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, υπέρταση, υπόταση) ή αναπνευστική ανεπάρκεια. Eπίσης
σε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, σε ασθενείς που
έχουν λοίμωξη ή γάγγραινα, σε αλκοολισμό, στην κύηση και γαλουχία. Aνεπιθύμητες ενέργειες: H γαλακτική
οξέωση αποτελεί την σοβαρότερη και πιο επικίνδυνη
παρενέργεια.Εκ του καρδιαγγειακού η σοβαρότερη είναι η ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης.
3. ΘΕΙΑΖΟΛΙΔΙΝΕΔΙΟΝΕΣ(ΤΖDs-ΓΛΙΤΑΖΟΝΕΣ)7:
σχετικά νέα κατηγορία που δρουν αυξάνοντας την
ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη. Οι γλιταζόνες
αυξάνουν το σωματικό βάρος κατά 3.6-5.3 Κγρ. Η κατακράτηση υγρών αποτελεί το κύριο αίτιο αύξησης
του βάρους, φαίνεται όμως ότι συμβάλει και η αύξηση
του υποδορίου λιπώδους ιστού. Η εμφάνιση καρδιακής
ανεπάρκειας έχει επίσης αποδοθεί στην κατακράτηση
υγρών. Σημαντικό θέμα είχε προκύψει τα τελευταία
1-2 χρόνια όσον αφορά την σχέση γλιταζονών, κυρίως της ροζιγλιταζόνης8(ΑVANDIA) με αποτέλεσμα της
αναστολή της άδειας λειτουργίας της το Σεπτέμβριο
του 2010 ενώ επανεξετάζεται από το FDA η ασφάλεια
της πιογλιταζόνης(ACTOS). Οι γλιταζόνες δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια
και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με στεφανιαία νόσο.
4. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ DPP-4 KAI VILDAGLIPIN16: Οι ινκρετίνες11 αποτελούν τα νεότερα φάρμακα13 στην φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη. Η GLP-112 αποτελεί εντερικής προέλευσης ινκρετίνη η οποία διεγείρει την ινσουλίνο-εξαρτώμενη έκκριση
ινσουλίνης, μειώνει την όρεξη, καθυστερεί την γαστρική εκκένωση ως και την έκκριση γλυκαγόνης. Σήμερα
κυκλοφορεί ένα GLP-1-μιμητικό ως ενέσιμο υποδόριο
σκεύασμα (εξανιτίδη), ενώ κυκλοφορούν δισκία από
του στόματος (σιταγλιπτίνη και βιλνταγλιπτίνη15), τα
οποία αναστέλλουν το ένζυμο DPP-4,υπεύθυνο για
τον ταχύτατο καταβολισμό του ενδογενούς παραγόμενο GLP-1. Οι ινκρετίνες μειώνουν την HbA1c κατά 051.1%. Ως οι σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες19
των ινκρετινών αναφέρονται η ναυτία και λιγότερο η
διάρροια, ενώ μεταανάλυση 25 μελετών διαπιστώνει
την καρδιαγγειακή ασφάλεια της κατηγορίας σε επίπεδο αντίστοιχο του placebo18,20.
ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
Βλ.πίνακα 1
Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ)21 και τα
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νεότερα αντιφλεγμονώδη οι επιλεκτικοί αναστολείς
COX-2 ,παρεμβαίνουν στην παθοφυσιολογία διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων και έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση αθηροθρόμβωσης και οξέων
αγγειακών συμβαμάτων.Από αναλύσεις και μετααναλύσεις προκύπτει ότι η χορήγηση αναστολέων COX-2
σε σύγκριση με τη χορήγηση placebo οδηγεί σε αύξηση
κατά 42% της επίπτωσης σοβαρών αγγειακών συμβαμάτων (κύρια εμφράγματος μυοκαρδίου) ενώ η ναπροξένη γενικά θεωρείται ασφαλέστερη.Έτσι φαίνεται
ότι οι αναστολείς COX-2 σχετίζονται με μέτρια αύξηση
του κινδύνου για αγγειακά συμβάματα όπως και οι
υψηλές δόσεις ιβουπροφένης και δικλοφαινάκης ενώ
δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τις υψηλές δόσεις
ναπροξένης.Τα ΜΣΑΦ φαίνεται να εξουδετερώνουν τη
δράση αντιϋπερτασικών ιδίως των β-αναστολέων και
αυξάνουν κατά μέσο όρο την αρτηριακή πίεση κατά
5-6 mmHg.Οι χρήστες ΜΣΑΦ έχουν διπλάσιο κίνδυνο
για νοσηλεία για CHF.Οι καρδιοπαθείς που παίρνουν
ΜΣΑΦ νοσηλεύονται 10 φορές συχνότερα λόγω CHF.
Τα ΜΣΑΦ ευθύνονται για το 20% περιπτώσεων νοσηλείας λόγω CHF.Δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα κλασσικά ΜΣΑΦ προστατεύουν από καρδιαγγειακά επεισόδια.Σύμφωνα με μελέτη 165000 μετεμμηνοπαυσιακών
γυναικών τα κλασσικά ΜΣΑΦ δεν αποτρέπουν τον
κίνδυνο εμφάνισης του πρώτου εμφράγματος του
μυοκαρδίου22.Παρόμοια σε 4975 ασθενείς με ιστορικό
ενός εμφράγματος μυοκαρδίου τα ΜΣΑΦ συμπεριλαμβανόμενης και της ιβουπροφένης δεν απέτρεψαν νέα
έμφρακτα.Σύμφωνα με άλλη μελέτη 1055 ατόμων με
με θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ,τα ΜΣΑΦ φαίνεται ότι μειώνουν τον κίνδυνο του εμφράγματος σε
άτομα που δεν παίρνουν προληπτικά ασπιρίνη αλλά
δεν παρέχουν επιπρόσθετη προφύλαξη στους χρήστες ασπιρίνης24.Η σελεκοξίμπη δεν συνοδεύεται από
καρδιαγγειακά επεισόδια σε αυξημένη συχνότητα σε
σχέση με κλασσικά ΜΣΑΦ25.Η μελέτη VIGOR έδειξε ότι
η ροφεκοξίμπη(VIOXX) έδειξε υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων γι’αυτό καταργήθηκε27.Σύμφωνα
με τη CSMC(Committe on Safety on Medicine) οι κοξίμπες ,σαν τάξη φαρμάκων,μπορεί να συνδέονται με
αυξημένο κίνδυνο θρομβωτικών επεισοδίων (δηλαδή
έμφραγμα και ΑΕΕ) συγκριτικά με placebo και μερικά
κλασσικά ΜΣΑΦ.Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να είναι μεγαλύτερος με την αύξηση της δόσης και της διάρκειας
έκθεσης στο ΜΣΑΦ.Ο ακριβής κίνδυνος των θρομβωτικών επεισοδίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αλλά
θεωρείται απίθανο να υπερβαίνει το ένα επιπλέον
σοβαρό θρομβωτικό επεισόδιο ανά 100 έτη/ασθενή28.
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Οι κοξίμπες αντενδείκνυνται σε ασθενείς με εγκατεστημένη ισχαιμική καρδιακή νόσο ή εγκεφαλοαγγειακά
νοσήματα και σε άτομα με μέτρια ή σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια28.Σε άτομα με παράγοντες κινδύνου
για στεφανιαία νόσο η ισορροπία γαστρεντερικού και
καρδιαγγειακού κινδύνου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν την αναγραφή μιας κοξίμπης.Έτσι αν η θεραπεία με ΜΣΑΦ θεωρείται απαραίτητη μπορεί να χορηγηθεί ένα ΜΣΑΦ με μικρότερη αποτελεσματικότητα
για την COX-2(π.χ ναπροξένη αλλά όχι ιβουπροφένη).
Συμπερασματικά :
1. Όλα τα ΜΣΑΦ έχουν παρόμοιους κινδύνους
απ’το καρδιαγγειακό αλλά μερικά (π.χ.ναπροξένη 500
bid,σελεκοξίμπη 200 mg qd )είναι πιθανώς ασφαλέστερα από άλλα (π.χ.βαλντεκοξίμπη,δικλοφενάκη,μπουπ
ροφαίνη).
2. Ό κίνδυνος των καρδιαγγειακών συμβαμάτων
από τα ΜΣΑΦ είναι μεγαλύτερος σε άτομα υψηλού
κινδύνου ή θεραπευόμενα με μεγαλύτερες δόσεις και
για μακρό χρονικό διάστημα.
ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή είναι φυσικές
ή τεχνητές ενώσεις που δρουν με τρόπο παρόμοιο με
την ορμόνη τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη προκαλεί
την ανάπτυξη των ανδρικών χαρακτηριστικών του
φύλου (ανδρογόνος δράση) και τη σταδιακή αύξηση
του μυϊκού ιστού (αναβολική δράση).
Αναβολικά Ανδρογόνα Στεροειδή(ΑΑS): Νανδρολόνη, Στανοζόλη, Τεστοστερόνη, Μπολντενόνη, Ανδροστενεδιόνη, Ανδροστενεδιόλη, 19-νορανδροστενεδιόνη,
19-νορανδροστενεδιόλη και DHEA (δεϋδροεπιανδροστερόνη) κ.α.
Άλλοι Αναβολικοί Παράγοντες (β2-Αγωνιστές):
Κλενβουτερόλη και Ζερανόλη
Οι αθλητές χρησιμοποιούν τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή για να βελτιώσουν την αθλητική τους
επίδοση και συγκεκριμένα για να:
• Αυξήσουν το μέγεθος, και την ισχύ των μυών
τους.
• Μπορούν να προπονούνται σκληρότερα και για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή να αυξήσουν
την αντοχή τους και να μειώσουν την προκαλούμενη
κόπωση.
• Αυξήσουν την επιθετικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.
• Προκαλέσουν ήπιου βαθμού ευφορία.
Τα Αναβολικά Στεροειδή βοηθούν τον αθλητή να
προπονείται σκληρότερα και να ανακάμπτει ταχύτε-

ρα με αποτέλεσμα την αυξανόμενη ενδυνάμωσή του.
Αθλητές που προπονούνται σκληρά και κάνουν ταυτόχρονα λήψη αναβολικών στεροειδών, ίσως επωφεληθούν αν ακολουθούν ένα εντατικό πρόγραμμα
προπόνησης σε συνδυασμό με μια δίαιτα υψηλή σε
πρωτεΐνη και ενέργεια. Η ανάπτυξη λοιπόν μυϊκής
δύναμης εξαρτάται από την κατάλληλη δίαιτα και το
πρόγραμμα.Όμως απ’τη χρήση τους προκύπτουν σοβαρές και πολλές φορές μη αντιστρεπτές παρενέργειες.Συγκεκριμένα τα AAS προκαλούν:
Ενδοκρινικές βιοχημικές διαταραχές: Μειωμένη
ανοχή στη γλυκόζη,διαταραχές της δομής και λειτουργικότητας του ήπατος 37,αλλαγές στο λιποπρωτεϊνικό
προφίλ 37 (αλλαγές στο ισοζύγιο HDL / LDL ), αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων ,υπογοναδισμός,ατροφία
όρχεων,διαταραχή σπερματογένεσης,γυναικομαστία,φ
αλάκρα,ψυχιατρικές διαταραχές.
Καρδιαγγειακές βλάβες: το εναρκτήριο γεγονός είναι η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας που ο βαθμός
της καθορίζει την καρδιακή νοσηρότητα και θνησιμότητα30.Η διαστολική ή συστολική καρδιακή ανεπάρκεια
οφείλονται σε δομικές αλλαγές στην αριστερή κοιλία
που οφείλονται είτε σε μεταβολή της πυκνότητας των
τριχοειδών αγγείων είτε σε εναποθέσεις στις στιβάδες
του τοιχώματος λόγω πιθανώς απευθείας επίδρασης
σε αυξητικές διαδικασίες .Tα τοπικά συστήματα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης(RAS).ρυθμίζουν την
υπερτροφία της αριστερής κοιλίας 31,32 .Τα AAS προκαλούν υπερτροφία μέσω ενεργοποίησης του υποδοχέα ανδρογόνων(AR)35,36που συνεχώς εκφράζεται και
βρίσκεται τόσο στους σκελετικούς μύες όσο και στα
καρδιακά μυοκύτταρα.Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι
οδοί ενεργοποίησης της 5α ρεδουκτάσης,αρωματάσης
και έκφρασης των ΑR τόσο σε ποντίκια όσο και στους
ανθρώπους 33.Τα εξωγενώς χορηγούμενα στεροειδή σε
συνδυασμό με την άσκηση κύρια σε αθλητές δύναμης(α
ρσιβαρίστες,bodybuilders κλπ) με ιδιοσυγκρασιακό τρόπο πυροδοτούν την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας.Αυτή χαρακτηρίζεται από συγκεντρική υπερτροφία
χωρίς διάταση κοιλοτήτων 35 ,άνοδο της συστολικής
αρτηριακής πίεσης,υπερλιπιδαιμία,διαταραχή στην
πηκτικότητα και στη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων 37.Σε επιδημιολογική μελέτη η 12ετής θνητότητα
χρηστών AAS ήταν 12,9% σε σχέση με 3,1% στον πληθυσμό ελέγχου 38.Tο 38% των θανάτων στο group άρσης
βαρών Parssinen’s οφειλόταν σε «έμφραγμα του μυοκαρδίου» 38ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν συνοδευόταν από σημαντική στεφανιαία αθηροθρόμβωση ή αρτηριοσκλήρυνση αλλά οφειλόταν σε σπασμόΣ8.Τέλος σε
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νεκροτομικά ευρήματα 34 ατόμων ηλικίας 20-45 ετώνχρηστών ΑΑS, οι 12 θάνατοι οφείλονταν σε ανατομία
εκ του καρδιαγγειακού και συγκεκριμένα 7 εμφάνιζαν
υπερτροφία,5 μυοκαρδιακή ίνωση, 1 στεάτωση,2 μυοκαρδιακή νέκρωση και 4 αθήρωμα στεφανιαίων 39.
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ(PPIs):
Oι ουσίες αυτές αποτελούν ισχυρούς αντιεκκριτικούς παράγοντες, αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου H+K+/ ATPάση, που ευρίσκεται στη μεμβράνη των
τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου. O μεταβολισμός τους41 γίνεται στο ήπαρ και επηρεάζεται από το
κυτόχρωμα P450. Σχετική, ίσως, εξαίρεση αποτελεί η
παντοπραζόλη, που εμφανίζει μικρότερη συγγένεια με
το τελευταίο. H σχέση τους με το κυτόχρωμα P450 έχει
σημασία για τις ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις με άλλα
φάρμακα. H ομεπραζόλη42 μεταβολίζεται από το σύστημα του κυτοχρώματος P450 και επομένως μπορεί
δυνητικά να επιδρά στον μεταβολισμό φαρμάκων που
επίσης μεταβολίζονται μέσω αυτού του συστήματος.
Δεν μεταβάλλει την φαρμακοκινητική της από του στόματος χορηγούμενης προπρανολόλης, θεοφυλλίνης, λιδοκαΐνης και κινιδίνης. Aλληλεπιδρά με το R εναντιομερές της βαρφαρίνης και επομένως η πηκτικότητα του
αίματος θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά όταν τα δύο
φάρμακα χορηγούνται ταυτόχρονα. H CHMP42 επικαιροποίησε (Aπρίλιος 2010) την προειδοποίηση για τα
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν κλοπιδογρέλη Μετά από ανάλυση των νέων στοιχείων σχετικά
με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κλοπιδογρέλης και των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων
(PPIs), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνέστησε την τροποποίηση της υφιστάμενης προειδοποίησης
σχετικά με την ταυτόχρονη χρήση κλοπιδογρέλης με
φάρμακα που περιέχουν PPIs. Η κλοπιδογρέλη μετατρέπεται στον οργανισμό στην ενεργό μορφή της,
από το ένζυμο CYP2C19. Μετά τη δημοσίευση αποτελεσμάτων μελετών παρατήρησης43 που έδειξαν ότι
οι PPIs μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα
της κλοπιδογρέλης, μειώνοντας τη μετατροπή της σε
ενεργό μορφή, η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων
για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
(CHMP) εισηγήθηκε το Μάιο του 2009 προκειμένου
οι πληροφορίες για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα
που περιέχουν κλοπιδογρέλη να τροποποιηθούν έτσι
ώστε να αποθαρρύνεται η ταυτόχρονη χρήση των PPIs
και της κλοπιδογρέλης, εάν αυτό δεν είναι απολύτως
απαραίτητο. Έκτοτε, η CHMP έχει λάβει γνώση αποτελεσμάτων μιας σειράς από νέες μελέτες, ορισμένες
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εκ των οποίων θέτουν υπό αμφισβήτηση την κλινική
σημασία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ PPIs και της
κλοπιδογρέλης. Ωστόσο, δύο μελέτες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του Αυγούστου του 2009, εξέτασαν την επίδραση της ομεπραζόλης στα επίπεδα δραστική μορφής της κλοπιδογρέλης στο αίμα. Οι μελέτες
επιβεβαίωσαν ότι η ομεπραζόλη μπορεί να μειώσει
τα επίπεδα της δραστικής μορφής της κλοπιδογρέλης στο αίμα και να μειώσει την αντιαιμοπεταλιακή
αποτελεσματικότητά της, ενισχύοντας, συνεπώς, το
συμπέρασμα ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ
κλοπιδογρέλης και ομεπραζόλης και εσομεπραζόλης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η
CHMP και η ομάδα Εργασίας για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν
βάσιμα στοιχεία ώστε να επεκταθεί η προειδοποίηση
σε άλλους PPIs. Η προειδοποίηση για όλους τους PPIs
έχει αντικατασταθεί με την προειδοποίηση ότι μόνο
η ταυτόχρονη χορήγηση κλοπιδογρέλης και ομεπραζόλης ή εσομεπραζόλης πρέπει να αποθαρρύνεται. Η
Επιτροπή συνέστησε επίσης η περιγραφή των αποτελεσμάτων των δύο πρόσφατων μελετών που καταδεικνύει την αλληλεπίδραση μεταξύ κλοπιδογρέλης
και ομεπραζόλης να προστεθεί στις πληροφορίες του
προϊόντος.Πάντως αναμένονται νέα δεδομένα σχετικά με τις τελικές κατευθυντήριες οδηγίες .
ΒΟΤΑΝΑ 45,46
Πάνω από 15 εκατομμύρια Αμερικανών χρησιμοποιούν φυτικά σκευάσματα και αυξημένες δόσεις βιταμινών ,ενώ η πλειοψηφία αυτών είναι υπερήλικες όπου
η επίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και κατά
συνέπεια η χρήση καρδιολογικών σκευασμάτων είναι
αυξημένη.Εδώ αναφέρουμε συνοπτικά τα συνηθέστερα
χρησιμοποιούμενα βότανα και τις αλληλεπιδράσεις
τους με τα φάρμακα του καρδιαγγειακού, ενώ προτείνουμε τρόπους ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια και η
ορθολογική χρήση τους.Οι φαινομενικά αθώες αυτές
ουσίες στοιχίζουν στους Αμερικανούς 34 δις.$/έτος
με αύξηση στη χρήση τους 6-7%/έτος, ενώ τα μισά
περίπου αφορούν σκευάσματα απώλειας βάρους.Τα
βότανα είναι φυτά ή προϊόντα επεξεργασίας φυτών
και δεν υποβάλλονται σε διεξοδικούς ελέγχους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας μια και θεωρούνται
τροφικά προϊόντα.Μερικά βότανα έχουν απευθείας
αποτέλεσμα στο καρδιαγγειακό σύστημα ή στο σύστημα της πήξης ενώ άλλα έχουν έμμεσα αποτελέσματα λόγω αλληλεπιδράσεων.Παρακάτω αναφερόμαστε στα συχνότερα χρησιμοποιούμενα βότανα που
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είτε χρησιμοποιούνται αυτούσια είτε σε συνδυασμούς,
ως συμπληρώματα διατροφής.
• Βάλσαμο ή σπαθόχορτο(St.John’s wort):ένα από τα
10 πιο δημοφιλή.Χρησιμοποιείται για κατάθλιψη,μ
ανία,διαταραχές ύπνου,κοινό κρυολόγημα,έρπη,H
IV,τοπικό αναισθητικό,ένεμα για ελκώδη κολίτιδα
κ.α.Επάγει το ηπατικό κυτόχρωμα P450 και ιδιαίτερα το ένζυμο CYP3A4 που ενέχεται στον οξειδωτικό μεταβολισμό περισσότερων από τα μισά
συνταγογραφούμενα σκευάσματα.Έτσι η συγχορήγησή τους ελαττώνει τη βιοδιαθεσιμότητα
και αποτελεσματικότητα σε αντιαρρυθμικά και
αντιυπερτασικά.Υποδιπλασιάζει τη συγκέντρωση της κυκλοσπορίνης,της αιθυνυλοιστραδιόλης
και της ινδιναβίρης και αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα σε καρδιομεταμοσχευθέντες. Ελαττώνει
τη δράση των κουμαρινικών,ελαττώνει το χρόνο προθρομβίνης και η συγχορήγησή τους οδηγεί σε υποθευραπευτική αντιπηξία και αυξημένο
κίνδυνο θρομβοεμβολής. Ελαττώνει τα επίπεδα
των στατινών,επάγει το γονιδιακό προϊόν της
P-γλυκοπρωτεϊνης ,ελαττώνει υα επίπεδα και
τη δραστικότητα της διγοξίνης,ενώ ενισχύει την
υπογλυκαιμική δράση των αντιδιαβητικών και
ενισχύει την αδρενεργική δραστηριότητα μέσω
της σεροτονίνης.
• Κ ράταιγος(Motherhort):Έχει ναρκωτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για ταχυκα
ρδία,αρρυθμία,ανησυχία,αϋπνία,αμμηνόρροια,Είνα
ι αντιυπερτασικό και διουρητικό.Χορηγούμενο ενδοφλεβίως ελαττώνει την αιμοπεταλιακή συσσώρευση και τα επίπεδα του ινωδογόνου με αποτέλεσμα να αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας.
•G
 inseng:Χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποικιλία
προϊόντων,ιδιαίτερα σε πολυβιταμινούχα σκευάσματα.Διαφημίζεται σαν ενισχυτικό του ανοσοπ
οιητικού,αντιδιαβητικό και διεγερτικό της σεξουαλικής επιθυμίας.Μπορεί να έχει και υπερτασικό
και υποτασικό αποτέλεσμα(λόγω αύξησης σύνθεσης ΝΟ).Στην κινεζική ιατρική χρησιμοποιείται
για το έμφραγμα μυοκαρδίου,για τη συμφορηντική
καρδιακή ανεπάρκεια και την ασταθή στηθάγχη
αλλά πρόσφατα στοιχεία αντικρούουν αυτή την
πρακτική.Η υπερκατανάλωση ginseng προκαλεί
υπέρταση, διαταραχές συμπεριφοράς,διάρροια
ενώ περιέχει το νεφροτοξικό συστατικό γερμάνιο
που μπορεί να καταστρέψει κύτταρα του ανιόντος σκέλους της καμπύλης του Ηenle με αποτέλεσμα ανοχή στα διουρητικά.Τέλος ελαττώνει

τη δράση βαρφαρίνης και αυξάνει τα επίπεδα
δακτυλίτιδος.
• Gingo Bilova :δένδρο,χρησιμοποιείται για καρδιαγγειακά νοσήματα,εγκεφαλική νόσο,περιφερική
αγγειοπάθεια,ανικανότητα,άνοια,διαταραχές του
έσω ωτός ,αμφιβληστροειδοπάθεια,stress,κατάθλι
ψη.Αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας αυξάνοντας
τη δράση αντιπηκτικών ενώ αλληλεπιδρώντας με
κυτόχρωμα P450 ελαττώνει τη δραστικότητα της
νικαρδιπίνης.
• Σκόρδο:από την εποχή του παπύρου του
EVERS(1500π.χ) χρησιμοποιείται σαν αντιμικροβια
κός,αντιφλεγμονώδης παράγοντας, που ελαττώνει χοληστερόλη, αντιϋπερτασικό,αντιαθηροσκλη
ρυντικό.Πρόσφατη μελέτη ανέδειξε μη σημαντική
στατιστικά διαφορά του σκόρδου στην ελάττωση της LDL και σε άλλα λιπίδια του πλάσματος
στους 6 μήνες με σύγκριση το placebo.Επίσης αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας σε ασθενείς που
λαμβάνουν αντιπηκτικά λόγω του ενεργού συστατικού ajoene που αναστέλλει την επαγώμενη
απ’το κολλαγόνο συσσώρευση των αιμοπεταλίων ,ενώ σκευάσματα σκόρδου πρέπει να διακόπτονται 10 ημέρες προ εκλεκτικών χειρουργείων
ειδικά σε ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη ή
βαρφαρίνη.
• Χυμός grapefruit: χρησιμοποείται σαν σκεύασμα
διαιτητικό ή βελτιωτικό του καρδιαγγειακού. Τα
συστατικά του naringenin και bergamottin αναστέλλουν το ένζυμο CYP3A4 στα κύτταρα του
λεπτού εντέρου με αποτέλεσμα να αυξάνει
τα επίπεδα φαρμάκων με αυτό το υπόστρωμα, δηλαδή των ανταγωνιστών ασβεστίου,
κυκλοσπορίνης,στατίνες.μιδαζολάμη,οιστρογό
να,τεραζοσίνη κ.ά.με αποτέλεσμα αντίστοιχα
υπόταση,μυοπάθεια,ηπατοτοξικότητα.Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο για Ca μαστού αναστέλλοντας τον μεταβολισμό των οιστρογόνων δια του ενζύμου
CYP3A4.
• Ηawthorn(λευκάγκαθο):χρησιμοποείται
για
στηθάγχη,βραδυαρρυθμία, εγκεφαλική ανεπάρκεια Έχει θετική ινότροπη και αγγειοδιασταλτική
δράση ,ενώ θεωρείται ότι αυξάνει τη μυοκαρδιακή αιμάτωση και ελαττώνει το μεταφόρτιο.Στην
πραγματικότητα βελτιώνει τα συμπτώματα αλλά
δεν ελαττώνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα.
Αυξάνει τη δραστικότητα της δακτυλίτιδας.Αναστέλλει τη βιοσύνθεση της θρομβοξάνης Α2 ,οπό-
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τε αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας σε ασθενείς
που λαμβάνουν αντιπηκτικά.
• S aw palmetto(μούρο):χρησιμοποιείται από περισσότερα από 2 εκατομμύρια αμερικανούς για
την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη , σαν διουρητικό και σαν αντισηπτικό των ουροφόρων
οδών.Ιn vitro αναστέλλει τους α1-αδρενεργικούς
υποδοχείς ,αναστέλλει την κυκλοοξυγενάση και
αυξάνει την δράση βαρφαρίνης.
•D
 ansen(salvia miltiorrhiza):χρησιμοποείται για
CHF,ανωμαλίες περιόδου.Αυξάνει σημαντικά τον
κίνδυνο αιμορραγίας λόγω αναστολής c-amp και
αυξάνει το χρόνο προθρομβίνης ενώ αυξάνει και
τα επίπεδα δακτυλίτιδας.
• E chinacea(εχινάκια):μπορεί να αυξήσει την ηπατοτοξικότητα στατινών,φιμπράτης,νιασίνης,αμιωδα
ρόνης.Φλαβονοειδή από την εχινάκια μπορεί να
αναστείλουν ή να επάγουν τα ένζυμα του κυτόχρωματος P450.
• T etrandrineα:είναι αγγειοδραστικό αλκαλοειδές
που χρησιμοποείται στην Κινεζική ιατρική για
την αντιμετώπιση της στηθάγχης και της υπέρτασης.Λόγω της αναστολής των λ-τύπου διαύλων ασβεστίου προκαλεί αγγειοδιαστολή και
πιθανώς αλληλεπιδρά με άλλους ανταγωνιστές
ασβεστίου.
• A conite(ακονίτης):ισχυρό παυσίπονο,βραδυκαρδικό
δρων σε εγκεφαλικούς υποδοχείς.Κολπική ή και
κοιλιακή μαρμαρυγή μπορεί να προκληθεί από
απευθείας δράση στο μυοκάρδιο. Ακόμα και σε
ατυχηματική επαφή με τα φύλλα ή το χυμό του
φυτού μπορεί να προκληθεί δηλητηρίαση με βραδυκαρδία ή θανατηφόρες κοιλιακές αρρυθμίες με
μηχανισμό πυροδοτούμενης δραστηριότητας.
• Y ohmbine:για σεξουαλικες διαταραχές, δραστικότητα ανταγωνιστή α2-υποδοχέων.Έτσι αυξάνει
την απελευθέρωση της νοραδρεναλίνης με αποτέλεσμα δυσχέρεια στη ρύθμιση της αρτηριακής
υπέρτασης σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιϋπερτασικά ή διουρητικά.Η χρήση της αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπόταση ή στηθάγχη.
•G
 ynira:για βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και
εξάλειψη του πόνου.εμφανίζει συχνά ηπατοτοξικότητα ενώ στα ζώα αναστέλλει το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης οδηγώντας σε
υπόταση.
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• L icorice(γλυκόριζα):χρησιμοποιείται ευρέως ως
αποχρεμπτικό κύρια σε σύγχρονα σιρόπια.
Μπορεί να προκαλέσει ψευδοαλδοστερονισμό
με αποτέλεσμα υποκαλιαιμία ,υπέρταση,και οίδημα με επακόλουθη ανοχή σε αντιϋπερτασικά
και λόγω της βαρειάς υποκαλιαιμία ςμπορεί να
προκληθεί πολύμορφη κοιλιακή αρρυθμία με τη
μορφή torsades de pointes.Μπορεί επίσης να ενισχύσει τη δράση της σπιρονολακτόνης και της
δακτυλίτιδος ,μπορεί να αναστείλει τη δράση της
θρομβίνης και τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων αυξάνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας.
• Black cohosh(σιμισιφούγκα):για γυναικολογικά
προβλήματα.Πιθανώς αναστέλλει υποδοχείς οιστρογόνων και σεροτονίνης.Γενικά ασφαλές για καρδιαγγεικό σε αντίθεση με blue cohosh.
Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των
βοτάνων γενικά είναι τα εξής47.48:
1. Απουσία επιστημονικών δεδομένων ασφάλειας
και αποτελεσματικότητας.
2. Απουσία ελεγκτικού και ρυθμιστικού μηχανισμού
της χρήσης τους
3. Απουσία ελέγχου ποιότητας.
4. Παραπληροφόρηση κοινού για τη χρήση τους.
5. Απουσία γνώσης σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ βοτάνων-φαρμάκων από τους επαγγελματίες υγείας.
6. Μη επαρκής αναφορά των αλληλεπιδράσεων
αυτών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η πλειοψηφία των περισσότερο χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων ακόμα και αυτών
που θεωρούνται «αθώα» όπως τα βότανα, έχουν
σημαντικές παρενέργειες στο καρδιαγγειακό σύστημα
ενώ μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα καρδιολογικά
φάρμακα με επιζήμια έως και μοιραία αποτελέσματα.
Είναι λοιπόν θεμελιώδους αξίας η ύπαρξη βασικών
γνώσεων με βάση τα ανωτέρω. Τέλος αναμένονται
νέα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των PPIs στη
συγχορήγησή τους με την κλοπιδογρέλη ενώ είναι επιτακτική ανάγκη η θέσπιση κανόνων και οδηγιών όσον
αφορά τη χρήση των ευρέως χρησιμοποιούμενων βοτάνων και συμπληρωμάτων διατροφής.
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Δυσμενείς επιδράσεις μη-καρδιολογικών φαρμάκων στο καρδιαγγειακό σύστημα: Αντιδιαβητικά, NSAIDs, αναβολικά
στεροειδή, PPIs, βότανα
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΡΘΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Γ Μουσούλης
Διευθυντής, Γ’ Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός»
Εισαγωγη
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η κύρια αιτία τη μεμονωμένη χρήση των φαρμάκων αυτών ξεχωθνησιμότητας στις δυτικές κοινωνίες. Δεκαεπτά εκα- ριστά. Αφορούν τις περισσότερες φορές το γαστρετομμύρια θάνατοι ετησίως σε όλο τον κόσμο αποδίδο- ντερικό, ενώ σπανιότερα είναι ενδοκρανιακές. Συχνά
νται στα καρδιαγγειακά νοσήματα.
πρόκειται για αθώα και αυτοπεριοριζόμενα συμβάΤα αιμοπετάλια φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ματα μπορεί όμως -κατ’ εξαίρεση- να οδηγήσουν σε
ρόλο στην αρτηριακή θρόμβωση, που είναι το τελικό βαριά νόσο ή και θάνατο2.
συμβάν στην αλυσίδα των βλαβών των καρδιαγγειΤα τελευταία χρόνια ποικίλες μελέτες3 έχουν δείξει
ακών νοσημάτων. Κατά συνέπεια, η αντιαιμοπεταλι- διαφόρου βαθμού ανταπόκριση στην ασπιρίνη και στην
ακή θεραπεία μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση των κλοπιδογρέλη, γεγονός που συνεπάγεται και ανάλοασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα.
γη επίπτωση στο κλινικό αποτέλεσμα των φαρμάκων
Η ασπιρίνη είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αυτών. Ο προβληματισμός γύρω από την επαρκώς
φάρμακο στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη παρεχόμενη πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη με
των καρδιαγγειακών νοσημάτων, κυρίως λόγω της τα σημερινά αντιαιμοπεταλιακά ωθεί την έρευνα σε
άριστης σχέσης κόστους - αποτελέσματος που δια- αναζήτηση και άλλων εναλλακτικών επιλογών, που
θέτει. Η ασπιρίνη είναι ένα πολύ παλιό φάρμακο, το περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νέους αναστολείς
οποίο ωστόσο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως αντιπυρε- του υποδοχέα P2Y12, αναστολείς του υποδοχέα της
τικό – αντιφλεγμονώδες. Η χρήση της ως αντιθρομ- θρομβοξάνης, άμεσους αναστολείς της θρομβίνης και
βωτικό ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960.1 Υπολογίζεται GPIIbIIIa αναστολείς.2
ότι σήμερα ένας στους πέντε Αμερικανούς πολίτες
Ο κλινικός γιατρός -με βάση τις διεθνείς κατευθυλαμβάνουν ασπιρίνη, κυρίως ως πρόληψη έναντι των ντήριες οδηγίες αλλά και την προσωπική του εμπειρίακαρδιαγγειακών νοσημάτων.
καλείται να επιλέξει κάθε φορά την καταλληλότερη
Ωστόσο, μετά από το μακροχρόνιο “μονοπώλιο” φαρμακευτική αγωγή. Σημαντικά κριτήρια που πρέπει
της ασπιρίνης, άλλα αντιαιμοπεταλιακά ήρθαν να να επηρεάσουν την επιλογή του είναι ο καρδιαγγειαπροστεθούν στη φαρέτρα της πρωτογενούς και δευτε- κός κίνδυνος του αρρώστου, η ιδιοσυγκρασία του και
ρογενούς πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. οι ιδιαιτερότητές του, τα τυχόν συνυπάρχοντα νοσήΟι αναστολείς του υποδοχέα P2Y12, αρχικά η τικλο- ματα, η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, οι αλληπιδίνη και αργότερα η κλοπιδογρέλη, διαδραματίζουν λεπιδράσεις του με άλλα φάρμακα, οι παρενέργειές
σημαντικό ρόλο. Η κλοπιδογρέλη είναι πλέον στην καθ’ του και τέλος το κόστος.
ημέρα πράξη είτε ως συνδυασμός με την ασπιρίνη είτε
Η σωστή και κατάλληλη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
και ως αυτοτελώς χρησιμοποιούμενο φάρμακο.
σώζει ανθρώπινες ζωές και για το λόγο αυτό η εξαΗ διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία θεωρείται σφάλιση βαθιάς και εμπεριστατωμένης γνώσης του
ως η καταλληλότερη σε κάποιες περιπτώσεις πρω- χειρισμού της είναι μείζονος σημασίας και προτεραιότογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, ιδιαιτέρως σε τητας. Οι εισηγήσεις που ακολουθούν στόχο έχουν να
υψηλού κινδύνου ασθενείς. Δυστυχώς, η αύξηση της βοηθήσουν τους σύγχρονους λειτουργούς της ιατρικής
αποτελεσματικότητας που προκύπτει από το συνδυ- να προβληματιστούν πάνω στον τομέα αυτό και να
ασμό των αντιαιμοπεταλιακών έχει ως συνέπεια την γίνουν κοινωνοί των πιο πρόσφατων επιστημονικών
αύξηση των παρενεργειών, με κυριότερη τις αιμορρα- δεδομένων σχετικά με την πρωτογενή και δευτερογενή
γίες. Οι αιμορραγίες αυτές παρατηρούνται και κατά πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
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Θέση υπέρ της χρήσεως ασπιρίνης στην πρωτογενή
και δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων
Θ Κοντοπούλου
Επιμελήτρια Β’, Γ’ Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
KONTOPOULOU T. Argument in favour of the use of aspirin in the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cardiovascular disease is a major cause of death worldwide. Aspirin plays a distinctive role in
the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. It was first introduced as antiplatelet agent at the
beginning of the 20th century by Lawrence Craven. Its antiplatelet effect is achieved in a wide range of doses from 75 to
1500 mg daily. Nevertheless, it seems that the daily dose of 75 mg reduces the risk of gastrointestinal bleeding without
relevant decrease in the antiplatelet effect. Aspirin is used as antiplatelet drug in the following cases: in the primary and
secondary prevention of coronary heart disease, of ischemic stroke and of peripheral arteriopathy. It can be used during
pregnancy -with safety in the second and third trimester and, when indicated, in the first- as well as in newborns and
children. An additive benefit from the use of aspirin is the prevention of colon cancer. The selection of aspirin in the
primary and secondary prevention of cardiovascular disease guaranties effectiveness, safety, money saving and -very
often- undisputed therapeutic prevalence. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 204-218, 2011
Key words: aspirin, primary prevention, secondary prevention, cardiovascular disease

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί μείζονα αιτία θανάτου παγκοσμίως. Στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη
των καρδιαγγειακών νοσημάτων εξέχοντα ρόλο κατέχει η ασπιρίνη, που καθιερώθηκε ως αντιαιμοπεταλιακό στις
αρχές του 20ου αιώνα από τον Lawrence Craven. Η αντιαιμοπεταλιακή δράση της ασπιρίνης πραγματοποιείται σε
μια μεγάλη κλίμακα δόσεων από 75-1500 mg ημερησίως. Ωστόσο, φαίνεται ότι η δόση των 75 mg ημερησίως μειώνει τον κίνδυνο αιμορραγίας του πεπτικού, χωρίς αντίστοιχη μείωση του αντιαιμοπεταλιακού αποτελέσματος. Η
ασπιρίνη ως αντιαιμοπεταλιακό χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περοπτώσεις: στην πρωτογενή και δευτερογενή
πρόληψη της στεφανιαίας νόσου, των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων και της περιφερικής αρτηριοπάθειας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγκυμοσύνη -με ασφάλεια στο 2ο και 3ο τρίμηνο και, επί ενδείξεων και στο 1οόπως επίσης σε βρέφη και παιδιά. Παράπλευρο όφελος αποτελεί η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.
Η επιλογή της ασπιρίνης έναντι των άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή και δευτερογενή
πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων εγγυάται την αποτελεσμαικότητα, την ασφάλεια, την οικονομία και συχνά- τη σαφή θεραπευτική υπεροχή. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 204-218, 2011.
Λέξεις κλειδιά: ασπιρίνη, πρωτογενής πρόληψη, δευτερογενής πρόληψη, καρδιαγγειακά νοσήματα.
Καρδιαγγειακή νόσος
Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί μείζονα αιτία θανάτου παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι το ποσοστό θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο στην Ανατολική
Ευρώπη και Κεντρική Ασία είναι 58.1%, στην Νότια και
Ανατολική Ασία 25.2%, στον Ειρηνικό 30.6%, ενώ στη
Βόρεια Αμερική και Ευρώπη 38.5%. Αυτά τα ποσοστά

αναμένεται να αυξηθούν, δεδομένου ότι η παγκόσμια
θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα αναμένεται να αυξηθεί σε 25 εκατομμύρια κατ’ έτος το 2020. 1
Η ασπιρίνη θεωρείται ως το αποτελεσματικότερο,
το πιο δοκιμασμένο και το πιο ασφαλές φάρμακο στη
μακροχρόνια πρόληψη (πρωτογενή και δευτερογενή )
της καρδιαγγειακής νόσου σε άτομα υψηλού κινδύνου.
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Η ασπιρiνη και η ιστορiα της
Η αρχική χρήση της ασπιρίνης ήταν ως αναλγητικό – αντιπυρετικό φάρμακο. Το σαλικυλικό οξύ που
περιέχονταν στο φλοιό της ιτιάς χρησιμοποιούνταν
για την ανακούφιση του πόνου και του πυρετού από
τον Ιπποκράτη, το Γαληνό και τους αρχαίους Αιγυπτίους. Το 1897 ένας Γερμανός χημικός, που δούλευε
για την Εταιρεία Bayer, ο Felix Hoffman, κατάφερε να
μετατρέψει το σαλικυλικό οξύ στο ακετυλοσαλικυλικό
οξύ, που ονομάστηκε ασπιρίνη. (εικόνα 1)
Η χρήση της ασπιρίνης ως αντιαιμοπεταλιακού
φαρμάκου εγκαινιάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα
από έναν γενικό γιατρό, τον Lawrence Craven (εικόνα
2) στο Glendale της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ. 2
Δρaση ασπιρiνης
Η ασπιρίνη είναι ένας μη εκλεκτικός αναστολέας
της κυκλοοξυγενάσης. Στις μικρές δόσεις που χρησιμοποιείται στην Καρδιολογία η ασπιρίνη αναστέλλει
αποτελεσματικά το ισοένζυμο κυκλοοξυγενάση (COX)1 των αιμοπεταλίων. Η ασπιρίνη ακετυλιώνει μία σερίνη στην αλυσίδα των αμινοξέων κοντά στο ενεργό
κέντρο του ενζύμου, με αποτέλεσμα να εμποδίζει την
επαφή με το αραχιδονικό οξύ και να σταματά τη σύνθεση της θρομβοξάνης (TX) A2. Το αποτέλεσμα είναι
αμετάκλητο καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της επιβίωσης των αιμοπεταλίων και ως εκ τούτου διαρκεί
7-10 ημέρες. Η ασπιρίνη αναστέλλει αποκλειστικά και
μόνο μία οδό ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, ενώ
οι άλλες οδοί που ενεργοποιούνται από τη διφωσφορική αδενοσίνη (ADP), την αδρεναλίνη, τη θρομβίνη, το
στρες και τις υψηλές δόσεις κολλαγόνου παραμένουν
ανεπηρέαστες.
Μετά την από του στόματος λήψη της ασπιρίνης
απορροφάται κυρίως στο στομάχι και φθάνει τη μέγιστη συγκέντρωσή της στο αίμα μετά από 30 λεπτά.
Μεταβολίζεται από εστεράσες παρούσες στο αίμα και
στο ήπαρ και για αυτό το λόγο η ασπιρίνη ασκεί τη
δράση της κυρίως στην πυλαία κυκλοφορία πριν την
άφιξή της στο ήπαρ. Τελευταία έχει καταδειχθεί ότι
οι εντεροδιαλυτές μορφές της ασπιρίνης απορροφώνται χειρότερα από ότι οι παραδοσιακές μορφές που
απορροφώνται στο όξινο περιβάλλον του στομάχου,
οδηγώντας έτσι σε μείωση του αντιαιμοπεταλιακού
αποτελέσματος.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ασπιρίνης σχετίζονται κυρίως με αιμορραγίες, ιδιαίτερα του γαστρεντερικού. 3
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Δοσολογiα ασπιρiνης για επiτευξη αντιαιμοπεταλιακού αποτελeσματος
Ο κίνδυνος των αιμορραγιών του πεπτικού φαίνεται ότι είναι δοσοεξαρτώμενος και μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με χορήγηση μικρών δόσεων. Έτσι η χορήγηση
ασπιρίνης στη δόση των 75 mg ημερησίως θεωρείται ότι
ελαττώνει τον κίνδυνο αιμορραγίας του πεπτικού στο
40% σε σύγκριση με τη δόση των 300 mg ημερησίως και
στο 30% σε σύγκριση με τη δόση των 150 mg ημερησίως.4
Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος των επιπλοκών από
την ασπιρίνη και ιδιαίτερα ο κίνδυνος της αιμορραγίας
του πεπτικού φαίνεται να αυξάνει με την αύξηση της
δόσης, η σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας και δόσης της ασπιρίνης δεν είναι βέβαιη. Παρά την απουσία
επαρκών μελετών φαίνεται ότι σε μικρές δόσεις επιτυγχάνεται ισοδύναμη ή και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με μεγαλύτερες δόσεις. Αναλύσεις από
την Antithrombotic Trialists’ Collaboration υποδεικνύουν
ότι τα οφέλη της ασπιρίνης προκύπτουν από μια μεγάλη κλίμακα δόσεων -από 160 mg ημερησίως ως 1500 mg
ημερησίως. Άλλες μελέτες (Kong και συνεργάτες) συμπεραίνουν ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα της ασπιρίνης
είναι ασθενέστερο σε υψηλότερες δόσεις. 3
Ασφaλεια της ασπιρiνης
Όπως ήδη φάνηκε, ο κίνδυνος της αιμορραγίας πεπτικού, που είναι η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια
του φαρμάκου, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χορήγηση μικρών δόσεων.
Η εγκεφαλική αιμορραγία αποτελεί μία σοβαρή παρενέργεια της ασπιρίνης. Σε μία μεταανάλυση 16 μελετών με 55.000 συμμετέχοντες χορηγήθηκε μέση δόση
ασπιρίνης 273 mg ημερησίως με μέση διάρκεια θεραπείας 37 μήνες. Υπήρχε μια αύξηση του απόλυτου κινδύνου στα 12 περιστατικά εγκεφαλικής αιμορραγίας στα
10.000 άτομα σε περίπου 3 χρόνια ή 0.4 επιπλέον περιστατικά στα 1.000 άτομα κατ’ έτος, που σχετίζονταν
με τη χρήση της ασπιρίνης. Από την άλλη πλευρά όμως,
στην ίδια ανάλυση η χρήση της ασπιρίνης οδήγησε σε
ελάττωση του απόλυτου κινδύνου οξέος εμφράγματος
του μυοκαρδίου στα 137 περιστατικά στα 10.000 άτομα
και σε μία ελάττωση του απόλυτου κινδύνου ισχαιμικού
εγκεφαλικού επεισοδίου στα 39 περιστατικά στα 10.000
άτομα. Ήταν σαφές ότι υπήρχε ξεκάθαρη ωφέλεια του
ευρισκόμενου σε καρδιαγγειακό κίνδυνο πληθυσμού. 1
ΑλληλεπιδρΑσεις με Αλλα φΑρμακα
Η αντιαιμοπεταλιακή δράση της ασπιρίνης φαί-
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νεται ότι μειώνεται με την ταυτόχρονη χορήγηση μη
στεροειδών αντιφλεγμονωδών, όπως η ιβουπροφαίνη,
που εμπλέκεται στην ακετυλίωση της COX-1. Η αλληλεπίδραση αυτή της ασπιρίνης δεν είναι τόσο σημαντική, δεδομένου ότι οι ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο μπορούν να αντικαταστήσουν τα μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη με άλλα φάρμακα.
Από την άλλη πλευρά, η κλοπιδογρέλη φαίνεται
να αλληλεπιδρά με τους αναστολείς της αντλίας των
πρωτονίων (PPIs), φάρμακα που χρησιμοποιούνται
στη θεραπεία αλλά και στην πρόληψη του πεπτικού
έλκους, ιδιαιτέρως σε υψηλού κινδύνου ασθενείς για
αιμορραγία πεπτικού, όπως αυτοί που λαμβάνουν
αντιαιμοπεταλιακά. Οι PPIs φαίνεται ότι ελαττώνουν
το μεταβολισμό της κλοπιδογρέλης στον ενεργό μεταβολίτη της και κατά συνέπεια μειώνουν το θεραπευτικό της αποτέλεσμα. 5
Το θεραπευτικό αυτό πρόβλημα της κλοπιδογρέλης
συνεπάγεται την υποχώρησή της έναντι της ασπιρίνης ως φαρμακευτική επιλογή στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ασθενείς που διατρέχουν
έστω και χαμηλό κίνδυνο αιμορραγίας πεπτικού.

– που περιλαμβάνει έμφραγμα του μυοκαρδίου, θάνατο από στεφανιαία νόσο, στηθάγχη και ανεπάρκεια
στεφανιαίων – όσο και για τον υπολογισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου – που περιλαμβάνει στεφανιαία
νόσο και επιπλέον αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και περιφερική αγγειακή νόσο. 1
Ο ρoλος της ασπιρiνης στην πρoληψη των
καρδιαγγειακvν νοσημaτων
Ένας εκτενής κατάλογος από κατευθυντήριες οδηγίες επιβάλλει την αποδοχή της χρήσης της ασπιρίνης
στην πρόληψη του πρώτου (πρωτογενή) και των υποτροπιαζόντων (δευτερογενή) επεισοδίων καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Ως ασθενείς υψηλού κινδύνου ορίζονται συνήθως εκείνοι που
έχουν δεκαετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου 20-30%
σύμφωνα με το μοντέλο Framingham. 1
Ο πίνακας 1 συνοψίζει τις συστάσεις από τις
κύριες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες κατευθυντήριες
οδηγίες.

Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου

Πρωτογενhς πρoληψη καρδιαγγειακvν νοσημaτων

Οι κλινικοί γιατροί οφείλουν να απαντήσουν σε
δύο ερωτήματα προ της χορήγησης αγωγής πρόληψης
του καρδιαγγειακού κινδύνου: ποιοι είναι οι παράγοντες που θα ληφθούν υπ’ όψιν για την εκτίμηση του
καρδιαγγειακού κινδύνου και ποια η σχέση οφέλους
– βλάβης από τη θεραπεία. Οι Gaziano και συνεργάτες
προτείνουν τη διάκριση των παραγόντων κινδύνου σε
αυτούς που μπορούν να προληφθούν, σε αυτούς που
αποτελούν θεραπευτικούς στόχους και σε αυτούς
που εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες. (σχήμα 1)
Αξίζει να σχολιαστεί ότι οι Gaziano και συνεργάτες
συστήνουν μόνο την ασπιρίνη από τα αντιαιμοπεταλιακά ως θεραπεία πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου.
Μη εργαστηριακοί παράγοντες κινδύνου, όπως
η ηλικία, το κάπνισμα και ο δείκτης μάζας σώματος
(BMI) θεωρούνται εξίσου προγνωστικοί όσο και εργαστηριακές παράμετροι, όπως η χοληστερόλη, η C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η γλυκόζη νηστείας, η ινσουλίνη, το ινωδιγόνο, η
αδιπονεκτίνη και τα τριγλυκερίδια.
Ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μοντέλα για τον υπολογισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου
είναι του Framingham. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο
για τον υπολογισμό του κινδύνου στεφανιαίας νόσου

Τα περισσότερα στοιχεία που τάσσονται υπέρ
του ευεργετικού ρόλου της ασπιρίνης στην πρωτογενή
πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων προέρχονται από μεγάλες μελέτες , μια περίληψη των οποίων
δίνεται στον πίνακα 2.
Μία μεταανάλυση 5 μελετών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρήση της ασπιρίνης συνδέεται με 32%
μείωση του κινδύνου πρώτης εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου και 15% μείωση οποιουδήποτε
σοβαρού αγγειακού επεισοδίου (αγγειακού θανάτου,
μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου ή μη
θανατηφόρου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου). Η
πιο πρόσφατη μεταανάλυση που πραγματοποιήθηκε
από την Antithrombotic Trialists’ Collaboration έδειξε ότι
η ασπιρίνη επέφερε 12% μείωση στα σοβαρά αγγειακά
επεισόδια. 1
Δευτερογενhς πρoληψη καρδιαγγειακvν νοσημaτων
Η Antithrombotic Trialists’ Collaboration κατέστησε
σαφή τα ωφέλη της ασπιρίνης σε χαμηλή δόση (75-150
mg ημερησίως) για την πρόληψη των υποτροπιαζόντων επεισοδίων σε 17.000 ασθενείς. Σε ασθενείς με
προηγούμενο ιστορικό αγγειακής νόσου η αντιαιμο-
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πεταλιακή θεραπεία -από τα φάρμακα της οποίας
η ασπιρίνη είναι το πιο μελετημένο- προκάλεσε σημαντική μείωση της τάξης του 25% περίπου στο συνολικό κίνδυνο κάθε σοβαρού αγγειακού επεισοδίου,
32% στον κίνδυνο μη θανατηφόρου εμφράγματος του
μυοκαρδίου, 25% στον κίνδυνο μη θανατηφόρου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και 15% στον κίνδυνο
αγγειακής θνητότητας. 1
Πρωτογενhς πρoληψη στεφανιαiας νoσου
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Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ACCP (American College
of Chest Physicians) όλοι οι ασθενείς -με την προϋπόθεση ότι δεν είναι αλλεργικοί στην ασπιρίνη, δεν έχουν
σοβαρή πρόσφατη αιμορραγία πεπτικού ή δεν έχουν
υποψία ενδοκρανιακής αιμορραγίας- πρέπει να λάβουν ασπιρίνη όσο το δυνατόν γρηγορότερα (η πρώτη
ταμπλέτα πρέπει να μασηθεί, να διαλυθεί ή και να
καταποθεί από τον ασθενή).

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανύψωση του ST
Συστήνεται άμεσα ασπιρίνη (162 ως 325 mg από
του στόματος) και ακολούθως καθημερινά 75 ως 100
mg (σύσταση 1Α). 3

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ACCP (American College
of Chest Physicians) ασθενείς με τουλάχιστον μέτριο
κίνδυνο για στεφανιαίο επεισόδιο πρέπει να λαμβάνουν 75-100 mg ημερησίως ασπιρίνη, η οποία προτιμάται έναντι των κουμαρινικών αντιπηκτικών και της μη
λήψης αντιθρομβωτικής αγωγής (σύσταση 2Α).
Στην πρωτογενή πρόληψη δε συστήνεται η προσθήκη κλοπιδογρέλης στη θεραπεία με ασπιρίνη (σύσταση 1Α). Μόνο σε αλλεργία στην ασπιρίνη συστήνεται η κλοπιδογρέλη (σύσταση 1Β).
Μόνο σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου προτιμάται η χρήση των κουμαρινικών αντιπηκτικών έναντι
της ασπιρίνης με INR στόχο περίπου 1.5 (σύσταση 2Α).
Γυναίκες κάτω των 65 ετών που διατρέχουν κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ή εμφράγματος
του μυοκαρδίου και στις οποίες ο κίνδυνος μείζονος
αιμορραγίας είναι μικρός πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη σε δόση 75-100 mg ημερησίως. (σύσταση 2Α).
Γυναίκες άνω των 65 ετών που διατρέχουν κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ή εμφράγματος
του μυοκαρδίου και στις οποίες ο κίνδυνος μείζονος
αιμορραγίας είναι μικρός πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη σε δόση 75-100 mg ημερησίως. (σύσταση 2Β). 6

Συστήνεται ασπιρίνη 75-100 mg ημερησίως σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη 75 mg ημερησίως (σύσταση 1Α)

Δευτερογενhς πρoληψη στεφανιαiας νoσου

Bypass στεφανιαiων

Στεφανιαία σύνδρομα
Η από του στόματος αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και
κυρίως η ασπιρίνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία οξέων και χρονίων στεφανιαίων συμβαμάτων.
Σε μία συστηματική μελέτη που δημοσιεύθηκε από την
Antithrombotic Trialists’ Collaboration με 5031 ασθενείς
η θεραπεία με ασπιρίνη ελάττωσε το ποσοστό των
καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά 46%. Στη μελέτη
CAPRIE το ποσοστό των ασθενών με χρόνια αγγειακή νόσο που αναγκάστηκε να διακόψει την ασπιρίνη
λόγω υψηλού κινδύνου αιμορραγίας από το γαστρεντερικό ήταν 0.93%. 3

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με ανύψωση του ST
Συστήνεται άμεση έναρξη ασπιρίνης (160 ως 325 mg
από του στόματος) ανεξάρτητα αν θα υποβληθούν σε
θρομβόλυση ή όχι. (σύσταση 1Α). Στη συνέχεια θα λάβουν εφ’όρου ζωής θεραπεία με ασπιρίνη καθημερινά
σε δόση 75-162 mg από του στόματος σε συνδυασμό
με κλοπιδογρέλη (σύσταση 1Α).
Αν υποβληθούν σε άμεση διαδερμική αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent συστήνεται συνδυασμός
κλοπιδογρέλης και ασπιρίνης, τουλάχιστον 300 mg,
(σύσταση 1B). 7, 8
Συμπτωματική στεφανιαία νόσος

Με φλεβικό μόσχευμα
Ασπιρίνη πρέπει να δίνεται σε όλους τους αρρώστους χωρίς αντενδείξεις μετεγχειρητικά, προκειμένου
να επιτευχθεί μακρόχρονη βατότητα του φλεβικού μοσχεύματος. Η δόση πρέπει να είναι 150-325 mg. Μελέτες δείχνουν μία τάση για αύξηση της δόσης σε 325 mg
ημερησίως τον πρώτο χρόνο για μεγιστοποίηση του
αποτελέσματος. (σύσταση 1Α).

Με αρτηριακό μόσχευμα
Η χορήγηση ασπιρίνης πρέπει να αρχίζει εντός 24
ωρών από την επέμβαση (σύσταση 1Α). Υπάρχει μία
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τάση να δίνεται η ασπιρίνη το συντομότερο δυνατό
μετά την επέμβαση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το
όφελος. Η χορήγηση ασπιρίνης 6 ώρες μετά το χειρουργείο, όταν η αιμορραγία έχει σταματήσει, μπορεί
να αποδειχθεί άριστη στρατηγική. (σύσταση 1Β).
Η υπεροχή της κλοπιδογρέλης έναντι της ασπιρίνης για τη βελτίωση της επάρκειας του μοσχεύματος
δεν έχει αποδειχθεί και έτσι η ασπιρίνη αποτελεί φάρμακο πρώτης εκλογής (σύσταση 1Β). 9
Πρωτογενhς πρoληψη ισχαιμικΩν εγκεφαλικΩν επεισοδiων

Κολπική μαρμαρυγή
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή διαταραχή
καρδιακού ρυθμού και αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε
κλινικές μελέτες πρωτοβάθμιας περίθαλψης οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή χωρίς θεραπεία προφύλαξης εμφάνισαν ισχαιμικό επισόδιο σε ποσοστό 4.5%
κατ’ έτος. Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο
του ισχαιμικού επισοδίου 4-5 φορές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η συχνότητα της κολπικής μαρμαρυγής
αυξάνει με την ηλικία και φθάνει στο 10% περίπου
στην ηλικία των 80 ετών. Κατά συνέπεια, τα προκαλούμενα εξ αυτής ισχαιμικά επεισόδια αυξάνουν προϊούσης της ηλικίας. Η κολπική μαρμαρυγή θεωρείται
υπεύθυνη για το 15% όλων των ισχαιμικών επισοδίων
στις ΗΠΑ. Το εγκεφαλικό επεισόδιο στην κολπική μαρμαρυγή φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα καρδιογενών
εμβόλων. Στόχος τόσο των κουμαρινικών αντιπηκτικών όσο και των αντιαιμοπεταλιακών που χρησιμοποιούνται ως φάρμακα προφύλαξης είναι η διακοπή
του καρδιοεμβολογόνου μηχανισμού των αγγειακών
εγκεφαλικών επεισοδίων.
Το όφελος ωστόσο της πρόληψης του ισχαιμικού
εγκεφαλικού επισκιάζεται από τον κίνδυνο των αιμορραγικών επιπλοκών, που οφείλονται κυρίως στην
αντιπηκτική αγωγή. Οι αιμορραγικές επιπλοκές διακρίνονται στις ελάσσονες (του γαστρεντερικού, του ουροποιογεννητικού συστήματος, του δέρματος) και στις
μείζονες που περιλαμβάνουν τις ενδοπαρεγχυματικές
εγκεφαλικές αιμορραγίες και τις εξωπαρεγχυματικές,
με κύριο εκπρόσωπο τα υποσκληρίδια αιματώματα.
Πολλές μελέτες ανέδειξαν τον υπαρκτό αυτό κίνδυνο
με κύριους εκπροσώπους τις SPAF II και SPIRIT. Συγκεκριμένα, στη μελέτη SPAF II παρατηρήθηκαν επτά
ενδοκρανιακές αιμορραγίες σε 385 ασθενείς άνω των
75 ετών και το ετήσιο ποσοστό των ενδοκρανιακών

αιμορραγιών σε αυτούς που έπαιρναν κουμαρινικά
ήταν 1.8%, ενώ σε αυτούς που έπαιρναν ασπιρίνη 0.8%.
Στη μελέτη SPIRIT το ετήσιο ποσοστό των ενδοκρανιακών αιμορραγιών ανέρχεται στο 3% στους ασθενείς
που λαμβάνουν κουμαρινικά και παρουσιάζει ισχυρή
συσχέτιση με τις τιμές του INR, ιδιαίτερα όταν ξεπερνούν το 4. Σε πολλές άλλες μελέτες επιβεβαιώνεται
ότι τιμές του INR μεγαλύτερες του 4 αυξάνουν τον κίνδυνο ενδοκρανιακών αιμορραγιών, ενώ επιβαρυντικοί
παράγοντες αποδεικνύονται επίσης η μεγάλη ηλικία
του ασθενούς και το ιστορικό προηγηθέντος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα από του στόματος
κουμαρινικά έχουν σαφώς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την ασπιρίνη στην πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων και ιδιαίτερα των σοβαρών σε αρρώστους με κολπική μαρμαρυγή. Έτσι, η
χρήση της ασπιρίνης είναι περιορισμένη σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες οδηγίες:
“Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή -συμπεριλαμβανομένων και αυτών με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή- η χρήση της ασπιρίνης εξαρτάται από την
παρουσία ή όχι καθώς και τον αριθμό των ακόλουθων παραγόντων κινδύνου:
1. ηλικία > 75 ετών
2. υπέρταση
3. σακχαρώδης διαβήτης
4. μέτρια ή σοβαρά επηρεασμένη συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας και/ή καρδιακή
ανεπάρκεια.
Στους ασθενείς με ένα μόνο παράγοντα κινδύνου
από τους παραπάνω συστήνεται είτε από του στόματος αντιπηκτική αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά
είτε ασπιρίνη σε δόση από 75 ως 325 mg/dl (σύσταση
1Β). Ωστόσο, στους ασθενείς αυτούς φαίνεται να προτιμάται η χρήση των κουμαρινικών έναντι της ασπιρίνης, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις (σύσταση 2Α).
Αντίθετα, σε ασθενείς χωρίς κανένα παράγοντα
κινδύνου μόνη επιλογή αποτελεί η ασπιρίνη σε δόση
75-325 mg/dl (σύσταση 1Β), γιατί διατρέχουν μικρό
κίνδυνο να υποστούν ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο.”
Στους ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό η ασπιρίνη
έχει τις ίδιες ενδείξεις (σύσταση 1C). 10
Ωστόσο, στην καθημερινή ιατρική πρακτική η χρήση των κουμαρινικών αντιπηκτικών δε φαίνεται να
ενθουσιάζει ούτε τον ασθενή ούτε το γιατρό. Στην
Αγγλία επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι μόνο
25% των υποψηφίων για από του στόματος κουμα-
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ρινικά αντιπηκτικά συγκατατίθενται, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για ηλικιωμένους. Οι λόγοι είναι πολλοί:
μεγαλύτερος κίνδυνος αιμορραγίας με τα κουμαρινικά, ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων
του INR, αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, αλλαγές
στον τρόπο ζωής που προκαλούνται από τους διαιτητικούς περιορισμούς και την αποφυγή του αλκοόλ,
αυξημένη πιθανότητα πτώσεων και κακώσεων λόγω
κινητικών και άλλων προβλημάτων υγείας, αυξημένη
συχνότητα κακοηθειών με επακόλουθες σοβαρές αιμορραγίες, απουσία προσώπων που θα εγγυώνται τη
συμμόρφωση στην αγωγή. Οι κατευθυντήριες οδηγίες
έχουν ως απόλυτο σκοπό τη μείωση της επίπτωσης
των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς
με κολπική μαρμαρυγή. Από την άλλη πλευρά, τόσο
ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά όσο και ο γιατρός του
ενδιαφέρονται κυρίως για την επιβίωση και την ποιότητα ζωής συνολικά, με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν να εφαρμόσουν την αντιπηκτική αγωγή με κουμαρινικά, παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των
μελετών.
Επιπλέον, εγείρονται δικαίως υποψίες, πως τα
αποτελέσματα των μελετών που διεξάγονται σχετικά
με την αποτελεσματικότητα των κουμαρινικών στους
αρρώστους με κολπική μαρμαρυγή επηρεάζονται από
το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στις κλινικές μελέτες
είναι άτομα που βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση,
προκειμένου να πληρούν τους όρους του πρωτοκόλλου και δεν αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς της καθημερινής κλινικής πράξης.
Στην προσπάθεια ενίσχυσης της δράσης της ασπιρίνης στην πρόληψη των ισχαιμικών επεισοδίων και
στην αποφυγή χρήσης της αντιπηκτικής αγωγής με
κουμαρινικά δοκιμάστηκε η χρήση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη. Η
μελέτη ACTIVE A έδειξε ότι σε αυστηρά επιλεγμένους
ασθενείς υψηλού κινδύνου για αγγειακά επεισόδια ο
συνδυασμός αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (ασπιρίνης
και κλοπιδογρέλης) μπορεί να αποβεί αποτελεσματικός στη δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών
επεισοδίων. Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού
εξηγείται με βάση το μηχανισμό δράσης καθενός από
τα φάρμακα που τον απαρτίζουν: Η κλπιδογρέλη
εμποδίζει την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων μέσω
του ADP εμποδίζοντας επιλεκτικά και αμετάκλητα τη
σύνδεση αυτού του αγωνιστή στον υποδοχέα του στα
αιμοπετάλια και έτσι επηρεάζει την ενεργοποίηση του
GPIIb-IIIa συμπλέγματος που εξαρτάται από το ADP
και αποτελεί τον κύριο υποδοχέα του ινωδογόνου
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στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων. Η ασπιρίνη, από
την άλλη πλευρά, μεταβάλλει τη λειτουργικότητα των
αιμοπεταλίων εμποδίζοντας την ενζυμική δράση της
κυκλοξυγενάσης-1. 10
Αθηρωμaτωση καρωτiδων
Η αθηρωμάτωση των καρωτίδων ευθύνεται για το
20% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ σχεδόν
το 80% από αυτά συμβαίνουν απροειδοποίητα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτική και
στενή παρακολούθηση των αρρώστων. Η πρόοδος της
στένωσης των καρωτίδων είναι απρόβλεπτη: μπορεί
να προχωρήσει γρήγορα ή αργά ή να παραμείνει σταθερή για πολλά χρόνια. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση στοχεύει στην καθυστέρηση της προόδου της
νόσου και στην προφύλαξη από ισχαιμικό εγκεφαλικό
επεισόδιο.
Σε μη χειρουργήσιμους ασθενείς με ασυμπωματική στένωση καρωτίδων συνιστάται δια βίου ασπιρίνη
75-100 mg ημερησίως. (σύσταση 1C) Σε αυτή την ομάδα
ασθενών η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (ασπιρίνη
και κλοπιδογρέλη) αντενδείκνυται. (σύσταση 1Β) 11
Όσον αφορά τη χειρουργική αντιμετώπιση της
αθηρωμάτωσης των καρωτίδων επέμβαση εκλογής
θεωρείται η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή. Όπως
υποδεικνύεται από την τελευταία Cochrane review, η
αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία με ασπιρίνη μειώνει τη
σχετική πιθανότητα ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε αρρώστους που υποβάλλονται σε καρωτιδική
ενδαρτηρεκτομή. Θεωρείται πιθανό ότι τα αντιαιμοπεταλιακά αυξάνουν τη σχετική πιθανότητα αιμορραγίας, αλλά μέχρι σήμερα υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα που να μπορούν να ποσοτικοποιήσουν αυτό
το φαινόμενο. Άρα, δεν υπάρχει λόγος μη χορήγησης
αντιαιμοπεταλιακών στους ασθενείς αυτούς. Σε μια
άλλη διπλή τυφλή μελέτη κατεδείχθη ότι μικρή δόση
ασπιρίνης (75 mg ημερησίως) ελάττωσε τον αριθμό
των μετεγχειρητικών εγκεφαλικών, χωρίς να αυξήσει
τιν αριθμό των αιμορραγικών επιπλοκών. Η μελέτη
TRIAL σύγκρινε τις διάφορες δόσεις ασπιρίνης (81, 325,
650 και 1300 mg) που χορηγήθηκαν πριν την ενδαρτηρεκτομή και συνεχίστηκαν 3 μήνες μετά. Το συνολικό
ποσσοστό εγκεφαλικών, εμφραγμάτων και θανάτου
ήταν χαμηλότερο στους αρρώστους που έλαβαν μικρότερη δόση ασπιρίνης (81 και 325 mg) στις 30 εμέρες
και στους 3 μήνες.
Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη χρήση της
κλοπιδογρέλης ή άλλων αντιαιμοπεταλιακών περιεγχειρητικά. Σε μια μελέτη των Payne και συνεργατών
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χορηγήθηκε διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και αποδείχθηκε 10πλάσια μείωση του σχετικού κινδύνου των
εμβολικών επεισοδίων σε σχέση με την ομάδα που
έλαβε μόνο ασπιρίνη, χωρίς αύξηση των αιμορραγικών επιπλοκών και των μεταγγίσεων. Μέχρι σήμερα
καλύτερα τεκμηριωμένη βάσει των μελετών θεωρείται η χορήγηση ασπιρίνης μόνο (75-325 mg ημερησίως)
πριν, κατά και μετά την καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή.
(σύσταση Α). Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία
με προσθήκη 75 mg κλοπιδογρέλης δε διαθέτει ακόμη
επαρκή στήριξη από μελέτες (σύσταση C) 12
Αντικατaσταση καρδιακΩν βαλβiδων

Βιοπροσθετική αορτής
Σύμφωνα με μελέτη του 2005 μόνο το 16% των χειρουργών στην Αγγλία έδιναν κουμαρινικά αντιπηκτικά
στους ασθενείς αυτούς.9 Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία
υπέρ ή κατά της χορήγησης βαρφαρίνης. Σύμφωνα με
τις οδηγίες της ACCP ασθενείς που έχουν ένδειξη να
λάβουν αντιπηκτική αγωγή, όπως αυτοί που έχουν
κολπική μαρμαρυγή, πρέπει να τεθούν σε βαρφαρίνη
μετά την επέμβαση.4 Στους υπόλοιπους ασθενείς που
είναι σε φλεβοκομβικό ρυθμό και δεν έχουν ένδειξη
αντιπηκτικής αγωγής συστήνεται ασπιρίνη (50-100 mg
ημερησίως) (σύσταση 1Β).

Βιοπροσθετική μιτροειδούς
Παρά το γεγονός ότι η επέμβαση αυτή καθεαυτή
είναι θεωρητικά η λιγότερο θρομβογόνος διαδικασία
μεταξύ των επεμβάσεων καρδιακών βαλβίδων έχει
ως επιπλοκή την κολπική μαρμαρυγή συχνότερα από
άλλες επεμβάσεις βαλβίδων ή καρδιοχειρουργικές γενικότερα. Η αυξημένη επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής σε αυτή την ομάδα ασθενών αποτελεί ένδειξη
χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής. Το ποσοστό των
θρομβοεμβολικών επεισοδίων είναι υψηλότερο τους
πρώτους 3 μήνες μετά το χειρουργείο. Περίπου 20%
όλων των θρομβοεμβολικών επιπλοκών συμβαίνουν
κατά τη διάρκεια του 1ου μετεγχειρητικού μήνα. 9
Για τους λόγους αυτούς οι ασθενείς πρέπει να
λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή (INR στόχος 2.5, όρια
2-3) για τους πρώτους 3 μήνες μετά την επέμβαση.
(σύσταση 1Β) Μετά από το διάστημα αυτό όσοι είναι
σε φλεβοκομβικό ρυθμό και δεν έχουν άλλες ενδείξεις
αντιπηκτικής θεραπείας πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη (50-100 mg ημερησίως) (σύσταση 1Β).
Οι ασθενείς με βιοπροσθετικές βαλβίδες και
πρόσθετους παράγοντες κινδύνου για θρομβοεμ-

βολική νόσο, όπως κολπική μαρμαρυγή, σύνδρομο
υπερπηκτικότητας ή χαμηλό κλάσμα εξώθησης πρέπει
να λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία (INR στόχος 2.5,
όρια 2-3) (σύσταση 1C). Συστήνεται επίσης η προσθήκη
ασπιρίνης σε χαμηλή δόση (50-100 mg ημερησίως) ειδικά στους ασθενείς με ιστορικό απθηροσκληρωτικής
αγγειακής νόσου (σύσταση 2C). Η προσθήκη ασπιρίνης
δε συστήνεται όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας, όπως σε ιστορικό αιμορραγίας πεπυικού ή
σε ηλικιωμένους άνω των 80 ετών (σύσταση 2C).
Μηχανικες βαλβιδες
Σε ασθενείς με μηχανικές καρδιακές βαλβίδες που
έχουν πρόσθετους παράγοντες κινδύνου για θρομβοεμβολικό επεισόδιο, όπως κολπική μαρμαρυγή,
υπερπηκτικό σύνδρομο, χαμηλό κλάσμα εξώθησης ή
ιστορικό αθηροσκληρωτικής αγγειακής νόσου συστήνεται προσθήκη χαμηλής δόσης ασπιρίνης (50-100 mg
ημερησίως) στη μακροχρόνια θεραπεία με κουμαρινικά αντιπηκτικά (σύσταση 1Β). Η ασπιρίνη δεν πρέπει
να προστίθεται στους ασθενείς αυτούς όταν υπάρχει ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος αιμορραγίας, όπως σε
ιστορικό αιμορραγίας πεπτικού ή σε ηλικία πάνω από
80 ετών (σύσταση 2C).
Σε ασθενείς με μηχανικές προσθετικές βαλβίδες και
επεισόδιο εμβολής στη συστηματική κυκλοφορία παρά
το θεραπευτικό INR συστήνεται η προσθήκη ασπιρίνης (50-100 mg ημερησίως) εφόσον δε χορηγούνταν
προηγουμένως και/ή προς τα πάνω τιτλοποίηση της
αντιπηκτικής θεραπείας, προκειμένου να επιτευχθεί
ψηλότερο INR.
Σε ασθενείς με θρόμβωση στην προσθετική βαλβίδα και επακόλουθη λύση του θρόμβου συστήνεται
αντιπηκτική αγωγή (INR στόχος 3.5, όρια 3-4) και ασπιρίνη (50-100 mg ημερησίως) (σύσταση 2C).13
Παρά τον υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με μηχανική βαλβίδα που
λαμβάνουν συνδυασμό κουμαρινικών και ασπιρίνης η
μείωση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων και, κατά
συνέπεια, η ελάττωση της θνητότητας που συνεπάγεται η θεραπεία αυτή την καθιστά αδιαμφισβήτητη
θεραπευτική πρακτική. 14
Δευτερογενης προληψη ισχαιμικων εγκεφαλικων
επεισοδιων
Μια μελέτη των Antithrombotic Trialists περιέλαβε
144.051 ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ιστορικό παρο-
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δικού ή ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου,
οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο καθώς και άλλους
ασθενείς σε αυξημένο κίνδυνο για αθηροθρομβωτικά
συμβάματα. Διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους ασθενείς υψηλού κινδύνου για αγγειακά επεισόδια υπό
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μειώθηκε η συνολική σχετική πιθανότητα (odds) αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού θανάτου περίπου 25%. Η μείωση της σχετικής πιθανότητας
που αποδίδεται αποκλειστικά στην ασπιρίνη ήταν
23%. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αντιαιμοπεταλιακά
φάρμακα μειώνουν τη σχετική πιθανότητα μη θανατηφόρου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 25%,
μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά
34% και την αγγειακή θνητότητα κατά 15%. Και τα δύο
φύλα καθώς και όλες οι ηλικιακές ομάδες φαίνεται
να ωφελούνται από την αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία
σε παρόμοιο βαθμό. Το ίδιο ισχύει για την ομάδα των
υπερτασικών έναντι εκείνης των μη υπερτασικών καθώς και για την ομάδα των διαβητικών έναντι εκείνης
των μη διαβητικών. Σημαντική παρατήρηση της μελέτης αυτής ήταν η εξής: εώ η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
μείωνε τη σχετική πιθανότητα ισχαιμικού εγκεφαλικού
επεισοδίου, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού
θανάτου κατά 25% σε όλους τους υψηλού κινδύνου
ασθενείς, η αντίστιχη μείωση στους ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ή παροδικού
έπεφτε στο 22%. Επιπρόσθετα, μια μεταανάλυση των
Algra και Van Gijn που στηρίχτηκε σε 10 μελέτες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση ασπιρίνης σε
ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ή παροδικού μείωνε τη σχετική πιθανότητα για
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό θάνατο κατά 16% μόνο. 15
Είναι προφανές ότι το ιστορικό παροδικού ή ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου αποτελεί πολύ ισχυρό
παράγοντα κινδύνου για όλα τα καρδιαγγειακά συμβάματα (όχι μόνο για νέο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο), ισχυρότερο από το ιστορικό εμφράγματος του
μυοκαρδίου ή άλλων αγγειακών διαταραχών. Ο ρόλος, λοιπόν της ασπιρίνης, που βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της πρόληψης αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός και σωτήριος.
Σε ασθενείς που έχουν υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επισόδιο μη καρδιοεμβολικό ή παροδικό
αγγειακό εγκεφαλικό επeισόδιο (αθηροθρομβωτικό,
κενοτοπιώδες ή κρυπτογενές) συστήνεται θεραπεία
με αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο.(σύσταση 1Α) Η ασπιρίνη, ο συνδυασμός ασπιρίνης 25 mg και παρατετα-
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μένης αποδέσμευσης διπυριδαμόλης 200 mg 2 φορές
ημερησίως και τέλος η κλοπιδογρέλη 75 mg αποτελούν
αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις για θεραπεία έναρξης.
Η προτιμώμενη δόση ασπιρίνης είναι 50-100 mg. (σύσταση 1Β). Ο συνδυασμός ασπιρίνης - διπυριδαμόλης
θεωρείται προτιμώμενος έναντι της ασπιρίνης (σύσταση 1Α) και η κλοπιδογρέλη φαίνεται επικρατέστερη
της ασπιρίνης. (σύσταση 2Β) Ωστόσο, πέρα από τις
κατευθυντήριες οδηγίες σημαντικό ρόλο στην επιλογή
της αγωγής φαίνεται να παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως το κόστος, η ανοχή της θεραπείας από
τον ασθενή, η διαθεσιμότητα, η ευκολία χρήσης των
φαρμάκων, οι αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, ο
απόλυτος κίνδυνος της αγωγής. 16
Στην ομάδα αυτή των ασθενών προτιμάται η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ένατι της αγωγής με κουμαρινικά αντιπηκτικά. (σύσταση 1Α)
Στους περισσότερους ασθενείς καλό είναι να
αποφεύγεται η μακροχρόνια χρήση του συνδυασμού
ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης. (σύσταση 1Β) Μόνο σε
όσους έχουν ιστορικό πρόσφατου εμφράγματος του
μυοκαρδίου, άλλου οξέος στεφανιαίου επεισοδίου ή
πρόσφατης τοποθέτησης stent στα στεφανιαία συστήνεται ασπιρίνη (75-100 mg) και κλοπιδογρέλη. (σύσταση 1Α)
Σε ασθενείς που έχουν υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο καρδιοεμβολικό ή παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έχουν αντένδειξη
να λάβουν αντιπηκτική αγωγή συστήνεται ασπιρίνη
σε δόση 75-325 mg ημερησίως. (σύσταση 1Β)
Σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή
παροδικό και βαλβιδοπάθεια συστήνονται τα ακόλουθα:
Bαλβιδοπαθεια μιτροειδους
Εάν οι ασθενείς με ρευματική βαλβιδοπάθεια
μιτροειδούς παρουσιάσουν κολπική μαρμαρυγή και
εμβολή στη συστηματική κυκλοφορία ή έχουν θρόμβο στον αριστερό κόλπο ενώ λαμβάνουν αντιπηκτική
αγωγή με INR σε θεραπευτικά επίπεδα, προτείνεται η
προσθήκη χαμηλής δόσης ασπιρίνης (50-100 mg ημερησίως), αφού συναξιολογηθεί ο επιπλέον κίνδυνος
αιμορραγίας (σύσταση 2C).
Σε ασθενείς με πρόπτωση μιτροειδούς που έχουν
τεκμηριωμένα αλλά ανεξήγητα υποστεί παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) ή ισχαιμικό επεισόδιο συστήνεται
ασπιρίνη σε δόση 50-100 mg ημερησίως (σύσταση 1Β).
Σε ασθενείς με ασβέστωση μιτροειδικού δακτυλίου που έχει επιπλακεί από εμβολή στη συστηματική
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κυκλοφορία, ισχαιμικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό
επεισόδιο και οι οποίοι δεν έχουν κολπική μαρμαρυγή συστήνεται ασπιρίνη σε δόση 50-100 mg ημερησίως
(σύσταση 1Β).
Αν υπάρχουν υποτροπιάζοντα επεισόδια παρά
τη θεραπεία με ασπιρίνη, προτείνεται να αξιολογηθεί
η έναρξη αντιπηκτικής αγωγής με κουμαρινικά. (INR
στόχος 2.5, όρια 2-3). (σύσταση 2C). Οι ασθενείς με
ασβέστωση μιτροειδικού δακτυλίου, με ένα και μοναδικό αποδεδειγμένα ασβεστωμένο έμβολο, δεν έχει
αποδειχθεί αν θα ωφεληθούν από την αντιθρομβωτική θεραπεία.
Βαλβιδοπαθεια αορτης
Σε ασθενείς με μεμονωμένη ασβέστωση αορτικής
βαλβίδας που έχουν υποστεί ισχαιμικό επεισόδιο ή
παροδικό ισχαιμικό που δε μπορεί να αποδοθεί σε
άλλη αιτία συστήνεται χαμηλή δόση ασπιρίνης (50-100
mg ημερησίως). (σύσταση 2C).
Σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
σχετιζόμενο με αθηροσκληρωτικές βλάβες της αορτής προτιμάται η χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης
(50-100 mg ημερησίως) έναντι της μη χορήγησης αγωγής (σύσταση 1C).
Οι ασθενείς με ισχαιμικό επεισόδιο, που οφείλεται
σε κινητούς θρόμβους του αορτικού τόξου, πρέπει
να λαμβάνουν είτε κουμαρινικά αντιπηκτικά (INR στόχος 2.5, όρια 2-3) είτε χαμηλή δόση ασπιρίνης (50-100
mg ημερησίως). (σύσταση 2C).
Οι ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και
ανοιχτό ωοειδές τρήμα πρέπει να λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (σύσταση1Α), η οποία θεωρείται προτιμότερη έναντι της θεραπείας με αντιπηκτικά
(σύσταση 2Α). 13
Ο ρολος της ασπιρινης στα οξεα ισχαιμικα
εγκεφαλικα επεισοδια που δεν θα υποβληθουν σε θρομβολυση
Μία μεταανάλυση 41.399 ατόμων που συμπεριλήφθηκαν σε 9 μελέτες ανέδειξε την αποτελεσματικότητα
των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων και συγκεκριμένα της ασπιρίνης. Θάνατοι και αναπηρίες σε διάστημα 6 μηνών ήταν σημαντικά λιγότερα σε αυτούς που
έλαβαν θεραπεία με ασπιρίνη. Για κάθε 1000 ασθενείς
με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που έλαβαν
ασπιρίνη παρατηρήθηκε πλήρης αποκατάσταση εντός
εξαμήνου σε 10 από αυτούς, υπήρξαν 7 λιγότερες πρώιμες υποτροπές του ισχαιμικού επεισοδίου και 1 λιγό-

τερη πνευμονική εμβολή, ενώ το κόστος ήταν 2 περισσότερες ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες. Αυτά τα μικρά,
αλλά σημαντικά οφέλη σε συνδυασμό με το χαμηλό
κόστος της ασπιρίνης αντιπροσωπεύουν σημαντικά
μέτρα δημόσιας υγείας για τη βελτίωση της έκβασης
των οξέων ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων παρά
τη μικρή αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας.
Η ασπιρίνη είναι το μόνο αντιαιμοπεταλιακό που
έχει μελετηθεί για τη θεραπεία οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Για ασθενείς λοιπόν με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό
επεισόδιο που δεν θα λάβουν θρομβόλυση συστήνεται πρώιμα θεραπεία με ασπιρίνη, στην αρχική δόση
των 150-325 mg. (σύσταση 1Α). Η ασπιρίνη πρέπει να
δοθεί εντός 48 ωρών από την έναρξη του εγκεφαλικού
επεισοδίου και μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια με
χαμηλές δόσεις υποδόριας ηπαρίνης για προφύλαξη
από θρομβοεμβολική νόσο. Η ασπιρίνη αντενδείκνυται
σε όσους έχουν αλλεργία στο φάρμακο και σε αυτούς
που έχουν ενεργό αιμορραγία πεπτικού. Μετά την αρχική δόση εφόδου συνιστάται ελάττωση της δόσης σε
50-100 mg ημερησίως, με στόχο τη μείωση των αιμορραγικών επιπλοκών.15
Καρδιαγγειακη νοσος και διαβητης
Μία προθρομβωτική κατάσταση, όπως το μεταβολικό σύνδρομο και ο διαβήτης, αναγνωρίζεται ως
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή
νόσο. Οι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο εμφανίζουν αύξηση των παραγόντων πήξεως καθώς και
των αντιινωδογονολυτικών. Αυτοί οι παράγοντες
μπορεί να ελαττωθούν με την απώλεια βάρους. Επιπλέον, η θεραπεία με ασπιρίνη μπορεί να ελαττώσει
την πιθανότητα καρδιαγγειακής θρόμβωσης (θρόμβωση στεφανιαίων και θρομβωτικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο). Κατά συνέπεια, συστήνεται η θεραπεία της
προθρομβωτικής κατάστασης, προκειμένου να μειωθεί
ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου. Ασπιρίνη πρέπει να
χορηγείται όταν ο δεκαετής κίνδυνος για στεφανιαία
νόσο είναι μεγαλύτερος του 10%. (AHA) 16
Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες κατευθυντήριες
οδηγίες της USPSTF οι άνδρες 45-79 ετών και οι γυναίκες 55-79 ετών πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη, εφόσον το πιθανό όφελος ξεπερνά την πιθανή βλάβη. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται σε μετααναλύσεις που συμπεραίνουν ότι τα απόλυτα οφέλη της
ασπιρίνης στην ελάττωση του κινδύνου του πρώτου
εμφράγματος του μυοκαρδίου ξεπερνούν τους απόλυτους κινδύνους μείζονος εξωκρανιακής αιμορραγίας.
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Η τελευταία έκδοση των αμερικάνικων κατευθυντηρίων οδηγιών (NCEP ATP III) ανέβασε το διαβήτη από
μείζονα παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο σε
ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου. Αυτό συνεπάγεται ότι
οι διαβητικοί ασθενείς χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής
νόσου πρέπει να θεραπεύονται τόσο επιθετικά όσο
και οι ασθενείς που λαμβάνουν δευτερογενή πρόληψη.
Η American Diabetes Association (ADA) συστήνει
την ασπιρίνη ως δευτερογενή πρόληψη σε όλους τους
διαβητικούς με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και ως
πρωτογενή πρόληψη σε όλους τους ασθενείς με διαβήτη και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (δεκαετής
κίνδυμος στεφανιαίας νόσου πάνω από 10%), συμπεριλαμβάνοντας και τους ασθενείς άνω των 40 ετών
που έχουν πρόσθετους παράγοντες κινδύνου. 18 Πρόσθετοι μείζονες παράγοντες κινδύνου θεωρούνται το
κάπνισμα, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης εμφάνισης στεφανιαίας νόσου
και η αλβουμινουρία.
Ασπιρίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με
διαβήτη που διατρέχουν χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο: άνδρες κάτω των 50 ετών και γυναίκες κάτω των
60 χωρίς πρόσθετους μείζονες παράγοντες κινδύνου
καρδιαγγειακής νόσου ή άτομα με δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο κάτω του 5%.
Αμφιλεγόμενη παραμένει η χορήγηση απιρίνης σε
διαβητικούς ασθενείς με ενδιάμεσο καρδιαγγειακό
κίνδυνο (νεότεροι ασθενείς με ένα ή περισσότερους
παράγοντες κινδύνου ή μεγαλύτεροι ασθενείς χωρίς
παράγοντες κινδύνου ή ασθενείς με δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο μεταξύ 5 και 10%). Περαιτέρω μελέτες
είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της
ομάδας διαβητικών.
Προβληματισμός σχετικά με τη χορήγηση ασπιρίνης
στους διαβητικούς προκύπτει και από το γεγονός ότι
υπάρχουν και άλλες αποτελεσματικές τεχνικές για τη
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως οι στατίνες, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και η διακοπή
του καπνίσματος. Αν οι τεχνικές αυτές υιοθετηθούν
πριν την έναρξη της ασπιρίνης, τότε λίγοι ασθενείς
με διαβήτη θα παραμείνουν σε τέτοιο κίνδυνο που να
απαιτεί τη χρήση της ασπιρίνης, αν λάβει κανείς υπόψιν και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές της. Για
παράδειγμα, ένας ασθενής με δεκαετή κίνδυνο στεφανιαίας νόσου 20% οφειλόμενο στην αυξημένη αρτηριακή
πίεση και την υπερλιπιδαιμία θα ελαττώσει τον κίνδυνο από το 20% στο 13% παίρνοντας μια στατίνη και
από το 13% στο 10% ελέγχοντας αποτελεσματικά την
αρτηριακή πίεση, γεγονός που καθιστά την απόφαση
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για τη χορήγηση της ασπιρίνης πιο περίπλοκη. Αν και
η ελάττωση του κινδύνου με αυτές τις συμπληρωματικές θεραπείες δεν συμβαίνει άμεσα, τα αναμενόμενα
αποτελέσματά τους μπορούν να συνεκτιμηθούν στην
αρχική διαδικασία για τη λήψη της απόφασης σχετικά
με τη χορήγηση ή όχι της ασπιρίνης. 19
Καρδιαγγειακη νοσος και περιφερικη αρτηριοπαθεια
Σε ασθενείς με περιφερική αρτηριοπάθεια και κλινικά εμφανή στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλική ισχαιμία
συστήνεται δια βίου αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία σε
αντιδιαστολή με τη μη λήψη αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας. (σύσταση 1Α)
Σε ασθενείς με κλινικά εμφανή στεφανιαία νόσο ή
εγκεφαλική ισχαιμία συστήνεται ασπιρίνη (75-100 mg
ημερησίως) παρά κλοπιδογρέλη. (σύσταση 2Β)
Σε ασθενείς με περιφερική αρτηριοπάθεια και διαλείπουσα χωλότητα δεν συνιστάται η χορήγηση αντιπηκτικών για πρόληψη της αγγειακής θνητότητας ή
καρδιαγγειακών επεισοδίων. (σύσταση 1Α)
Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μηροβουβωνικό bypass με αυτόλογο φλεβικό μόσχευμα συνιστάται ασπιρίνη (75-100 mg), της οποίας η έναρξη γίνεται
προεγχειρητικά (σύσταση 1Α) Δε συστήνεται η γενικευμένη χρήση των κουμαρινικών αντιπηκτικών στους
ασθενείς αυτούς. (σύσταση 2Β) Μόνο όσοι διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο απόφραξης του φλεβικού μοσχεύματος και απώλειας του σκέλους λαμβάνουν ασπιρίνη
και κουμαρινικά αντιπηκτικά. (σύσταση 2Β). Οι οδηγίες
αυτές δίνουν σχετικά λίγη σημασία στη μικρή αύξηση
της μακράς επιβίωσης του μοσχεύματος, που μπορεί
να αποδειχθεί στατιστικά μη σημαντική, ενώ αντίθετα
δίνουν μεγάλη προσοχή στην αποφυγή αιμορραγικών
επιπλοκών.
Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μηροβουβωνικό bypass με προσθετικό υλικό μοσχεύματος συνιστάται ασπιρίνη (75-100 mg), της οποίας η έναρξη
γίνεται προεγχειρητικά (σύσταση 1Α) . Η χρήση των
κουμαρινικών αντιπηκτικών ως διαδικασία ρουτίνας
δεν συνιστάται (σύσταση 2Α) για τους λόγους που
αναφέρθηκαν και παραπάνω.
Η ανάλυση “Antiplatelet Trialists” έδειξε ότι σε
όλες τις περιπτώσεις περιφερικής αρτηριοπάθειας η
ασπιρίνη σε δόση 80-325 mg ημερησίως ήταν τουλάχιστο εξίσου αποτελεσματική με οποιαδήποτε άλλη
θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της
ασπιρίνης σε μεγαλύτερες δόσεις, που μπορεί να συνεπάγονται αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών, κυρίως
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από το πεπτικό. Δεδομένα από μία τυχαιοποιημένη
ελεγχόμενη μελέτη (RCT) υποδεικνύουν ότι η ασπιρίνη
μόνη της ή και σε συνδυασμό με διπυριδαμόλη καθυστερεί την εξέλιξη της υπάρχουσας αποφρακτικής
αρτηριακής νόσου, όπως πιστοποιείται με ψηφιακή
αγγειογραφία. Η Physicians Health study, μία μελέτη
πρωτογενούς πρόληψης, απέδειξε ότι η ασπιρίνη σε
δόση 325 mg ημερησίως μείωσε την ανάγκη για χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης περιφερικών
αρτηριών. Ωστόσο, δε σημειώθηκε διαφορά μεταξύ
της ομάδας που λάμβανε ασπιρίνη και εκείνης που
λάμβανε placebo στην εμφάνιση της διαλείπουσας
χωλότητας. 11
Χορηγηση ασπιρινης στην εγκυμοσυνη
Μία μεταανάλυση από 14 τυχαιοποιημένες μελέτες
που περιλαμβάνουν συνολικά 12.416 γυναίκες που έλαβαν μικρή δόση ασπιρίνης (50-150 mg ημερησίως) κατά
το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης συμπεραίνει
ότι το φάρμακο είναι ασφαλές για τη μητέρα και το
έμβρυο. Ωστόσο, η ασφάλεια της ασπιρίνης κατά το
πρώτο τρίμηνο της κύησης παραμένει αβέβαιη. Μία
άλλη μεταανάλυση 8 μελετών που πραγματεύτηκε τον
κίνδυνο των συγγενών ανωμαλιών μετά από έκθεση
σε ασπιρίνη κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης δεν
μπόρεσε να τεκμηριώσει τερατογένεση ή μακροπρόθεσμες παρενέργειες οφειλόμενες στην ασπιρίνη και
υπέδειξε την ασφάλεια του φαρμάκου ακόμη και στην
αρχή της κύησης.
Οι κλινικοί γιατροί μπορούν να χρησιμοποιούν την
ασπιρίνη κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης -επί ενδείξεων- , δεδομένου ότι επαρκώς τεκμηριωμένες μελέτες υποστηρίζουν την ασφάλειά της.
Αν και η ασφάλεια της ασπιρίνης κατά το πρώτο
τρίμηνο της κύησης δεν είναι εγγυημένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει απόλυτη ένδειξη, δεδομένου
ότι δεν υπάρχει σαφής απόδειξη βλάβης στο έμβρυο
και οι ενδεχόμενες ανωμαλίες είναι πολύ σπάνιες. 20
Εξάλλου, δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία για τη χορήγηση των άλλων αντιαιμοπεταλιακών στην κύηση,
γι’ αυτό συνήθως η χρήση τους αποφεύγεται.
Χορηγηση ασπιρινης σε βρεφη και παιδια
Η ασπιρίνη είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο στην Παιδιατρική. Η
άριστη δόση για την αναστολή της συσσώρευσης των
αιμοπεταλίων δεν είναι γνωστή, ωστόσο εμπειρικά

έχουν προταθεί χαμηλές δόσεις των 1-5 mg/kg ημερησίως. Το PFA-100 χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της θεραπείας με ασπιρίνη στα παιδιά. Στα
νεογέννητα η κάθαρση της ασπιρίνης είναι πιο αργή,
εκθέτοντάς τα σε πιθανό κίνδυνο αιμορραγίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, in vitro μελέτες
δεν επιβεβαίωσαν την παρενέργεια αυτή. Στα μεγαλύτερα παιδιά η ασπιρίνη σπάνια προκαλεί σημαντική
αομορραγία. Το σύνδρομο Reye δεν εμφανίζεται στις
χαμηλές δόσεις που απαιτούνται για το αντιαιμοπεταλιακό αποτέλεσμα της ασπιρίνης, δεδομένου ότι είναι δοσοεξαρτώμενο και παρατηρείται σε δόσεις άνω
των 40 mg/kg.
Άλλοι αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες, όπως η τικλοπιδίνη και η κλοπιδογρέλη χρησιμοποιούνται επίσης, όμως λόγω μικρότερης εμπειρίας από τη χρήση
τους στα παιδιά, είναι λιγότερο δημοφιλείς σε σχέση
με την ασπιρίνη.
Συνήθεις ενδείξεις χορήγησης ασπιρίνης στην Παιδιατρική είναι οι ακόλουθες
Σε νόσο Kawasaki συστήνεται ασπιρίνη σε μεγάλες
δόσεις (80-100 mg/kg ημερησίως) για σύντομο χρονικό
διάστημα (μέχρι το πολύ 14 ημέρες) και μετά σε μικρότερες δόσεις (1-5 mg/kg ημερησίως) για 6-8 εβδομάδες
ως αντιαιμοπεταλιακό. (σύσταση 1Β)
Σε νεογέννητα με υποτροπιάζοντα ισχαιμικά
εγκεφαλικά επεισόδια συστήνεται αντιπηκτική αγωγή ή ασπιρίνη. (σύσταση 2C)
Σε παιδιά με βαλβιδοπάθειες ισχύουν οι οδηγίες
των ενηλίκων. 21
Παραπλευρο οφελος η προληψη του καρκινου του παχεος εντερου
Ένας μεγάλος αριθμός μελετών παρατήρησης
στους ανθρώπους -τόσο ασθενών-μαρτύρων όσο και
σειρών- δείχνουν ισχυρό προστατευτικό αποτέλεσμα
της ασπιρίνης στον κίνδυνο του καρκίνου του παχέος
εντέρου. Τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες δείχνουν ότι η
ασπιρίνη ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης νέων αδενωμάτων και κατά συνέπεια και της εμφάνισης καρκίνου. Η απόφαση της χορήγησης ασπιρίνης βέβαια
δε μπορεί -τουλάχιστον μέχρι σήμερα- να βασιστεί
αποκλειστικά στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ωστόσο, σε ασθενείς αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου που χρειάζονται αντιαιμοπεταλιακό, είτε ως πρωτογενή είτε ως δευτερογενή πρόληψη,
το πλεονέκτημα της επιπλέον προστασίας από τον
καρκίνο του παχέος εντέρου μπορεί να βοηθήσει αφε-
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νός το γιατρό να επιλέξει την ασπιρίνη αντί άλλων
φαρμάκων και αφετέρου τον ασθενή στη συμμόρφωση
στην αγωγή. 22
Συμπερασματα
Η επιλογή της ασπιρίνης στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων
παρέχει ασφάλεια και στον θεράποντα γιατρό και
στον ασθενή.
Ο γιατρός είναι κατοχυρωμένος όσον αφορά την
επιλογή του δεδομένου ότι πλήθος μελετών εγγυώνται
την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και -συχνάτην υπεροχή του φαρμάκου έναντι των άλλων. Επιπλέον, η μακρόχρονη κλινική εμπειρία τόσο του ίδιου
όσο και των συναδέλφων του στη χρήση της παρέχουν τα εχέγγυα της θεραπευτικής επιτυχίας.
Ο ασθενής προτιμά να λαμβάνει φάρμακα παλιά,
δοκιμασμένα, ασφαλή και φθηνά, δεδομένου ότι έτσι
δεν προσθέτει τη θεραπευτική ανασφάλεια στην ανασφάλεια της νόσου του ή έστω και της πιθανής – επικείμενης νόσου του.
Το κόστος αποτελεί έναν παράγοντα που πλέον λαμβάνεται υπόψη στις θεραπευτικές επιλογές
παγκοσμίως και θα έπρεπε να σταθμίζεται και στη
χώρα μας, ιδιαιτέρως εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η
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σχέση κόστος:όφελος οφείλει να είναι παρούσα στο
μυαλό του κλινικού γιατρού κατά τη συνταγογράφηση. Όπως είναι γνωστό, η ασπιρίνη αποτελεί την πιο
οικονομική επιλογή, χωρίς παράλληλα να υστερεί σε
αποτελεσματικότητα.
Ευπαθείς ομάδες, όπως οι έγκυες γυναίκες, τα βρέφη και τα παιδιά δεν έχουν μάλλον άλλη ασφαλή επολογή αντιαιμοπεταλιακού από την ασπιρίνη.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου στο σύγχρονο αναπτυγμένο κόσμο. Είναι ευτυχές να υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο να μπορεί να προστατεύει ταυτόχρονα
και από τις δύο μάστιγες, όπως είναι η ασπιρίνη: όταν
έχει ένδειξη για πρόληψη καρδιαγγεικών νοσημάτων,
ο ασθενής απολαμβάνει το επιπλέον όφελος της προστασίας από τον καρκίνο του εντέρου.
Όταν πρόκειται για φάρμακα πρόληψης, ιδιαίτερα
πρωτογενούς πρόληψης που απευθύνονται σε κλινικά υγιείς ανθρώπους, η ιπποκρατική ρήση “Ωφελέειν ή μη βλάπτειν” (αν δε μπορείς να ωφελήσεις τον
άρρωστο, τουλάχιστον μην τον βλάψεις) πρέπει να
διασφαλίζεται. Ιχνηλατώντας τον αρχαίο μας δάσκαλο της ιατρικής τέχνης, τον Ιπποκράτη, οφείλουμε -με
το χέρι στην καρδιά- να δώσουμε τα σκήπτρα στην
ασπιρίνη για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Εικόνα 1: Η ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) και ο πρόγονός της (σαλικυλικό οξύ)
Από: Miner J, Hoffhines A. The Discovery of Aspirin’s Antithrombotic Effects. Tex Heart Inst J 2007; 34L 179-186.
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Εικόνα 2: Ο Lawrence Carven, ο πρώτος που καθιέρωσε την ασπιρίνη ως αντιαιμοπεταλιακό.
Από: Miner J, Hoffhines A. The Discovery of Aspirin’s Antithrombotic Effects. Tex Heart Inst J 2007; 34L 179-186.

Σχήμα 1: Π αράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά τους Gaziano και συνεργάτες. Από: Gao R, Li X. Risk assessment and aspirin use in Asian and Western populations. 2010; 6:943-956
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Πίνακας 1: Κ ατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση της ασπιρίνης. Από: Gao R, Li X. Risk assessment and aspirin
use in Asian and Western populations. Vasc Health Risk Manag 2010; 6:943-956

Πίνακας 2: Σ τοιχεία υπέρ της χρήσης της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη. Από: Gao R, Li X. Risk assessment
and aspirin use in Asian and Western populations. Vasc Health Risk Manag 2010; 6:943-956
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Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΗ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
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Οζώδης θυρεοειδική νόσος
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SUMMARY
KOLETTI A, IOANNIDIS G. Multinodulal goitre. Incidentally discovered thyroid nodules are a common clinical finding.
The use of high resolution ultrasound, sensitive thyrotropin (TSH) assay and fine-needle aspiration (FNA) biopsy is the basis
for the management of thyroid nodules. Thyroid scintigraphy is not necessary for diagnosis in most cases. TSH levels determination is necessary to determine the presence of functional autonomy. Fine-needle aspiration is mandatory for nodules
that are not autonomous and are associated with clinical information or US features suspicious for malignancy, followed by
thyroidectomy or follow-up, according to the cytology results. Most patients with thyroid nodules are asymptomatic, but the
absence of symptoms does not rule out malignancy. Thus clinical and US risk factors for malignant disease should always
be reviewed. While routine L-thyroxine suppressive therapy is not recommended, it may be considered in young patients
with small nodular goiters living in iodine deficient regions. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 219-226, 2011.
Key words: thyroid nodule, FNA, goitre, thyroid cancer

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Οζώδης θυρεοειδική νόσος είναι συχνό κλινικό εύρημα. Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς, ο προσδιορισμός
της TSH και η βιοψία με παρακέντηση με λεπτή βελόνη(FNA), είναι βασικές εξετάσεις για την εκτίμηση των θυρεοειδικών όζων. Το σπινθηρογράφημα δεν είναι απαραίτητο για την διάγνωση στις περισσότερες περιπτώσεις. Η μέτρηση της TSH είναι απαραίτητη για να αποκλειστεί η εκκριτική αυτονομία. Στους μη αυτόνομους όζους με κλινικά
και υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά ύποπτα για κακοήθεια, χρειάζεται κυτταρολογικός έλεγχος με παρακέντηση
και στη συνέχεια παρακολούθηση ή θυρεοειδεκτομή ανάλογα με τα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι ασθενείς με
όζους στον θυρεοειδή είναι ασυμπτωματικοί, αλλά η απουσία συμπτωμάτων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κακοηθείας. Γι’ αυτό θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κλινικοί παράγοντες κινδύνου για κακοήθεια καθώς και
ύποπτα υπερηχογραφικά ευρήματα. Αν και η θεραπεία αναστολής με λεβοθυροξίνη δεν συστήνεται, θα μπορούσε
να δοθεί σε νέους ασθενείς με μικρού μεγέθους όζους που ζουν σε ιωδοπενικές περιοχές. Νοσοκομειακά Χρονικά,
73, Συμπλήρωμα, 219-226, 2011.
Λέξεις κλειδιά: όζος θυρεοειδούς, FNA, βρογχοκήλη, καρκίνος θυρεοειδούς
Ορισμος - Eπιδημιολογια
Ο όρος βρογχοκήλη υποδηλώνει την αύξηση του μεγέθους του θυρεοειδούς (πέραν των 20 gr που είναι
φυσιολογικά), που οφείλεται σε έντονο πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών κυττάρων των θυλακίων του
αδένα. Η μη τοξική βρογχοκήλη χαρακτηρίζεται από
αυξημένο αριθμό και μέγεθος θυλακίων που σχηματίζονται από επιθηλιακά κύτταρα με μεγάλου βαθμού
ετερογένεια (πολυκλωνική ανάπτυξη), ενώ ο συνδετικός
ιστός συμμετέχει ελάχιστα στη μάζα της βρογχοκήλης

. Η βρογχοκήλη διακρίνεται μορφολογικά σε απλή ή
διάχυτη, όταν αποτελείται από ομοιόμορφα αυξημένα
θυλάκια και σε οζώδη όταν τα θυλάκιά της εμφανίζουν
διαφορετικό μέγεθος με αποτέλεσμα την δημιουργία
όζων . Ως όζος θυρεοειδούς ορίζεται μια περιγεγραμμένη αλλοίωση του θυρεοειδούς αδένα που διακρίνεται
ακτινολογικά από τον περιβάλλον θυρεοειδικό ιστό. Οι
θυρεοειδικοί όζοι αποτελούν συχνό κλινικό πρόβλημα.
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι κατά την διάρκεια της ζωής ο κίνδυνος για την εμφάνιση ενός ψη-
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λαφητού όζου είναι περίπου 5% στις γυναίκες και 1%
στους άνδρες που ζουν σε ιωδοπενικές περιοχές(1,2).
Mε την ευρεία δε χρήση του υπερηχογραφήματος διαπιστώνεται ότι 19-67% του πληθυσμού εμφανίζουν
θυρεοειδκούς όζους, με μεγαλύτερη συχνότητα οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι, οι περισσότεροι των οποίων
στερούνται κλινικής σημασίας(3). Η Οζώδης θυρεοειδική
νόσος είναι πιο συχνή σε ηλικιωμένα άτομα, σε γυναίκες, σε άτομα που ζουν σε ιωδοπενικές περιοχές και σε
άτομα με ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο. Επειδή
5-15% των θυρεοειδικών όζων μπορεί να κρύβουν κακοήθεια, ο έλεγχος για τον αποκλεισμό καρκίνου έχει
σημαντική κλινική σημασία. Διάφοροι προδιαθεσικοί
παράγοντες όπως η ηλικία του ασθενούς, το φύλο, η
έκθεση σε ακτινοβολία στην περιοχή του τραχήλου, το
οικογενειακό ιστορικό καρκίνου θυρεοειδούς σε έναν ή
περισσότερους συγγενείς 1ου βαθμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (4,5, πίνακας 1). Οι θυρεοειδικοί όζοι που
εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία
έχουν διπλάσια πιθανότητα κακοήθειας σε σχέση με
αυτούς που παρουσιάζονται στην ενήλικο ζωή(6). Ο
κίνδυνος για καρκίνο θυρεοειδούς είναι επίσης μεγαλύτερος στα ηλικιωμένα άτομα και στους άνδρες(3). Ο
διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς (θηλώδες
και θυλακιώδες νεόπλασμα) αποτελεί την συντριπτική
πλειοψηφία(90%) όλων των θυρεοειδικών καρκινωμάτων( 7). Σπάνια προκαλεί απόφραξη των αεραγωγών
, παράλυση φωνητικών χορδών, ή συμπτώματα από
τον οισοφάγο κατά την κλινική εξέταση. Για τον λόγο
αυτό, η απουσία τοπικών συμπτωμάτων δεν αποκλείει
την κακοήθεια(8). Ωστόσο συμπαγής, σκληρής σύστασης, μονήρης προεξάρχων όζος που διαχωρίζεται σαφώς από τον υπόλοιπο αδένα ενέχει υψηλό κίνδυνο
κακοήθειας(9).
Κατασταλμένα ή χαμηλά επίπεδα TSH είναι ενδεικτικά αυτόνομης λειτουργίας και δεν χρειάζονται περαιτέρω κυτταρολογική εκτίμηση, καθώς η εμφάνιση
κακοήθειας είναι εξαιρετικά χαμηλή(10).Οι περισσότεροι
ασθενείς με οζώδη θυρεοειδική νόσο έχουν ελάχιστα
ή καθόλου συμπτώματα. Συμπτώματα όπως αίσθημα
πνιγμονής, ευαισθησία ή πόνος στον τράχηλο, δυσφαγία ή βράγχος φωνής σε πολύ μικρό ποσοστό μπορεί
να αποδοθούν σε θυρεοειδική νόσο, στους περισσότερους ασθενείς προκαλούνται από μη θυρεοειδικές
παθήσεις. Ξαφνικός πόνος στη περιοχή του θυρεοειδούς οφείλεται συχνά σε αιμορραγία κυστικού όζου,
ενώ σε μεγάλες καταδυόμενες βρογχοκήλες μπορεί να
παρατηρηθούν συμπτώματα πίεσης των παρακείμενων ιστών του τραχήλου και της άνω θωρακικής κοιλότητας. Βήχας, δύσπνοια, βράγχος φωνής ή δυσφαγία

όταν απουσιάζει η ευμεγέθης βρογχοκήλη, είναι συνηγορητικά στοιχεία παρουσίας κακοήθειας(11,12).
Οι όζοι που ανιχνεύονται με το υπερηχογράφημα
έχουν τον ίδιο κίνδυνο για κακοήθεια με τους όζους που
έχουν το ίδιο μέγεθος και είναι ψηλαφητοί (13). Γενικά
μόνο όζοι >1εκ χρειάζονται διερεύνηση με παρακέντηση
με λεπτή βελόνη(fine needle aspiration, FNA) αφού έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι κλινικά σημαντικοί
καρκίνοι. Η ύπαρξη κακοήθειας ωστόσο δεν αποκλείεται σε όζους <1εκ , όμως φαίνεται ότι η νοσηρότητα και
η θνησιμότητα που προκαλεί είναι αμελητέες (14-16).
Τέσσερα είναι τα ερωτήματα σχετικά με την οζώδη
θυρεοειδική νόσου
• ποιες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις
ενδείκνυνται για την εκτίμηση ενός κλινικά ή τυχαία διαπιστωμένου θυρεοειδικού όζου
• ποια είναι η καλύτερη μέθοδος μακροχρόνιας παρακολούθησης ασθενών με όζους θυρεοειδούς
• Ποιος είναι ο ρόλος της θεραπείας ασθενών με
καλοήθεις όζους στον θυρεοειδή
• Πως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται παιδιά και
έγκυες γυναίκες με όζους θυρεοειδούς
Επειδή η εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας είναι
σημαντική για την διαφορική διάγνωση των μονήρων
ή προεξαρχόντων όζων ο προτεινόμενος αλγόριθμος
φαίνεται στο σχήμα 1.
Ο προσδιορισμός της TSH είναι πάντα το αρχικό
βήμα της διαγνωστικής προσέγγισης λόγω της υψηλής
ευαισθησίας της μεθόδου στην ανάδειξη ακόμα και καταστάσεων ήπιας θυρεοειδικής δυσλειτουργίας. Ο προσδιορισμός των θυρεοειδικών ορμονών και των αντιθυρεοειδικων αντισωμάτων θα πρέπει να αποτελεί το
δεύτερο διαγνωστικό βήμα για την επιβεβαίωση και τον
καθορισμό της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας. Τιμές TSH
μικρότερες από την κατώτερη φυσιολογική τιμή για το
εργαστήριο επιβάλλουν διερεύνηση της λειτουργικότητας
των όζων του θυρεοειδούς με σπινθηρογράφημα και τον
διαχωρισμό τους σε «θερμούς» (με αυξημένη λειτουργικότητα σε σχέση με το γύρω παρέκχυμα και «ψυχρούς»
(με μειωμένη λειτουργικότητα από το γύρω παρέκχυμα).
Τα ισότοπα που χρησιμοποιούνται είναι το 99mTc ή το
123I. Οι αυτόνομα υπερλειτουργούντες όζοι σπάνια υποκρύπτουν κακοήθεια και για αυτό τον λόγο η κυτταρολογική εκτίμηση με FNA σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη. Υψηλότερα επίπεδα TSH ακόμα και στις
ανώτερες φυσιολογικές τιμές, σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο κακοήθειας ενός θυρεοειδικού όζου (17).
To διαγνωστικό υπερηχογράφημα θυρεοειδούς πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με ψηλαφητούς
θυρεοειδικούς όζους, ή με οζώδη βρογχοκήλη. Το υπερη-
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χογράφημα δίνει ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος
του αδένα, την παρουσία ύποπτης τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας, το μέγεθος των όζων, την σύστασή τους
(συμπαγείς ή κυστικοί) καθώς και την παρουσία υπόπτων χαρακτηριστικών, όπως η παρουσία μικροαποτιτανώσεων, η υποηχογένεια, η απουσία άλω ή άλως
με ασαφή και ανώμαλα όρια και η χαοτική ανάπτυξη
αγγείωσης στο εσωτερικό του όζου σε αντίθεση με την
αγγείωση μόνο στην κάψα. Οι κυστικοί όζοι είναι συνήθως καλοήθεις. Η συνύπαρξη δυο ή περισσοτέρων
ύποπτων υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών αυξάνει
σημαντικά τον κίνδυνο για κακοήθεια(18-21).
Δεν υπάρχουν ειδικοί βιοχημικοί δείκτες που να διαχωρίζουν τους καλοήθεις από τους κακοήθεις όζους
τους θυρεοειδούς πλην της τιμής της καλσιτονίνης, η
οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίζεται προεγχειρητικά στις περιπτώσεις οικογενούς μυελοειδούς
Ca ή συνδρόμου ΜΕΝ2 (22,23). Ωστόσο η χρησιμότητα
της ως εξέταση ρουτίνας είναι ακόμα υπό συζήτηση αν
και τα δεδομένα από σειρά μελετών έχουν δείξει ότι ο
προσδιορισμός της καλσιτονίνης μπορεί να ανιχνεύσει
υπερπλασία των C-κυττάρων και μυελοειδές καρκίνωμα σε αρχικά στάδια με καλύτερη συνολική επιβίωση
των ασθενών αυτών (24). Η μέτρηση της καλσιτονίνης
προτείνεται σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν
σε επέμβαση για πολυοζώδη βρογχοκήλη προκειμένου
να αποφύγουν τον κίνδυνο μιας ανεπαρκούς χειρουργικής αντιμετώπισης.
Η θυρεοσφαιρίνη ορού, αν και είναι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης παρακολούθησης των θηλωδών και θυλακιωδών θυρεοιεδικών καρκινωμάτων μεταθεραπευτικά
(μετά εγχείρηση και καταστροφή των θυροειδικών υπολειμμάτων με ραδιενεργό 131 Ι) (25), προεγχειρητικά δεν
είναι διαγνωστική αφού ελέγχεται αυξημένη σε πολλές
καταστάσεις δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς, όπως
στην πολυοζώδη βρογχοκήλη (αυξημένη μάζα) ή στον
υπερθυρεοειδισμό (αυξημένη λειτουργικότητα. Έτσι δεν
προτείνεται η μέτρηση της θυρεοσφαιρίνης ορού για την
αρχική εκτίμηση των θυρεοειδικών όζων.
Ο κυτταρολογικός έλεγχος με παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) είναι η πιο ακριβής και αποδοτική μέθοδος για την εκτίμηση των όζων του θυρεοειδούς. Η
μέθοδος είναι απλή και ασφαλής με λιγότερα ψευδώς
αρνητικά αποτελέσματα όταν γίνεται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο (26). Η ευαισθησία της μεθόδου κυμαίνεται από 57-98% και η ειδικότητα από 70-100% (27,28).
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η μη αξιοπιστία της μεθόδου
στην διάγνωση του θυλακιώδους καρκινώματος θυρεοειδούς, στο οποίο η παρουσία διήθησης της κάψας ή
των αγγείων είναι απαραίτητα για να τεθεί η διάγνω-
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ση Η διαγνωστική αξία της παρακέντησης μειώνεται σε
όζους <0,5εκ ενώ για όζους >3 εκ υπάρχει αρκετός προβληματισμός για την χρησιμότητά της (23,29). Ασθενείς
με πολλαπλούς όζους στον θυρεοειδή έχουν τον ίδιο
κίνδυνο για κακοήθεια όπως και αυτοί με μονήρη όζο
(30,31).
Σύμφωνα με τους ισχύοντες αλγόριθμους κάθε μονήρης ή προεξάρχων όζος >1εκ θα πρέπει να παρακεντηθεί. Σε περίπτωση πολλών όζων παρόμοιου μεγέθους >1εκ η FNA θα πρέπει να διενεργείται σε εκείνους
που έχουν ύποπτα στοιχεία για κακοήθεια στο υπερηχογράφημα (32,33, σχήμα 2). Επίσης το σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
σε ασθενείς με πολλαπλούς όζους στον θυρεοειδή ή
πολυοζώδη βρογχοκήλη, εάν τα επίπεδα TSH είναι χαμηλά ή στα κατώτερα φυσιολογικά όρια, περιορίζοντας
την FNA στους όζους με μειωμένη λειτουργικότητα και
ύποπτη εμφάνιση στο υπερηχογράφημα.
Η FNA ως εξέταση ρουτίνας δεν συστήνεται για
όζους <1εκ. Ωστόσο η παρουσία συμπαγούς υπόηχου
όζου με μικροαποτιτανώσεις είναι υποδηλωτική θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς. Αν και τα περισσότερα μικροθηλώδη καρκινώματα διαπιστώνονται τυχαία,
υπάρχει μια υποομάδα όζων >5mm που όταν συνδυάζονται με ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά ή
εμφανίζονται σε ασθενείς με ιστορικό υψηλού κινδύνου
για κακοήθεια, ο έλεγχος με FNA θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Τα αποτελέσματα από βιοψία με FNA ταξινομούνται κλασσικά σε 4 κατηγορίες: μη διαγνωστικά, κακοήθη, θυλακιώδεις βλάβες ακαθόριστης σημασίας (κίνδυνος κακοήθειας 5-10%), ύποπτα για κακοήθεια (κίνδυνος κακοήθειας 50-75%), καλοήθη (34). Το κυτταρολογικό
υλικό χαρακτηρίζεται ως «διαγνωστικό» όταν περιέχει
το λιγότερο 6 ομάδες θυρεοειδικών επιθηλιακών κυττάρων που η καθεμία αποτελείται από 10-15 κύτταρα
προερχόμενα από τουλάχιστον δυο αναρροφήσεις του
όζου.
Οι όζοι του θυρεοειδούς που έχουν χαρακτηρισθεί
ως καλοήθεις χρειάζονται παρακολούθηση λόγω του
μικρού αλλά όχι αμελητέου ποσοστού ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος (εως 5%) με την FNA, το οποίο
μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε όζους >4εκ. Η αύξηση
του μεγέθους του όζου δεν είναι παθογνωμικό γνώρισμα κακοήθειας, αλλά είναι ένδειξη για επανάληψη της
βιοψίας. Για τους μικτούς κυστικούς –συμπαγείς όζους,
η ένδειξη για επανάληψη της FNA θα πρέπει να βασίζεται στην αύξηση του συμπαγούς τμήματος του όζου.
Αφού η ακρίβεια της φυσικής εξέτασης για το μέγεθος
ενός όζου είναι κατώτερη του υπερηχογραφήματος, θα
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πρέπει όλοι οι καλοήθεις όζοι να παρακολουθούνται
με επαναλαμβανόμενους υπερηχογραφικούς ελέγχους
και προσδιορισμό της TSH, 6-12 μήνες μετά την αρχική FNA. Εάν το μέγεθος του όζου παραμένει σταθερό
το διάστημα της παρακολούθησης με κλινική εξέταση ή
υπερηχογράφημα μπορεί να γίνει μεγαλύτερο, κάθε 3-5
χρόνια. Εάν υπάρχει σαφής αύξηση του όζου(>50% αύξηση στον όγκο του όζου) ή εμφάνιση ύποπτων χαρακτηριστικών κατά την ψηλάφηση είτε μετά από έλεγχο
με υπερηχογράφημα, η FNA θα πρέπει να επαναλαμβάνεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
Θεραπεια
Η θεραπεία της οζώδους θυρεοειδικής νόσου είναι
χειρουργική για τις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος κακοήθειας είναι σημαντικός. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις συστήνεται παρακολούθηση με κλινική εξέταση,
υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και προσδιορισμό TSH.
Δεδομένα από πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες, δείχνουν ότι η θεραπεία με θυροξίνη σε δόσεις που καταστέλλουν την TSH σε επίπεδα κατώτερα του φυσιολογικού, μπορεί ενδεχομένως να μειώσει το μέγεθος
των όζων και να εμποδίσει την ανάπτυξη νέων όζων
σε περιπτώσεις ιωδοπενίας. Αντίθετα σε περιοχές με
επάρκεια ιωδίου τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ενθαρρυντικά αφού μόνο 17-25% των θυρεοειδικών όζων
συρρικνώνονται μετά από θεραπεία καταστολής με
θυροξίνη(35-37).
Για τον λόγο αυτό δεν προτείνεται ως ρουτίνα η
θεραπεία καταστολής με λεβοθυροξίνη καλοήθων όζων
του θυρεοειδούς σε γεωγραφικές περιοχές με επάρκεια ιωδίου. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται σοβαρά
υπόψιν το ενδεχόμενο ανεπιθύμητων ενεργειών στην
καρδιακή λειτουργία(ταχυκαρδία, αρρυθμία) καθώς και
στην οστική μάζα.
Τέλος η χορήγηση θυροξίνης πιθανότατα μειώνει το
μέγεθος της βρογχοκήλης στα αρχικά στάδια, πριν δηλαδή μεταπέσει σε οζώδη, όμως δεν την θεραπεύει πλήρως ούτε βέβαια μειώνει το μέγεθος μιας από μακρού
εγκατεστημένης βρογχοκήλης.
Τα τελευταία χρόνια προτείνονται μη αιματηρές
μέθοδοι καταστροφής των όζων, όπως η διαδερμική
έγχυση αιθανόλης σε κύστεις θυρεοειδούς, η καταστροφή με ραδιοσυχνότητες ευμεγέθων καλοήθων όζων και
φυσικά η χορήγηση ραδιενεργού 131Ι. Το ραδιενεργό 131Ι
ενδείκνυται για την θεραπεία του υπερθυρεοειδισμού
που οφείλεται σε αυτόνομα λειτουργικό όζο ή σε τοξική
πολυοζώδη βρογχοκήλη και αποκαθιστά φυσιολογική
θυρεοειδική λειτουργία σε ποσοστό 85-100% των ασθενών(38). Μετά την θεραπεία παρατηρείται μείωση κατά

35% του μεγέθους της βρογχοκήλης στους 3 μήνες και
40-60% μετά από ένα ή δυο χρόνια(39).
Όταν η θεραπεία με ραδιενεργό 131Ι συνδυάζεται με
διέγερση με ανασυνδυασμένη TSH (rhTSH), το μέγεθος της
βρογχοκήλης μειώνεται κατά 35-56% περισσότερο (40).
Οζωδης θυρεοειδικη νοσος κατα την παιδικη
ηλικια
Οζώδης θυρεοειδική νόσος εμφανίζεται σπάνια στα
παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες, αλλά η πιθανότητα
για κακοήθεια είναι υψηλότερη σε ποσοστό 15-20%(4143). Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση για ένα
ή περισσότερους όζους στον θυρεοειδή στα παιδιά θα
πρέπει να είναι η ίδια όπως και στους ενήλικες (κλινική εκτίμηση, μέτρηση της TSH,υπερηχογράφημα, FNA). Η
βιοψία με FNA είναι ευαίσθητη και ειδική μέθοδος στην
διάγνωση των όζων του θυρεοειδούς στην παιδική ηλικία(44) ενώ τα ύποπτα για κακοήθεια υπερηχογραφικά
κριτήρια έχουν μικρή προγνωστική αξία στα παιδιά(45).
Παρά την υψηλή επίπτωση μεταστάσεων σε τραχηλικούς λεμφαδένες και στους πνεύμονες κατά την διάγνωση, η πρόγνωση του θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς στα παιδιά είναι καλή(46). Επιπλέον, οι θερμοί
όζοι στα παιδιά φαίνεται να ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για κακοήθεια σε αντίθεση με τους ενήλικες(47).
Οζωδης θυρεοειδικη νοσος και εγκυμοσυνη
Δεν είναι εξακριβωμένο εάν οζώδης θυρεοειδική νόσος που εμφανίζεται σε έγκυες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για κακοήθεια(48). Η εκτίμηση των
όζων είναι ίδια όπως και στις μη έγκυες γυναίκες , με
εξαίρεση το σπινθηρογράφημα το οποίο αντενδείκνυται. Εάν η εξέταση ενός όζου με FNA είναι ενδεικτική
θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς και η διάγνωση
γίνεται στην αρχή της εγκυμοσύνης, τότε παρακολουθείται υπερηχογραφικά και εφόσον μεγαλώνει σημαντικά σε μέγεθος συστήνεται χειρουργείο στο 2ο τρίμηνο,
πριν από την 24η εβδομάδα κύησης, για την μείωση του
κινδύνου αποβολής. Εάν ο όζος παραμένει σταθερός
μέχρι το μέσον της κύησης ή η διάγνωση γίνεται στο 3ο
τρίμηνο , η επέμβαση μπορεί να προγραμματισθεί αμέσως μετά τον τοκετό αφού δεν φαίνεται να επηρεάζει
το αποτέλεσμα(49).
Όσον αφορά την επίδραση της εγκυμοσύνης στην
οζώδη θυρεοειδική νόσο, έχει βρεθεί από μελέτες αύξηση του μεγέθους προϋπαρχόντων όζων καθώς και
ανάπτυξη νέων όζων, πιθανόν λόγω του αρνητικού
ισοζυγίου ιωδίου που συμβαίνει συχνά κατά την κύηση(50).
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Πίνακας 1
Προδιαθεσικοί παράγοντες που συνηγορούν για
την παρουσία κακοήθειας
• Ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο
•	Οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς, πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας
τύπου 2, ή θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς

љTSH

• Ηλικία <14 ή >70
• Φύλο: ανδρες>γυναίκες
• Γρήγορη ανάπτυξη όζου
• Συμπαγής, σκληρής υφής όζος
• Τραχηλικοί λεμφαδένες
•	Πιεστικά φαινόμενα: δυσφαγία, βράγχος φωνής,
δύσπνοια
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ıĲȠȞ șȣȡİȠİȚįȒ
ΣχήμαȩȗȠȣȢ
1. Αλγόριθμος
για την εκτίμηση ασθενών με έναν ή περισσότερους όζους στον θυρεοειδή
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Σχήμα 2. Σ χηματική παράσταση ισχυρής ένδειξης για παρακέντηση με λεπτή βελόνη(FNA) των όζων του
θυρεοειδούς με βάση τα υπερηχογραφικά ευρήματα
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SUMMARY
CHANTZIARA K, TZANELA M. Thyroid autoimmunity. Autoimmunity is a common cause of dysfunction of the thyroid gland and can lead to hypofunction and / or hyperfunction. Both genetic and environmental factors are involved in
its induction. The pathophysiology of thyroiditis Hashimoto (HT) and Graves disease (GD) includes common mechanisms
through which reactive T-cells of the thyroid escape tolerance and penetrate the thyroid. There, through unique mechanisms for each disease, these T-cells cause either cell death (in HT) or stimulation (in GD). Various genes are involved in
autoimmune thyroid disease (ATD). It is well known that there is a tendency for multiple autoimmune diseases to occur
concomitantly in some patients. There is a strong epidemiological association between generalized vitiligo and autoimmune thyroid disease (ATD). The most important environmental factors implicated in the development of ATD are iodine
and smoking. Iodine deficiency is the main pathogenetic factor contributing to endemic goiter. Systemic effects of ATD
include GO, association with spontaneous miscarriage, and participation in autoimmune polyglandular syndromes (APS).
The presence of ATD is associated with an increased risk for spontaneous miscarriage in subfertile women achieving a
pregnancy through an IVF procedure. Finally, the coexistence of ATD and type 1 diabetes (T1D) in the same individual is
denominated as APS3 variant (APS3v). Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 227-239, 2011.
Key words: autoimmunity, thyroid, Graves’ orbitopathy, iodine, smoking

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αυτοανοσία είναι συχνό αίτιο δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα και μπορεί να οδηγήσει σε υπολειτουργία
ή/και υπερλειτουργία του αδένα. Τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στην επαγωγή της.
Η παθοφυσιολογία της θυρεοειδίτιδας Hashimoto (ΗΤ) και της νόσου Graves (GD) περιλαμβάνει κοινούς μηχανισμούς
μέσω των οποίων αντιδραστικά Τ-κύτταρα του θυρεοειδούς διαφεύγουν της ανοχής και διεισδύουν στον θυρεοειδή,
καθώς και μοναδικούς για την κάθε νόσο μηχανισμούς με τους οποίους αυτά τα Τ-κύτταρα προκαλούν είτε τον κυτταρικό θάνατο (στην ΗΤ) είτε την διέγερση (στη GD). Η συσχέτιση της λεύκης με το CTLA-4 φαίνεται να είναι έμμεση,
αντικατοπτρίζοντας την πρωτοπαθή σχέση με άλλες αυτοάνοσες νόσους, κυρίως την ΑΘΝ. Οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη ΑΘΝ είναι το ιώδιο και το κάπνισμα. Στις εξωθυρεοειδικές επιπτώσεις της ΑΘΝ συγκαταλέγονται η OG, η συσχέτισή της με υπογονιμότητα, καθώς και η συμμετοχή
της στα αυτοάνοσα πολυαδενικά σύνδρομα (APS) Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 227-239, 2011.
Λέξεις κλειδιά: αυτοανοσία, θυρεοειδής, οφθαλμοπάθεια Graves, ιώδιο, κάπνισμα
Εισαγωγη
Η αυτοανοσία είναι συχνό αίτιο δυσλειτουργίας
του θυρεοειδούς αδένα και μπορεί να οδηγήσει σε
υπολειτουργία ή/και υπερλειτουργία του αδένα. Η ταξινόμηση και κλινική έκφραση της αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου (ΑΘΝ) περιλαμβάνει τη χρόνια αυτοάνοση
θυρεοειδίτιδα ή θυρεοειδίτιδα Hashimoto, την ατροφική
θυρεοειδίτιδα (πρωτοπαθή υποθυρεοειδισμό), την σι-

ωπηλή θυρεοειδίτιδα (σποραδική και λοχείας), και τη
νόσο Graves. Οι δύο πρώτες εκφράζονται κλινικά με
υποθυρεοειδισμό, η τρίτη με παροδικό υπερθυρεοειδισμό και στη συνέχεια υποθυρεοειδισμό και η τελευταία με υπερθυρεοειδισμό (1). Η ΑΘΝ, όπως πετυχημένα έχει ειπωθεί, αποτελεί ένα φάσμα που εκτείνεται
από το ιδιοπαθές μυξοίδημα, στη μη τοξική βρογχοκήλη και φτάνει στην διάχυτη τοξική βρογχοκήλη ή νόσο
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Graves. Εξέλιξη της αυτοανοσίας από το ένα άκρο του
φάσματος αυτού στο άλλο μπορεί ενίοτε να συμβεί
στον ίδιο ασθενή (2). Τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στην επαγωγή της
αυτοανοσίας. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο φαίνεται να
διαδραματίζει το ιώδιο καθώς και το κάπνισμα, όπως
βρέθηκε από πρόσφατες μελέτες.
Συντομη επισκοπηση του ανοσοποιητικου
μηχανισμου
Η βασική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έγκειται στην αναγνώριση των αυτοαντιγόνων
έναντι των εξωγενών αντιγόνων και η εξουδετέρωση
των τελευταίων (3). Τα κύτταρα που εμπλέκονται στον
ανωτέρω μηχανισμό είναι κυρίως τα CD4+ Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα, τα οποία μετά από την έκθεση στο
αντιγόνο διαφοροποιούνται σε δύο υποκατηγορίες,
τα Th 1 και τα Th2 λεμφοκύτταρα. Τα Th 1 εκκρίνουν
ιντερλευκίνη-2 (IL-2), ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) και παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α) και ρυθμίζουν
την κυτταρική ανοσία, ενώ τα Th2, εκκρίνουν ιντερλευκίνη 4,5,6 και 10 και επηρεάζουν την χυμική ανοσία.
Η ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων απαιτεί δύο
σήματα. Το πρώτο είναι η πρόσδεση των υποδοχέων
των Τ-λεμφοκυττάρων (TCR) με τα αντιγόνα τα οποία
φέρονται στα MHC μόρια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (ΑΠΣΚ). Το δεύτερο συνδιεγερτικό σήμα
παρέχεται από πρωτεΐνες επιφανείας των ΑΠΣΚ. Οι
κυριότερες εκπρόσωποι είναι οι Β7.1 (CD80) και Β7.2
(CD70). Οι Β7.1 διεγείρουν την παραγωγή των Th1 λεμφοκυττάρων, ενώ οι Β7.2 των Th2 λεμφοκυττάρων (3).
Η αλληλεπίδραση των Β7 πρωτεϊνών με το
CD28 αντιγόνο επιφανείας των ανενεργών Τ-λεμ
φοκυττάρων οδηγεί στην ενεργοποίησή τους, ενώ
πρόσδεση στο CTLA-4 αντιγόνο επιφανείας ήδη ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων έχει ως αποτέλεσμα
την μετάδοση αρνητικού σήματος. Επίσης δύο νέα ζεύγη υποδοχέων-συνδετών έχουν εμπλακεί στη μετάδοση του σήματος ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων.
Η B7RP-1 πρωτεΐνη προσδένεται στον υποδοχέα ICOS
και μεταδίδει διεγερτικό σήμα, ενώ η πρόσδεση των
Β7-Η1 (PD-L1) και B7-DC (PD-L2) με τον υποδοχέα PD-1
μεταδίδει ανασταλτικό σήμα (3).
Γενετικη προδιαθεση ΑΘΝ
Είναι ενδιαφέρον ότι η αυτοάνοση διέγερση του
θυρεοειδή οδηγεί σε κλινικά σύνδρομα με αντίθετη
εικόνα και εξέλιξη, τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto (ΗΤ)

και τη νόσο Graves (GD). Στη HT, η λεμφοκυτταρική
διήθηση του θυρεοειδούς αδένα οδηγεί σε απόπτωση των θυρεοειδικών κυττάρων και υποθυρεοειδισμό
(4). Αντιθέτως, στη GD, η λεμφοκυτταρική διήθηση του
θυρεοειδούς οδηγεί σε ενεργοποίηση του υποδοχέα
θυρεοτροπίνης (TSHR) από αντιδραστικά Β-κύτταρα
που εκκρίνουν TSHR-διεγερτικά αντισώματα και προκαλούν υπερθυρεοειδισμό (5). Εχει διατυπωθεί η άποψη ότι αν στην αυτοάνοση διέγερση επικρατήσουν τα
Τh1 λεμφοκύτταρα, υπεύθυνα για την κυτταρική ανοσοαπόκριση, επάγεται η έκφραση του Fas και η απόπτωση του θυρεοειδικού κύτταρου με αποτέλεσμα την
HT. Αντίθετα, σε επικράτηση των Τh2 λεμφοκυττάρων,
υπεύθυνων για την χυμική ανοσία, επάγεται η παραγωγή των διεγερτικών ή ανασταλτικών αντισωμάτων
έναντι του υποδοχέα της TSH με αποτέλεσμα εμφάνιση GD ή ατροφικής θυρεοειδίτιδας αντίστοιχα (1). Η
παθοφυσιολογία λοιπόν της HT και GD περιλαμβάνει
κοινούς μηχανισμούς μέσω των οποίων αντιδραστικά
Τ-κύτταρα του θυρεοειδούς διαφεύγουν της ανοχής
και διεισδύουν στον θυρεοειδή, καθώς και μοναδικούς
για την κάθε νόσο μηχανισμούς με τους οποίους αυτά
τα αντιδραστικά θυρεοειδικά Τ-κύτταρα προκαλούν
είτε τον κυτταρικό θάνατο (στη ΗΤ) είτε την διέγερση
(στη GD). Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η
γενετική προδιάθεση για τις HT και GD περιλαμβάνει
κοινά γονίδια και διαφορετικά για την κάθε νόσο γονίδια (6).
Ποικίλες μελέτες συνοψίζουν δεδομένα σχετικά με
γονίδια που εμπλέκονται στη θυρεοειδική αυτοανοσία.
Την πρώτη κατηγορία γονιδίων αποτελούν τα λεγόμενα γονίδια της ανοσολογικής σύναψης (7). Η ανοσολογική σύναψη είναι ο χώρος όπου έρχονται σε επαφή τα ΑΠΣΚ και τα Τ-κύτταρα, και σχηματίζεται στη
διάρκεια της ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων.
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο περιβάλλον που περιλαμβάνει το αντιγόνο-πεπτίδιο που είναι δεσμευμένο
σε μια κατηγορία μορίων HLA ΙΙ και τον υποδοχέα των
Τ-κυττάρων, συνδιεγερτικά μόρια, καθώς και υποδοχείς των ΑΠΣΚ και Τ-κυττάρων, ιντεγκρίνες, και άλλα
μόρια (8). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι αρκετά από τα
γονίδια της ΑΘΝ συμμετέχουν στην ανοσολογική σύναψη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ανωμαλίες στην
αντιγονοπαρουσίαση εμπλέκονται σε μηχανισμούς
που οδηγούν στην αυτοανοσία (7).

Ι. Γονίδια της ανοσολογικής σύναψης
• Το γονίδιο HLA-DR
Η μεγάλη περιοχή ιστοσυμβατότητας (MHC) κωδι-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

κοποιεί τις γλυκοπρωτεΐνες HLA, είναι μια άκρως πολυμορφική γενετική περιοχή που περιλαμβάνει πολλά
γονίδια και βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6p21 (9). Aρχικές
μελέτες ανέλυσαν τα σημαντικότερα HLA αλλήλια τάξης
ΙΙ στην ΑΘΝ (9). Οι μελέτες αυτές ανέδειξαν μία σημαντική συσχέτιση της GD με το HLA-DR3. Ωστόσο, τα στοιχεία για τα HLA αλλήλια που εμπλέκονται στην HT είναι
λιγότερο συγκεκριμένα από αυτά της GD, ενώ ποικίλα
από αυτά έχουν αναφερθεί ως συσχετιζόμενα.
Πρόσφατες μελέτες μετατόπισαν το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος από τη συσχέτιση των HLA-DR αλληλίων με την ΑΘΝ προς τη μοριακή δομή της «δεσμευτικής
τσέπης» (binding pocket) του πεπτιδίου και τη συσχέτισή της με τη νόσο. Αυτή η μηχανιστική προσέγγιση
αποδείχθηκε πολύ εποικοδομητική. Δεδομένου ότι τα
T-κύτταρα αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στα
πεπτιδικά αντιγόνα όταν αυτά τους παρουσιάζονται
από τα ΑΠΣΚ που είναι δεσμευμένα στις HLA ΙΙ τσέπες,
υποθέσαμε ότι ορισμένα HLA-DR αλλήλια επιτρέπουν
σε αυτοαντιγονικά πεπτίδια να προσδένονται στις
«δεσμευτικές τσέπες» και έτσι μπορούν να παρουσιάζονται πιο αποτελεσματικά στα T- κύτταρα (10).
Πρόσφατα εντοπίστηκε η αργινίνη στη θέση 74 της
αλυσίδας HLA-DRB1 (DRB-Arg74) ως το κρίσιμο DR αμινοξύ που προσδίδει ευπάθεια για την GD. Αντίθετα,
βρέθηκε ότι η παρουσία της γλουταμίνης στη θέση 74
της DRB1 αλυσίδας είναι προστατευτική. Τα στοιχεία
αυτά επιβεβαιώθηκαν από μελέτες σε ένα ανεξάρτητο
σύνολο δεδομένων (11). Ομοίως, εντοπίστηκε μία «τσέπη» HLA-DR αμινοξέος που αυξάνει τον κίνδυνο για
την HT. Όπως και στη GD, η βασική «τσέπη» αμινοξύ
ήταν επίσης η DRB-Arg74. Δομικές αναλύσεις έδειξαν
ότι αυτή η «τσέπη» οδηγεί σε μια μοναδική δομή που
είναι πιθανό να δεσμεύει παθογενετικά πεπτίδια και
να τα παρουσιάζει σε Τ-κύτταρα. Περαιτέρω μελέτες
εντόπισαν αυτά τα Tg πεπτίδια που θα μπορούσαν
να παρουσιαστούν από HLA-DR «τσέπες» που περιέχουν αργινίνη στη βήτα θέση 74 (12).
• CTLA-4
To CTLA-4 έχει καθιερωθεί πλέον ως γονίδιο αυτοανοσίας που συνδέεται με διάφορες αυτοάνοσες καταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τόσο την GD όσο και
την HT, καθώς και την παραγωγή θυρεοειδικών αντισωμάτων (TAb) χωρίς να συνοδεύονται από κλινική
νόσο (13). Η συσχέτιση αυτή είναι σταθερή ανάμεσα σε
διαφορετικές εθνότητες και γεωγραφικές ομάδες (14).
Πρόσφατες αναλύσεις έδειξαν ότι η συμμετοχή
του CTLA-4 στην γενετική προδιάθεση της ΑΘΝ είναι
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πιο πολύπλοκη από ό, τι αρχικά πιστευόταν. Ενώ το
CTLA-4 μόνο του προδιαθέτει στην ανάπτυξη TAb,
μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προδιάθεση για υψηλά επίπεδα TAb και έκφραση κλινικής ΑΘΝ όταν αλληλεπιδρά με άλλους επιτόπους
(loci) (15). Επιπλέον, τόσο το G αλλήλιο (φέρεται να
σχετίζεται με την ΑΘΝ) όσο και το Α αλλήλιο (φέρεται
να είναι προστατευτικό) του A/G49 SNP του CTLA-4
μπορεί να προδιαθέτει για ΑΘΝ όταν αλληλεπιδρούν
με διαφορετικούς επιτόπους (15).
• CD40
Το CD40 εκφράζεται κυρίως στα Β-κύτταρα και σε
άλλα ΑΠΣΚ και διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην
ενεργοποίηση των Β-κυττάρων και την έκκριση αντισωμάτων. Δεδομένου ότι το CD40 εκφράζεται στα
Β-κύτταρα και στα θυλακιώδη θυρεοειδικά κύτταρα
τα οποία συμμετέχουν στην ανάπτυξη της GD, είναι
πιθανό ότι η αυξημένη έκφραση του CD40 που οφείλεται στο C-αλλήλιο στα κύτταρα αυτά προδιαθέτει
σε νόσο (16). Έτσι, η αυξημένη έκφραση του CD40 στα
Β-κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή
αντι-TSHR-διεγερτικών αντισωμάτων, ενώ αυξημένη
έκφραση του CD40 στα θυρεοειδικά κύτταρα μπορεί
να πυροδοτήσει μια αυτοάνοση αντίδραση στο θυρεοειδή από τοπικά Τ-κύτταρα. Οι εν λόγω μηχανισμοί
δεν αλληλοαποκλείονται και θα μπορούσαν να λειτουργούν αμφότεροι (7).

ΙΙ. Γονίδια ρυθμιστικά των Τ-κυττάρων
Τα ρυθμιστικά Τ-κύτταρα (Treg) αποτελούν σημαντικό υποσύνολο των Τ-κυττάρων που ρυθμίζουν
την ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιφερική ανοχή στα αυτοαντιγόνα.
Πράγματι, διέγερση των Treg κυττάρων καταστέλλει
την πειραματική αυτοανοσία σε επίμυες. Επιπλέον, η
έλλειψη Treg κυττάρων στους επίμυες αυξάνει την ευαισθησία τους για πειραματική πρόκληση GD (17). Σε
μια άλλη πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι η έλλειψη των
Treg σε επίμυς προκαλεί μαζί με πειραματική GD, μια
μεταλλαγή προς μία νόσο που προσομοιάζει σε ΗΤ
(18). Έχουν βρεθεί αρκετοί υπότυποι Treg κυττάρων.
Ένας υποτύπος, τα φυσικά απαντούμενα Treg, εκφράζουν ιδιοσυστασιακά το CD25, το CTLA-4, και τον
επαγόμενο από γλυκοκορτικοειδή παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) υποδοχέα. Επιπλέον, η ανάπτυξή τους ρυθμίζεται από το FOXP3 γονίδιο. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ότι το FOXP3 και το CD25 σχετίζονται με
την ΑΘΝ (7).
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ΙΙΙ. Γονίδια ειδικά για τον θυρεοειδή
• Θυρεοσφαιρίνη (Tg)
Η Tg είναι ένας από τους κύριους στόχους της
αυτοάνοσης αντίδρασης στην ΑΘΝ (19). Ως εκ τούτου,
αποτελεί ένα υποψήφιο γονίδιο για την ΑΘΝ. Πράγματι, η μελέτη σύνδεσης ολόκληρου του γονιδιώματος
(whole’genome linkage study) προσδιόρισε τo γονίδιο
της Tg ως μείζον γονίδιο ευπάθειας για ΑΘΝ (20). Ο
προσδιορισμός της αλληλουχίας του γονιδίου της Tg
προσδιόρισε τρεις παραλλαγές αμινοξέων που σχετίστηκαν με ΑΘΝ, τα A734S, V1027M και W1999R (21).
Μηχανικά, είναι πιθανό ότι οι ποικιλομορφίες της Tg
μπορεί να προδιαθέτουν σε νόσο, μεταβάλλοντας τον
κατακερματισμό της στα ενδοσώματα, με αποτέλεσμα
ένα παθογονικό πεπτίδιο Tg (7).
• Γονίδιο TSHR
Η GD ορίζεται από την παρουσία της διεγερτικών
αντισωμάτων του TSHR (5). Συνεπώς, εύλογο είναι ότι
το γονίδιο TSHR ήταν το πρώτο (μετά το HLA), που
ελέγχθηκε για πιθανή συσχέτιση με την GD (7). Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι μη κωδικοποιητικά ιντρόνια
SNPs στον TSHR συνδέονται με την GD . Η πιο σταθερή
συσχέτιση σε Καυκάσιους έχει βρεθεί για το ιντρόνιο
1 SNP (22).
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω γονίδια, το κρίσιμο
ερώτημα που τίθεται είναι πόσα γονίδια ευπάθειας
απαιτούνται για την ανάπτυξη ΑΘΝ. Ένα από τα
πολλά απρόσμενα ευρήματα γενετικών μελετών όσον
αφορά σε σύνθετες ασθένειες ήταν ότι τα περισσότερα γονίδια που ταυτοποιήθηκαν είχαν πολύ μικρή
επίπτωση (23). Πράγματι, με την εξαίρεση της παραλλαγής του DRB1-Arg74 του HLA, η οποία δίνει ένα odds
ratio (OR) για τη GD> 5, όλα τα άλλα γονίδια της ΑΘΝ
δίνουν πολύ χαμηλά OR <1.5 (24). Πώς θα μπορούσαμε
να συνδέσουμε τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι γενετικοί παράγοντες για ΑΘΝ συνεισφέρουν περίπου
στο 80% της ευθύνης για νόσο, με τις πολύ χαμηλές
επιπτώσεις των περισσότερων γονιδίων που βρέθηκαν;
Δύο είναι οι πιθανοί μηχανισμοί βάσει των οποίων
μπορεί να συμβαίνει αυτό (7):
α) Αλληλεπιδράσεις γονιδίων. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, δύο γονίδια με ασθενείς επιπτώσεις (δηλ.
που σχετίζονται με χαμηλά OR) αλληλεπιδρούν, έχοντας ως βιολογικό αποτέλεσμα ένα συνδυαστικό OR
που είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που θα
αναμένετο από την αθροιστική τους δράση (7).
β) Αποτέλεσμα υποσυνόλου (ονομάζεται επίσης

γενετική ετερογένεια). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό
καθεμία εκ των γενετικών παραλλαγών έχει μεγάλη
επίδραση, με αποτέλεσμα το υψηλό OR, σε ένα υποσύνολο των ασθενών που έχουν μελετηθεί για ΑΘΝ.
Ωστόσο, όταν οι εν λόγω παραλλαγές ελέγχονται σε
ολόκληρο τον πάσχοντα πληθυσμό για ΑΘΝ, οι επιπτώσεις τους μοιραία μειώνονται, με αποτέλεσμα μικρότερα OR (7).
Γενετικη συγγενεια της λευκης και της ΑΘΝ
Η γενικευμένη λεύκη χαρακτηρίζεται κλινικά από
επίκτητες περιοχές λευκού δέρματος και μαλλιών,
συνήθως πολυεστιακές και συχνά αμφοτερόπλευρες, που προκύπτει από την προοδευτική αυτοάνοση απώλεια των μελανοκυττάρων στις εμπλεκόμενες
περιοχές. Η ανάπτυξη γενικευμένης λεύκης οφείλεται
στην περίπλοκη αλληλεπίδραση προδιαθεσικών γενετικών παραγόντων και αγνώστων περιβαλλοντικών
παραγόντων που ενεργοποιούν και κινούν τη διαδικασία της καταστροφής των μελανοκυττάρων, με
αποτέλεσμα τις χαρακτηριστικές αποχρωματισμένες
βλάβες (25).
Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια τάση σε πολλούς
ασθένειες να εμφανίζουν ταυτόχρονα πολλαπλές αυτοάνοσες νόσους (26). Επιδημιολογικές έρευνες έχουν
δείξει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις γενικευμένης
λεύκης απαντώνται σποραδικά, αν και περίπου το
15% -20% των ασθενών αναφέρει έναν ή περισσότερους πάσχοντες συγγενείς πρώτου βαθμού (14). Πολύ
σπάνια, μεγάλες οικογένειες πολλαπλών γενεών εμφανίζουν λεύκη με αυτοσωματικό επικρατών χαρακτήρα με ατελή διεισδυτικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν
περιπτώσεις γενικευμένης λεύκης που διαβιβάζονται
με μη Μεντελιανό χαρακτήρα (27). Συνεπώς, φαίνεται
ότι η ευπάθεια στη γενικευμένη λεύκη αποτελεί ένα
πολύπλοκο, πολυγονικό πολυπαραγοντικό χαρακτηριστικό (26).
Μόνο δύο υποψήφια γονίδια συνοδεύονται από
θετικά αποτελέσματα σε πολλές μελέτες, τα HLA και
PTPN22, ενώ τα ευρήματα για ένα τρίτο, το CTLA4, είναι δύσκολο να ερμηνευθούν (26). Μελέτες ανάλυσης
ολόκληρου του γονιδιώματος (genome-wide association
studies) ανίχνευσαν συσχέτιση της γενικευμένης λεύκης, της ΑΘΝ και άλλων αυτοάνοσων νόσων με το
χρωμόσωμα 6qter κοντά στο IDDM8, έναν επίτοπο
του διαβήτη τύπου 1 και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Αυτή η μελέτη εντόπισε σαν υπεύθυνο γονιδίο το
SMOC1 (28). Μία άλλη μεγάλη γονιδιακή μελέτη βρήκε
συσχέτιση της γενικευμένης λεύκης με έναν άλλο επί-
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τοπο στο 6qter κοντά στο IDDM8, 1,44Mb πλησίον του
SMOC2 (26).
Εκτός από την ανοσία που σχετίζεται με τα γονίδια, η μελέτη ολόκληρου του γονιδιώματος που αφορά
στη λεύκη ανίχνευσε συσχέτιση με ένα μόνο μη-ανοσοσχετιζόμενο γονίδιο. Πρόκειται για το TYR, που κωδικοποιεί την τυροσινάση, το ένζυμο κλειδί για τη βιοσύνθεση της μελανίνης και σημαντικό αυτοαντιγόνο
για τη γενικευμένη λεύκη. Όσον αφορά στη γενικευμένη
λεύκη, την υπεύθυνη μετάλλαξη του TYR φαίνεται να
αποτελεί το μείζον αλλήλιο του κοινού πολυμορφισμού
R402Q (29). Μια υπόθεση είναι ότι η TYR R402Q μπορεί
να προκαλέσει εναλλακτικά ευπάθεια στη λεύκη και
στο μελάνωμα διαμορφώνοντας την ανοσοποιητική
δραστηριότητα των κακοήθων μελανωμάτων (26).
Υπάρχει μεγάλη επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ
της γενικευμένης λεύκης και της ΑΘΝ, η οποία εκδηλώνεται (88% υποθυρεοειδισμός και 12% υπερθυρεοειδισμός) στο 17%-25% των ασθενών με λεύκη και στο
6%-15% των συγγενών πρώτου βαθμού τους (27), ενώ
ο επιπολασμός της λεύκης μεταξύ των ασθενών με
ΑΘΝ είναι ~7% (30). Αυτή η επιδημιολογική συσχέτιση
υποδηλώνει ότι η γενικευμένη λεύκη και η ΑΘΝ μοιράζονται κοινούς προδιαθεσικούς γενετικούς παράγοντες (26).
Ποικίλες μελέτες έχουν εντοπίσει μια σειρά γονιδίων που ενδεχομένως δραστηριοποιούνται στην
ΑΘΝ (31). Η ισχυρότερη συσχέτιση έχει βρεθεί με το
HLA-DR3, στο οποίο ένα 74R αλλήλιο φαίνεται να είναι
υπεύθυνο για την προδιάθεση στη νόσο (11). Αντίθετα,
η γενικευμένη λεύκη σχετίζεται με τον HLA-DR4 της
τάξης ΙΙ DRB1 * 04-DQB1 * 0301 απλότυπο (32).
Ποικίλα μη-MHC υποψήφια γονίδια έχουν συσχετισθεί με την ΑΘΝ (24). Από αυτά, έχει εδραιωθεί η γενετική συσχέτιση του PTPN22 με τη γενικευμένη λεύκη,
ενώ η συσχέτισή της με το CTLA4 φαίνεται να είναι
έμμεση, αντικατοπτρίζοντας την πρωτοπαθή σχέση με
άλλες αυτοάνοσες νόσους που μπορεί να συνυπάρχουν, κυρίως την ΑΘΝ (26).
Περιβαλλοντικοι παραγοντες που ενοχοποιουνται για ΑΘΝ
Οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες
που έχουν ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη ΑΘΝ είναι
το ιώδιο, φάρμακα, στεροειδικές ορμόνες, μικροβιακοί
παράγοντες, το stress και το κάπνισμα. Επίσης ποικίλες συνθετικές χημικές ενώσεις έχουν την ιδιότητα να
προκαλούν διαταραχή στο θυρεοειδή και μπορεί να
επηρεάσουν τη λειτουργία του. Αυτές περιλαμβάνουν
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τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), οργανοφωσφορικά και οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα, υποπροϊόντα διοξινών των χημικών οργανοχλωριούχων και
το θειοκυάνειο (33). Τέλος, έχουν επίσης ενοχοποιηθεί
αρκετά παράγωγα φυτικών ουσιών. Τα φλαβονοειδή,
για παράδειγμα, επηρεάζουν τη σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών αναστέλλοντας την TPO (34). Τον
σημαντικότερο από όλους αυτούς τους παράγοντες
αποτελεί το ιώδιο, το οποίο έχει μελετηθεί και εκτενέστερα.
Ι. Ιώδιο
Το ιώδιο βρίσκεται σε ποικίλα διατροφικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσινών και
συμπληρωμάτων διατροφής (kelp και φύκια, ιωδιούχο αλάτι, ψωμί ενισχυμένο σε ιώδιο, αλεύρι, συντηρητικά και κόκκινες χρωστικές). Η θεραπευτική χρήση
σκευασμάτων πλούσιων σε ιώδιο όπως η αμιοδαρόνη,
βιταμίνες, τοπικά αντισηπτικά και ιωδιούχες ακτινολογικές χρωστικές μπορεί επίσης να οδηγήσει στην
απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων ιωδίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η αμιοδαρόνη περιέχει 37%
ιώδιο. Αυτό το αντιαρρυθμικό σκεύασμα μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του θυρεοειδούς και
να προκαλέσει κλινικό υπερθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό στο 2-10% των ασθενών (35).
Η ένδεια ιωδίου είναι ο κύριος παθογενετικός παράγοντας της ενδημικής βρογχοκήλης. Ο μηχανισμός
είναι είτε έμμεσος, μέσω της αυξημένης έκκρισης TSH
που προκαλείται από τη μειωμένη παραγωγή ορμονών του θυροειδούς, είτε άμεσος, μέσω τοπικών αναδραστικών (feedback) μηχανισμών εντός του θυρεοειδούς αδένα. Αυτό μπορεί να αποτελεί το ερέθισμα
για έναν υποπληθυσμό ταχέως ανταποκρινόμενων
θυρεοειδικών κυττάρων στο να πολλαπλασιαστούν,
οδηγώντας σε εστιακή θυρεοειδική υπερπλασία (36).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία μελέτη που
έγινε το 2007 και αφορά τον ρόλο του ιωδίου όσον
αφορά στην ΑΘΝ στην Ελλάδα (33). Η Ελλάδα έως και
τη δεκαετία του 1980 θεωρείτο, σύμφωνα με τα κριτήρια της ΠΟΥ, ως μία χώρα με μέτρια ένδεια ιωδίου. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, παρότι
δεν ελήφθησαν επίσημα μέτρα για την εφαρμογή ενός
υποχρεωτικού προγράμματος ιωδίωσης του άλατος,
η διαιτητική πρόσληψη ιωδίου βελτιώθηκε. Την «σιωπηλή ιώδοπροφύλαξη», ακολούθησε η εμφάνιση αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας με βρογχοκήλη, ειδικά σε νέους
ανθρώπους. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν στην υπόθεση ότι το ιώδιο εμπλέκεται στην ενεργοποίηση ή την
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ενίσχυση της θυρεοειδικής αυτοανοσίας, τουλάχιστον
στις περιοχές όπου στο παρελθόν υπήρχε ένδεια ιωδίου (33).
Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές αναπτύχθηκε η
υπόθεση της εξελισσόμενης θυρεοειδικής αυτοανοσίας
κατά τη διάρκεια της ιωδοπροφύλαξης . Αυτή περιλαμβάνει ένα πρώιμο στάδιο κατά το οποίο αντι-Tg
αντισώματα εμφανίζονται σε υψηλές συχνότητες. Σε
αυτή τη φάση, η ιωδιωμένη Tg μπορεί να καταστεί
ανοσογονική, προκαλώντας αυτοάνοση αντίδραση
ενάντια στον θυρεοειδή αδένα. Η φάση αυτή φαίνεται
να είναι αναστρέψιμη, αφού τα αντι-Tg αντισώματα
εξαφανίζονται στις μισές περιπτώσεις. Στις υπόλοιπες αναπτύσσονται αντι-TPO αντισώματα και μπορεί
να οδηγήσουν σε αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (37). Κατά
τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, η συνεχής έκθεση στο
ιώδιο μπορεί να διαδραματίσει ένα ανοσοτροποποιητικό ρόλο που αναπαράγει τη θυρεοειδική αυτοανοσία. Η παρουσία των αντι-TPO αντισωμάτων μπορεί
να αποτελέσει ένδειξη για μελλοντική ανάπτυξη θυρεοειδικής δυσλειτουργίας (37).
Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων το ιώδιο σχετίζεται με την ανάπτυξη ΑΘΝ δεν έχουν διευκρινιστεί
πλήρως, αλλά έχουν αναπτυχθεί διάφορες υποθέσεις.
Η σύνδεση του ιωδίου με τη θυρεοσφαιρίνη αυξάνει
την αντιγονικότητά της, αυξάνοντας παράλληλα τη
συγγένειά της με τον TCR και ενισχύοντας την παρουσίασή της από τα ΑΠΣΚ στα Τ-λεμφοκύτταρα (3),
με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση αυτοαντιδραστικών
λεμφοκυττάρων έναντι της θυρεοσφαιρίνης. Επίσης η
οξείδωση του ιωδίου από την θυρεοειδική υπεροξειδάση (ΤΡΟ) οδηγεί στην παραγωγή μεσολαβητών, οι
οποίοι έχουν άμεση καταστρεπτική δράση έναντι των
θυρεοκυττάρων λόγω οξείδωσης των μεμβρανικών
λιπιδίων και πρωτεϊνών τους (3, 38). Το οξειδωτικό
stress που προκαλείται από την παραγωγή ελευθέρων
ριζών μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση των κυττάρων
του θυρεοειδούς με παράλληλη απελευθέρωση αυτοαντιγόνων. Η υπερβολική πρόσληψη ιωδίου σχετίζεται
επίσης με την επαγωγή της απόπτωσης των θυρεοκυττάρων και την ανάπτυξη θυρεοειδικής αυτοανοσίας (1, 38). Τέλος, το ιώδιο φαίνεται να έχει θετική
επίδραση στην ωρίμαση των δενδριτικών κυττάρων,
στην αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων Τλεμφοκυττάρων και στην ενίσχυση της παραγωγής
ανοσοσφαιρινών (3, 39).
ΙΙ. Κάπνισμα
Μία ενδιαφέρουσα μελέτη από την Ολλανδία βρήκε

ότι η διακοπή του καπνίσματος αυξάνει τον κίνδυνο de
novo εμφάνισης στον ορό αντι-ΤΡΟ ή/και αντι-Tg αντισωμάτων σε άτομα ευπαθή προς ανάπτυξη ΑΘΝ (40).
Διάφορες μελέτες παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι
το κάπνισμα μειώνει την επίπτωση των αντι-ΤΡΟ και
αντι-Tg. Το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι αν το
κάπνισμα μειώνει τον κίνδυνο του υποθυρεοειδισμού.
Μια μετα-ανάλυση δεν κατάφερε να αποδείξει αυτόν
τον συσχετισμό (41). Μία μελέτη από τη Δανία ανέδειξε
μικρότερη επίπτωση ήπιου υποθυρεοειδισμού ανάμεσα
σε καπνιστές σε σχέση με μη καπνιστές (42). Στην Τρίτη Διεθνή Μελέτη Υγείας και Διατροφής (NHANESIII), οι
καπνιστές είχαν αυξημένη TSH σε μικρότερη συχνότητα
συγκριτικά με μη καπνιστές (43). Πρόσφατα, μια crosssectional πληθυσμιακή μελέτη από τη Νορβηγία ανέφερε
χαμηλότερη επίπτωση κλινικού και υποκλινικού υποθυρεοειδισμού στους νυν καπνιστές συγκριτικά με ανθρώπους που δεν είχαν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους
(44). Συνεπώς, μπορεί να υποτεθεί ότι η προληπτική
επίδραση του καπνίσματος εξηγείται, τουλάχιστον εν
μέρει, από την προστατευτική επίδραση του καπνίσματος στην ανάπτυξη των αντι-ΤΡΟ και αντι-Tg (40).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα στον υποθυρεοειδισμό έρχονται σε οξεία αντίθεση με πολλές μελέτες που δείχνουν ότι το κάπνισμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου Graves, και
ειδικά για την οφθαλμοπάθεια Graves (45). Προφανώς,
η καπνιστική συμπεριφορά, μπορεί να καθορίσει μέχρι ενός σημείου τον κλινικό φαινότυπο της ΑΘΝ: οι
καπνιστές έχουν μικρότερες πιθανότητες να αναπτύξουν υποθυρεοειδισμό, αλλά περισσότερες να εμφανίσουν νόσο Graves. Ο μηχανισμός πίσω από αυτές
τις αποκλίνουσες επιδράσεις του καπνίσματος είναι
ελάχιστα κατανοητός (40).
Εξωθυρεοειδικές επιπτΩσεις της ΑΘΝ
Ι. Θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια
Η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια, που ονομάζεται
επίσης οφθαλμοπάθεια Graves (OG), είναι μία δυνητικά απειλητική για την όραση οφθαλμική ασθένεια που
απασχολεί ιατρούς και άλλους επιστήμονες εδώ και
σχεδόν δύο αιώνες. Σε γενικές γραμμές εμφανίζεται σε
ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό ή ιστορικό υπερθυρεοειδισμού οφειλόμενο σε νόσο Graves. Παρόλα αυτά, μερικές φορές εμφανίζεται σε ασθενείς με ευθυρεοειδική
ή υπο-θυρεοειδική χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Η
κατάσταση έχει ετήσιο επιπολασμό 16 γυναίκες και 3
άνδρες ανά 100.000 πληθυσμού (46).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

Σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς αναφέρουν
συμπτώματα OG, που συμπεριλαμβάνουν αίσθημα
ξηρότητας στους οφθαλμούς, φωτοφοβία, υπερβολική
δακρύρροια, διπλωπία, και αίσθημα πίεσης οπισθοβολβικά. Τα πιο κοινά κλινικά χαρακτηριστικά της OG
είναι η ανάσπαση του άνω βλεφάρου, οίδημα, ερύθημα
των περικογχικών ιστών και επιπεφυκότων, και πρόπτωση. Πλησίον του 3-5% των ασθενών με OG έχουν
σοβαρή νόσο με έντονο πόνο, φλεγμονή, και εξέλκωση
κερατοειδούς απειλητική για την όραση ή συμπιεστική
οπτική νευροπάθεια (47). Η υποκλινική οφθαλμική συμμετοχή είναι συνήθης: σχεδόν στο 70% των ενηλίκων
ασθενών με υπερθυρεοειδισμό νόσου Graves, η μαγνητική ή αξονική τομογραφία αποκαλύπτει εξοφθαλμική
μυϊκή διόγκωση (48). Αν και η κλινικά ετερόπλευρη OG
απαντάται περιστασιακά, η απεικόνιση των οφθαλμικών βολβών γενικά αναδεικνύει την παρουσία ασύμμετρης αμφοτερόπλευρης νόσου (49).
Η νόσος Graves προκαλείται από αυτοαντισώματα που συνδέονται με τον υποδοχέα θυρεοτροπίνης
στα θυλακιώδη ενδοθηλιακά θυρεοειδικά κύτταρα
και διεγείρουν την υπέρμετρη παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών (50). Η παρουσία αντισωμάτων κατά
του υποδοχέα θυρεοτροπίνης σε όλους σχεδόν τους
ασθενείς με OG υποδηλώνει ότι ανοσοδραστικότητα
έναντι του υποδοχέα θυρεοτροπίνης χαρακτηρίζει και
την OG και τον υπερθυρεοειδισμό (51). Τα επίπεδα των
αντισωμάτων κατά του υποδοχέα θυρεοτροπίνης συσχετίζονται με τα κλινικά χαρακτηριστικά της OG και
επηρεάζουν την πρόγνωσή της (52).
Το κάπνισμα είναι ο ισχυρότερος τροποποιητικός παράγοντας κινδύνου για την OG και ο κίνδυνος
είναι ανάλογος με τον αριθμό των τσιγάρων που ο
ασθενής καπνίζει ημερησίως (45). Σε καπνιστές με OG
σε σύγκριση με μη καπνιστές, η σοβαρότητα της ασθένειας είναι μεγαλύτερη και είναι πιο πιθανό να μην
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανοσοκατασταλτικές θεραπείες (53). Το κάπνισμα σχετίζεται με πολλές
αυτοάνοσες νόσους, ίσως λόγω της μη ειδικής καταστολής της ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων, της
ελάττωσης της παραγωγής των φυσικών δολοφόνων
Τ-κυττάρων, καθώς και της διαταραχής της χυμικής
και κυτταρικής ανοσίας (54). Η ισχυρή σχέση μεταξύ
OG και καπνίσματος υποδηλώνει την εμπλοκή και άλλων παραγόντων, που συμπεριλαμβάνουν τις άμεσες
επιπτώσεις των τοξινών του καπνίσματος (55) και το
τραύμα από τη θερμότητα που μεταδίδεται από τους
ηθμοειδείς κόλπους μέσω της lamina papyracea (το λεπτό διάμεσο βολβικό τοίχωμα).
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Ιστολογικά, στην ενεργό OG, παρατηρείται εστιακή
και διάχυτη διήθηση των εξωβολβικών και ανελκτήρων
μυών, των δακρυϊκών αδένων και του λιπώδους ιστού
από μονοπύρηνα κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα είναι
κατά κύριο λόγο CD4 + Τ κύτταρα, αλλά υπάρχουν
και μικροί πληθυσμοί CD8 + κυττάρων, Β-κυττάρων,
πλασματοκυττάρων, καθώς και μακροφάγων (56). Σε
πρώιμα στάδια της ασθένειας, τα τύπου 1 βοηθητικά
Τ-κύτταρα υπερισχύουν και παράγουν τις κυττοκίνες ιντερλευκίνη-2, η ιντερφερόνη-γ, και τον TNF, υποδεικνύοντας εν ενεργεία κυταρική ανοσία εντός του
βολβού. Σε πιο μακροχρόνια νόσο, τύπου 2 βοηθητικά Τ-κύτταρα που παράγουν ιντερλευκίνη 4, 5, και 10
κυριαρχούν και οδηγούν στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων (57). Μακροφάγα, ινοβλάστες, και λιποκύτταρα παράγουν και άλλους μεσολαβητές της φλεγμονής που περιλαμβάνουν τις ιντερλευκίνες 1, 6, και 16,
και τον μετατρεπτικό αυξητικό παράγοντα β (TGF-β)
εντός του βολβού (58). Τρέχοντα στοιχεία αναδεικνύουν τους ινοβλάστες του βολβού ως τα κύτταρα-στόχους στην OG, υποστηρίζοντας ότι οι φυσιολογικές
λειτουργίες τους παρεμποδίζονται μέσω αυτοάνοσων
μηχανισμών.
Το υποθετικό μοντέλο για την έναρξη της αυτοανοσίας στην OG είναι ότι η μη ανοχή των Τ-κυττάρων
για τον υποδοχέα θυρεοτροπίνης, για άγνωστους λόγους, επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτοανοσίας κατά
του εν λόγω υποδοχέα. Ο υποδοχέας θυρεοτροπίνης εσωτερικεύεται και αποικοδομείται από ΑΠΣΚ
που παρουσιάζουν πεπτίδιά του, σε συνδυασμό με
τα τάξης ΙΙ αντιγόνα του μείζονος συμπλέγματος
ιστοσυμβατότητας (MHC), στα βοηθητικά Τ-κύτταρα.
Αυτά τα κύτταρα ενεργοποιούνται, αλληλεπιδρούν
με αυτοαντιδραστικά Β-κύτταρα μέσω CD154-CD40
γεφυρών, και εκκρίνουν ιντερλευκίνη 2 και ιντερφερόνη-γ. Οι κυτταροκίνες επάγουν τη διαφοροποίηση
των Β-κυττάρων σε πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν αντισώματα κατά του υποδοχέα θυρεοτροπίνης. Τα αντισώματα αυτά διεγείρουν τον υποδοχέα
θυρεοτροπίνης, με αποτέλεσμα την υπερπλασία των
θυλακιωδών επιθηλιακών κυττάρων και την αυξημένη παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών τριιωδοθυρονίνης (Τ3) και θυροξίνης (Τ4). Τα αντισώματα αυτά
αναγνωρίζουν επίσης τον υποδοχέα θυρεοτροπίνης
πάνω στους ινοβλάστες του βολβού και, σε συνδυασμό με την ιντερφερόνη-γ και τον TNF, εισάγουν τις
ιστικές μεταβολές που χαρακτηρίζουν την OG (59).
Υποδοχείς θυρεοτροπίνης ανευρίσκονται επίσης σε
αρκετούς εξωθυρεοειδικούς ιστούς, όπως το δέρμα,
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τα επινεφρίδια, τους νεφρούς, και τον θύμο αδένα
(60). Στο προκνημιαίο οίδημα σε ασθενείς με θυρεοειδική δερματοπάθεια ανευρίσκονται αυξημένα επίπεδα του υποδοχέα θυρεοτροπίνης (61).
Ένας μοριακός μηχανισμός που επιχειρεί να εξηγήσει τις ιστικές βλάβες της OG βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ινοβλαστών του βολβού.
Όταν ενεργοποιούνται τα αντισώματα έναντι του
υποδοχέα θυρεοτροπίνης, μια υποομάδα των βολβικών ινοβλαστών, που ονομάζονται προλιποκύτταρα,
αρχίζουν να διαφοροποιούνται σε λιποκύτταρα με
αυξημένη έκφραση υποδοχέα θυρεοτροπίνης, ενώ άλλοι που φέρουν το αντιγόνο Thy-1 διεγείρονται από
κυτταροκίνες, όπως η ιντερφερόνη-γ και ο TNF, αυξάνοντας την παραγωγή του υαλουρονικού. Ομοίως,
διέγερση του υποδοχέα IGF-I που εκφράζεται στους
βολβικούς ινοβλάστες έχει ως αποτέλεσμα την έκκριση
των χυμοκινών ιντερλευκίνη 16 και RANTES (regulated
upon activation normal T-cell expressed and secreted),
τα οποία ενισχύουν την ανάκτηση ενεργοποιημένων
Τ-κυττάρων και άλλων μονοπυρήνων στον βολβό.
Η έκφραση του CD154 στα Τ-κύτταρα επιτρέπει την
άμεση αλληλεπίδραση τους με τους ινοβλάστες του
βολβού μέσω του σχηματισμού CD40-CD154 γεφυρών,
με αποτέλεσμα την παραγωγή ιντερλευκίνης 1 από
τους ινοβλάστες. Ενεργοποιημένα τύπου 1 βοηθητικά Τ-κύτταρα σε ασθενείς με OG αρχικού σταδίου
παράγουν ιντερφερόνη-γ και TNF, και τοπικά μακροφάγα εκκρίνουν ιντερλευκίνη1. Οι κυτταροκίνες διεγείρουν τους ινοβλάστες να παράγουν υψηλά επίπεδα
προσταγλανδίνης Ε2 και υδρόφιλου υαλουρονικού
που συσσωρεύεται μεταξύ των ανέπαφων εξοφθάλμιων μυϊκών ινών και εντός του λιπώδους ιστού του
βολβού, ώστε να διογκώσουν τους ιστούς αυτούς.
Ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα σε ασθενείς με OG
παράγουν επίσης προλιποκυτταρικές προσταγλανδίνες που διεγείρουν τα προλιποκύτταρα στο να διαφοροποιηθούν σε ώριμα λιποκύτταρα, οδηγώντας
στην περαιτέρω διόγκωση των ιστών. Λιποκύτταρα
και ινοβλάστες παράγουν ιντερλευκίνη 6, η οποία
αυξάνει την ωρίμανση των Β-κυττάρων και αυξάνει
την παραγωγή αντισωμάτων έναντι του υποδοχέα
θυρεοτροπίνης από τα πλασματοκύτταρα εντός του
βολβού. Οι ινοβλάστες παράγουν επίσης τροποποιητικό παράγοντα αύξησης β (TGF-β), ο οποίος διεγείρει
τόσο την παραγωγή υαλουρονικού όσο και τη διαφοροποίηση της Thy-1 + υποομάδας σε μυοϊνοβλάστες,
που συμμετέχουν στην ανάπτυξη της ίνωσης ιδιαίτερα στα προχωρημένα στάδια της νόσου (59).

• Ιώδιο και OG
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον ρόλο του ιωδίου
στην OG. Το ραδιενεργό ιώδιο (RAI) χρησιμοποιείται
συνήθως ως οριστική θεραπεία στους περισσότερους
ασθενείς με νόσο Graves (62). Μετά από μία εφάπαξ
χορήγηση RAI, οι ασθενείς μπορούν να καταστούν
υποθυρεοειδικοί, ευθυρεοειδικοί, ή να παραμείνουν
υπερθυρεοειδικοί. Οι βιολογικές επιδράσεις του RAI
περιλαμβάνουν νέκρωση και μειωμένη αναπαραγωγή
μη κατεστραμμένων επιθηλιακών κυττάρων, ατροφία,
ίνωση, καθώς και μια χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση,
η οποία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη
του θυρεοειδούς. Οι μεταβολές στη θυρεοειδική ιστολογία συνδέονται με τη μείωση του όγκου του αδένος,
η οποία αντανακλά την βλάβη του. Η θεραπεία με
ραδιενεργό ιώδιο (RAI) για τη νόσο Graves συνεπάγεται αλλαγές στην αυτοανοσία του θυρεοειδούς, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε παροδική αύξηση των
αντισωμάτων κατά του υποδοχέα της θυρεοτροπίνης
(TRAb) με αύξηση της διέγερσης της δραστηριότητάς
τους (63). Επιπλέον, αρκετές αναφορές δείχνουν ότι
η OG μπορεί να επιδεινωθεί μετά από θεραπευτικές
μεθόδους που συνδέονται με τη διαφυγή αντιγόνων
από τον θυρεοειδή, όπως το RAI (64, 65). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι μετά από τραυματισμό του θυρεοειδούς, υπάρχει απελευθέρωση θυρεοειδικών αντιγόνων, που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή αυτοαντισωμάτων, όπως τα αντισώματα κατά του TSH-R, της
θυρεοσφαιρίνης, και της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης.
Αυτό, ακολούθως, μπορεί να προκαλέσει την έναρξη
της οφθαλμικής βλάβης. Το RAI μπορεί να επιδεινώσει
την OG όχι μόνο με την ενεργοποίηση της ΑΘΝ λόγω
της απελευθέρωσης και παρουσίασης των αντιγόνων
ή την καταστροφή ακτινοευαισθήτων κατασταλτικών
Τ-λεμφοκυττάρων, αλλά και με την πρόκληση υποθυρεοειδισμού (62). Έτσι, η διέγερση των θυρεοειδικών
κυττάρων μέσω του υποδοχέα TSH είτε από την αυξημένη TSH (λόγω υποθυρεοειδισμού) είτε από την αύξηση των TRAb (λόγω του RAI), μπορεί να οδηγήσει
σε επιδείνωση της οφθαλμικής νόσου. Επιπρόσθετα,
η TSH και τα διεγερτικά αντισώματα κατά του υποδοχέα TSH ενισχύουν την έκφραση του HLA-DR των
θυρεοειδικών κυττάρων και προκαλούν αύξηση της
σύνθεσης και έκφρασης της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης από τα θυρεοειδικά κύτταρα (66).
Η προφύλαξη με κορτικοστεροειδή μετά τη θεραπεία με RAI βρέθηκε να έχει προστατευτικό ρόλο όσον
αφορά στην επιδείνωση της οφθαλμικής νόσου σε
ασθενείς με προϋπάρχουσα OG (67). Δεν παρατηρήθη-
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καν σημαντικές παρενέργειες της θεραπείας με συστηματικά στεροειδή, εκτός από παροδικά «Cushingoid»
χαρακτηριστικά σε μια μελέτη (68). Η ενδοφλέβια χορήγηση υψηλών δόσεων γλυκοκορτικοειδών (0,5-1g) σε
ασθενείς με ενεργό νόσο μέτριας σοβαρότητας φαίνεται να είναι το καλλίτερα ανεκτό από τον ασθενή θεραπευτικό σχήμα, μπορί όμως να προκαλέσει ηπατοπάθεια σε μικρό ποσοστό ασθενών και ως εκ τούτου
η χορήγησή της συνιστάται σε εξειδικευμένα κέντρα
εφόσον κρίνεται απαραίτητη (69).

σίας αποτελούν τα TRAb, που ανιχνεύονται και στη
θυρεοειδίτιδα Hashimoto (75), τα οποία δυνητικά θα
μπορούσαν να εμποδίσουν, μέσω διασταυρούμενης
αντιδραστικότητας (74), τη δράση της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) σχετικά στο ωχρό σωμάτιο. Η αναστολή αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε
μείωση της παραγωγής της προγεστερόνης και των
οιστρογόνων που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη και τη διατήρηση της κύησης κατά τη διάρκεια του
πρώτου τριμήνου.

ΙΙ. Υπογονιμότης και ΑΘΝ
Μία μετα-ανάλυση εξέτασε τη συσχέτιση μεταξύ
αυτομάτων αποβολών και ΑΘΝ σε ευθυρεοειδικές γυναίκες, κάτι το οποίο είχε αναφερθεί για πρώτη φορά
το 1990 (70). Εκτιμήθηκε ότι οι υπογόνιμες ευθυρεοειδικές γυναίκες με ΑΘΝ έχουν περίπου διπλάσιες πιθανότητες αποβολής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνη μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση σε σχέση με
αντίστοιχες γυναίκες χωρίς ΑΘΝ (71). Παρόλη τη διπλάσια αύξηση του κινδύνου αποβολής, η πραγματική
διαφορά στον αριθμό των αποβολών μεταξύ των ευθυρεοειδικών γυναικών με ΑΘΝ που υποβάλλονται σε
εξωσωματική γονιμοποίηση και την ομάδα ελέγχου (δηλαδή γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση αλλά δεν πάσχουν από ΑΘΝ) είναι μικρός,
με αποτέλεσμα μια μάλλον «σιωπηλή» επίπτωση στον
τοκετό ή στο ποσοστό επίτευξης εγκυμοσύνης (71).
Μελέτες αναφέρουν ότι η χορήγηση L-T4 σε γυναίκες με ΑΘΝ, έγκυες με εξωσωματική γονιμοποίηση
μείωσαν τον κίνδυνο για αποβολή στο επίπεδο της
ομάδας ελέγχου (72). Στη συνέχεια, η ίδια ομάδα που
ανέφερε σε μία αναδρομική μελέτη ότι οι γυναίκες με
ΑΘΝ στις οποίες η εξωσωματική γονιμοποίηση ήταν
ανεπιτυχής ή επιπλέχθηκε με αποβολή, χαρακτηρίζονταν από χειρότερη θυρεοειδική λειτουργία σε σχέση
με τις γυναίκες που είχαν επιτυχή τοκετό (73). Η έλλειψη αξιολόγησης της θυρεοειδικής λειτουργίας ή της
πραγματικής κατάστασης του θυρεοειδούς κατά την
αποβολή, η οποία θα μπορούσε να προϊδεάσει για μία
αιτιοπαθογεντική προσέγγιση, οδηγεί σε μεροληπτικές
αναλύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ερμηνεία
των κλινικών δεδομένων (71).
Πρόσφατα αναπτύχθηκε μία υπόθεση που προσπαθεί να εξηγήσει τη σχέση μεταξύ ΑΘΝ και αποβολής (74), που είναι συμβατή με τη θεωρία ότι τα θυρεοειδικά αυτοαντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως δείκτης που αντανακλά γενικά την αυτοανοσία.
Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, ένα αίτο αυτοανο-

ΙΙΙ. Αυτοάνοσα Πολυαδενικά Σύνδρομα
Ποικίλες μελέτες έχουν δείξει ότι η ΑΘΝ συνδυάζεται συχνά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (T1D) σε
ευρωπαϊκούς και ασιατικούς πληθυσμούς (76). Απαντώνται μαζί πιο συχνά από ό,τι θα αναμενόταν από
την επίπτωση της κάθε ασθένειας χωριστά. Διαπιστώθηκε ότι το 25% των εφήβων με T1D είχαν επίσης
θυρεοειδικά αντισώματα.
Το αυτοάνοσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου 3
(APS3) ορίζεται ως ο συνδυασμός της ΑΘΝ και άλλων
αυτοανόσων νοσημάτων, εκτός της νόσου Addison και
του υποπαραθυρεοειδισμού. Η συνύπαρξη της ΑΘΝ
και του T1D στο ίδιο άτομο θεωρείται ως μία παραλλαγή του APS3, και αναφέρεται ως παραλλαγή APS3
(APS3v) (77).
Τουλάχιστον τέσσερα κοινά γονίδια για το APS3v
έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής. Αυτά είναι τα γονίδια του
HLA-DR3 στο χρωμόσωμα 6 (78, 79), το CTLA-4 γονίδιο στο χρωμόσωμα 2 (80), το γονίδιο της πρωτεΐνης
τυροσινικής φωσφατάσης nonreceptor 22 (PTPN22) στο
χρωμόσωμα 1 (81), και το γονίδιο FOXP3 στο Χ χρωμόσωμα (82).
Η ΑΘΝ και ο T1D είναι νόσοι στις οποίες συμμετέχουν τα Τ-κύτταρα και επηρεάζουν συγκεκριμένα
όργανα. Και τα τέσσερα κοινά γονίδια που έχουν
επισημανθεί εμπλέκονται στην ανοσολογική αντίδραση και στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων: τα μόρια
HLA-DR παρουσιάζουν αντιγόνα στα Τ-λεμφοκύτταρα, το CTLA-4 καταστέλλει την ενεργοποίηση των
Τ-λεμφοκυττάρων, το PTPN22 ασκεί αρνητική επιρροή
στον Τ-κυτταρικό υποδοχέα και το FOXP3 ρυθμίζει τη
διαφοροποίηση των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων (83).
Τα δεδομένα υποστηρίζουν μια κοινή γενετική βάση
για το APS3v. Τα γονίδια που ενοχοποιούνται ανωτέρω μπορεί να μην προκαλούν τις ανωτέρω νόσους,
αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξής τους. Ως εκ
τούτου, ο γενετικός έλεγχος δεν θα ταυτοποιήσει τους
ασθενείς που πάσχουν από τις νόσους αυτές, αλλά
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θα μπορούσε να εντοπίσει ασθενείς που βρίσκονται
σε κίνδυνο για την ανάπτυξή τους. Δεδομένου όμως
ότι δεν υπάρχει τρόπος παρέμβασης και πρόληψης
της εμφάνισης του συνδρόμου, εγείρονται ηθικά διλήμματα και ερωτηματικά για την σκοπιμότητα του
ελέγχου αυτού.
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Προβλήματα στην εργαστηριακή διερεύνηση της θυρεοειδικής νόσου
Ρ Τόκου
Ειδικευόμενη Ιατρός, Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
TOKOU R. Considerations in the laboratory assessment of thyroid function. Secretion of thyroid hormones T4 (thyroxine) and T3 (triiodothyronine) is regulated by pituitary thyrotropin (TSH). TSH secretion, in turn, is controlled through
negative feedback by thyroid hormones. Very small changes in fT4 concentrations induce very large reciprocal changes in
serum TSH concentrations, and as a result, thyroid function is best assessed by measuring serum TSH, assuming the absence
of pituitary or hypothalamic disease. Thyroid disorders occur in 5% to 10% of the population. As a result, laboratory tests
of thyroid function are among the more common tests ordered in clinical practice. Screening for outpatients is indicated
in case of symptoms of hypothyroidism or hyperthyroidism, as well as in case of known conditions that could affect the
thyroid function. Screening for inpatients is not recommended unless thyroid disease is strongly suspected since changes in
thyroid hormones, binding proteins and TSH concentrations occur in severe nonthyroidal illness. Several important points
regarding laboratory assessments of thyroid function are worth mentioning. Test results must be interpreted in conjunction
with a clear understanding of the pathophysiology and natural history of the suspected disorders. While clear patterns of
test abnormalities are associated with certain disease states, many disorders are not static (eg, postpartum thyroiditis). One
must keep in mind that laboratory tests only represent a snapshot of thyroid function at the time that the blood sample
was obtained. Thyroid function test abnormalities do not always reflect thyroid dysfunction and conversely, some test
results may be normal in the setting of real thyroid dysfunction (eg, subclinical hyperthyroidism and hypothyroidism). A
number of drugs and disorders affect thyroid hormone transport, metabolism, and the radioimmunoassays used to determine hormone concentrations. In many of these situations, patients are demonstrably euthyroid, despite obvious test
abnormalities. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 240-247, 2011.
Key words: thyroid hormones, euthyroid hypothyroxinemia, euthyroid hyperthyroxinemia

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών T4 (θυροξίνη) και T3 (τριιωδοθυρονίνη) υπόκειται στον έλεγχο της υποφυσιακής θυρεοτροπίνης (TSH). Η έκκριση της TSH με τη σειρά της υπόκειται σε αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση από τις
θυρεοειδικές ορμόνες. Πολύ μικρές διακυμάνσεις στη συγκέντρωση της fT4 του ορού προκαλούν αντίστοιχα πολύ
μεγάλες αλλαγές στη συγκέντρωση της TSH του ορού, και συνεπώς, η θυρεοειδική λειτουργία εκτιμάται καλύτερα
με τη μέτρηση της TSH, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν υφίσταται διαταραχή της λειτουργίας της υπόφυσης και
του υποθαλάμου. Διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας απαντώνται στο 5-10% του γενικού πληθυσμού και
ως εκ τούτου ο εργαστηριακός προσδιορισμός της είναι ανάμεσα στις πιο συχνά ζητούμενες εξετάσεις στην καθ΄
ημέραν πράξη. Όσον αφορά τους εξωτερικούς ασθενείς, screening ενδείκνυται επί συμπτωμάτων υπο ή υπερθυρεοειδισμού, καθώς και σε ειδικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θυρεοειδική λειτουργία. Στους
νοσηλευόμενους ασθενείς το screening δε συνιστάται, παρά μόνο επί ισχυρής υποψίας θυρεοειδικής νόσου, μια και
κατά τη διάρκεια σοβαρής μη θυρεοειδικής νόσου παρατηρούνται διαταραχές στη συγκέντρωση των θυρεοειδικών
ορμονών, των δεσμευτικών ορμονών και της TSH. Διάφορα σημαντικά σημεία που αφορούν την εργαστηριακή
εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας είναι άξια αναφοράς. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογούνται σε
συνάρτηση με την παθοφυσιολογία και τη φυσική ιστορία του νοσήματος υπό διερεύνηση. Ενώ διάφορες εργαστηριακές διαταραχές συνδέονται με συγκεκριμένα στάδια νόσων, πολλά νοσήματα δεν είναι στατικά (π.χ postpartum
θυρεοειδίτιδα). Έτσι, οι εργαστηριακές εξετάσεις απεικονίζουν τη θυρεοειδική λειτουργία μόνο κατά το χρόνο λήψης
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του δείγματος αίματος. Οι διαταραχές των δοκιμασιών της θυρεοειδικής λειτουργίας δεν αντανακλούν πάντα
θυρεοειδική δυσλειτουργία και, αντίστροφα, κάποιες δοκιμασίες μπορούν να είναι φυσιολογικές παρά την ύπαρξη
πραγματικής θυρεοειδικής δυσλειτουργίας (π.χ υποκλινικός υπερ και υποθυρεοειδισμός). Μια σειρά φαρμάκων και
μη θυρεοειδικών ασθενειών επηρεάζουν τη μεταφορά, το μεταβολισμό και τον ραδιοανοσομετρικό προσδιορισμό
των θυρεοειδικών ορμονών. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις οι ασθενείς είναι εμφανώς ευθυρεοειδικοί, παρά
τις εργαστηριακές ανωμαλίες. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 240-247, 2011.
Λέξεις κλειδιά: θυρεοειδικές ορμόνες, ευθυρεοειδική υπερθυροξιναιμία, ευθυρεοειδική υποθυροξιναιμία
Εισαγωγη
Η σύνθεση και η απελευθέρωση των θυρεοειδικών
ορμονών ρυθμίζεται τόσο από εξωθυρεοειδικούς (θυρεοειδoτρόπο ορμόνη, TSH) όσο και από ενδοθυρεοειδικούς
αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς. Η TSH είναι γλυκοπρωτεΐνη, που αποτελείται από μία α και μία β άλυσο
και της οποίας η έκκριση από την υπόφυση βρίσκεται σε
αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση κυρίως από την Τ3, που
παράγεται από τοπική αποϊωδίωση της Τ4. Η Τ3 αναστέλλει τόσο την σύνθεση, όσο και την απελευθέρωση
της TSH. H παραγωγή και η έκκριση της TSH αυξάνεται
επίσης από την διεργερτική ορμόνη των θυρεοτρόπων
υποφυσιακών κυττάρων, την TRH, η οποία παράγεται
στον υποθάλαμο και με τη σειρά της βρίσκεται υπό την
αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση της T3 όσον αφορά την
σύνθεση αλλά και την απελευθέρωσή της. Έτσι λοιπόν
οι περιφερικές ορμόνες ασκούν αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση τόσο στην υπόφυση όσο και στο επίπεδο
του υποθαλάμου και σχηματίζουν το τυπικό “κύκλωμα”
του θυρεο-υποφυσιο-υποθαλαμικού άξονα (εικόνα 1). Η
σύνδεση της ΤSH με τον υποδοχέα της στην μεμβράνη
των θυρεοειδικών κυττάρων ενεργοποιεί την αδενυλκυκλάση και μέσω παραγωγής c-AMP δραστηριοποιεί
την βιοσύνθεση και έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών
(εικόνα 2). Ο θυρεοειδής παράγει θυροξίνη (T4) κατά
80% και τριιωδοθυρονίνη (T3) κατά 20%, ενώ το 80% της
κυκλοφορούσας T3 παράγεται μέσω εξωθυρεοειδικής
αποιωδιοποίησης της T4. Η μετατροπή αυτή μπορεί να
επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες και η T3 αντανακλά λιγότερο αξιόπιστα τη θυρεοειδική λειτουργία σε
σχέση με την T4. Στον ορό το μεγαλύτερο μέρος των
T4 και T3 είναι ενωμένο με δεσμευτικές πρωτεΐνες που
περιλαμβάνουν τη TBG, την TΤR ή τρανσθυρετίνη και την
αλβουμίνη και μόνο το 0,02% της T4 και το 0,3% της T3 είναι ελεύθερο. Οι θυρεοειδικές ορμόνες συνδέονται με ειδικούς πυρηνικούς υποδοχείς στα κύτταρα στόχους και
με αυτόν τον τρόπο ασκούν την βιολογική τους δράση.
Ποιοι θα πρεπει να ελεγχονται:
(1) screening (μέτρηση θυρεοειδικών ορμονών με

σκοπό τη διάγνωση θυρεοειδικής νόσου σε άτομα με
κίνδυνο για θυρεοειδική νόσο):
1. Γενικός πληθυσμός:
Οι συστάσεις από διεθνείς οργανισμούς είναι αντικρουόμενες. Μια Κλινική Συναινετική ομάδα (1) αποτελούμενη από αντιπροσώπους από την Ενδοκρινολογική
Εταιρία, την Αμερικανική Ένωση για το θυρεοειδή (ATA)
και την Αμερικανική Ένωση Κλινικών Ενδοκρινολόγων
(AACE) συστήνει αξιολόγηση για θυρεοειδική νόσο σε
γυναίκες άνω των 60 ετών και άλλα άτομα υψηλού
κινδύνου για θυρεοειδική νόσο (ατομικό αναμνηστικό
θετικό για ΣΔ τύπου 1 ή άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, ή
κληρονομικό αναμνηστικό θετικό για θυρεοειδική νόσο).
2. Ειδικές κατηγορίες στις οποίες προτείνεται το
screening :
• Ασθενείς με συμπτώματα υπό- ή υπερ-θυρεοειδισμού.
• Ασθενείς με εργαστηριακά ή ακτινολογικά ευρήματα που υποδηλώνουν υποθυρεοειδισμό (υπερλιπιδαιμία, υπονατριαιμία, υψηλή CPK, μακροκυτταρική αναιμία, περικαρδιακή ή πλευριτική συλλογή) ή υπερ-θυρεοειδισμό
• Ασθενείς με πιθανή προηγηθείσα βλάβη θυρεοειδούς (ραδιενεργό ιώδιο, χειρουργείο θυρεοειδούς
ή τραχήλου, εξωτερική ακτινοβολία)
• Ασθενείς με ιστορικό αυτοανοσίας
• Ασθενείς με υποφυσιακή ή υποθαλαμική νόσο
• Ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα που πιθανώς
θα επηρεάσουν τη θυρεοειδική λειτουργία (π.χ λίθιο, αμιοδαρόνη, IFN-α).
3. Νοσηλευόμενοι για άλλα αίτια ασθενείς:
Το screening συστήνεται μόνο επί σοβαρής υποψίας ύπαρξης θυρεοειδικής νόσου, δεδομένων των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται οι θυρεοειδικές ορμόνες,
οι δεσμευτικές πρωτεΐνες και η TSH σε σοβαρή μη θυρεοειδική νόσο.
(2) Παρακολούθηση θεραπείας με θυροξίνη
• μέτρηση TSH σε θεραπεία υποκατάστασης για
πρωτοπαθή υποθυρεοειδισμό
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• μ έτρηση FT4 σε θεραπεία υποκατάστασης για
δευτεροπαθή υποθυρεοειδισμό
• μέτρηση TSH και FT4, εάν χρησιμοποιείται μέθοδος
δεύτερης γενιάς για την TSH, ή μόνο TSH, εάν χρησιμοποιείται μέθοδος τρίτης γενιάς για την TSH,
σε θεραπεία αναστολής λόγω Ca θυρεοειδούς
(3) Παρακολούθηση θεραπείας για υπερθυρεοειδισμό
• κατά την αρχική φάση της αγωγής (αντιθυρεοειδικά, ραδιενεργό ιώδιο, χειρουργείο) μέτρηση FT4
και FT3, μια και η TSH μπορεί να παραμείνει κατεσταλμένη για εβδομάδες, ή σπανιότερα για μήνες
• αργότερα, μέτρηση μόνο TSH
Για την εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις (2):
Συγκέντρωση TSH στον ορό: δεδομένου ότι στην
πλειονότητά τους οι διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας οφείλονται σε πρωτοπαθή νόσο του θυρεοειδούς, η μέτρηση της TSH είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξέταση για την ανεύρεσή τους. Μικρές
παρεκκλίσεις των θυρεοειδικών ορμονών προκαλούν,
λόγω της αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης, σημαντικές μεταβολές της TSH. Έτσι, φυσιολογικά επίπεδα TSH
υποδηλώνουν ευθυρεοειδισμό, αυξημένα επίπεδα TSH
υποθυρεοειδισμό και μειωμένα επίπεδα υπερθυρεοειδισμό. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του δευτεροπαθούς υποθυρεοειδισμού (λόγω υποφυσιακής βλάβης),
οπότε η TSH είναι μειωμένη, καθώς και η σπάνια περίπτωση δευτεροπαθούς υπερθυρεοειδισμού λόγω αδενώματος της υποφύσεως που παράγει TSH. Οι τρίτης
γενιάς μέθοδοι χημειοφωταύγειας, που κατεξοχήν χρη-

σιμοποιούνται σήμερα, έχουν όριο ανίχνευσης περίπου
τα 0,01 mU/L, ανιχνεύοντας ακόμα και τον ήπιο υπερθυρεοειδισμό (3). Τα φυσιολογικά όρια της TSH στον
ορό κυμαίνονται από 0,4 έως 5 mU/L.
H ταυτόχρονη μέτρηση TSH και FT4 είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται μόνο:
• Εάν υπάρχει υποψία υποφυσιακής ή υποθαλαμικής νόσου (π.χ νεαρή γυναίκα με αμηνόρροια και
αδυναμία, καταβολή)
• Επί σοβαρής υποψίας ύπαρξης θυρεοειδικής νόσου (έντονα συμπτώματα υπό- ή υπερ-θυρεοειδισμού) και φυσιολογικής TSH
• Σε νοσηλευόμενους για άλλα αίτια ασθενείς που
υποβάλλονται σε screening.
Συγκέντρωση ολικής T4 και ολικής T3 στον ορό:
μετρώνται κυρίως με ραδιοανοσομετρικές μεθόδους
(RIA), μεθόδους χημειοφωταύγειας ή άλλη ανοσομετρική μέθοδο (IMA).
Συγκέντρωση FT4 και FT3 στον ορό: σύμφωνα με την
‘υπόθεση της ελεύθερης ορμόνης’ η μη δεσμευμένη ορμόνη
είναι διαθέσιμη για πρόσληψη εντός των κυττάρων και
αλληλεπίδραση με τους πυρηνικούς υποδοχείς, ενώ η δεσμευμένη ορμόνη αποτελεί μια κυκλοφορούσα αποθήκη.
Για τη μέτρηση της FT4 χρησιμοποιούνται: η equilibrium
dialysis, ο υπολογισμός του κλάσματος της ολικής θυρεοειδικής ορμόνης προς τα επίπεδα TBG, η ‘άμεση’ μέτρηση
και ο υπολογισμός του δείκτη ελεύθερης θυροξίνης (FT4I)
μέσω του ποσοστού δέσμευσης θυρεοειδικών ορμονών
(THBR ή THBI), μέσω μέτρησης της πρόσληψης της Τ3 από
ρητίνη, με τις δυο τελευταίες μεθόδους να αποτελούν τις
πιο συχνά χρησιμοποιούμενες (4).

Εκτίμηση θυρεοειδικής λειτουργίας
TSH
T4
T3
Φυσιολογική λειτουργία υποθαλάμου-υπόφυσης
Φυσιολογική
Φυσιολογική
Φυσιολογική
Φυσιολογική
Φυσιολογική ή υψηλή Φυσιολογική ή υψηλή
Φυσιολογική
Φυσιολογική ή χαμηλή Φυσιολογική ή χαμηλή
Υψηλή
Χαμηλή
Φυσιολογική ή χαμηλή
Υψηλή
Φυσιολογική
Φυσιολογική
Χαμηλή
Υψηλή ή φυσιολογική Υψηλή
Χαμηλή
Φυσιολογική
Φυσιολογική
Διαταραγμένη λειτουργία υποθαλάμου-υπόφυσης
Φυσιολογική ή υψηλή Υψηλή
Υψηλή
Φυσιολογική ή
Στα κατώτερα
χαμηλή
φυσιολογικά ή χαμηλή Χαμηλή ή φυσιολογική

Διάγνωση
Ευθυρεοειδισμός
Ευθυρεοειδική υπερθυροξιναιμία
Ευθυρεοειδική υποθυροξιναιμία
Πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός
Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός
Υπερθυρεοειδισμός
Υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός
Υπερθυρεοειδισμός οφειλόμενος σε TSH
Κεντρικός υποθυρεοειδισμός
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Προβληματα κατα την ορμονικη διερευνηση
της λειτουργιας του θυρεοειδους
Τα αποτελέσματα θα πρέπει πάντα να ερμηνεύονται σε συνάρτηση με την παθοφυσιολογία και τη
φυσική ιστορία του νοσήματος υπό διερεύνηση και
λαμβάνοντας υπόψη ότι:
• Οι τιμές αναφοράς ποικίλλουν ανάλογα με την
ηλικία, το εργαστήριο και τη μεθοδολογία.
• Σ υχνά τα νοσήματα έχουν εξελισσόμενη πορεία
(π.χ postpartum θυρεοειδίτιδα), και κατά συνέπεια
ο ορμονικός έλεγχος αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη φάση της πορείας.
• Κ άποιες δοκιμασίες μπορούν να είναι φυσιολογικές παρά την ύπαρξη πραγματικής θυρεοειδικής
δυσλειτουργίας (π.χ υποκλινικός υπερ και υποθυρεοειδισμός).
• Οι διαταραχές των δοκιμασιών της θυρεοειδικής
λειτουργίας δεν αντανακλούν πάντα θυρεοειδική
δυσλειτουργία. Μια σειρά φαρμάκων και μη θυρεοειδικών ασθενειών επηρεάζουν τη μεταφορά και
το μεταβολισμό των θυρεοειδικών ορμονών (Πίνακας 1). Οι ασθενείς είναι εμφανώς ευθυρεοειδικοί
παρά τη διαταραχή των ολικών T3 και T4 στον ορό
(ευθυρεοειδική υπερ και υποθυροξιναιμία) και θα
πρέπει να προσδιορίζονται τα ελεύθερα κλάσματα που βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων.
Παραδείγματα ευθυρεοειδικής υπερθυροξιναιμίας
αποτελούν:
οι ανωμαλίες των δεσμευτικών πρωτεϊνών:
1. περίσσεια TBG που μπορεί να είναι οικογενής ή
λόγω φαρμάκων όπως τα οιστρογόνα, το 5-FU,
η μεθαδόνη ή σε ασθένειες όπως η ηπατίτιδα και
η οξεία διαλείπουσα πορφυρία καθώς και σε καταστάσεις υπεροιστρογοναιμίας όπως η κύηση
2. οικογενής δυσαλβουμιναιμική υπερθυροξιναιμία,
γενετικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από παραγωγή μεταλλαγμένων μορίων αλβουμίνης με
χαμηλή συγγένεια αλλά υψηλή δεσμευτική ικανότητα για την Τ4
3. α νώμαλη ένωση TTR (τρανθυρετίνης) με την Τ4,
λόγω παραγωγής μεταλλαγμένων μορίων TTR
που ενώνονται με την Τ4
4. ύπαρξη ανοσοσφαιρινών anti- Τ4 που προκαλεί
αύξηση της Τ4 όταν αυτή μετράται με RIA
η ελάττωση αποιωδιοποίησης της θυροξίνης
λόγω φαρμάκων (αμιοδαρόνη, προπρανολόλη, σκιαγραφικά)
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κάποιες ασθένειες (οξεία ψύχωση, γενικευμένη
αντίσταση στις θυρεοειδικές ορμόνες)
Παραδείγματα ευθυρεοειδικής υποθυροξιναιμίας
αποτελούν:
οι ανωμαλίες των δεσμευτικών πρωτεϊνών
1. ελάττωση TBG , οικογενής ή λόγω φαρμάκων
όπως η νιασίνη, η L ασπαραγινάση, η δαναζόλη,
τα γλυκοκορτικοειδή ή λόγω ασθενειών όπως το
νεφρωσικό σύνδρομο, η μεγαλακρία, το σύνδρομο
Cushing, η υποθρεψία
2. εκτόπιση της Τ4 από τις δεσμευτικές πρωτεΐνες
λόγω φαρμάκων όπως τα σαλικυλικά, υψηλές
δόσεις φουροσεμίδης, κάποια ΜΣΑΦ, ηπαρίνη
αλλά και ασθενειών, ιδίως σοβαρών μη θυρεοειδικών νόσων.
η χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων (φαινυτοΐνη,
καρβαμαζεπίνη) που αυξάνουν τον ανεξάρτητο από
την ιωδιοποίηση μεταβολισμό των Τ3 και Τ4, αλλά και
τις απομακρύνουν από τις δεσμευτικές ορμόνες
• Η ερμηνεία των διαταραχών των δοκιμασιών της
θυρεοειδικής λειτουργίας στους νοσηλευόμενους
για άλλο σοβαρό μη θυρεοειδικό νόσημα παρουσιάζει δυσκολίες. Η πλειοψηφία των νοσηλευόμενων ασθενών έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις
T3 (σύνδρομο χαμηλής T3), λόγω ελάττωσης της
5’-μονοαπωιοδοποίησης. Η διαλεύκανση των μηχανισμών που ενέχονται στη σοβαρή μη θυρεοειδική νόσο έχει πρόσφατα σημειώσει σημαντική
πρόοδο (Εικόνα 5), αποκαλύπτοντας την πολυπλοκότητα τους (5). Η μέτρηση της T3 σε νοσηλευόμενους ασθενείς με χαμηλή TSH είναι απαραίτητη για τη διαφοροδιάγνωση με τον υπερθυρεοειδισμό (π.χ επί κολπικής μαρμαρυγής). Έτσι,
η τιμή της T3 είναι υψηλή ή στα ανώτερα φυσιολογικά στον υπερθυρεοειδισμό και χαμηλή ή στα
κατώτερα φυσιολογικά σε μη θυρεοειδική νόσο.
Το 15 έως 20 % των νοσηλευόμενων ασθενών και
το 50 % περίπου των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ παρουσιάζουν χαμηλή T4 (σύνδρομο χαμηλής T4), κυρίως λόγω των χαμηλών συγκεντρώσεων μιας ή περισσοτέρων δεσμευτικών
πρωτεϊνών. Η διαλεύκανση των μηχανισμών που
ενέχονται στη σοβαρή μη θυρεοειδική νόσο έχει
σημειώσει σημαντική πρόοδο, αποκαλύπτοντας
την Μικρή ελάττωση των δεσμευτικών πρωτεϊνών και ήπια μη θυρεοειδική νόσος συνήθως δεν
επηρεάζουν το ελεύθερο κλάσμα της T4. Ασθενείς
με νόσημα με κακή έκβαση παρουσιάζουν χαμηλή
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T4 και χαμηλή T3 (6). Σε κάποιους ασθενείς παρατηρείται παροδική αύξηση της TSH (έως και 20
mU/L) κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης από μη
θυρεοειδική νόσο. Από αυτούς λίγοι αποδεικνύεται ότι πάσχουν από υποθυρεοειδισμό κατά την
επανεκτίμησή τους σε δεύτερο χρόνο. Στην περίπτωση πάντως που η τιμή της TSH υπερβαίνει
τα 20 mU/L, συνήθως ο υποθυρεοειδισμός είναι
μόνιμος. Ο βαθμός των διαταραχών της θυρεο-

ειδικής λειτουργίας ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου και η ελάττωση του δείκτη
ελεύθερης θυροξίνης (FT4I) συνδέεται με αυξημένη
θνησιμότητα (Εικόνα 5).
• Σε περίπτωση ψυχιατρικής νόσου, ιδιαίτερα σχιζοφρένειας, είναι πιθανή η παροδική αύξηση της
T4 συνοδευόμενη ή όχι από ελάττωση της TSH,
ενώ σε βαριά κατάθλιψη μπορεί να παρατηρηθεί
ευθυρεοειδική υποθυροξιναιμία.

Εικόνα 1. Ρύθμιση και μεταβολισμός θυρεοειδικών ορμονών
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Εικόνα 2. Βιοσύνθεση θυρεοειδικών ορμονών

Εικόνα 3. Μεταφορά και μεταβολισμός των θυρεοειδικών ορμονών
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Πίνακας 1
Φάρμακα που προκαλούν διαταραχή των δοκιμασιών θυρεοειδικής λειτουργίας χωρίς να
επηρεάζουν τη λειτουργία του θυρεοειδούς
Ελάττωση TBG -νιασίνη (νικοτινικό οξύ), L ασπαραγινάση, δαναζόλη, γλυκοκορτικοειδή, ανδρογόνα
Περίσσεια TBG -οιστρογόνα, ταμοξιφένη, ραλοξιφένη, 5FU, μεθαδόνη, κλοφιβράτη, ηρωίνη, μιτοτάνη
Ελάττωση ένωσης Τ4 με την TBG- σαλικυλικά, φουροσεμίδη, κάποια ΜΣΑΦ, ηπαρίνη (μέσω
ελεύθερων λιπαρών οξέων)
Αύξηση κάθαρσης T4 – φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, ριφαμπικίνη, φαινοβαρβιτάλη
Καταστολή έκκρισης TSH – δοβουταμίνη, γλυκοκορτικοειδή, οκτρεοτίδη
Διαταραχή μετατροπής της T4 σε T3 – αμιοδαρόνη, γλυκοκορτικοειδή, προπυλθειουρακίλη,
σκιαγραφικά για χολοκυστογραφία (πχ ιοπανοϊκό οξύ)

Εικόνα 4. Μηχανισμοί πρόκλησης διαταραχών θυρεοειδικών ορμονών σε σοβαρή μη θυρεοειδική νόσο

Εικόνα 5. Μεταβολές θυρεοειδικών εργαστηριακών παραμέτρων σε σοβαρή μη θυρεοειδική νόσο
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Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή καρδιακή
αρρυθμία. Υπολογίζεται πως μέχρι το 2050 περίπου
το 2% του γενικού πληθυσμού και πολύ μεγαλύτερο
ποσοστό των ηλικιωμένων θα πάσχει από κολπική
μαρμαρυγή. Στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή
αυξάνεται περίπου πέντε φορές ο κίνδυνος για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο1 και η θνησιμότητα περίπου
δύο φορές2. Η κολπική μαρμαρυγή έχει μεγάλη ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων που απαιτούν διαφορετικές
θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η παροξυσμική απαιτεί άμεση καρδιομετατροπή, ενώ η υποτροπιάζουσα
χρήζει προφυλακτικής αγωγής για την πρόληψη των
υποτροπών. Τέλος η χρόνια ή εμμένουσα χρήζει αγωγής για τον έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης. Οι
σημερινές στρατηγικές στην θεραπεία της κολπικής
μαρμαρυγής είναι η πρόληψη των θρόμβοεμβολικών
επεισοδίων, ο έλεγχος του ρυθμού και ο έλεγχος της
συχνότητας3. Όσον αφορά δε ποιά τακτική είναι η καλύτερη για τον ασθενή η μελέτη AFFIRM έδειξε πως δεν
υπάρχει διαφορά στην θνησιμότητα μεταξύ των στρατηγικών ελέγχου του ρυθμού και αυτών ελέγχου της
συχνότητας4. Τα πλεονεκτήματα ωστόσο του ελέγχου
του ρυθμού είναι καλύτερος έλεγχος της συχνότητας,
συμμετοχή του κολπικού λακτίσματος στον καρδιακό
κύκλο, καλύτερη αντοχή στην κόπωση και μικρότερο
κίνδυνο για θρομβοεμβολές.
Το ιδανικό αντιαρρυθμικό φάρμακο θα πρέπει με
ασφάλεια, χωρίς προαρρυθμικές δράσεις, και αποτελεσματικά, να τερματίζει ή να προλαμβάνει την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με και χωρίς δομική καρδιακή νόσο, να μην έχει εκσεσημασμένη αρνητική ινότροπη δράση ή αλληλεπίδραση με τα
αντιπηκτικά και να παρέχει ικανοποιητικό έλεγχο της
κοιλιακής συχνότητας κατά την διάρκεια των παροξυσμών. Αυτό το αντιαρρυθμικό φάρμακο δυστυχώς
δεν υπάρχει ακόμη. Το αντιαρρυθμικό φάρμακο που
εκπληρεί τα περισσότερα από τα ανωτέρω κριτήρια
είναι η αμιωδαρόνη, με το αρνητικό όμως των σοβαρότερων ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Στην προσπάθεια ανεύρεσης νεώτερων και ασφαλέστερων αντιαρρυθμικών φαρμάκων έγιναν προσπάθειες είτε τροποποίησης ήδη υπαρχόντων μορίων
όπως αυτό της αμιωδαρόνης με την αφαίρεση του
μορίου του ιωδίου είτε σε εντελώς νέες κατηγορίες
φαρμάκων όπως είναι οι εκλεκτικοί παράγοντες καθυστέρησης της κολπικής εκπόλωσης.
Το πρώτο και πιο γνωστό από τα νεώτερα αντιαρρυθμικά φάρμακα που ήδη έχει πάρει ένδειξη για
την θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής είναι η δρονεδαρόνη5. Η δρονεδαρόνη αποτελεί ένα δομικό ανάλογο
της αμιωδαρόνης, χωρίς τα ιωδιούχα υποκατάστατα,
με καλύτερο προφίλ ασφαλείας και παρόμοιο φάσμα
φαρμακολογικών δράσεων (β-αδρενεργικός, διαύλων
νατρίου και Ιkr διαύλων καλίου αποκλειστής). Η δρονεδαρόνη παρουσιάζει ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες
και από τις τέσσερις κατηγορίες της ταξινόμησης κατά
Vaughan- Williams. Αναστέλλει τα ρεύματα καλίου και
με τον τρόπο αυτό παρατείνει το δυναμικό ενεργείας
και την ανερέθιστη περίοδο (τάξη ΙΙΙ). Αναστέλλει τους
διαύλους νατρίου (τάξη Ιb), καθώς και τους διαύλους
ασβεστίου (τάξη ΙV) καθώς και μη-ανταγωνιστική αντιαδρενεργική δράση6,7. Η δρονεδαρόνη έχει μελετηθεί με
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινικών μελετών και έχει
αποδείξει τόσο την ικανότητα πρόληψης της επανεμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής μετά από επιτυχή καρδιομετατροπή,8,9 όσο και την αποτελεσματικότητά της
στην μείωση του κινδύνου εισαγωγής σε νοσοκομείο
με νοσήματα σχετιζόμενα με την κολπική μαρμαρυγή10. Συγκεκριμένα, παρουσίασε μείωση κατά 29% του
κινδύνου θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια και κατά
34% του σχετικού κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο σε σχέση με το εικονικό φάρμακο που συγκρίθηκε. Παρόλα αυτά όμως η δρονεδαρόνη στη μοναδική μελέτη σύγκρισης με την αμιωδαρόνη,εμφανίζεται
σαφώς λιγότερο αποτελεσματική στην μείωση της
επανεμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, έχοντας όμως
λιγότερες ανεπιθύμητες παρενέργειες, ιδιαίτερα όσον
αφορά τον θυρεοειδή και το νευρικό σύστημα, καθώς
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και δεν παρουσίασε αλληλεπίδραση με τα αντιπηκτικά11. Ένα άλλο σημείο που χρήζει προσοχής στην
χρήση της δρονεδαρόνης είναι η αύξηση των θανάτων
που παρατηρήθηκε κατά την χρήση του φαρμάκου σε
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια λειτουργικού σταδίου κατά NYHA III και IV, κυρίως λόγω επιδείνωσης
των συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας με αποτέλεσμα να αντενδείκνυται η χορήγησή της σε αυτήν
την κατηγορία ασθενών12. Άλλα παράγωγα της αμιωδαρόνης που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών μελετών είναι η σελιβαρώνη13 και η
βουδιοδαρώνη, η οποία αναμένεται να έχει παρόμοια
δραστικότητα με την αμιωδαρόνη χωρίς όμως τις παρενέργειες που οφείλονται στην χρόνια χορήγηση και
την εναπόθεση στους ιστούς14.
Μία νέα ελκυστική πρόταση στην θεραπεία της
κολπικής μαρμαρυγής αποτελούν οι παράγοντες που
επιβραδύνουν εκλεκτικά την επαναπόλωση των κόλπων ( Atrial Repolarization Delaying Agents – ARDA ). Οι
παράγοντες αυτοί παρουσιάζουν υψηλή και εκλεκτική
συγγένεια στους ιοντικούς διαύλους που εμπλέκονται
στην διαδικασία επαναπόλωσης του κολπικού μυοκαρδίου. Ο κυριότερος εκπρόσωπος αυτής της κατηγορίας είναι το βερνακαλάντ (Vernakalant ) η ενδοφλέβια μορφή του οποίου έλαβε ήδη ένδειξη για την άμεση
καρδιομετατροπή κολπικής μαρμαρυγής προσφάτου
ενάρξεως5. Η χορήγηση βερνακαλάντ αποδείχθηκε πιο
γρήγορη από την αμιωδαρόνη όσον αφορά την καρδιομετατροπή της κολπικής μαρμαρυγής σε φλεβοκομβικό
ρυθμό, 51.7% των ασθενών που έλαβαν βερνακαλάντ
έναντι μόλις 5.2% αυτών που έλαβαν αμιωδαρόνη τα
πρώτα 90 λεπτά μετά την χορήγηση (p<0.0001) 15 .
Τέλος νεώτερα αντιαρρυθμικά με τελείως νέους
μηχανισμούς δράσης βρίσκονται ήδη στο στάδιο πειραματικών μελετών όπως αντιαρρυθμικά πεπτίδια,
αναστολείς της αντλίας Na+/Ca+2, τροποποιητές των
συνδετικών κενών, gap junction modifiers, JTV 519, κολπικοί αναστολείς των ρευμάτων καλίου ακετυλοχολινο-ρυθμιζόμενοι, καθώς και μη αντιαρρυθμικά φάρμακα που παρουσιάζουν όμως αντιαρρυθμικές ιδιότητες
όπως για παράδειγμα η ρανολαζίνη που καταστέλλει
τις πρώιμες επαναπολώσεις.
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Τα αιμοπετάλια έχουν θεμελιώδη ρόλο στην παθοφυσιολογία των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων
(ΟΣΣ) (ασταθής στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου)
καθώς η ρήξη ή η εξέλκωση της αθηρωματικής πλάκας
οδηγούν σε έκθεση του υπενδοθηλιακού ιστού στην
κυκλοφορία του αίματος και συνοδεύονται από προσκόλληση, ενεργοποίηση και συσσώρευση των αιμοπεταλίων που συμμετέχουν στον σχηματισμό θρόμβου. Συγχρόνως με τη δημιουργία του αιμοπεταλιακού
θρόμβου ενεργοποιείται ο πηκτικός μηχανισμός του
αίματος: απελευθερώνεται ιστικός παράγοντας και ο
παράγοντας πήξης Χ ενεργοποιείται σε παράγοντα
Χα που οδηγεί στη δημιουργία θρομβίνης (παράγοντας
ΙΙα). Η θρομβίνη μετασχηματίζει το ινωδογόνο σε ινώδες, ενεργοποιεί τον παράγοντα ΧΙΙΙ που σταθεροποιεί τον ινώδη θρόμβο και δρα ως ισχυρό ερέθισμα για
την συσσώρευση των αιμοπεταλίων1. Μόρια θρομβίνης ενσωματώνονται στους θρόμβους και μπορούν να
αποτελέσουν εστία επαναθρόμβωσης (επαναπόφραξη
ή επανέμφραγμα) όταν ο θρόμβος υφίσταται αυτόματη ή φαρμακευτικά επαγόμενη ινωδόλυση. Κατά αναλογία, ενεργοποιημένα αιμοπετάλια συμβάλλουν στην
ανάπτυξη δευτερογενούς ισχαιμίας μετά από ένα
ΟΣΣ που αντιμετωπίζεται με διαδερμική στεφανιαία
αγγειοπλαστική και κυρίως, με ενδοστεφανιαία εμφύτευση stent. Για αυτούς τους λόγους η αποτελεσματική
αντιαιμοπεταλιακή και αντιπηκτική αγωγή αποτελούν
ακρογωνιαίους λίθους στην πρωτογενή και δευτερογενή αντιμετώπιση της αθηροθρομβωτικής νόσου και
νέα φάρμακα συνεχώς προστίθενται στην θεραπευτική μας φαρέτρα.
Η ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) χρησιμοποιείται περισσότερο από πενήντα χρόνια ως αποτελεσματικό, φτηνό και αρκετά ασφαλές αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο καθώς μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος
του μυοκαρδίου και ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, μειώνει τα αγγειακά φαινόμενα και
την θνητότητα ασθενών με αγγειακή νόσο. H διπλή
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με συγχορήγηση ασπιρίνης/

κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με ΟΣΣ μειώνει τη νοσηρότητα και θνησιμότητα σε περίπτωση συντηρητικής
αντιμετώπισης ή διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης (PCI) και συστήνεται για τουλάχιστον 12 μήνες σε
ασθενείς με ΟΣΣ ή ασθενείς που έλαβαν επικαλυμμένο
stent. Η κλοπιδογρέλη είναι θειενοπυριδίνη 2ης γενιάς
που εκλεκτικά και μη αναστρέψιμα αναστέλλει τον
υποδοχέα P2Υ12 των ADP υποδοχέων των αιμοπεταλίων, παρουσιάζει όμως περιορισμούς σε ότι αφορά
τη χρήση της: συνοδεύεται από αυξημένο αιμορραγικό
κίνδυνο σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε
χειρουργείο, προκαλεί μόνο σε ποσοστό 30-40% αναστολή συσσώρευσης των αιμοπεταλίων, είναι προφάρμακο που μεταβολίζεται στο ήπαρ και έχει καθυστερημένη έναρξη δράσης. Η χρήση των αναστολέων
γλυκοπρωτεϊνικών υποδοχέων GPIIbIIIa (GPI) που επίσης αναστέλλουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων
συστήνεται σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΟΣΣ που
υποβάλλονται σε PCΙ, σε συνδυασμό πάντα με ασπιρίνη/κλοπιδογρέλη προσφέροντας επιπρόσθετη αντιαιμοπεταλιακή δράση2.
Το μέγιστο αντιαιμοπεταλιακό αποτέλεσμα επιχειρούν να επιτύχουν νέα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα όπως η πρασουγρέλη. Η πρασουγρέλη είναι
θειενοπυριδίνη που αναστέλλει τον υποδοχέα P2Υ12,
έχει 10πλάσια in vivo δραστικότητα από την κλοπιδογρέλη και σπάνια συνοδεύεται από το φαινόμενο
της αντίστασης στην συσσώρευση των αιμοπεταλίων
(PRINCIPLE-TIMI 44). Στην μελέτη TRITON-TIMI 38 κατά
την οποία ασθενείς με ΟΣΣ υποβλήθηκαν σε PCI και
τυχαιοποιήθηκαν σε πρασουγρέλη έναντι κλοπιδογρέλης, η χορήγηση πρασουγρέλης συνοδεύτηκε από στατιστικά σημαντικά μειωμένη συχνότητα θανάτου από
καρδιαγγεακά αίτια, μη θανατηφόρα εμφράγματα ή
εγκεφαλικά επεισόδια με αυξημένο όμως τον κίνδυνο
αιμορραγικών επεισοδίων και θανατηφόρων αιμορραγιών. Έχουν περιγραφεί τρεις ομάδες ασθενών με αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο στις οποίες αντενδείκνυται η χορήγηση πρασουγρέλης: ασθενείς με παροδικό
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ή μόνιμο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ηλικίας άνω
των 75 ετών και σωματικού βάρους <60 kg3.
Ανάλογο της τριφωσφορικής αδενοσίνης το cangrelor
προκαλεί αναστρέψιμη αναστολή του υποδοχέα P2Υ12
των αιμοπεταλίων. Το γεγονός ότι χορηγείται ενδοφλέβια, επιτυγχάνει ταχεία έναρξη δράσης και έχει μικρό
χρόνο ημίσειας ζωής καθιστά το cangrelor ιδιαίτερα ελκυστικό στις PCI, όμως οι μελέτες CHAMPION-PCI και
CHAMPION-PLATFORM δεν έδειξαν ανωτερότητα του
cangrelor σε σχέση με την κλοπιδογρέλη. Νέο υπό μελέτη
αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο είναι και το ticagrelor, μια
μη θειενοπυριδίνη που χορηγείται per os και αναστέλλει τον υποδοχέα P2Υ12 χωρίς να χρειάζεται ηπατικό
μεταβολισμό. Η αποτελεσματικότητα του ticagrelor4 διερευνήθηκε στις μελέτες DISPERSE-2 και PLATO όπου
βρέθηκε ότι συγκρινόμενο με την κλοπιδογρέλη είναι
πιο δραστικό στη μείωση επίπτωσης θανάτου χωρίς
να αυξάνει μείζονες αιμορραγίες. Το γεγονός όμως ότι
η χρήση του ticagrelor σχετίζεται με αναστρέψιμη αύξηση των τιμών ουρίας και ουρικού οξέος, δύσπνοια και
βραδυκαρδία οδηγούν σε μεγάλη συχνότητα διακοπής
του φαρμάκου, μικρή συμμόρφωση των ασθενών που
επιδρούν προφανώς δυσμενώς στα μακροπρόθεσμα
αποτελέσματά του.
Η αντιπηκτική αγωγή με χρήση κλασικής μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης (UFH) και ηπαρίνης χαμηλού
μοριακού βάρους (LMWH) βελτιώνει την πρόγνωση
των ασθενών με ΟΣΣ όταν χορηγείται σε συνδυασμό με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Υπάρχουν όμως
ορισμένοι περιορισμοί στη χρήση αυτών των παραγόντων όπως η ανάγκη για εργαστηριακή παρακολούθηση ή το γεγονός ότι δεν επιτυγχάνουν πλήρες αντιπηκτικό αποτέλεσμα. Νεώτεροι αντιπηκτικοί παράγοντες5,6,7 στοχεύουν στη θρομβίνη (άμεσοι αναστολείς
θρομβίνης, DTIs) και σε άλλα σημεία του καταρράκτη
της πήξης (αναστολείς του παράγοντα Χα). Οι DTIs
απενεργοποιούν τη θρομβίνη περιορίζοντας τη θρομβογένεση, την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του
θρόμβου αλλά μειώνουν και την ενεργοποίηση των
αιμοπεταλίων. Δεν σχετίζονται με ανοσο-επαγόμενη
θρομβοκυτοπενία, έχουν καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα
και προβλέψιμη αντιπηκτική δράση. Ανάλογα με το αν
συνδέονται μόνο με την ενεργό καταλυτική θέση της
θρομβίνης ή όχι διακρίνονται σε μονοσθενή (argatroban,
dabigatran) και δισθενή (hirudin, bivalirudin). Η χρήση
της bivalirudin περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες
οδηγίες για τις ‘μη-υψηλού κινδύνου’ PCI και ειδικότερα σε ασθενείς υψηλού αιμορραγικού κινδύνου. Το
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argatroban είναι εγκεκριμένο στις ΗΠΑ και σε ορισμένες
ευρωπαϊκές χώρες για ασθενείς που υποβάλλονται
σε PCI με κίνδυνο ΗΙΤ ενώ το dabigatran εγκρίθηκε ως
προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή στην κολπική μαρμαρυγή και μένει να δοκιμαστεί στα ΟΣΣ. Στους αναστολείς του παράγοντα Χα ανήκει το fondaparinux, η
otamixaban και τα από του στόματος χορηγούμενα
apixaban και rivaroxaban. Στην OASIS-6 και σε υποανάλυση της OASIS-5 η χρήση του fondaparinux συνδέθηκε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα οπότε η
χρήση του περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες ως μονοθεραπεία για την συντηρητική αντιμετώπιση των NSTE-ACS και STEMI και σε συνδυασμό με
UFH όταν επιλέγεται PCI. Πειραματικά μοντέλα χρήσης
της otamixaban δείχνουν αυξημένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη επαναστένωσης σε σχέση με την
ηπαρίνη, μελέτες φάσης ΙΙ δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των συγκεκριμένων αντιπηκτικών παραγόντων και αναμένονται περαιτέρω μελέτες φάσης
ΙΙΙ. Οι apixaban και rivaroxaban ελέγχονται σε μελέτες
φάσης ΙΙΙ που αφορούν στην πρόληψη εγκεφαλικών
επεισοδίων σε κολπική μαρμαρυγή και/ή δευτερογενή
πρόληψη μετά από ΟΣΣ.
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Οι ενδείξεις χρησιμοποίησης της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς:
Απεικονιστικός έλεγχος της βιωσιμότητας του Μυοκαρδίου
ΘΜ Κρατημένος
Ακτινοδιαγνωστής, Επιμελητής Β’, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός –
Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας

SUMMARY
Kratimenos MT. Indications for the use of Cardiac MRI: Diagnostic imaging for the assessment of myocardial
viability. In the last few years Cardiac Magnetic Resonance Imaging has been established as a reliable non invasive
imaging modality for the assessment of heart diseases being the gold standard method for some of them. The contribution of this method is indisputable regarding coronary artery disease, especially in post-infarction patients where viable
myocardium can be distinguished / exhibited, as well as microvascular obstruction following myocardial infarction
through diffusion techniques. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 252-260, 2011.
Key words: cardiac magnetic resonance imaging, myocardium viability, myocardium diffusion

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο μαγνητικός συντονισμός της καρδιάς τα τελευταία χρόνια έχει καταξιωθεί διεθνώς ως μια αξιόπιστη μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδος για την μελέτη των παθήσεων της καρδιάς αποτελώντας για κάποιες από αυτές
τη χρυσή μέθοδο. Ειδικά στη στεφανιαία νόσο η συμβολή της μεθόδου είναι σημαντική καθώς είναι σε θέση να
αναδείξει το βιώσιμο μυοκάρδιο σε μετεμφραγματικούς ασθενείς, καθώς και τη μικροαγγειακή απόφραξη που
ακολουθεί το έμφραγμα του μυοκαρδίου μέσω της τεχνικής διάχυσης του μυοκαρδίου. Νοσοκομειακά Χρονικά,
73, Συμπλήρωμα, 252-260, 2011.
Λέξεις κλειδιά: μαγνητικός συντονισμός καρδιάς, βιωσιμότητα μυοκαρδίου, διάχυση μυοκαρδίου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν το σημαντικότερο αίτιο θανάτου στις ΗΠΑ και πολλά άλλα
κράτη, απορροφούν δε σημαντικό μέρος από τα κεφάλαια που προορίζονται για τον τομέα της υγείας,
αποτελώντας ένα σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό
πρόβλημα.
Ο πλήρης διαγνωστικός έλεγχος αυτών των παθήσεων συχνά είναι χρονοβόρος και αυξημένου κόστους,
καθώς απαιτεί μια σειρά εξετάσεων που περιλαμβάνει διαφορετικές απεικονιστικές ή άλλες μεθόδους.
Σε σχέση με τις κλασσικές απεικονιστικές μεθόδους
ο μαγνητικός συντονισμός της καρδιάς αποτελεί μια
μη επεμβατική μέθοδο που επιτρέπει τη συνδυασμένη
μελέτη τόσο της καρδιακής ανατομίας (εσωτερικές κοι-

λότητες, πάχος μυοκαρδίου, στεφανιαία αγγεία) όσο
και της λειτουργικότητας (κινητικότητα τοιχώματος,
λειτουργία των βαλβίδων, διάχυση μυοκαρδίου, ροή
στεφανιαίων).
Τα πλεονεκτήματα του μαγνητικού συντονισμού
στην απεικόνιση της καρδιάς είναι ότι πρόκειται για
μια μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδο, χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία, που έχει απεριόριστη πρόσβαση
στον θωρακικό κλωβό, με δυνατότητα απεικόνισης σε
πολλαπλά επίπεδα και με καλή αντίθεση των ιστών.
Η σωστή χωρική και χρονική διακριτική αντίθεση
είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη εξέταση καρδιάς με μαγνητικό συντονισμό. Σε συνδυασμό με τις
βελτιώσεις στα λειτουργικά συστήματα( π.χ. καλύτερη
ομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου, ταχύτερη αλλαγή

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

των βαθμιδωτών πεδίων, πιο ευαίσθητα στη λήψη σήματος πηνία) η απεικόνιση της καρδιάς με μαγνητικό
συντονισμό, έχει ωφεληθεί τα τελευταία 20 χρόνια και
από την εισαγωγή του συστήματος σύγχρονης ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής και την ανάπτυξη
ταχέων ακολουθιών με συγκράτηση της αναπνοής.
Ορισμένες ενδείξεις για την απεικόνιση της καρδιάς με το μαγνητικό συντονισμό είναι ήδη καλά τεκμηριωμένες, ενώ άλλες αυτή τη στιγμή περνάνε από
το ερευνητικό στάδιο, στο στάδιο της κλινικής εφαρμογής.
Παρόλο που μια μορφολογική μελέτη της καρδιάς
είναι δυνατό να γίνει με ένα μαγνητικό πεδίο ισχύος
1Τ, οι κορυφαίες ακτινολογικές και καρδιολογικές εταιρείες προτείνουν και έχει πλέον γίνει κοινή πρακτική
στην κλινική καθημερινότητα η απεικόνιση με μαγνητικό πεδίο να γίνεται με πεδίο ισχύος 1,5Τ, και βαθμιδωτά πεδία 20 m T/m ή περισσότερο. Ειδικά η λήψη
ταχέων ακολουθιών με καταστολή του σήματος του
λίπους, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό κλάσμα σήματος προς θόρυβο, με πολύ μεγάλη ομοιογένεια του
μαγνητικού πεδίου.
Διάφοροι κατασκευαστές παράγουν συστήματα
MRI ειδικά για την απεικόνιση του καρδιοαγγειακού
συστήματος, με ισχύ των βαθμιδωτών πεδίων ίση με
60 m T/m ή και περισσότερο και μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα. Σε ορισμένα δε εξειδικευμένα κέντρα, οι εξετάσεις MRI της καρδιάς πραγματοποιούνται πλέον με συστήματα που έχουν ισχύ μαγνητικού
πεδίου 3.0 Τ.
Οι εξετάσεις της καρδιάς με τη μέθοδο του μαγνητικού συντονισμού για να θεωρούνται υψηλής ποιότητας πρέπει να έχουν τα εξής εξειδικευμένα τεχνικά
και λογιστικά χαρακτηριστικά:
• Εξελιγμένες ακολουθίες για την απεικόνιση της
καρδιάς και ειδικά προγράμματα για την ποσοτική λειτουργική μελέτη.
• Ένα εξειδικευμένο πηνίο ( πηνίο καρδιάς).
• Συστήματα ηλεκτροκαρδιακής καταγραφής, αυτόματης μέτρησης της πίεσης και οξυμετρίας
συμβατά με το μαγνήτη.
• Έ να συμβατό με το μαγνήτη εγχυτή για τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (ρυθμός ροής
≥3Ml/s)
•Μ
 ια συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκου
για την απεικόνιση υπό συνθήκες φαρμακευτικού
stress
• Τμήμα επειγόντων στελεχωμένο με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και τον απαραίτητο εξοπλισμό.
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Η εξέταση της καρδιάς με τη μέθοδο του μαγνητικού συντονισμού μπορεί να γίνει με τον εξεταζόμενο
σε ύπτια αλλά και σε πρηνή θέση. Η πρηνής θέση είναι
λιγότερο βολική για τον άρρωστο αλλά μειώνει τα τεχνικά σφάλματα από την αναπνοή κατά τη διάρκεια
της λήψης των δεδομένων. Πάντως η ύπτια θέση αποτελεί σήμερα τον κλασσικό τρόπο τοποθέτησης των
αρρώστων στην καθημερινή κλινική πράξη.
Ένα πηνίο σώματος δεν είναι αρκετά ευαίσθητο
για την απεικόνιση της καρδιάς με ΜΣ. Τα πηνία επιφανείας έχουν μικρότερο πεδίο απεικόνισης(FOV) με
μεγαλύτερο συντελεστή σήματος προς θόρυβο (SNR),
καθιστώντας τα ικανά να απεικονίζουν δομές της
καρδιάς που βρίσκονται κοντά στο θωρακικό τοίχωμα. Ένα μονό πρόσθιο πηνίο επιφάνειας ωστόσο δεν
επαρκεί για την απεικόνιση των κόλπων, της κατιούσης θωρακικής αορτής, και των μεγάλων ενδοθωρακικών αγγειακών δομών στους ενήλικες. Τα κλιμακούμενης παράταξης πηνία (phased array coils) συνδυάζουν
υψηλό SNR και μεγάλο FOV. Οι ιστοί κοντά στο πηνίο
θα έχουν υψηλότερη ένταση σήματος σε σχέση με εκείνους μακρύτερα από το πηνίο. Ένα φίλτρο ομογενοποίησης μπορεί εν μέρη να αντισταθμίσει αυτές τις
διαφορές. Οι πιο σύγχρονοι μαγνητικοί τομογράφοι
έχουν συστήματα πηνίων ειδικά για το όργανο στόχο.
Αυτά τα συστήματα είναι βελτιωμένα για την απεικόνιση της καρδιάς και αποτελούνται από πολυκαναλικά πηνία που εκτείνονται τόσο στο πρόσθια όσο και
την οπίσθια επιφάνεια του θωρακικού τοιχώματος.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Στο τμήμα μαγνητικού τομογράφου του Νοσοκομείου ο Ευαγγελισμός έχουν εξεταστεί για μαγνητική τομογραφία καρδιάς από τον Ιανουάριο του 2007 μέχρι
και το Δεκέμβριο του 2010, 293 ασθενείς, εκ των οποίων 180 άρρενες (μέση ηλικία 42,3 έτη, ο γηραιότερος
εξεταζόμενος ηλικίας 79 ετών και ο νεότερος 16 ετών)
με διάφορες κλινικές ενδείξεις. Η εξέταση πραγματοποιείται με σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο GE SIGNA
EXCITE ισχύος 1,5 Tesla, ενώ έχει εγκατασταθεί ειδικό
καρδιολογικό λογισμικό επεξεργασίας των εξετάσεων
(Report-card) σε σταθμό εργασίας για τον λειτουργικό
έλεγχο.
Για την αποφυγή ψευδοείδωλων η λήψη εικόνων
πραγματοποιείται με ηλεκτροκαρδιογραφικό συγχρονισμό και με τεχνικές συγκράτησης της αναπνοής.
Ηλεκτρόδια καρδιογραφήματος συμβατά με το μαγνήτη φτιαγμένα από άνθρακα ή γραφίτη, κλεισμένα
σε εύκαμπτο πλαστικό περίβλημα, τοποθετούνται στην
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πρόσθια θωρακική επιφάνεια του ασθενούς (αφού καθαριστεί η επιφάνεια του σώματος που θα προσκολληθούν
και απομακρυνθούν τυχόν τρίχες από το δέρμα). Τα αυτοκόλλητα των ηλεκτροδίων τοποθετούνται αριστερά
από το στέρνο στο ύψος του τέταρτου μεσοπλεύριου
διαστήματος, κατά μήκος της μεσοκλειδικής γραμμής και
στην πρόσθια μασχαλιαία γραμμή. Όσο πιο προσεκτικά
γίνεται η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων τόσο καλύτερη
είναι η λήψη σήματος του ΗΚΓ και κατά συνέπεια υψηλότερης ποιότητας οι παραγόμενες εικόνες.
Επίσης εφαρμόζονται τεχνικές εξέτασης με συγκράτηση της αναπνοής ώστε να μειωθούν τα αναπνευστικά τεχνικά σφάλματα χωρίς να επιμηκυνθεί
σημαντικά την εξέταση. Η λήψη δεδομένων με τη συγκράτηση της αναπνοής σε φάση εκπνοής φαίνεται
να είναι πιο εύκολη στην αναπαραγωγή από τη λήψη
δεδομένων σε φάση εισπνοής.
Το συνηθισμένο πρωτόκολλο απεικόνισης των
ασθενών που προσέρχονται στο τμήμα του μαγνητικού τομογράφου του Νοσοκομείου ο Ευαγγελισμός για
να πραγματοποιήσουν εξέταση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς περιλαμβάνει:
1) Αναγνωριστικές τομές σε τρία επίπεδα που παρέχουν ένα γρήγορο ανατομικό προσανατολισμό των
οργάνων του θώρακα και χρησιμεύουν στο σχεδιασμό
(εικ 1).
2) Ανατομικές ακολουθίες κατά τον εγκάρσιο άξονα
που καλύπτουν από το ύψος του διαφράγματος μέχρι
και το ύψος του αορτικού τόξου για την ανάδειξη της
ανατομίας των καρδιακών κοιλοτήτων και των αγγείων του μεσοθωρακίου (double inversion recovery TSE/
FSE, TR = 2 R-R intervals, TE = 5 msec GE; Slice thickness =
5 mm Interslice gap = 5 mm FOV = 28 cm)
3) Υπερταχείες ακολουθίες βαθμιδωτών πεδίων
μονής τομής κατά τον επιμήκη άξονα της καρδιάς, τον
ψευδο-βραχύ άξονα της καρδιάς και σε προβολή τεσσάρων κοιλοτήτων (εικ. 2)
4) Κινηματική μελέτη με ειδικές cine (white blood)
ακολουθίες (FIESTA TR = 3.5 msec ; TE = minimum, Flip
angle = 45–70° Slice thickness = 8 mm Interslice gap =
2 mm FOV = 36–40 cm 16–20 τομές) κατά τον αληθή
βραχύ άξονα της καρδιάς καθώς σε αληθή προβολή
4 κοιλοτήτων (εικ. 3), για την ογκομετρική μελέτη των
κοιλοτήτων, την ανάδειξη και ημιποσοτική εκτίμηση
βαλβιδικής ανεπαρκείας, στενώσεων και διαφυγών.
5) Cine ακολουθίες ροομετρίας και μέτρησης ταχύτητας με κωδικοποίηση φάσης, βαθμιδωτών πεδίων,
ευαίσθητες στη ροή του αίματος με καρδιακό συγχρονισμό σε κάθετο επίπεδο προς τον επιμήκη άξονα

της ανιούσας αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας
για την ανάδειξη και ποσοτικοποίηση ανεπάρκειας,
στενώσεων, πνευμονικής και συστηματικής παροχής,
υπερφόρτωσης όγκου ή πίεσης, διαφυγών (εικ. 4). Πρόκειται για ειδικές ακολουθίες που επιτρέπουν την λήψη
ανατομικών όσο και των αντίστοιχων δυσδιάστατων
χαρτών ταχυτήτων και την άμεση μέτρηση ταχύτητας
ροής, καθώς και υπολογισμού της κλίσης πίεσης βάσει
της τροποποιημένης εξίσωσης του Bernoulli: Δp=4v²
(όπου Δp είναι η κλίση πίεσης και v η μετρούμενη ταχύτητα). (εικ. 5).
6) Τ2 ζυγισμένες ακολουθίες κατά τον αληθή βραχύ άξονα της καρδιάς ή σε προβολή 4 κοιλοτήτων,
STIR (short-tau inversion recovery) για την ανάδειξη του
οιδήματος στο μυοκάρδιο.
7) Ανατομικές ακολουθίες κατά τον αληθή βραχύ
άξονα της καρδιάς ή σε προβολή 4 κοιλοτήτων (double
inversion recovery TSE/FSE, TR = 2 R-R intervals, TE = 5
msec GE; Slice thickness = 5 mm Interslice gap = 5 mm
FOV = 28 cm) καθώς και ακολουθίες καταστολής του
σήματος του λίπους για την ανάδειξη πιθανών εστιών
λιπώδους αντικατάστασης του μυοκαρδίου ή άλλων
παθολογικών οντοτήτων.
8) Κατά περίσταση η εξέταση μπορεί να συμπληρωθεί με ειδική ακολουθία cine με πλέγμα προκορεσμού κατά τον βραχύ άξονα της καρδιάς (myocardial
tissue tagging), που μετατρέπει τον καρδιακό ιστό σε
κύβους μαγνήτισης, στο ύψος της μεσότητας των κοιλιών . Με την ανάλυση της παραμόρφωσης του πλέγματος εκτιμάται
a. η κινητικότητα,
b. η στροφική κίνηση και
c. οι δυνάμεις ελκυσμού και σύνθλιψης του μυοκαρδίου
9) Αγγειογραφία των αγγείων του μεσοθωράκιου
με χορήγηση σκιαγραφικού, ή ειδικές ακολουθίες διάχυσης του μυοκαρδίου.
10) Και τελειώνοντας ακολουθίες IR (inversion
recovery) μετά τη χορήγηση ενδοφλέβιας παραμαγνητικής ουσίας για την ανάδειξη καθυστερημένης πρόσληψης παραμαγνητικής ουσίας από το μυοκάρδιο
(DE, delayed enhancement) σε περιπτώσεις:
• πρόσφατου εμφράκτου
• ίνωσης από παλαιότερο έμφρακτο,
• προσβολής του μυοκαρδίου από συστηματική νόσο,
• νόσους του περικάρδιου
• μυοκαρδίτιδας
Ο συνολικός χρόνος για την διενέργεια μιας εξέτασης μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς με την πρου-
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πόθεση της συνεργασίας στις αναπνοές από μέρους
του εξεταζόμενου, συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 30-40
λεπτών, ενώ τουλάχιστον 20 λεπτά ενασχόλησης του
ακτινοδιαγνώστη απαιτούνται στη συνέχεια για την
επεξεργασία της με το ειδικό καρδιολογικό λογισμικό
στο σταθμό εργασίας για τη λειτουργική μελέτη και
την τελική διάγνωσή της.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) ανήκει στις κυρίαρχες
αιτίες θανάτου στις βιομηχανικές χώρες. Δίπλα στις
“gold-standard” εξετάσεις που είναι η στεφανιογραφία,
οι μελέτες πυρηνικής καρδιολογίας – SPECT και PETο μαγνητικός συντονισμός προσφέρει περιεκτικές μη
επεμβατικές διαγνωστικές δυνατότητες στην εκτίμηση
της ισχαιμικής καρδιακής νόσου.
Ο μαγνητικός συντονισμός έχει διάφορες εφαρμογές στην πρωτογενή διάγνωση της ΣΝ:
• Ογκομετρία και συνολική λειτουργία του μυοκαρδίου
• Α ναγνώριση και ποσοτικοποίηση των ανωμαλιών άρδευσης του μυοκαρδίου με απεικόνιση διάχυσης του μυοκαρδίου σε πρώτο χρόνο είτε σε
ηρεμία είτε υπό φαρμακευτική κόπωση ( αδενοσίνη, διπυριδαμόλη)
• Α ναγνώριση ανωμαλιών κινητικότητας των τοιχωμάτων του μυοκαρδίου με απεικόνιση χωρίς ή υπό φαρμακευτική κόπωση ( high –dose
dobutamine stress imaging)
• Ά μεση απεικόνιση στενώσεων των στεφανιαίων
με MR στεφανιογραφία
Επιπλέον ο μαγνητικός συντονισμός έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση του εμφράγματος
του μυοκαρδίου και στην εκτίμηση της βιωσιμότητας
του μυοκαρδίου σε ασθενείς με διαπιστωμένη ΣΝ.
Τρεις διαφορετικές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν
σε αυτού του είδους την εξέταση:
• Απεικόνιση υπό φαρμακευτική κόπωση με χαμηλή δόση δοβουταμίνης
• Κ αθορισμός του τελοδιαστολικού πάχους τοιχώματος
• Ε κτίμηση του σήματος από λειτουργικά παθολογικές περιοχές του μυοκαρδίου μετά την χορήγηση γαδολινίου (καθυστερημένη σκιαγραφική
ενίσχυση)

Ογκομετρία και συνολική λειτουργία του μυοκαρδίου
Αντίθετα με τον καθετηριασμό για την κοιλιογρα-
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φία και την υπερηχοκαρδιογραφία, στη μαγνητική
τομογραφία καρδιάς δεν απαιτείται ένα γεωμετρικό
μοντέλο. Λόγω αυτού του πλεονεκτήματος, η MRI έχει
γίνει η χρυσή μέθοδος για τον υπολογισμό της λειτουργίας της καρδιάς και της μάζας του μυοκαρδίου.
Η λειτουργική μελέτη της καρδιάς βασίζεται στη
μέτρηση της συνολικής λειτουργίας του μυοκαρδίου,
με υπολογισμό των παραμέτρων και όγκων τόσο της
δεξιάς όσο και της αριστερής κοιλίας. Επιπρόσθετα
βασίζεται στην ανάλυση των περιοχικών λειτουργιών
του μυοκαρδίου και τον υπολογισμό της περιοχικής
κίνησης του μυοκαρδίου και του πάχους τοιχώματος.
Η κλασσική πρακτική είναι να ληφθούν κινηματικές ακολουθίες κατά τον βραχύ και τον κάθετο και
οριζόντιο επιμήκη άξονα της καρδιάς. Οι όγκοι των
κοιλιών μπορεί να υπολογιστούν σε ένα ή δύο επίπεδα με τη χρήση της μεθόδου μήκους-εμβαδού. Λάθος
αποτελέσματα λαμβάνονται όταν η μορφολογία της
κοιλίας δεν είναι ελιψοειδής, όπως για παράδειγμα
στις περιπτώσεις μετεμφραγματικής ίνωσης. Οι συνεχόμενες τομές κατά τον βραχύ άξονα της καρδιάς
έχουν το πλεονέκτημα ότι προσφέρουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση της γεωμετρίας της δεξιάς ή της
αριστερής κοιλίας.
Στην ανάλυση των κινηματικών ακολουθιών, η
πρώτη φάση που λαμβάνεται αμέσως μετά τον παλμό ορίζεται ως τελοδιαστολική φάση. Η φάση του καρδιακού κύκου στην οποία απεικονίζεται το μικρότερο
εύρος αυλού της αριστερής κοιλίας στο ύψος των
θηλοειδών μυών, ορίζεται ως τελοσυστολική φάση.
Αναλύοντας τις εικόνες στο ύψος των κολποκοιλιακών βαλβίδων, ο εξεταστής μπορεί να επαληθεύσει
την τελοδιαστολική φάση ( η τελευταία εικόνα πριν
να ανοίξει η αορτική βαλβίδα) και την τελοσυστολική
φάση ( η τελευταία εικόνα πριν το άνοιγμα της μιτροειδούς βαλβίδας).
Όταν η επεξεργασία γίνεται με ειδικό πρόγραμμα
ηλεκτρονικού υπολογιστή, το επικαρδιακό και το ενδοκαρδιακό περίγραμμα της αριστερής και δεξιάς κοιλίας σχεδιάζονται δια χειρός ή ημιαυτόματα ώστε το
να υπολογιστεί το εμβαδό της κοιλίας σε κάθε τομή.
Τα εμβαδά της κάθε τομής πολλαπλασιάζονται με το
πάχος τομής (≤10 χιλ.) για να υπολογιστεί ο τελοδιαστολικός όγκος (EDV) και ο τελοσυστολικός όγκος (ESV;
Μέθοδος Simpson).
Γνωρίζοντας τον τελοδιαστολικό και τελοσυστολικό όγκο μπορούμε να υπολογίσουμε στη συνέχεια τις
εξής λειτουργικές παραμέτρους των κοιλιών:
• Εξωθούμενος όγκος (SV)= EDV-ESV (ml)
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Οι ενδείξεις χρησιμοποίησης της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς:
Απεικονιστικός έλεγχος της βιωσιμότητας του Μυοκαρδίου

• Κλάσμα εξώθησης (EF)= SV/EDVX100(%)
Η μάζα μυκαρδίου Μ υπολογίζεται αφαιρόντας
τον επικάρδιο όγκο (Vepi) από τον ενδοκάρδιο (Vendo)
και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα με την σταθερά του βάρους του μυοκαρδίου, 1.05g/ml:
Μάζα μυοκαρδίου (Μ)= (Vepi-Vendo)/2 x1.05g/ml
(g).(εικ. 6)

Περιοχική τοιχωματική κίνηση
Η ανάλυση της περιοχικής κίνησης του τοιχώματος της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας μπορεί να
γίνει εξίσου σε προβολή κατά τον βραχύ και τον επιμήκη άξονα μιας δυναμικής κινηματικής μελέτης MRI.
Η ποσοτική ανάλυση των περιοχικών λειτουργικών
παραμέτρων- πάχος τοιχώματος σε τελοδιαστολική
φάση, πάχυνση τοιχώματος σε συστολική φάση και
ποσοστό πάχυνσης, απαιτεί ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικό επεξεργασίας).

Πολυτμηματικά μοντέλα
Είναι χρήσιμο για το σκοπό της ανάλυσης να κατηγοριοποιήσουμε την περιοχική κίνηση του τοιχώματος σε 4 βαθμούς κλινικής βαρύτητας: φυσιολογική
κινητικότητα, υποκινησία, ακινησία και δυσκινησία.
Η χρήση πολυτμηματικών μοντέλων συνιστάται
ώστε να επιτρέψει την αναπαραγωγή της ανάλυσης
και την αντικειμενική αναφορά των ευρημάτων. Καθιερωμένο μοντέλο αποτελεί το 17 τμημάτων μοντέλο που
προτείνεται από την American Heart Association.(εικ. 7)
Επίσης ένα μοντέλο 14 τμημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις κινηματικές ακολουθίες, μετά τη χορήγηση
γαδολινίου και στις αγγειογραφίες των στεφανιαίων
(εικ. 8)

Απεικόνιση διάχυσης του μυοκαρδίου
Επί του παρόντος η διάχυση του μυοκαρδίου είναι
συνήθως μια μελέτη αμέσως μετά την έγχυση παραμαγνητικής ουσίας, που βασίζεται στο αρχικό πέρασμα της παραμαγνητικής ουσίας από το μυοκάρδιο. Η
μελέτη μπορεί να γίνει τόσο σε συνθήκες ηρεμίας όσο
και κατά την φυσική ή φαρμακευτική κόπωση. Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάγνωση αιμοδυναμικά σημαντικής στεφανιαίας νόσου της καρδιάς,
αναδεικνύοντας περιοχές μειωμένης διάχυσης παραμαγνητικής ουσίας. Η αναδιανομή ή η μικροαγγειακή
απόφραξη που ακολουθεί το έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να διαγνωστεί αναλύοντας τη διάχυση του
μυοκαρδίου σε συνθήκες ηρεμίας. Άλλες εναλλακτικές

για παράδειγμα απεικόνιση με βάση τα επίπεδα του
οξυγόνου στο αίμα (BOLD) ή ο προσδιορισμός του spin,
βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.
Η ποσοτική εκτίμηση της διάχυσης του μυοκαρδίου απαιτεί υπεταχείες Τ1 ζυγισμένες single-shot GE
ακολουθίες με χρήση ενδοφλέβια χορηγούμενης παραμαγνητικής ουσίας και συγκράτηση της αναπνοής.
Η χρονική ανάλυση θα πρέπει να είναι μια λήψη για
κάθε δύο καρδιακούς παλμούς, συμπεριλαμβάνοντας
ένα σύνολο 40 ή περισσότερων λήψεων (πάχος τομής ≤10χιλ., με τρεις ή περισσότερες τομές ανά παλμό
της καρδιάς). Συνήθως το FOV είναι 380χιλ ή λιγότερο (μήτρα ≥128x76 pixels), με αποτέλεσμα το μικρότερο
pixel να έχει διαστάσεις 3.0x5.0. Μετά τη χορήγηση Τ1θετικής παραμαγνητικής ουσίας (π.χ. ≥0.025mmol GdDTPA/Kg βάρους του σώματος , με ρυθμό ≥3ml/sec), η
μελέτη σε πρώτο χρόνο μπορεί να γίνει σε προβολή
κατά τον βραχύ και τον επιμήκη άξονα.
Η χρονική μεταβλητότητα στην ένταση σήματος
του μυοκαρδίου κατά τη διάχυση του σκιαγραφικού
κατηγοριοποιείται ώστε να καθορίζονται οι παράμετροι της διάχυσης όπως το μέγιστο της ενίσχυσης του
σήματος, ο χρόνος εμφάνισης της ενίσχυσης, ο χρόνος
ως τη μέγιστη ενίσχυση και η κλίση πρόσληψης.

Ανάλυση
Οι εικόνες που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο
έχουν χαμηλό SNR λόγω του βραχέως TR. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα μια πενιχρή χωρική διακριτική ικανότητα και περιορίζει την δυνατότητα διάκρισης κατά
την κίνηση του υπενδοκάρδιακού και επικαρδιακού
μυοκαρδίου. Τα σκιαγραφικά που σήμερα χρησιμοποιούνται στο MRI διαχύονται στο μεσοκυττάριο χώρο
σε πρώτο χρόνο κάνοντας αναγκαία τη χρήση επιδιορθωτικών παραμέτρων για την ποσοτική ανάλυση.
Παρά τη διαθεσιμότητα ημιαυτόματων προγραμμάτων
ανάλυσης, μια εννιαία σταθερά δεν έχει ακόμη οριστεί
για την εκτίμηση των μελετών διάχυσης. Ως αποτέλεσμα η προτιμούμενη πρακτική στα εξειδικευμένα τμήματα είναι η οπτική εκτίμηση και ποιοτική ανάλυση
κατά τη μέγιστη ενίσχυση του μυοκαρδίου.
Η ανάπτυξη βελτιωμένων ακολουθιών με καλύτερη αντίθεση μέσω ενός μακρύτερου TR έχει κάνει δυνατή τη χρήση πολυτομικών τεχνικών για την εκτίμηση όλης της καρδιάς με χρονική διακριτική ικανότητα
μέχρι και 7 τομές ανά καρδιακό παλμό. Τυπικά αυτό
έχει ως αποτέλεσμα μια χωρική διακριτική ικανόττητα
περίπου 1.5x1.5 χιλ.στο πεδίο της εικόνας με πάχος
τομής 5-8 χιλ.
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Διάγνωση του εμφράγματος και εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου
Για τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο που είναι
υποψήφιοι παρέμβασης ή χειρουργικής στεφανιαίας
παράκαμψης, η ακριβής εκτίμηση της βιωσιμότητας
του μυοκαρδίου είναι προεξέχουσας σημασίας, δεδομένου του ρίσκου που συνοδεύει αυτές τις μεθόδους.
Οι επεμβάσεις επαναιμάτωσης προσφέρουν τοπική
και συνολική αποκατάσταση της λειτουργικότητας
του μυοκαρδίου μόνο σε βιώσιμο μυοκάρδιο

Εκστατικό και διαχειμάζων μυοκάρδιο
(Stunned and hibernating myocardium):
Δεδομένης της σημασίας της εκτίμησης της βιωσιμότητας, η απεικόνιση τοπικών ανωμαλιών σύσπασης
της αριστερής κοιλίας εξαιτίας μη βιώσιμου ουλώδους
ιστού είναι σημαντική στην έρευνα των μεταβολών του
μυοκαρδίου λογω ισχαιμίας. Ο μη βιώσιμος ουλώδης
ιστός πρέπει ναι διακριθεί από το ακίνητο αλλά βιώσιμο μυοκάρδιο το οποίο έχει επηρεασμένη συσταλτικότητα. Αυτός ο τύπος του μυοκαρδίου περιγράφεται
ως “stunned” (εκστατικό) ή “hibernating” (διαχειμάζων).
Ο όρος hibernating μυοκάρδιο αναφέρεται σε μια χρόνια μείωση της άρδευσης του μυοκαρδίου, όπου η συσταλτικότητα επηρεάζεται όμως ο μεταβολισμός του
μυοκαρδίου διατηρείται. Οι περιοχές αυτές μπορούν
να συμβάλλουν εκ νέου στην λειτουργία της καρδιάς ως αντλίας μετά την επαναιμάτωση της. Ο όρος
myocardial stunning αναφέρεται σε μια οξεία μεταισχαιμική κατάσταση μυοκαρδιακού shock, όπου παρά
την ικανοποιητική (έπανα)άρδευση, η λειτουργικότητα
του μυοκαρδίου εξακολουθεί να είναι επηρεασμένη για
μια περίοδο που ξεκινά αμέσως μετά την επαναάρδευση ( short-term stunning) και μπορεί να διαρκέσει
μέχρι και 4 εβδομάδες μετά (long-term stunning).
Τοπικές και συνολικές ανωμαλίες της κινητικότητας
των μυοκαρδιακών τοιχωμάτων μπορούν να αναγνωριστούν και να ποσοτικοποιηθούν με τον μαγνητικό συντονισμό με ακολουθίες GE άσπρου αίματος.
Το υγιές μυοκάρδιο εμφανίζει μια σχετική συστολική
πάχυνση της τάξεως του 60% με απόλυτη συστολική
πάχυνση μεγαλύτερη από 2mm. Και η σχετική και η
απόλυτη συστολική πάχυνση μειώνονται στις περιοχές του μυοκαρδίου με έμφρακτο. Συγκριτικές μελέτες
με 18F fluorodeoxyglucose (FDG) PET και μαγνητικό συντονισμό με κινηματικές ακολουθίες, έχουν δείξει πως
οι περιοχές με ήπια μειωμένη 18F –FDG δραστηριότητα
και φυσιολογική συστολική πάχυνση του μυοκαρδίου
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αντιπροσωπεύουν βιώσιμο μυοκάρδιο. Απουσία της
συστολικής πάχυνσης του μυοκαρδίου ανευρίσκεται
στο διαχειμάζων μυοκάρδιο καθώς και στο μυοκάρδιο
με ουλώδη ιστό, ενώ πολύ χαμηλή ή καθόλου 18F –FDG
δραστηριότητα σε συνδυασμό με απουσία συστολικής
πάχυνσης του τοιχώματος και σημαντική τοιχωματική λέπτυνση σηματοδοτεί μη βιώσιμο μυοκάρδιο μετά
από έμφραγμα.
Μέθοδοι: Τρεις μέθοδοι προς το παρόν χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου με μαγνητικό συντονισμό:
• Low-dose dobutamine stress imaging(απεικόνιση
υπό φαρμακευτική κόπωση με χαμηλή δόση δοβουταμίνης). Βιώσιμο μυοκάρδιο αλλά λειτουργικά ανώμαλο, εμφανίζει σύντομη βελτίωση της
συσταλτικότητας του ως απάντηση σε θετικό
ινότροπο φαρμακολογικό ερέθισμα
• Τελο-διαστολικό πάχος τοιχώματος ( EDWT). Το
τελο-διαστολικό πάχος τοιχώματος χρησιμοποιείται ως κριτήριο ουλής του μυοκαρδίου στο χρόνιο έμφραγμα του μυοκαρδίου
• Καθυστερημένη σκιαγραφική ενίσχυση. Το σήμα
από λειτουργικά ανώμαλες περιοχές του μυοκαρδίου εκτιμάται 5-20min μετά την ενδοφλέβια
χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρους παράγωγων του γαδολινίου ( gadolinium chelates ). Το μηβιώσιμο μυοκάρδιο με τοιχωματικές ανωμαλίες
κινητικότητας δείχνει ένα παρατεταμένο αυξημένης έντασης σήμα ( καθυστερημένη σκιαγραφική
ενίσχυση) σε σύγκριση με το υγιές μυοκάρδιο

Low-dose dobutamine stress imaging
Η απεικόνιση υπό φαρμακευτική κόπωση με χαμηλή δόση δοβουταμίνης, χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, ιδίως στην
προεγχειρητική μελέτη των περιοχικών τοιχωματικών
ανωμαλιών κινητικότητας. Είναι περιορισμένης αξίας
σε ασθενείς με καθολική δυσλειτουργία της αριστερής
κοιλίας ( κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας LVEF <
35%) και εκτεταμένες ακινητικές περιοχές του μυοκαρδίου. Η εξέταση ξεκινά με ενδοφλέβια χορήγηση δοβουταμίνης με ρυθμό 5-10μg/kg βάρους σώματος/min.
Η απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό ξεκινά όταν
υπάρξει σημαντική αύξηση της καρδιακής συχνότητας,
ή 5 λεπτά μετά την έναρξη της έγχυσης. Η έγχυση με
δοβουταμίνη συνεχίζεται κατά την διάρκεια διαδοχικής λήψης δεδομένων
Ερμηνεία. Η υπό κόπωση τελοδιαστολική πάχυνση τοιχώματος σε σύγκριση με την απεικόνιση σε κα-
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τάσταση ηρεμίας, λειτουργεί ως κριτήριο ανίχνευσης
βιώσιμου μυοκαρδίου εντός λειτουργικά ανώμαλων
περιοχών του μυοκαρδίου. Η ορθή ταυτοποίηση των
αντίστοιχων μυοκαρδιακών στοιβάδων είναι σημαντική για την σύγκριση μεταξύ των εικόνων ηρεμίας και
υπό κόπωση. Το MRI υπό φαρμακευτική κόπωση με
χαμηλή δόση δοβουταμίνης έχει σύμφωνα με τις αναφορές ειδικότητα και ευαισθησία 77-89% και 94-100%
αντίστοιχα, στην πρόβλεψη της ίασης του δυσλειτουργικού αλλά βιώσιμου μυοκαρδίου.

Τελο-διαστολικό πάχος τοιχώματος
Ένα άλλο διαγνωστικό κριτήριο σε ασθενείς με
χρόνιο έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί η τοπική
λέπτυνση του τοιχώματος, που συμβαίνει κατά την
μετεμφραγματική αναδιαμόρφωση, καθώς ο μυοκαρδιακός ιστός αντικαθίσταται από ένα λεπτό ινώδες τοίχωμα . Ένα τελοδιαστολικό πάχος τοιχώματος (EDWT)
< 5.5mm μετρούμενο 4 μήνες μετά το έμφραγμα αποτελεί έναν πολύ ευαίσθητο, αλλά όχι ιδιαίτερα ειδικό
δείκτη μυοκαρδιακής ουλής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο μαγνητικός συντονισμός της καρδιάς αποτελεί
μια μη επεμβατική μέθοδο που επιτρέπει τη συνδυασμένη μελέτη τόσο της καρδιακής ανατομίας όσο και
της λειτουργικότητας, καθώς πρόκειται για μια μη
επεμβατική απεικονιστική μέθοδο, χωρίς ιοντίζουσα
ακτινοβολία, με δυνατότητα απεικόνισης σε πολλαπλά επίπεδα και με καλή αντίθεση των ιστών. Επίσης προσφέρει περιεκτικές διαγνωστικές δυνατότητες
στην εκτίμηση της ισχαιμικής καρδιακής νόσου, ενώ
έχει διάφορες εφαρμογές στην πρωτογενή διάγνωση
της ΣΝ και έχει πλέον τεκμηριωμένα αποκτήσει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση του εμφράγματος του
μυοκαρδίου και στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του
μυοκαρδίου σε ασθενείς με διαπιστωμένη ΣΝ.
ǹȞĮȖȞȦȡȚıĲȚțȑȢ ĲȠȝȑȢ ıĲĮ 3 ȕĮıȚțȐ İʌȓʌİįĮ (localizers)

Καθυστερημένη σκιαγραφική ενίσχυση
Το φαινόμενο της καθυστερημένης σκιαγραφικής
ενίσχυσης στο δυσλειτουργικό μυοκάρδιο παρατηρείται 5-15 λεπτά μετά την ενδοφλέβια χορήγηση παραγώγων γαδολινίου χαμηλού μοριακού βάρους. Το μη
βιώσιμο μυοκάρδιο και ο ουλώδης ιστός εμφανίζουν
υψηλής έντασης σήμα στην καθυστερημένες λήψεις,
ενώ το σκιαγραφικό μέσο έχει ήδη έκπληθεί από το
βιώσιμο μυοκάρδιο (εικ. 9). Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην αύξηση του εξωκυττάριου χώρου και στην
ελαττωμένη πυκνότητα των τριχοειδών, που έχει
ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκπλυσης του
σκιαγραφικού μέσου από τους μη βιώσιμους ιστούς.
Καθυστερημένη σκιαγραφική ενίσχυση παρατηρείται
ακόμα στο μυοκάρδιο που έχει υποστεί οξύ έμφραγμα και έχει επαναιματωθεί. Η διατοιχωματική έκταση ενός χρόνιου εμφράγματος μπορεί με ακρίβεια να
εκτιμηθεί με αυτήν τη τεχνική σε ασθενείς με έκδηλη στεφανιαία νόσο, η καθυστερημένη σκιαγραφική
ενίσχυση μετά την χορήγηση παραμαγνητικής σκιαγραφικής ουσίας, καταδεικνύει απουσία μυοκαρδιακής ανάκαμψης μετά αγγειοπλαστική ή χειρουργική
στεφανιαία επαναιμάτωση. Παρ όλα αυτά ένα ίσης
έντασης σήμα υπαινίσσεται πως το μυοκάρδιο είναι
βιώσιμο.

Εικ 1. Αναγνωριστικές τομές στα 3 βασικά επίπεδα
(localizers)

İʌȚȝȒțȘȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȘȢ
țĮȡįȚȐȢ

Εικ 2. Επιμήκης άξονας της καρδιάς

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011
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ǹȜȘșȒȢ
ʌȡȠȕȠȜȒ 4
țȠȚȜȠĲȒĲȦȞ
ĲȘȢ țĮȡįȚȐȢ

Εικ3. Αληθής προβολή 4 κοιλοτήτων της καρδιάς

Εικ 6. Φύλλο εργασίας με τις λειτουργικές παραμέτρους μετά την επεξεργασία με ειδικό καρδιολογικό
λογισμικό εξέτασης MRI καρδιάς

Εικ 4. Cine ακολουθία ροομετρίας και μέτρησης ταχύτητας με κωδικοποίηση φάσης, σε κάθετο επίπεδο
προς τον επιμήκη άξονα της ανιούσας αορτής

• ȇȠȒ ıĲȘ ʌȞİȣȝȠȞȚțȒ
– ǵȖțȠȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ʌȞİȣȝȠȞȚțȒ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ =FV – PRV

z

ȇȠȒ ıĲȘȞ ĮȞȚȠȪıĮ
ĮȠȡĲȒ

– ǵȖțȠȢ ʌȡȠȢ ĲȘ
ʌȞİȣȝȠȞȚțȒ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ=
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ=FV–
FV– ARV

z

ȇȠȒ įȚĮ ĲȦȞ
țȠȜʌȠțȠȚȜȚĮțȫȞ
ȕĮȜȕȓįȦȞ

– ǻȚĮıĲȠȜȚțȒ ʌȜȒȡȦıȘ
ĲȦȞ țȠȚȜȚȫȞ

Εικ 5. Ροομετρία

Εικ 7. 17 τμημάτων μοντέλο της αριστερής κοιλίας που
προτείνεται από την American Heart Association
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικ 8. Μοντέλο 14 τμημάτων της αριστερής κοιλίας, με
τις αρδευόμενες περιοχές από τις αντίστοιχες στεφανιαίες αρτηρίες

Delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance assessment ischemic
cardiomyopathies
Heiko Mahrholdt1 et al. European Heart Journal, Vol. 26, April 2005

Εικ 9. Το φαινόμενο της καθυστερημένης σκιαγραφικής ενίσχυσης στο ισχαιμικό μυοκάρδιο μετά την ενδοφλέβια χορήγηση παραγώγων γαδολινίου χαμηλού
μοριακού βάρους.
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Αξονική Τομογραφία Καρδίας-Στεφανιογραφία
Δ Έξαρχος1, Ε Κυρατζή2, Α Σοφρωνάς3
1

Επιμελητής Α΄ - Τμήμα Αξονικού-Μαγνήτη, Τμήμα PET-CT, 2Ειδικευόμενη, Ακτινολογικό Τμήμα,
3
Ειδικευόμενος, Ακτινολογικό Τμήμα, «Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
EXARHOS D, KYRATZI I, SOFRONAS A. CARDIAC CT - CT coronography. The imaging technique of non-invasive cardiac
imaging by multi-slice computed tomography has evolved enormously within the last ten years. This evolution is based on
hardware and software developments, the driving force being the coronary arteries. The newer CT scanners, 64 –slice, 256slice and Dual, have improved the capabilities through increased temporal resolution (rotation speed) and improved spatial
resolution (images). The clinical results appear to have a technical robustness and increased clinical reliability, allowing new
insights into the evaluation of coronary artery disease with additional information, when needed. Knowledge and application
of the proper indications should be applied at all times. Νοsokomiaka Chronika, 73, Supplement 261-266, 2011.
Key words: multi detector computed tomography, heart imaging, coronary arteries

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η απεικόνιση της καρδιάς με τον αξονικό τομογράφο αρχικά αφορούσε στην καταγραφή τοιχωματικών αποτιτανώσεων στις στεφανιαίες αρτηρίες. Με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των αξονικών τομογράφων έγινε δυνατή όχι μόνο η απεικόνιση του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών, των ενδοπροθέσεων (stents)
και των μοσχευμάτων, αλλά και η λειτουργική μελέτη των κοιλιών, των βαλβίδων, η μελέτη χωροκατακτητικών
εξεργασιών (όγκοι, θρόμβοι), η απεικόνιση των πνευμονικών αγγείων και της θωρακικής αορτής, η μελέτη της
βιωσιμότητας του μυοκαρδίου με καθυστερημένες λήψεις, η αξιολόγηση των πνευμονικών, στεφανιαίων αρτηριών
και της θωρακικής αορτής σε στεφανιαίο ασθενή με οπισθοστερνικό άλγος σε επείγουσα φάση κ.α. Η ταυτόχρονη ΗΚΓ καταγραφή επιτρέπει την αναδρομική μελέτη εικόνων, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη ευκρίνεια
στην απεικόνιση. Αν και η χρήση νεότερων αξονικών τομογράφων με βελτιωμένο λογισμικό έδωσε μεγάλη ώθηση
στην απεικόνιση της καρδιάς απαιτείται σωστή αξιολόγηση και επιλογή των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν από μια τέτοια εξέταση (ασθενείς με μέση πιθανότητα στεφανιαίας νόσου, intermediate pre-test likelihood),
σύγκριση με άλλες μεθόδους για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα (π.χ. σύγκριση με SPECT για την εκτίμηση του
βαθμού διαταραχής της καρδιακής λειτουργίας εξαιτίας κάποιας στένωσης) καθώς και μη αντικατάστασης των
gold standard μεθόδων απεικόνισης (π.χ. μαγνητική τομογραφία σε συγγενείς καρδιοπάθειες) όταν δεν υπάρχει
ένδειξη. Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 261-266, 2011.
Λέξεις Κλειδιά: πολυτομική αξονική τομογραφία, καρδιά, στεφανιαίες αρτηρίες
ΑξονικΗ ΤομογραφΙα ΚαρδΙας-ΣτεφανιογραφΙα
Οι νεότεροι πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι
λόγω της ταχύτητας σάρωσης και της υψηλής τους
ευκρίνειας εφαρμόζονται πλέον σήμερα στην μελέτη
της καρδιάς και των στεφανιαίων αρτηριών. Η εφαρμογή των πρώτων πολυτομικών αξονικών τομογράφων 4-τομών έδειξε ότι η μέθοδος είχε προοπτικές
στην απεικόνιση και αξιολόγηση των στεφανιαίων

αρτηριών. Υπήρχαν, όμως, εμπόδια στην καθημερινή
εφαρμογή τους (1). Η πιθανότητα λεπτομερούς μελέτης
των στεφανιαίων αρτηριών ήταν και η κινητήριος δύναμη η οποία οδήγησε στην επινόηση και κατασκευή
της νέας γενιάς τομογράφων, οι οποίοι συνοδεύονται
από σταθμούς επεξεργασίας και λογισμικά υψηλής τεχνολογίας (2). Οι νέες γενιές των τομογράφων μπορούν
να απεικονίσουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και
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να αξιολογήσουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της
καρδιάς (3).
Αρχικά, η απεικόνιση της καρδιάς αφορούσε την
καταγραφή τοιχωματικών αποτιτανώσεων στις
στεφανιαίες αρτηρίες, τώρα όμως η μέθοδος εστιάζεται στον αυλό και την βατότητα του αγγείου. Άλλες εφαρμογές της μεθόδου αφορούν στη βατότητα
ενδοαυλικών ναρθηκών (stents) και μοσχευμάτων σε
αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις, λειτουργικές μελέτες
της δεξιάς και αριστερής κοιλίας, τη λειτουργικότητα
των καρδιακών βαλβίδων, χαρτογράφηση καρδιακών
όγκων, θρόμβων, των πνευμονικών φλεβών και της
θωρακικής αορτής (4).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σήμερα οι πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι (16, 64,
>256τομών, Dual), λόγω της ταχύτητας περιστροφής
της λυχνίας τους (<300m sec), επιτρέπουν την απεικόνιση της καρδιάς με εικόνες υψηλής ευκρίνειας (3). Η
ταυτόχρονη ΗΚΓ καταγραφή επιτρέπει την αναδρομική
ανασύνθεση των εικόνων σε οποιαδήποτε φάση του
καρδιακού κύκλου, με αποτέλεσμα να επιλέγονται οι
εικόνες με την μικρότερη κινητικότητα και μεγαλύτερη
ευκρίνεια (2). Επίσης, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη της καρδιακής λειτουργίας
εάν χρειασθεί.
Οι λήψεις των εικόνων, δηλαδή η σάρωση της καρδιάς, γίνεται σε 5-10 sec με μία αναστολή της αναπνοής του ασθενούς. Ο συγχρονισμός της σάρωσης με
την έλευση του σκιαγραφικού γίνεται αυτόματα και
η σάρωση ξεκινάει όταν η πυκνότητα του σκιαγραφικού φτάσει στο κατώφλι που έχουμε ορίσει, συνήθως
στην ανιούσα αορτή (bolus tracking technique). Η ποσότητα του σκιαγραφικού κυμαίνεται μεταξύ 80-100 ml
και εξαρτάται από το βάρος του ασθενούς. Ο ρυθμός έγχυσης είναι μεταξύ 3-5ml/sec και η ποσότητα
του ιωδίου στο σκιαγραφικό πρέπει να είναι υψηλή
(370mgΙ/ml) (3, 4).
Το πάχος τομής των εικόνων ανασύνθεσης είναι
μεταξύ 0.5-0.75 mm. Συνήθως η φάση του καρδιακού
κύκλου που επιλέγεται για μελέτη είναι αυτή με την
μικρότερη κινητικότητα και αφορά την μέσο έως την
τελοδιαστολική φάση. Αυτό καθορίζεται από τον ακτινολόγο, διότι σε αυξημένους καρδιακούς ρυθμούς, η
τελοσυστολική φάση αποδίδει καλύτερες εικόνες. Οι
καλύτερες εικόνες επιτυγχάνονται όταν ο καρδιακός
ρυθμός είναι <75 bpm. Ορισμένα κέντρα χορηγούν
β-αναστολείς στους ασθενείς πριν την εξέταση για
να μειωθεί ο καρδιακός ρυθμός, ενώ άλλα χορηγούν

νιτρώδη για να προκληθεί αγγειοδιαστολή των στεφανιαίων αρτηριών. Μελέτες αναφέρουν ότι με τις
τελευταίας γενιάς τομογράφων (>256-τομών) δεν χρειάζεται η χορήγηση των προαναφερόμενων φαρμακευτικών ουσιών (5).
Η δόση ακτινοβολίας (effective dose) της εξέτασης
είναι μεταξύ 10-12 mSv σε αξονικό τομογράφο 64-τομών. Η δόση αυτή είναι υψηλή λόγω των λεπτών τομών σάρωσης (low pitch). Ο τρόπος μείωσης και ελέγχου της ακτινοβολίας είναι η σωστή τεχνική (περιορισμός έκθεσης, έλεγχος δόσης της λυχνίας) και η σωστή
εφαρμογή των ενδείξεων. Η αξονική στεφανιογραφία
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος ελέγχου
(screening) του πληθυσμού (6, 7).

Α. Απεικόνιση στεφανιαίων αρτηριών
1. Ενδοαυλικές στενώσεις
Η χρήση των νεότερων αξονικών τομογράφων
βελτίωσε την ακρίβεια εντόπισης και αξιολόγησης των
ενδοαυλικών στενώσεων. Η ευαισθησία των 4-τομών,
16-τομών και 64-τομών ήταν 84%, 93% και 96% και η
ειδικότητα 93%, 96%, και 96% αντίστοιχα (8). Η αρνητική προγνωστική αξία των 64-τομών σε μελέτη με 800
ασθενών ήταν 98%. Σε ποσοστό περίπου 4,5% των
αρτηριακών τμημάτων δεν ήταν εφικτή η απεικόνιση
και αξιολόγηση, ενώ σε τομογράφους 16-τομών το
ποσοστό ήταν 23% (9). Νεότερες μελέτες με αξονικούς
Dual ( δύο περιστρεφόμενες λυχνίες, η μία απέναντι
από την άλλη), αναφέρουν απεικόνιση του 98% των
αρτηριακών τμημάτων χωρίς την χρήση β-αναστολέα. Μελέτες με αξονικούς 256-τομών αναφέρουν την
σάρωση της καρδιάς σε έναν μόνο καρδιακό κύκλο,
συνεπώς η σάρωση δεν επηρεάζεται από τον καρδιακό ρυθμό, ακόμα και σε περιπτώσεις αρρυθμιών.
Η υψηλή προγνωστική αξία της μεθόδου επιτρέπει
την επιλογή των ασθενών που θα, ή δεν θα υποβληθούν σε κλασσική στεφανιογραφία(10). Οι μελέτες που
αφορούν σε στενώσεις στεφανιαίων αρτηριών έχουν
πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με υποψία στεφανιαίας νόσου, με σταθερά συμπτώματα. Σε ασθενείς με
μεγάλη πιθανότητα στεφανιαίας νόσου (high pre-test
likelihood), η χρήση της μεθόδου θα αναδείξει παθολογία, με αποτέλεσμα ο ασθενής να υποβληθεί και
σε κλασσική στεφανιογραφία, πράγμα που δεν θεωρείται σωστό, έτσι η χρήση πρέπει να περιοριστεί
σε ασθενείς με μέση πιθανότητα στεφανιαίας νόσου
(intermediate pre-test likelihood). Έχουν γίνει όμως και
μελέτες αξονικής στεφανιογραφίας που αφορούσαν
σε ασθενείς με γνωστή παθολογία, βαλβιδοπάθεια,
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διατατική μυοκαρδιοπάθεια, αποκλεισμό αριστερού
σκέλους και τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν υψηλή
αρνητική προγνωστική αξία όσον αφορά στις στενώσεις των αρτηριών (11, 12).
Υπάρχει μία τάση υπερεκτίμησης του βαθμού στένωσης των αρτηριών με την αξονική στεφανιογραφία,
η οποία οφείλεται στις τοιχωματικές αποτιτανώσεις.
Μειονέκτημα επίσης της μεθόδου είναι η αδυναμία
εκτίμησης του βαθμού διαταραχής της καρδιακής λειτουργίας, εξαιτίας της παρουσίας κάποιας στένωσης.
Σε συγκριτική μελέτη 114 ασθενών που υποβλήθηκαν
σε αξονική τομογραφία και SPECT, μόνο το 45% των
ασθενών με στεφανιαίες στενώσεις που εντοπίστηκαν
στην αξονική τομογραφία είχαν παθολογική αιμάτωση
στη SPECT. Επίσης, βρέθηκε ότι σε ασθενείς με πλήρη αρτηριακή απόφραξη στην αξονική τομογραφία, το
50% είχε φυσιολογική SPECT. Οι δύο μέθοδοι φαίνεται
ότι συμπληρωματικά θα επιτρέψουν την πιο αξιόπιστη μελέτη αρτηριακών αλλοιώσεων και την επίπτωση
που έχουν αυτές στην λειτουργία της καρδιάς με νέα
υβριδικά συστήματα (13).
Προτεινόμενη Κατάταξη Ενδοαυλικών Στενώσεων
με Πολυτομικό Αξονικό Τομογράφο(4)
Grade

Stenosis

Result

0

0%

I

1-49%

non-obstructive disease

II

50-74%

significant stenosis

III

74-99%

high grade stenosis

IV

100%

normal

occlusion

Β. Απεικόνιση Αθηρωματικών Πλακών
1. Αποτιτανωμένη πλάκα
Η ποσότητα ασβεστίου στο τοίχωμα στεφανιαίας
αρτηρίας σχετίζεται με το γενικό φορτίο αθηροσκληρυντικής πλάκας (overall atherosclerotic plaque burden).
Ωστόσο, η αποτιτάνωση δεν αποτελεί σημείο σταθερότητας ή αστάθειας της πλάκας. Στην κλινική πράξη,
στους περισσότερους ασθενείς με οξέα στεφανιαία
επεισόδια, παρατηρείται αυξημένη ποσότητα εναπόθεσης ασβεστίου στα στεφανιαία από ότι σε άλλους
ασθενείς χωρίς κλινική συμπτωματολογία (matched
control subjects). Επίσης, κάθε αποτιτανωμένη πλάκα
δεν συνοδεύεται από σημαντική αιμοδυναμική διαταραχή. Μελέτες δείχνουν ότι η αυξανόμενη εναπόθεση
ασβεστίου δεν σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμ-
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φράγματος του μυοκαρδίου, ενώ άλλες μελέτες, που
αφορούν στη χορήγηση αντιλιπιδαιμικών φαρμάκων
σε σύγκριση με την προοδευτική εναπόθεση ασβεστίου, είναι ανομοιογενείς.
Η μέθοδος απεικόνισης και μέτρησης εναπόθεσης
ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες (Agatston Score)
με τους πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους, φαίνεται να έχει εφαρμογή σε ασθενείς με μέση πιθανότητα στεφανιαίας νόσου, στους οποίους η επιπρόσθετη
αυτή πληροφορία, (αυξημένη εναπόθεση), θα βοηθήσει
στην απόφαση έναρξης αντιλιπιδαιμικής αγωγής.
Ο χαρακτηρισμός μίας μη αποτιτανωμένης πλάκας
(ινώδης ή λιπώδης) εξαρτάται από τις μετρήσεις πυκνότητας Hounsfield, υπάρχει όμως, μεγάλη απόκλιση
μεταξύ των μετρήσεων. Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν πιθανά οφέλη από την απεικόνιση πλακών με
αξονικό τομογράφο με σκοπό την πρόληψη πιθανότητας εμφράγματος (risk prediction), χρειάζονται όμως
μελέτες του τρόπου αντιμετώπισης μαλακών πλακών,
οι οποίες δεν προκαλούν στένωση του αυλού σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, το οποίο μεταφράζεται ως:
πως θα αξιοποιήσουμε τα ευρήματα τώρα που έχουμε απεικονίσει τις πλάκες; (14)

Γ. Απεικόνιση Ενδοαυλικών Ναρθηκών
(stents).
Η απεικόνιση του αυλού των stent ήταν πάντα πρόκληση για την αξονική στεφανιογραφία, όπως φαίνεται
και από την στατιστική ορισμένων ερευνών οι οποίες
εμφανίζουν μέχρι και 49% αποτυχία απεικόνισης του
αυλού με αξονικό τομογράφο 16-τομών. Η ακρίβεια
των 64-τομών και Dual είναι μεγαλύτερη, με ποσοστό
αποτυχίας 12%, αρνητική προγνωστική αξία 98% και
χαμηλότερη θετική προγνωστική αξία, 76% (15, 16).
Η διάμετρος του stent (>3χιλ) είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή αξιολόγηση. Επίσης,
ο τύπος έχει σημασία διότι ορισμένοι δημιουργούν
περισσότερες artefact από άλλους στα σημεία πρόσφυσης (stent struts). H ένδειξη μελέτης ασθενών που
φέρουν stents, συνήθως αφορά στην αξιολόγηση ενός
stent με μεγάλη διάμετρο σε εγγύς τμήμα του αγγείου.
Η παρακολούθηση ασθενών ως ρουτίνα δεν μπορεί να
προταθεί ακόμα (13).

Δ. Απεικόνιση αορτοστεφανιαίων μοσχευμάτων
Η μικρή κινητικότητα των μοσχευμάτων και η μεγάλη τους διάμετρος, ειδικά των φλεβικών, επιτρέπει την
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αξιολόγηση τους με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Σε
ορισμένες περιπτώσεις τα μεταλλικά χειρουργικά clips
προκαλούν artefact δίδοντας ψευδώς θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στενώσεις του αυλού, συνήθως
όμως, δεν δημιουργούν πρόβλημα στην αξιολόγηση της
βατότητας του αγγείου. Η μέθοδος έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία, ακόμα και με τους παλαιότερους αξονικούς 16-τομών, όμως το πρόβλημα αξιολόγησης των στεφανιαίων αρτηριών χωρίς μόσχευμα
(natives), δεν έχει αντιμετωπισθεί ακόμα και με τους
νεότερους αξονικούς τομογράφους, λόγω των εκτεταμένων τοιχωματικών αποτιτανώσεων που συνήθως
δημιουργούνται μετά από τέτοιου είδους επεμβάσεις,
σε όλους τους χειρουργημένους ασθενείς. Ένδειξη εξέτασης ασθενών με αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις
αποτελεί μόνο η υποψία απόφραξης του μοσχεύματος ή αποτυχίας καθετηριασμού (17, 18).
Τέλος, η εξέταση έχει ένδειξη σε περιπτώσεις όπου
ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε αορτοστεφανιαία
παράκαμψη και ζητείται από τον χειρουργό η αξιολόγηση των έσω μαστικών αρτηριών (σε περίπτωση
που αυτές δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αρχικά), όπως
επίσης και σε περιπτώσεις όπου ζητείται η αξιολόγηση των έσω μαστικών αρτηριών σε ασθενείς οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε θωρακοτομή για άλλους λόγους στο
παρελθόν και θα υποβληθούν σε αορτοστεφανιαία
παράκαμψη και η βατότητα ή ακεραιότητα της έσω
μαστικής αρτηρίας αμφισβητείται (19).

Ε. Απεικόνιση Ανατομικών Παραλλαγών
Η παρουσία έκτοπης στεφανιαίας αρτηρίας συνοδεύεται αρκετές φορές από έμφραγμα του μυοκαρδίου
και ξαφνικό θάνατο και είναι το δεύτερο σε σειρά αίτιο
αιφνίδιου θανάτου σε νεαρούς αθλητές. Η χαρτογράφηση της ανατομίας των στεφανιαίων και παρακείμενων
αγγείων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολη ορισμένες φορές με την κλασσική στεφανιογραφία. Η αξονική
στεφανιογραφία έχει άριστα αποτελέσματα (ακρίβεια
100% στην ανάδειξη της ανατομικής παραλλαγής) (20).

ΣΤ. Λειτουργικότητα Αριστερής και
Δεξιάς Κοιλίας
Με τους νέους σταθμούς επεξεργασίας των αξονικών τομογράφων, τα δεδομένα που καταγράφηκαν
από την στεφανιογραφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελέτη των παραμέτρων της καρδιάς, όπως
το κλάσμα εξώθησης, ο τελοδιαστολικός και τελοσυ-

στολικός όγκος, καθώς και ο όγκος του μυοκαρδίου.
Τα αποτελέσματα της αξονικής είναι παρόμοια των
άλλων απεικονιστικών μεθόδων και οι μικρές αναφερόμενες αποκλίσεις δεν έχουν κλινική σημασία(21).

Η. Έ λεγχος Βιωσιμότητας και Αιμάτωσης του Μυοκαρδίου
Αρκετές μελέτες αναφέρουν την ικανοποιητική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου με πολυτομική αξονική τομογραφία. Ο τρόπος εξέτασης και
μελέτης γίνεται ελέγχοντας την ενίσχυση του μυοκαρδίου σε καθυστερημένη φάση, 7-15min μετά την ΕΦ έγχυση σκιαγραφικού. Η εξέταση γίνεται σε δύο φάσεις,
την πρώιμη αρτηριακή για έλεγχο των στεφανιαίων
αρτηριών και αιμάτωσης του μυοκαρδίου και την καθυστερημένη λήψη για έλεγχο της ισχαιμικής περιοχής.
H μελέτη των εικόνων γίνεται με νεότερα λογισμικά
(cine-loop images). Το μεγάλο μειονέκτημα της αξονικής
τομογραφίας είναι η δόση ακτινοβολίας λόγω των δύο
φάσεων μελέτης. Η μαγνητική τομογραφία παραμένει
η μέθοδος εκλογής (gold standard) (22).

Ζ. Α
 ξιολόγηση Λειτουργικότητας των
Βαλβίδων
Η αξιολόγηση του βαθμού στένωσης της αορτικής
βαλβίδας είναι δυνατή με τους πολυατομικούς αξονικούς τομογράφους και η μέθοδος έχει ικανοποιητική
διαγνωστική ακρίβεια. Είναι δυνατή η άμεση μέτρηση
της επιφάνειας της βαλβίδας (planimetry of aortic valve
area). Μία μελέτη με αξονικό 16-τομών σε σύγκριση με
το διαθωρακικό υπερηχοτομογράφημα σε 30 ασθενείς
με βαλβιδική στένωση έδειξε ευαισθησία 100% και ειδικότητα 93.7% της αξονικής τομογραφίας. Επίσης η
αορτική και μιτροειδική ανεπάρκεια έχει μελετηθεί με
καλά αποτελέσματα (ειδικότητα 91%, αρνητική και θετική προγνωστική αξία 70% και 95% αντίστοιχα). Όταν
υπάρχουν εκσεσημασμένες αποτιτανώσεις των γλωχίνων, η διαγνωστική ακρίβεια μειώνεται (23).

Θ. Χαρτογράφηση Πνευμονικών Φλεβών
Η αξονική καρδίας είναι άριστη απεικονιστική μέθοδος χαρτογράφησης των πνευμονικών φλεβών και
παραλλαγών της ανατομίας τους. Σήμερα είναι εφικτή
η καθοδήγηση του καρδιολόγου μέσω δεδομένων του
υπολογιστή για την καυτηρίαση (ablation) των αρρυθμιογόνων εστιών (electroanatomical mapping), καθώς
και η απεικόνιση απώτερων επιπλοκών, όπως αυτή
της στένωσης της πνευμονικής φλέβας (24, 25).
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Ι. Απεικόνιση Καρδιακών Όγκων
Η αξονική τομογραφία χαρτογραφεί ενδοκαρδιακούς όγκους με μεγάλη ακρίβεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προεγχειρητικό έλεγχο, ειδικά όταν
υπάρχει άμεση σχέση του νεοπλάσματος με παρακείμενες δομές. Το πλεονέκτημα της αξονικής έναντι της
μαγνητικής τομογραφίας, είναι η ταχύτητα εξέτασης,
ο ελαττωμένος χρόνος αναμονής του ασθενούς στο
μηχάνημα, καθώς και η καλύτερη αξιολόγηση αποτιτανώσεων που ενδεχομένως έχει ο όγκος. Θεωρείται
σημαντική μέθοδος σταδιοποίησης πρωτοπαθών και
δευτεροπαθών όγκων καθώς και χαρτογράφησης ενδοκαρδιακών θρόμβων (26, 27).

Κ. Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Η μέθοδος χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις
ασθενών που δεν μπορούν να εξετασθούν με μαγνητική τομογραφία.

Λ. Επείγουσες Καταστάσεις
Η αξονική καρδίας είναι άριστη μέθοδος εξέτασης
ασθενών σε επείγουσα βάση όταν τίθεται η διαφοροδιάγνωση μεταξύ στεφανιαίας νόσου και οξέος διαχωρισμού της αορτής. Σε περιπτώσεις διαχωρισμού
μπορεί να βοηθήσει τον χειρουργό στην χαρτογράφηση
του ιστίου και την σχέση αυτού με τις στεφανιαίες
αρτηρίες και την αορτική βαλβίδα. Η βιβλιογραφία επίσης αναφέρει την ανάγκη ορισμένες φορές να αποκλεισθεί και το ενδεχόμενο οξείας πνευμονικής εμβολής σε
ασθενή με οξύ οπισθοστερνικό άλγος (triple rule out).
Με κατάλληλο πρωτόκολλο μπορεί να αξιολογηθούν οι
στεφανιαίες αρτηρίες, η θωρακική αορτή και οι πνευμονικές αρτηρίες σε μία εξέταση (one stop shop) (28).
Eνδείξεις Στεφανιογραφίας (1-4) και Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς (5-9) (29)
1. Οξύ οπισθοστερνικό άλγος (μη διαγνωστικό ΗΚΓ
ή δοκιμασία κόπωσης, ή αδυναμία άσκησης).
2. Οξύ οπισθοστερνικό άλγος (με μέση πιθανότητα στεφανιαίας νόσου, αρνητικό ΗΚΓ, ή αρνητικά
ένζυμα).
3. Μέση πιθανότητα στεφανιαίας νόσου (απεικόνιση και αξιολόγηση πιθανών αλλοιώσεων των
στεφανιαίων αρτηριών).
4. Ανατομικές παραλλαγές που αφορούν στην καρδιά και τα μεγάλα αγγεία του μεσοθωρακίου.
5. Σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια για
να βρεθεί αίτιο.
6. Α πεικόνιση και αξιολόγηση καρδιακών όγκων-
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νεοπλασμάτων ή και συμπληρωματικά με το U/S
ή MRI.
7. Αξιολόγηση περικαρδιακής παθολογίας.
8. Χαρτογράφηση πνευμονικών φλεβών και μαστικών αρτηριών.
9. Α πεικόνιση παθολογίας των μεγάλων αγγείων
του μεσοθωρακίου.
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Οι ενδείξεις χρησιμοποίησης του stress spect:
απεικονιστικός έλεγχος της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου
Φ Ροντογιάννη

Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

SUMMARY
RONDOGIANNI P. SPECT in cardiology: Radionuclide techniques imaging for the assessment of myocardial
viability. Stress myocardial perfusion imaging has been considered as a most valuable method for diagnosis and treatment strategy in patients with suspected or known coronary artery disease. 201 Tl and 99mTc perfusion imaging agents provide excellent myocardial perfusion images. In addition radionuclide imaging plays an important role in differentiating
ischemic but viable myocardium from scar , identifying patients who can benefit from revascularization. Νοsokomiaka
Chronika, 73, Supplement 267-271, 2011.
Key words: viability, myocardial perfusion imaging, 18FDG, 201Tl

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι σπινθηρογραφικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή κλινική πράξη για τη διάγνωση πιθανής
στεφανιαίας νόσου καθώς και την παρακολούθηση των ασθενών με γνωστή στεφανιαία νόσο. Η τομογραφία
εκπομπής απλού φωτονίου (SPECT) με χλωριούχο θάλλιο (201Tl) ή ραδιοφάρμακα επισημασμένα με τεχνήτιο (99mTc)
καθώς και ,πιο πρόσφατα, η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET) με ρουβίδιο (82Rb) και 18-Φθοριοδεσοξυγλυκόζη ( 18FDG) αποτελούν μεθόδους ευρέως αποδεκτές και χρήσιμες στη διαχείριση των καρδιολογικών ασθενών.
Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι τεχνικές αυτές στην αποκάλυψη βιώσιμου μυοκαρδίου και την ταυτοποίηση ασθενών
με δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας οι οποίοι πρόκειται να ωφεληθούν από επεμβάσεις επαναιμάτωσης.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 73, Συμπλήρωμα, 267-271, 2011.
Λέξεις κλειδιά: Βιωσιμότητα, σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου, 201Tl
Ο αριθμός των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
αυξάνεται εκθετικά κάθε χρόνο παγκοσμίως. Εκτιμάται
ότι στις Η.Π.Α. διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο 550.000
νέοι ασθενείς , οι οποίοι προστίθενται σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ήδη χρονίως πάσχοντες.
Παρά τις σημαντικές προόδους στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών η πρόγνωσή τους παραμένει φτωχή.1 Επειδή η στεφανιαία νόσος αποτελεί
την κύρια και βασική αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας
με δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας και μειωμένο
κλάσμα εξώθησης η επαναιμάτωση του ισχαιμούντος
–δυσλειτουργικού μυοκαρδίου αποτελεί την ενδεικνυόμενη θεραπεία για τους ασθενείς αυτούς .
Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι στη χρόνια στεφανιαία
νόσο η δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας οφείλεται
σε νέκρωση του μυοκαρδίου και αντικατάστασή του

από ουλώδη ιστό. Εντούτοις, ην δεκαετία του 1970 ο
Rahimtoola παρατήρησε ότι αρκετοί ασθενείς με στεφανιαία νόσο και δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας παρουσίαζαν βελτίωση μετά από επεμβάσεις επαναιμάτωσης. Για την εξήγηση του φαινομένου αυτού
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η έννοια του «βιώσιμου» μυοκαρδίου Ως βιώσιμο χαρακτηρίζεται το μυοκάρδιο του οποίου η συσταλτικότητα –σε αντίθεση με
το ουλώδες- βελτιώνεται μετά από επεμβάσεις επαναιμάτωσης. Ιστολογικά το βιώσιμο μυοκάρδιο αποτελείται από μείγμα υγιών μυοκυττάρων και ινωδών
στοιχείων σε αντίθεση με το μη βιώσιμο-ή ουλώδες
μυοκάρδιο- στο οποίο επικρατεί η ίνωση.2
Το βιώσιμο μυοκάρδιο χαρακτηρίζεται από κάποιες ιδιότητες στις οποίες βασίζονται και οι διάφορες
μέθοδοι απεικόνισής του. Αυτές είναι: ανέπαφη ή επη-
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ρεασμένη αλλά υπαρκτή αιμάτωση, ακεραιότητα της
κυτταρικής μεμβράνης και των μιτοχονδρίων, διατήρηση της ικανότητας μεταβολισμού της γλυκόζης και
(πιθανόν) και των λιπαρών οξέων και διατήρηση της
συσταλτικής του εφεδρείας.3
Οι αναίμακτες απεικονιστικές μέθοδοι ανίχνευσης
του βιώσιμου μυοκαρδίου είναι το υπερηχογράφημα
με δοβουταμίνη, η MRI με σκιαγραφικό και οι σπινθηρογραφικές τεχνικές (Τομογραφία Εκπομπής Απλού
Φωτονίου –SPECT με 201Tl , 99mTc-tetrofosmin και 99mTcsestamibi και Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου -PET
με 18F- fluorodeoxyglucose -18FDG).
201

Τhallium chloride (201Tl)

Η αρχική πρόσληψη 201Tl καθορίζεται από την τοπική αιμάτωση ενώ η καθυστερημένη πρόσληψη (3-4
ώρες μετά από τη χορήγηση) εξαρτάται από την ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης που αντανακλά
την βιωσιμότητα του τοιχώματος. Έχουν περιγραφεί
πολλά απεικονιστικά πρωτόκολλα με 201Tl για έλεγχο
της βιωσιμότητας αλλά δύο από αυτά έχουν καθιερωθεί στην κλινική πράξη. Το πρωτόκολλο «ηρεμίαεπανακατανομή» και το πρωτόκολλο «κόπωση-επανακατανομή-επαναχορήγηση».
Το πρωτόκολλο «ηρεμία-επανακατανομή» δίδει
πληροφορίες αποκλειστικά ως προς την ύπαρξη βιώσιμου μυοκαρδίου. Περιλαμβάνει δύο εικόνες:
Α)Την εικόνα της ηρεμίας η οποία λαμβάνεται μισή
περίπου ώρα μετά από τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου και αντανακλά την τοπική στεφανιαία αιμάτωση.
Β)Την εικόνα της επανακατανομής η οποία λαμβάνεται 3-4 ώρες αργότερα και αντανακλά,κυρίως, τη
βιωσιμότητα.
Το πρωτόκολλο «κόπωση-επανακατανομή-επαναχορήγηση» δίδει συγχρόνως πληροφορίες τόσο ως
προς την ύπαρξη ισχαιμίας κατά την κόπωση όσο και
ως προς την ύπαρξη βιώσιμου μυοκαρδίου. Περιλαμβάνει τρεις εικόνες:
Α) Την εικόνα της κόπωσης η οποία λαμβάνεται
αμέσως μετά την κόπωση (φυσική ή φαρμακευτική)
Β) Την εικόνα της επανακατανομής 3-4 ώρες αργότερα
Γ) Την εικόνα της επαναχορήγησης η οποία λαμβάνεται σε ηρεμία μετά από τη εικόνα της επανακατανομής και μία (1) ώρα μετά από συμπληρωματική I.V.
χορήγηση1 mCi 201Tl στον ασθενή.
Οι δύο πρώτες εικόνες δίδουν πληροφορίες ως
προς την ύπαρξη ή μη ισχαιμίας ενώ η τελευταία εικόνα ως προς τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου.

Δείκτες βιωσιμότητας στα πρωτόκολλα αυτά είναι:
1. φυσιολογική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην
κόπωση(φυσιολογική αιμάτωση)
2. μειωμένη μεν πρόσληψη στην κόπωση αλλά ομαλοποίηση της πρόσληψης στην εικόνα της επανακατανομής (αναστρέψιμο έλλειμμα).
3. Απουσία επανακατανομής σε υπάρχον έλλειμμα
στην κόπωση αλλά ομαλοποίηση της πρόσληψης
στην εικόνα της επαναχορήγησης με κριτήριο την
μεγαλύτερη από το 10% αύξηση της πρόσληψης
του ραδιοφαρμάκου.
4. Πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου μεγαλύτερη του
50% στις εικόνες επανακατανομής –επαναχορήγησης ή την καθυστερημένη εικόνα ηρεμίας.
Όσο μεγαλύτερη –εν γένει- είναι η πρόσληψη 201Tl
τόσο και υψηλότερη η πιθανότητα ανάκαμψης της
συσταλτικότητας του τοιχώματος μετά από επαναιμάτωση, γεγονός που υποδεικνύει ότι η επιτυχής
ανάκαμψη εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα του
υπάρχοντος βιώσιμου μυοκαρδίου.
Εντούτοις, συχνά παρατηρείται τμήματα του μυοκαρδίου με >50% πρόσληψη του ραδ/κου να μη βελτιώνονται μετά από επαναιμάτωση. Στις περιπτώσεις
αυτές η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου οφείλεται μάλλον στην ύπαρξη μη διατοιχωματικού εμφράγματος
παρά σε βιώσιμο αλλά «απειλούμενο» (jeopardized)
μυοκάρδιο.3,4

Ραδιοφάρμακα επισημασμένα με
(Τεχνησιωμένα ραδιοφάρμακα)

99m

Tc

Η πρόσληψη και κατακράτηση αυτών των ραδιοφαρμάκων εξαρτάται από την αιματική στεφανιαία
ροή, την ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης αλλά
και την ακεραιότητα των μιτοχονδρίων. Οι περισσότερες μελέτες αφορούν στο ραδιοφάρμακο 99mTc
sestamibi εντούτοις και η 99mTc tetrofosmin φαίνεται να
δίνει εξ ίσου καλά αποτελέσματα.
Στις μελέτες βιωσιμότητας τα εν λόγω ραδιοφάρμακα χορηγούνται I.V. σε ηρεμία και συχνά μετά από
την παράλληλη- ενδοφλέβια ή από του στόματος- χορήγηση νιτρωδών. Τα νιτρώδη αυξάνουν την αιματική
ροή και επομένως την πρόσληψη του ραδ/κου από τα
τμήματα εκείνα του μυοκαρδίου που είναι μεν βιώσιμα
αλλά αιματώνονται από αγγεία που φέρουν σοβαρές
στενώσεις. Στις μελέτες αυτές λαμβάνονται δύο εικόνες οι οποίες συγκρίνονται μεταξύ τους: μία στην ηρεμία και μία μετά από τη χορήγηση νιτρωδών .Ως κριτήριο βιωσιμότητας θεωρείται πρόσληψη του ραδ/κου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 73, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2011

>50% εκτός από το πρόσθιο και κατώτερο τοίχωμα
στα οποία μπορεί να υπάρχει φωτονιακή απορρόφηση
από τον μαστό και το μυϊκό τμήμα του διαφράγματος
αντίστοιχα, οπότε και ως κριτήριο βιωσιμότητας θεωρείται το 35% της πρόσληψης του ραδ/κου.3,5,6
Η μελέτη είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επίσης σε συγχρονισμό με το ΗΚΓ (gated SPECT) οπότε
παίρνουμε συγχρόνως πληροφορίες και για την κινητικότητα των τοιχωμάτων και η διαγνωστική ακρίβεια
της μεθόδου αυξάνεται.
18

F Fluorodeoxyglucose (18FDG)

Η 18FDG είναι μόριο ανάλογο της κοινής γλυκόζης
αλλά στη θέση 2 του μορίου της η ομάδα του υδροξυλίου (-ΟΗ) έχει αντικατασταθεί από ένα άτομο 18F. Η
πρόσληψη από το κύτταρο γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με την κοινή γλυκόζη αλλά μετά από τη
φωσφορυλίωση η 18FDG δεν συμμετέχει στον κύκλο της
γλυκόλυσης και, επομένως, παγιδεύεται στο κυτταρόπλασμα Ο χρόνος ημισείας ζωής (Τ1/2) είναι 110 min
και επιτρέπει άνετα την απεικόνιση. Επειδή το 18F εκπέμπει ποζιτρόνια η απεικόνιση γίνεται με PET camera
που δεν είναι ευρέως διαθέσιμη . Αυτό αποτελεί ένα
σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου.
Η πρόσληψη της 18FDG από το μυοκάρδιο εξαρτάται από και –επομένως και αντανακλά –το μεταβολισμό. Οι μελέτες του μυοκαρδίου με 18FDG πρέπει να
γίνονται με φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα
γιατί σε περιπτώσεις νηστείας η καρδιά χρησιμοποιεί
σαν μεταβολικό υπόστρωμα τα λιπαρά οξέα και όχι
τη γλυκόζη. Στην κλινική πράξη γίνεται φόρτωση με
γλυκόζη από του στόματος πριν από τη σπινθηρογραφική μελέτη και συνδυασμός με μελέτη αιματώσεως του μυοκαρδίου για τη καλύτερη ανίχνευση βιώσιμου ιστού.
Δυσλειτουργικά τμήματα του τμήματα του μυοκαρδίου που έχουν φυσιολογική αιμάτωση και πρόσληψη
γλυκόζης παριστούν το «κεραυνόπληκτο» (stunned)
μυοκάρδιο. Μυοκάρδιο με μειωμένη αιμάτωση αλλά
ικανοποιητική πρόσληψη γλυκόζης (perfusion-FDG
mismatch) θεωρείται «χειμάζον» (hibernating).Αντίθετα
όταν τόσο η αιμάτωση όσο και η πρόσληψη 18FDG είναι
μειωμένες τότε πρόκειται για ουλώδη ιστό.3,4,7
Οι περισσότερες μελέτες βιωσιμότητας επικεντρώνονται στη βελτίωση της κινητικότητας του τοιχώματος μετά από την επέμβαση επαναιμάτωσης . Από
μια εργασία στην οποία συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα 105 μελετών επί συνόλου 3034 ασθενών η
μέση συνολική ευαισθησία όλων των χρησιμοποιηθέ-
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ντων μεθόδων για την ανίχνευση βιώσιμου μυοκαρδίου ήταν 84% με υψηλότερη αυτή των ραδιοϊσοτοπικών
μεθόδων (81-93% ανάλογα με την επιλεχθείσα μέθοδο).
Η αντίστοιχη ειδικότητα ήταν 69% με ελαφρά υπεροχή
του υπερηχογραφήματος με χορήγηση δοβουταμίνης
(80%, έναντι 51-66% των διαφόρων ραδιοϊσοτοπικών
μελετών). Οι περισσότερες, εντούτοις, από τις μελέτες
αυτές είχαν μικρό χρονικό διάστημα παρακολούθησης των ασθενών πού ήταν 3-6 μήνες. Είναι πλέον
γνωστό ότι για τμήματα του μυοκαρδίου με μεγάλη
βλάβη μπορεί να απαιτηθεί έως και ένα έτος για την
αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους. Από τις
μελέτες αυτές προέκυψε επίσης ότι όσο μεγαλύτερη η
βλάβη τόσο και μεγαλύτερος ο χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας μετά
από επαναιμάτωση καθώς και ότι υπάρχουν τμήματα με σοβαρή βλάβη που μπορεί να έχουν κάποια
αιμάτωση , να διατηρείται σε κάποιο βαθμό η ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης και να διατηρούν
και την ικανότητα πρόσληψης γλυκόζης (και επομένως
να φαίνονται βιώσιμα με τις σπινθηρογραφικές τεχνικές) αλλά να μη βελτιώνουν την κινητικότητά τους
μετά από επαναιμάτωση λόγω της μεγάλης έκτασης
μη βιώσιμου ιστού σε αυτά. Ως εκ τούτου το ερώτημα πόσο ακριβώς μυοκάρδιο πρέπει να είναι βιώσιμο
για να επιτευχτεί βελτίωση του συνολικού κλάσματος
εξώθησης της αριστεράς κοιλίας- που αποτελεί και το
κύριο κλινικό στόχο,-παραμένει ουσιώδες Από διάφορες μελέτες φαίνεται ότι πρέπει 25-30% του δυσλειτουργικού μυοκαρδίου να είναι βιώσιμο για να υπάρξει βελτίωση μετά από επαναιμάτωση.
Σε άλλες εργασίες μελετήθηκε η σχέση μεταξύ
ύπαρξης βιώσιμου μυοκαρδίου και βελτίωσης των
συμπτωμάτων του ασθενούς μετά από επεμβάσεις
επαναιμάτωσης. Κάποιες από αυτές έδειξαν ότι τα
συμπτώματα σύμφωνα με την κατάταξη της NYHA
βελτιώνονται σημαντικά στους ασθενείς με βιώσιμο
μυοκάρδιο , αν και φαίνεται ότι η πρόγνωση εξαρτάται σημαντικά από πολλούς άλλους, κατά ασθενή,
παράγοντες και, επομένως, η ακριβής πρόγνωση για
κάθε ασθενή είναι δύσκολη.
Το κυριότερο, βέβαια, κλινικό ερώτημα είναι αν η
συνολική επιβίωση των ασθενών με βιώσιμο μυοκάρδιο βελτιώνεται μετά από επεμβάσεις επαναιμάτωσης.
Από 17 μελέτες που εξέτασαν την επιβίωση ασθενών
με βιώσιμο μυοκάρδιο μετά από χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής μόνο ή μετά από επέμβαση επαναιμάτωσης την καλύτερη πρόγνωση είχαν ασθενείς με
βιώσιμο μυοκάρδιο μετά από επαναιμάτωση ενώ τη
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χειρότερη αυτοί με βιώσιμο μυοκάρδιο που υποβλήθηκαν μόνο σε φαρμακευτική αγωγή. Τα αποτελέσματα
αυτά επιβεβαιώθηκαν και από δύο μεγάλες προοπτικές μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών.8,9

SPECT και MRI στην ανίχνευση βιώσιμου μυοκαρδίου.
Οι Roes και συν οι οποίοι συνέκριναν την MRI με
χορήγηση σκιαγραφικού με το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με 99mTc tetrofosmin και 18FDG στην ανίχνευση
βιώσιμου μυοκαρδίου.
Μελετήθηκαν 60 συνολικά ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας ισχαιμικής αιτιολογίας. Τα τμήματα του μυοκαρδίου βαθμολογήθηκαν ως
προς την κινητικότητα τους με 0( φυσιολογικό) έως 4 (
δυσκινητικό), ως προς την ύπαρξη ουλώδους ιστού με
0 (απουσία ουλής) έως 4 (76%-100% ποσοστό ουλής) .Η
πρόσληψη του κάθε ραδ/κου επίσης βαθμολογήθηκε
για κάθε τμήμα από 0 (πρόσληψη >75%) έως 3 (πρόσληψη < 25%).Επιπλέον τα δυσλειτουργικά τμήματα
χαρακτηρίστηκαν ως έχοντα: α) φυσιολογική αιμάτωση και πρόσληψη 18FDG β) μειωμένη αιμάτωση αλλά
φυσιολογική πρόσληψη 18FDG και γ) σοβαρά μειωμένη
αιμάτωση και μειωμένη πρόσληψη 18FDG.
Υψηλή συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων (91%)
υπήρχε για τα φυσιολογικά τμήματα (score 0.4±0.8)
καθώς και για αυτά που περιείχαν σε υψηλό ποσοστό ουλώδη ιστό (score 3.1±1.0 ) (83%).Αντίθετα για
τα τμήματα με υπενδοκάρδιο ουλώδη ιστό στο MRI
υπήρχε σημαντική διαφωνία στα ευρήματα των δύο
μεθόδων. Το εύρημα αποδόθηκε στο γεγονός ότι στα
μη διατοιχωματικά εμφράγματα η περιοχή γύρω από
τον ουλώδη ιστό η οποία δεν προσλαμβάνει σκιαγραφικό στο MRI μπορεί να περιέχει είτε φυσιολογικό, είτε
ισχαιμικό «απειλούμενο» μυοκάρδιο (jeopardized).10,11
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η καρδιακή ανεπάρκεια που οφείλεται σε χρόνια
στεφανιαία νόσο αποτελεί μείζον κλινικό πρόβλημα.
Στους ασθενείς με βιώσιμο μυοκάρδιο οι επεμβάσεις
επαναιμάτωσης βελτιώνουν τη λειτουργικότητα της
αριστεράς κοιλίας, τα συμπτώματα της καρδιακής
ανεπάρκειας και την τελική πρόγνωση της νόσου. Αν
οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπισθούν μόνο με φαρμακευτική αγωγή έχουν υψηλό ποσοστό σοβαρών καρδιακών συμβαμάτων. Συνεπώς η ανίχνευση βιώσιμου
μυοκαρδίου είναι ουσιαστική στους ασθενείς αυτούς
για την επιλογή της πρέπουσας θεραπείας. Ασθενείς

με χαμηλό κλάσμα εξώθησης(<35%) οφειλόμενο σε χρόνια στεφανιαία νόσο χωρίς πρόσφατο ( < 1 μήνα) έμφραγμα και με συμπτώματα ή κλινικές ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας θα πρέπει να υποβάλλονται σε
μελέτες βιωσιμότητας, ενώ ασθενείς με στηθάγχη και
καλό κλάσμα εξώθησης δεν θα ωφεληθούν ιδιαίτερα
από αυτές.
Οι σπινθηρογραφικές μελέτες βιωσιμότητας αποτελούν συνήθως την πρώτη επιλογή λόγω της καλής
ευαισθησίας τους και της ευρείας διαθεσιμότητάς
τους. Το υπερηχογράφημα με δοβουταμίνη είναι μία
άλλη εναλλακτική μέθοδος παρότι η ευαισθησία του
είναι κατά τι μικρότερη των σπινθηρογραφικών μεθόδων και δεν δίδει πληροφορίες για την ύπαρξη ή
μη ισχαιμίας. Η MRI με σκιαγραφικό είναι επίσης μέθοδος με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και πολλές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρίνοντάς την
με τις σπινθηρογραφικές- κυρίως- τεχνικές αλλά και
μελετώντας την επίδρασή της στην αντιμετώπιση των
ασθενών και την τελική έκβαση της νόσου. Μεγάλες
προοπτικές μελέτες είναι, εντούτοις, απαραίτητες για
την ορθή αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων, τη μεταξύ τους σύγκριση και την επίδρασή τους στην τελική
έκβαση και πρόγνωση της νλοσου.
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