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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Ο	καρκίνος	του	παχέος	εντέρου	και	του	ορθού	είναι	
η	τρίτη	σε	συχνότητα	κακοήθεια	στον	άνδρα	μετά	τον	
καρκίνο	του	πνεύμονα	και	του	προστάτη	και	η	δεύτερη	
στις	γυναίκες	μετά	τον	καρκίνο	του	μαστού.	Υπολογί-
ζεται	ότι	το	2008	εμφανίσθηκαν	παγκοσμίως	1,240,000	
νέες	περιπτώσεις	κολοορθικού	καρκίνου,	από	τις	οποί-
ες	τα	δύο	τρίτα	αφορούσαν	καρκίνο	του	παχέος	εντέ-
ρου	και	το	υπόλοιπο	ένα	τρίτο	καρκίνο	του	ορθού.	Η	
νόσος	είναι	συχνή	στις	ανεπτυγμένες	δυτικές	κοινωνίες	
όπως	η	Αυστραλία,	Νέα	Ζηλανδία,	Βόρεια	Αμερική,	και	
Δυτική	Ευρώπη.	Στην	Ευρώπη	παρατηρείται,	τις	τελευ-
ταίες	 δεκαετίες	 προοδευτική	 αύξηση	 της	 συχνότητας	
εμφάνισης	της	νόσου,	η	οποία	είναι	ιδιαίτερα	εμφανής	
στις	 χώρες	 της	Ανατολικής	 και	 της	Νότιας	 Ευρώπης.	
Παρήγορη	είναι	η	διαπίστωση	ότι	η	Ελλάδα	έχει	τη	μι-
κρότερη	επίπτωση	της	νόσου	ανάμεσα	στις	χώρες	της	
Ευρωπαϊκής	 Ένωσης.	Ο	 κίνδυνος	 εκδήλωσης	 καρκίνου	
του	παχέος	 εντέρου	στη	διάρκεια	της	ζωής	 ενός	αν-
θρώπου	ανέρχεται	σε	5%,	και	έχει	διπλασιασθεί	το	τε-
λευταίο	τέταρτου	του	περασμένου	αιώνα	σε	χώρες	με	
παραδοσιακά	αυξημένη	επίπτωση	της	νόσου.	

Στην	αιτιοπαθογένεια	 της	 νόσου	 εμπλέκονται,	 με	
διαφορετική	βαρύτητα	ο	καθένας,	κληρονομικοί,	γενε-
τικοί	 και	περιβαλλοντικοί	παράγοντες.	Μέλη	 οικογε-
νειών	με	σύνδρομα	κληρονομικού	καρκίνου,	όπως	η	οι-
κογενής	πολυποδίαση	και	σύνδρομο	Lynch,	το	ιστορικό	
κολοορθικού	 καρκίνου	 και	 αδενωμάτων	 του	παχέος	
εντέρου,	 ιδιοπαθούς	φλεγμονώδους	νόσου	του	εντέ-
ρου	 (ελκώδους	 κολίτιδας	 και	 νόσου	 του	Crohn)	 ανή-
κουν	σε	ομάδες	υψηλού	κινδύνου	και	απαιτούν	ειδική	
παρακολούθηση	και	αντιμετώπιση.	

Το	 2008	 καταγράφηκαν	περίπου	 610,000	θάνατοι	
από	καρκίνο	παχέος	εντέρου	και	ορθού.	Αν	και	η	επί-
πτωση	της	νόσου	αυξάνει,	οι	θάνατοι	από	κολοορθικό	

καρκίνο	μειώθηκαν	και	η	πενταετής	επιβίωση	διπλα-
σιάσθηκε	κατά	το	τελευταίο	τέταρτο	του	περασμένου	
αιώνα.	Στις	αναπτυγμένες	υγειονομικά	χώρες,	η	πε-
νταετής	επιβίωση	ξεπερνά	το	50%	ακόμη	και	το	60%,	
ανεξάρτητα	από	την	εντόπιση	και	το	στάδιο	της	νό-
σου.	Η	βελτίωση	της	πρόγνωσης	είναι	αποτέλεσμα	εν	
μέρει	τουλάχιστον	της

•	 	έγκαιρης	διάγνωσης	των	πολυπόδων	του	πα-
χέος	εντέρου	και	της	αφαίρεσης	αυτών	

•	 	διάγνωσης	της	νόσου	σε	πιο	πρώιμο	στάδιο
•	 	κατάλληλης	χειρουργικής	θεραπείας	
•	 	εφαρμογής	ορθολογικών	και	πιο	αποτελεσματι-

κών	θεραπευτικών	σχημάτων	και	ιδιαίτερα	της	
•	 	επικουρικής	χημειοθεραπείας	
Η	 έκβαση	 της	 νόσου	 εξαρτάται	 εν	 πολλοίς	 από	

το	 στάδιο	 κατά	 τη	 διάγνωση.	 Η	 πενταετής	 επιβίω-
ση	των	πασχόντων	από	καρκίνο	παχέος	εντέρου	με	
στάδιο	νόσου	 Ι	 (Τ1-2,	Ν0),	ή	 ΙΙΑ	 (Τ3,	Ν0)	ανέρχεται	σε	
93%	και	85%	αντίστοιχα.	Η	διαπίστωση	αυτή	δείχνει	
ότι	ο	καρκίνος	του	παχέος	εντέρου	ως	τοπικά	ανα-
πτυσσόμενο	μόρφωμα	είναι	δυνητικά	ιάσιμη	νόσος	και	
αναδεικνύει	την	σημασία	της	αναγνώρισης	και	ορθο-
λογικής	διαχείρισης	των	ατόμων	υψηλού	κινδύνου	με	
σκοπό	την	έγκαιρη	διάγνωση	της.	Η	ριζική	χειρουργική	
εκτομή	παραμένει	για	περισσότερο	από	ένα	αιώνα	η	
μόνη	μέθοδος	θεραπείας	που	μπορεί	να	επιτύχει	την	
ίαση.	Η	υποτροπή	μετά	από	ριζική	θεραπευτική	εκτομή	
οφείλεται	 σε	 κλινικά	 λανθάνουσες	 μικρομεταστάσεις	
κατά	των	χρόνο	της	επέμβασης.	

Η	χορήγηση	μετεγχειρητικής	–	επικουρικής	χημειοα-
κτινοθεραπείας	αποσκοπεί	στην	“εξάλειψη”	των	μικρο-
μεταστάσεων	αυτών.	 Το	όφελος	από	την	 επικουρική	
χημειοθεραπεία	είναι	εμφανές	σε	ασθενείς	με	διασπο-
ρά	της	νόσου	στους	 επιχώριους	λεμφαδένες	 (στάδιο	
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ΙΙΙ),	ενώ	είναι	αμφιλεγόμενο	σε	ασθενείς	σταδίου	 ΙΙ.	Η	
επικουρική	χημειοθεραπεία	χορηγείται	το	συντομότερο,	
μετά	την	ανάκαμψη	του	ασθενούς	από	την	χειρουργι-
κή	επέμβαση.	Αν	και	δεν	υπάρχει	σαφές	χρονικό	όριο,	
οι	 4	 ως	 8	 εβδομάδες	 από	 τη	 χειρουργική	 επέμβαση	
θεωρούνται	 αποδεκτός	 χρόνος	 για	 την	 έναρξη	 της.	
Ο	 συνδυασμός	 λευκοβορίνης,	 5-φθοριοουρακίλης	 και	
οξαλιπλατίνης	 (FOLFOX)	 είναι	 ευρέως	 αποδεκτό	 σή-
μερα	ως	το	σχήμα	επιλογής	για	ασθενείς	σταδίου	 ΙΙΙ	
που	υποβλήθηκαν	σε	ριζική	θεραπευτική	εκτομή.	Χορη-
γούνται	επίσης	από	του	στόματος	φθοριοπυριμιδίνες	
(capecitabine	or	UFT),	ενώ	δοκιμάζονται	στοχευμένες	θε-
ραπείες	με	μονοκλωνικά	αντισώματα	κατά	του	αυξητι-
κού	παράγοντα	του	ενδοθηλίου	των	αγγείων	(vascular	
endothelial	growth	factor,	VEGF)	και	των	υποδοχέων	του	
επιδερμικού	 αυξητικού	 παράγοντα	 (EGFR).	 Το	 όφελος	
της	επικουρικής	χημειοθεραπείας	στους	ασθενείς	αυ-
τούς	ανέρχεται	σε	30%	μείωση	του	κινδύνου	υποτρο-
πής	και	22%	-	32%	μείωση	της	θνητότητας.

Ο	καρκίνος	του	ορθού	παρουσιάζει	ιδιομορφίες	ως	
προς	στην	αντιμετώπιση	του,	λόγω	των	ανατομικών	
χαρακτηριστικών	 της	 περιοχής	 και	 των	 κοινωνικών	
και	 ψυχολογικών	 επιπτώσεων	 που	 προκαλεί	 η	 δη-
μιουργία	μιας	 μόνιμης	 κολοστομίας,	αποτέλεσμα	της	
κοιλιοπερινεϊκής	εκτομής	του	ορθού	(ΚΠΕ).	Οι	ιδιαιτε-
ρότητες	αυτές	 κατέστησαν	αναγκαία	 την	αναζήτηση	
εναλλακτικών	τεχνικών	χειρουργικής	θεραπείας.	Επι-
λεγμένοι	ασθενείς	με	Τ1	και	Τ2	όγκους,	χωρίς	απεικο-
νιστικά	ανιχνεύσιμους	διηθημένους	λεμφαδένες	μπορεί	
να	αντιμετωπισθούν	με	τοπική	εκτομή	και	μετεγχειρη-
τική	ακτινοθεραπεία	και	χημειοθεραπεία.	Η	προσθήκη	
της	μετεγχειρητικής	ακτινοθεραπείας	μειώνει	τις	τοπι-
κές	υποτροπές	κατά	5%.	

Η	 ΚΠΕ	 υπήρξε	 μέχρι	 το	 πρόσφατο	 παρελθόν,	 η	

επέμβαση	εκλογής	για	τη	θεραπεία	του	καρκίνου	του	
ορθού	και	ειδικά	του	περιφερικού	τμήματος	αυτού.	Αν	
και	θεωρητικά	επέμβαση	ριζική	και	θεραπευτική,	πα-
ρουσίαζε	υψηλό	ποσοστό	υποτροπής	(30%),	που	οφει-
λόταν	 στη	 διήθηση	 των	 ορίων	 εκτομής,	 λόγω	 κακής	
τεχνικής.	Η	εισαγωγή	της	ολικής	εκτομής	του	μεσοορ-
θού,	δηλαδή	της	επί	των	φυσικών	ανατομικών	ορίων	
πλήρους	εκτομής	του	μεσεντέριου	λίπους	του	ορθού	
μείωσε	την	τοπική	υποτροπή	από	30%	σε	5%	και	αύ-
ξησε	την	πενταετή	επιβίωση	στο	75%	από	50%.	Επίσης	
η	ορθή	εφαρμογή	της	ολικής	εκτομής	του	μεσοορθού	
έδειξε	ότι	ακόμα	και	 1cm	υγιούς	εντέρου	περιφερικά	
του	όγκου	είναι	αρκετό	για	να	επιτευχθεί	ριζική	ογκο-
λογική	εκτομή.	Τέλος	η	προεγχειρητική	ακτινοθεραπεία	
σε	ασθενείς	με	Τ3	όγκο,	διηθημένους	λεμφαδένες	και	
πιθανή	διήθηση	των	περιφερικών	ορίων	εκτομής	στην	
MRI	ή	στο	διορθικό	υπερηχογράφημα	προκαλεί	συρ-
ρίκνωση	 των	 νεοπλασματικών	 μαζών	 και	 επιτρέπει	
την	ολική	 εκτομή	του	μεσοορθού	μειώνει	τις	τοπικές	
υποτροπές	κατά	16%	και	αυξάνει	την	επιβίωση	κατά	
10%.	Αποτέλεσμα	αυτών	ήταν	η	κατακόρυφη	αύξηση	
των	επεμβάσεων	διατήρησης	των	σφιγκτήρων,	όπως	
η	χαμηλή	πρόσθια	εκτομή	(ΧΠΕ)	και	η	αντίστοιχη	μεί-
ωση	της	ΚΠΕ.	

Η	θεραπεία	του	κολοορθικού	καρκίνου	είναι	πολυ-
δύναμη,	απαιτούσα	τη	συνεργασία	πολλών	ειδικοτή-
των	τόσο	στην	αντιμετώπιση	της	τοπικής	-	περιοχικής	
νόσου,	 που	 αφορά	 το	 80%	 των	 ασθενών	 και	 είναι	
το	 θέμα	 του	 φετινού	 συμποσίου,	 όσο	 και	 της	 γενι-
κευμένης	νόσου	και	 ιδιαίτερα	των	ασθενών	με	 εξαι-
ρέσιμη	και	δυνητικά	ιάσιμη	μεταστατική	νόσο	ήπατος	
ή/και	πνευμόνων,	που	ελπίζουμε	να	αποτελέσει	θέμα	
επόμενου	 συμποσίου.	 Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, 
Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 198-199, 2012.
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SUMMARY

ARCHAVLIS E. Colorectal cancer: causes, diagnosis, preoperative staging. Colorectal cancer remains a major health 
issue especially for the developed countries. This is easily understood by the fact of the western world life style and diet, as 
diet rich in animal fat and poor in fiber correlates with increased frequency of colorectal cancer. Other substances such as 
calcium, vitamins selenium, folate and long use of NSAIDs or aspirin influence its incidence. For all that some of these were 
studied aiming in prevention of CRC. Other factors that are associated with CRC is heredity as is obvious by the hereditary 
cancer syndrome (e.g. adenomatous polyposis syndrome), and chronic inflammation as in the case of ulcerative colitis. CRC 
is manifested as bleeding or obstruction or in the searchin of metastasis or anemia. Its diagnosis is based on recognize it 
and histological confirmation and thus colonoscopy remains the best approach, although several other examinations could 
be used If this fails. In clinical practice preoperative staging is passed on C/T scans, although its results do not meet the ex-
pectations. Other, mostly radiological, tests are emerging. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 200-208, 2012.

Key words: colorectal cancer, causes, diagnosis, staging

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο καρκίνος παχέος εντέρου αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα κυρίως για τις αναπτυγμένες χώρες. Αυτό είναι κα-
τανοητό με δεδομένο την σχέση του καρκίνου αυτού με το δυτικό τρόπο ζωής και διατροφής. Παράγοντες, όπως 
δίαιτα πλούσια σε ζωικά λίπη και πτωχή σε φυτικές ίνες έχει βρεθεί να σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα του. 
Επίσης άλλοι παράγοντες όπως το ασβέστιο το σελήνιο, φυλικό, η μακροχρόνια χρήση ΜΣΑΦ ή ασπιρίνης προ-
στατεύουν επίσης. Για το λόγο αυτό πολλά από αυτές τις ουσίες έχουν δοκιμασθεί και σαν μέσα για την πρόληψη 
του ΚΠΕ με διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι παράγοντες που συμμετέχουν στην παθογένεια του είναι η κληρονομι-
κότητα, όπως φαίνεται στα κληρονομούμενα σύνδρομα (π.χ. οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση), αλλά και η 
χρόνια φλεγμονή όπως για παράδειγμα σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Ο ΚΠΕ εκδηλώνεται είτε σαν αιμορραγία, 
αποφρακτικά φαινόμενα ή σαν μεταστάσεις συνήθως στο ήπαρ ή σαν αναιμία. Η διάγνωση βασίζεται στην ανα-
γνώριση του και επιβεβαίωση με λήψη βιοψιών και συνεπώς η εξέταση εκλογής είναι η κολοσκόπηση. Προεγχειρη-
τική σταδιοποίηση βασίζεται σε A/Τ παρ’ ότι η ακρίβεια της αμφισβητείται. Άλλες μέθοδοι κυρίως ακτινολογικές 
εξετάσεις θα βοηθήσουν στο μέλλον. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 200-208, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνος παχέος εντέρου, καρκίνος ορθού, αίτια, διάγνωση, σταδιοποιηση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ο	καρκίνος	παχέος	εντέρου	(ΚΠΕ)	και	ορθού	απο-
τελεί	ένα	μεγάλο	πρόβλημα	για	τις	αναπτυγμένες	χώ-
ρες	αφού	είναι	ο	τέταρτος	σε	επιπολασμό	καρκίνος,	
μετά	του	πνεύμονος,	προστάτη	και	μαστού	για	τους	

πληθυσμούς	αυτούς.	Σε	αυτόν	οφείλονται	περί	το	10%	
των	νέων	περιπτώσεων	καρκίνου	κατ’	έτος.

Παρότι	εν	πολλοίς	όπως	και	σε	όλους	του	καρκί-
νους	η	ακριβής	ακολουθία	για	την	γένεση	του	παρα-
μένει	 άγνωστη	 ωστόσο	 αρκετά	 στοιχεία	 σχετικά	 με	
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την	αιτιοπαθογένεια	του	ΚΠΕ	είναι	γνωστά.	Η	περιε-
κτικότητα	της	διατροφής	σε	ζωικό	λίπος	και	φυτικές	
ίνες	έχουν	κυρίως	ενοχοποιηθεί.	Επίσης	η	κατανάλω-
ση	μπύρας,	το	κάπνισμα,	ο	σακχαρώδης	διαβήτης,	ο	
τρόπος	παρασκευής	των	τροφών	έχουν	θεωρηθεί	ότι	
ευοδώνουν	την	καρκινογέννεση.	Αντίθετα,	θεωρούνται	
προστατευτικά	η	ασπιρίνη	και	τα	άλλα	μη	στεροειδή	
φάρμακα,	το	ασβέστιο,	το	σελήνιο,	η	θεραπεία	με	οι-
στρογόνα,	το	χαμηλό	βάρος	και	η	άσκηση.	Παρόμοια	
προστατευτική	δράση,	αλλά	με	μικρότερη	πιθανά	δρά-
ση	έχουν	η	δίαιτα	πλούσια	σε	καρωτένη,	φυτικές	ίνες	
ή	σελήνιο,	η	βιταμίνη	C,	Ε	και	D.

Αναλυτικότερα	 για	 μερικές	 από	 αυτές:	 Από	 μα-
κρού	μελέτες	είχαν	καταδείξει	διαφορές	στην	συχνό-
τητα	του	σε	πληθυσμούς	με	διαφορετικές	τρόπο	ζωής	
και	κυρίως	διαφορετικές	διαιτητικές	συνήθειες.	Μελέ-
τες	σε	πληθυσμούς	που	μετανάστευαν	από	περιοχές	
χαμηλού	επιπολασμού	σε	χώρες	υψηλού	κινδύνου	και	
υιοθέτηση	της	αντίστοιχης	δίαιτας	 (όπως	για	παρά-
δειγμα	από	την	Ιαπωνία	στις	αρχές	του	προηγούμε-
νου	αιώνα	προς	το	αρχιπέλαγος	της	Χαβάης)	έδειξαν	
ταχεία	αντίστοιχη	αύξηση	 του	 κινδύνου	για	 καρκίνο	
παχέος	εντέρου	ωστόσο	δεν	έγινε	δυνατόν	να	καθο-
ρισθεί	πιο	ακριβώς	στοιχείο	της	διατροφής	δρα	είτε	
προστατευτικά	ή	αντίθετα	αυξάνει	το	κίνδυνο.

Τροφές	 πλούσιες	 σε	 λίπος,	 (χαρακτηριστικά	 σε	
χώρες	υψηλού	επιπολασμού	τα	λιπαρά	οξέα	αποτε-
λούν	το	40-45%	των	ολικών	θερμίδων	της	διατροφής	
ενώ	αντίθετα	σε	πληθυσμούς	με	χαμηλό	επιπολασμό	
αυτό	αποτελεί	μόλις	το	10%	των	θερμίδων)	και	φτω-
χές	 σε	φυτικές	 ίνες	 καθώς	 και	 η	 αυξημένη	 κατανά-
λωση	κόκκινου	κρέατος	(πιθανά	λόγω	διαφορών	στο	
είδος	των	λιπαρών	οξέων	που	περιέχει	αυτό	σε	σχέση	
με	 τα	 αντίστοιχα	 που	 βρίσκονται	 στα	 πουλερικά	 ή	
τα	ψάρια)	 ενοχοποιείται.	 Σαν	 κύριος	παθογενετικός	
μηχανισμός	θεωρείται	ότι	το	λίπος	της	τροφής	οδηγεί	
σε	αύξηση	της	παραγωγής	χοληστερόλης	και	χολικών	
αλάτων	στο	ήπαρ	με	επακόλουθη	αύξηση	της	συγκέ-
ντρωσης	τους	στο	αυλό	του	παχέος	εντέρου,	ενώ	τα	
βακτηρίδια	 του	παχέος	 εντέρου	 τα	 μετατρέπουν	σε	
δευτερογενή	χολικά	άλατα,	μεταβολίτες	της	χοληστε-
ρόλης	 και	 άλλους	 τοξικούς	 μεταβολίτες.	 Επακόλου-
θα	 αυξάνονται	 τα	 επίπεδα	 της	 αποκαρβοξυλάσης	
της	ορνιθίνης	 (που	οδηγεί	σε	αύξηση	του	κυτταρικού	
πολλαπλασιασμού,	 καθώς	 και	 η	 δραστηριότητα	 της	
πρωτεϊνικής	κινάσης	καθώς	επίσης	και	ο	δρόμος	του	
μεταβολισμού	του	αραχιδονικού	οξέος	ενεργοποιείται	
από	 τα	 χολικά	 οξέα	 οδηγώντας	 έτσι	 σε	 κυτταρικό	

πολλαπλασιασμό,	ένας	δρόμος	που	εμποδίζεται	από	
τα	μη	στεροειδή	φάρμακα	ή	την	ασπιρίνη.

Οι	φυτικές	ίνες	έχουν	βρεθεί	ότι	προστατεύουν	σε	
αρκετές	μελέτες	(1,2).	Πρόκειται	για	ίνες	φυτικής	προέ-
λευσης	που	είναι	ανθεκτικές	στην	πέψη	από	τα	εντε-
ρικά	ένζυμα	και	δρουν	συνεπώς	στο	αυλό	του	παχέ-
ος	εντέρου.	Παρόλο	που	πολλές	μελέτες	έχουν	δείξει	
ότι	προσφέρουν	προστασία	από	το	καρκίνο	παχέος	
εντέρου	ωστόσο	 δεν	φάνηκε	 να	προστατεύουν	από	
την	υποτροπή	αδενωμάτων	 (3,4).	 Σε	μεταανάλυση	 13	
σχετικών	μελετών	φάνηκε	ότι	η	κατανάλωση	φυτικών	
ινών	σχετίζεται	αντίστροφα	με	το	κίνδυνο	για	καρκίνο	
παχέος	εντέρου,	αλλά	όταν	έγινε	διόρθωση	για	τους	
λοιπούς	διαιτητικούς	παράγοντες	οι	φυτικές	ίνες	δεν	
έδειξαν	 να	 προστατεύουν	 από	 το	 καρκίνο	 παχέος	
εντέρου	(5).	Πιθανολογείται	ότι	αυτά	δρουν	μέσω	αύ-
ξησης	 του	 όγκου	 του	περιεχομένου	 στο	παχύ	 έντε-
ρο	οδηγώντας	έτσι	σε	μείωση	της	συγκέντρωσης	των	
καρκινογόνων	ενώ	λόγω	της	ταχύτερης	διόδου	μέσα	
από	το	κόλο	υπάρχει	μικρότερη	έκθεση	του	στις	ουσί-
ες	αυτές.	Επίσης	μερικές	από	τις	φυτικές	ίνες	(όπως	
η	σελλουλόζη,	 το	πίτουρο)	προκαλούν	αλλαγές	στην	
έκφραση	βακτηριακών	 ενζύμων	που	δρουν	προστα-
τευτικά,	ενώ	άλλα	μπορούν	να	συνδεθούν	με	τοξικά	
προϊόντα	αδρανοποιώντας	τα	έτσι.

Το	ασβέστιο	και	 η	βιταμίνη	D	δρουν	προστατευ-
τικά.	 Δεν	 είναι	 και	 εδώ	 γνωστός	 ο	 ακριβής	 τρόπος	
δράσης	ωστόσο	το	ασβέστιο	δρα	τόσο	στο	κυτταρικό	
κύκλο,	στην	έκφραση	και	δραστηριότητα	βασικών	για	
το	κύτταρο	ένζυμων	(τυροσινική	κινάση,	αποκαρβοξυ-
λάση	ορνιθίνης	κλπ).	Σε	μελέτες	και	μετααναλυση	σχε-
τικών	μελετών	βρέθηκε	ότι	το	ασβέστιο	προστατεύει	
από	καρκίνο	παχέος	εντέρου	(6).	Παρόμοιος	ρόλος	έχει	
βρεθεί	κυρίως	σε	πειραματόζωα	για	την	βιταμίνη	(7).

Mη	 στεροειδή	 αντιφλεγμονώδη	 φάρμακα:	 μελέτες	
έχουν	δείξει	μείωση	της	σχετιζόμενης	με	κακοήθεια	του	
παχέος	εντέρου	στα	άτομα	με	χρόνια	χρήση	ΜΣΑΦ.	
Παρότι	δεν	είναι	γνωστοί	οι	ακριβείς	μηχανισμοί,	ενο-
χοποιούνται	 η	 μεταβολή	 στο	 μεταβολισμό	 του	 αρα-
χιδονικού	 οξέος	 με	 αλλαγές	 των	 επιπέδων	 ουσιών	
όπως	οι	προσταγλανδίνες	θρομβαξάνες	λευκοτριένες	
κ.λπ	που	οδηγούν	σε	αλλαγές	στην	προσκόλληση	ωρί-
μανση	 και	 διαφοροποίηση	 των	 κυττάρων	 ενώ	 επά-
γουν	και	την	απόπτωση	των.	Η	δράση	αυτή	γίνεται	
μέσω	 αναστολής	 της	 δράσης	 της	 κυκλοξυγενάσης,	
ενός	ενζύμου	που	η	2η	μορφή	[κυκλοοξυγενάση	2	(COX	
2)]	του	υπερεκφράζεται	στο	KΠΕ.	Τα	φάρμακα	αυτά,	
επίσης,	δρουν	μέσω	μεταβολής	της	προσκόλλησης	των	
κυττάρων	αλλά	και	της	αγγειογένεσης.
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Με	βάση	τα	ανωτέρω	έχουν	γίνει	προσπάθεια	πρό-
ληψης	του	καρκίνου	με	διάφορες	ουσίες.	Ωστόσο	επειδή	
ο	η	καρκινογένεση	είναι	ένας	εξαιρετικά	μακροχρόνιος	
δρόμος	και	συνεπώς	η	κατάδειξη	της	δράσης	κάποιου	
φαρμάκου	απαιτεί	 τεράστιο	αριθμό	ατόμων	που	πα-
ρακολουθείται	επί	δεκαετίες,	η	μελέτη	έχει	επικεντρωθεί	
στην	προσπάθεια	πρόληψης	υποτροπής	των	αδενωμά-
των	μιας	προδρόμου	του	καρκίνου	βλάβης	ή	στην	ανεύ-
ρεση	άλλων	πρώιμων	βλαβών	όπως	των	παρεκκλινου-
σών	 (aberrant)	 κρυπτών	με	την	χρήση	της	χρωμοενδο-
σκόπησης	ή	της	μεγεθυντικής	ενδοσκόπησης.	Μελέτες	με	
τη	χορήγηση	χαμηλής	σε	λιπαρά	και	υψηλής	σε	φυτικές	
ίνες	για	την	πρόληψη	υποτροπής	αδενωμάτων	απέτυ-
χαν	να	δώσουν	ικανοποιητικά	αποτελέσματα	(3,4).

Αντίθετα	θετικά	στοιχεία	έδωσε	μελέτη	που	αφο-
ρούσε	την	χορήγηση	ασβεστίου	(1200	mg/d),	που	έδειξε	
μικρή	 (19%)	μείωση	της	υποτροπής	των	αδενωμάτων	
(8).	Είναι	μάλιστα	ενδιαφέρον	ότι	η	μείωση	αυτή	διαρ-
κούσε	και	για	αρκετό	διάστημα	μετά	την	διακοπή	της	
θεραπείας	(9)	ενώ	μελέτες	έδειξαν	ότι	η	βιταμίνη	D	δρα	
συνεργικά	με	το	ασβέστιο	(10).

Το	φυλικό	οξύ	παρά	το	ότι	έδειξε	αρχικά	ελπιδο-
φόρα	αποτελέσματα	απέτυχε	να	εμποδίσει	τις	υπο-
τροπές	αδενωμάτων	σε	προοπτική	μελέτη	(11).	Επίσης	
άλλες	βιταμίνες/αντιοξειδωτικές	ουσίες	 έχουν	δώσει	
αντικρουόμενα	 αποτελέσματα	 και	 συνεπώς	 δεν	 συ-
νιστώνται	αυτά	για	πρόληψη.	Επίσης	η	χορήγηση	οι-
στρογόνων	 (θεραπεία	 αναπλήρωσης)	 έδειξε,	 πιθανά	
μέσω	 μεταβολής	 της	 σύνθεσης	 των	 χολικών	 οξέων)	
πιθανολογείται	 ότι	 δρα	 προστατευτικά.	 Σε	 μελέτη	
βρέθηκε	σε	μειωμένο	ποσοστό	ατόμων	που	ελάμβα-
ναν	 οιστρογόνα	 καρκίνος	 παχέος	 εντέρου,	 ωστόσο	
στις	ασθενείς	με	ενεργό	θεραπεία	ο	καρκίνος	βρέθηκε	
σε	πιο	προχωρημένο	στάδιο	(12).

Τα	πιο	ενθαρρυντικά	αποτελέσματα	έδειξε	η	χρό-
νια	χρήση	της	ασπιρίνης	ή	ΜΣΑΦ	με	μείωση	των	αδε-
νωμάτων	ή	καρκίνου	κατά	>40%	αν	και	πιθανολογεί-
ται	 ότι	 απαιτείται	 συνεχής	 εξαιρετικά	 μακροχρόνια	
αγωγή.	 Η	προστασία	 αυτή	 αφορά	 και	 σε	 άτομα	 με	
αυξημένο	κίνδυνο	για	καρκίνο	ή	αδενώματα	(13-15)	επί-
σης	καλά	αποτελέσματα	έχουν	δώσει	οι	μη	εκλεκτικοί	
αναστολείς	της	κυκλοξυγενάσης	αλλά	και	οι	εκλεκτικοί	
της	κυκλοξεγενάσης	2	στην	πρόληψης	υποτροπής	των	
αδενωμάτων	(16,17).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Εκτός	 των	 εξωτερικών	 ενοχοποιητικών	 παραγό-
ντων	από	μακρού	 έχει	γίνει	 κατανοητό	ότι	υπάρχει	
κληρονομική	 επιβάρυνση.	 Αυτό	 είναι	 προφανές	 στα	

κληρονομούμενα	 συνδρομα	 ΚΠΕ	 αλλά	 μελέτες	 έχουν	
δείξει	ότι	και	στους	σποραδικούς	ΚΠΕ	(μη	κληρονομού-
μενες)	υπάρχει	αυξημένη	επίπτωση	σε	συγγενείς.	Τα	
κληρονομούμενα	σύνδρομα	ΚΠΕ	διακρίνονται	σε	:

Οικογενή σύνδρομα πολυποδίασης	όπου	υπάρ-
χει	αυτοσωμιακός	επικρατών	χαρακτήρας,	και	χαρα-
κτηρίζεται	από	την	παρουσία	πολυάριθμων	(συνήθως	
εκατοντάδων)	 αδενωμάτων	 με	 ή	 χωρίς	 εξωκολικές	
εκδηλώσεις	 (18).	Αποτελεί	 ένα	σπάνιο	αίτιο	καρκίνου	
(περίπου	 μόλις	 το	 1%	 των	 περιπτώσεων	 καρκίνου	
παχέος	 εντέρου	οφείλονται	σε	αυτό)	ωστόσο	 η	φυ-
σική	 πορεία	 αν	 δεν	 αφαιρεθεί	 έγκαιρα	 το	 κόλον	 εί-
ναι	η	ανάπτυξη	καρκίνου	σε	όλους	τους	ασθενείς.	Το	
υπεύθυνο	γονίδιο	 έχει	αναγνωρισθεί.	Η	παραγομένη	
από	αυτή	πρωτεΐνη	συμμετέχει	σε	αρκετά	βήματα	της	
κυτταρικής	ομοιοστασίας,	πολλαπλασιασμού	και	σύν-
δεσης	 του	 με	 τα	 γειτονικά	 κύτταρα.	 Το	 μέσο	 τμήμα	
της	πρωτεΐνης	αυτής	συνδέεται	με	την	β	κατενίνη	μια	
πρωτεΐνη	υπεύθυνη	για	την	διατήρηση	των	διακυττά-
ριων	συνδέσεων	μέσω	σύνδεσης	με	την	ε	καθερίνη.	Η	
σύνδεση	της	APC	πρωτεΐνης	με	την	β	κατενίνη	οδηγεί	
σε	καταστολή	της	τελευταίας.	Αν	υπάρχει	μετάλλαξη	
τότε	η	β	κατενίνη	εισέρχεται	στο	πυρήνα	οδηγώντας	
σε	κυτταρικό	πολλαπλασιασμό	και	δημιουργία	αδενω-
μάτων.	Όπως	προαναφέρθηκε	κλινικά	χαρακτηρίζεται	
από	 πολλαπλά	 αδενώματα	 που	 εμφανίζονται	 από	
την	 εφηβεία	 αλλά	 και	 εξωκολικές	 εκδηλώσεις	 όπως	
πολύποδες	αλλαχού	στο	πεπτικό	(π.χ.	στόμαχο,	ειλεό	
αλλά	κυρίως	στο	12λο,	όπου	μπορεί	να	μεταλλαχθούν)	
ή	 εμφάνιση	 οστεωμάτων	 εξοστόσεων	 ή	 ανωμαλιών	
των	 οδόντων	 και	 υπερτροφίας	 μελαχρωστικής	 του	
κερατοειδούς	ή	δεσμοειδείς	όγκοι	 (σύνδρομο	Gardner)	
(19)	η	γλοιωμάτων	(Turcot	σύνδρομο).

Ο οικογενής μη πολυποδιασικός καρκίνος πα-
χέος εντέρου αναπτύσσεται	σε	αδενώματα	συνήθως	
επίπεδα,	ωστόσο	 η	παρουσία	αρκετών	αδενωμάτων	
είναι	ασυνήθης	(18),	Σε	αυτόν	οφείλεται	περί	το	6%	των	
περιπτώσεων	 καρκίνου	 παχέος	 εντέρου	 και	 κυρίως	
αυτών	 του	 δεξιού	 παχέος	 εντέρου.	 Η	 μετάδοση,	 και	
εδώ,	οφείλεται	σε	επικρατόντα	αυτοσωματικά	γονίδια	
που	είναι	υπεύθυνα	για	την	διόρθωση	αναντιστοιχιών	
DNA,	λαθών	δηλαδή	κατά	την	αντιγραφή	του.	Υπεύθυ-
να	για	την	διόρθωση	αυτών	των	δίκη	μικροδορυφόρων	
«παρακλαδιών»	 είναι	 πρωτεΐνες	 προϊόντα	 ομάδας	
γονιδίων	 (MMR	genes):	Οι	περισσότερες	περιπτώσεις	
οφείλονται	σε	μεταλλάξεις	στα	hMSH2	χρωμόσωμα	2,	
hMLH1	χρωμόσωμα	3	αλλά	έχουν	περιγραφεί	μεταλλά-
ξεις	και	στα	hMSH6,	hPMS1,	και	hPMS2	έχουν	περιγραφεί	
κριτήρια	για	να	χαρακτηριστεί	ότι	κάποια	οικογένεια	

Αιτιοπαθογένεια,	διάγνωση,	προεγχειρητική	σταδιοποίηση
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πάσχει	από	αυτό	το	τύπο	καρκίνου,	αρχικά	τα	κριτή-
ρια	του	Άμστερνταμ	και	αργότερα	της	Βηθεσδά.	Κατά	
αυτά	πρέπει	να	υπάρχουν	τουλάχιστον	3	άτομα	που	
να	πάσχουν	από	καρκίνο,	με	ένα	άτομο	τουλάχιστον	
1ου	βαθμού	συγγενή	με	κάποιο	άλλο,	πρέπει	ο	καρκίνος	
να	αφορά	τουλάχιστον	2	γενεές	και	σε	τουλάχιστον	1	
από	τους	πάσχοντες	να	εμφανίσει	το	ΚΠΕ	πριν	τα	50	
έτη.	Τα	κριτήρια	Βηθεσδά	πρακτικά	αναγνωρίζουν	ότι	
εκτός	από	τις	οικογένειες	με	αποκλειστικά	ΚΠΕ	(Lynch	
I)	σε	ορισμένες	οικογένειες	μπορεί	να	ανευρεθούν	καρ-
κίνοι	και	σε	εξωκολικά	όργανα	που	σχετίζονται	με	το	
σύνδρομο	 (ενδομητρίου,	ωοθηκών,	γαστρικός,	ήπατος,	
χοληφόρων	ή	ουροποιητικού)-(Lynch	II).

Επίσης	 άλλα	 σύνδρομα	 πολυποδίασης	 σχετίζονται	
με	 μεγάλη	 αύξηση	 του	 κινδύνου	 για	 καρκίνο	 παχέος	
εντέρου,	χωρίς	όμως	να	είναι	του	μεγέθους	των	προ-
αναφερθέντων	 συνδρόμων.	 Τέτοια	 είναι	 το	 σύνδρομο	
οικογενούς	 νεανικής	 πολυποδίασης,	 το	 Peutz	 Jeghers	
σύνδρομο.

Εκτός	 όμως	 από	 τις	 κληρονομούμενα	 σύνδρομα	
που	 σχετίζονται	 με	 ΚΠΕ	 η	 κληρονομικότητα	 διαδρα-
ματίζει	μεγάλο	ρόλο	και	στο	σποραδικό	(δηλαδή	εκτός	
των	συνδρόμων	αυτών	περιπτώσεων	ΚΠΕ).	Συγγενείς	
α’	βαθμού	ασθενών	με	ΚΠΕ	ή	ατόμων	με	αδενώματα	
παχέος	εντέρου	έχουν	αυξημένο	κατά	2-3	φορές	κίν-
δυνο	να	παρουσιάσουν	ΚΠΕ	ή	αδενώματα	σε	σχέση	με	
το	γενικό	πληθυσμό.	Μάλιστα	ο	κίνδυνος	αυτός	είναι	
μεγαλύτερος	 όσο	 μικρότερη	 είναι	 η	 ηλικία	 κατά	 την	
οποία	παρουσίασε	ο	συγγενής	τους	το	ΚΠΕ.

Άλλος	 προδιαθεσικός	 παράγοντας	 για	 την	 ανά-
πτυξη	καρκίνου	παχέος	εντέρου	είναι	η	χρόνια	φλεγ-
μονή	με	πιο	κλασική	περίπτωση	τον	αυξημένο	κίνδυ-
νο	για	ΚΠΕ	που	αντιμετωπίζουν	ασθενείς	με	χρόνια	
ιδιοπαθή	φλεγμονώδη	νοσήματα	του	παχέος	εντέρου.	
Παλαιότερα	δεδομένα	έδειχναν	ότι	ασθενείς	με	ελκώ-
δη	κολίτιδα	μετά	7	έτη	νόσου	βρίσκονται	σε	αυξημένο	
κίνδυνο	 για	 ανάπτυξη	 καρκίνου	 και	 ο	 κίνδυνος	 αυ-
τός	αυξάνει	 κατά	 10%	ανά	δεκαετία	 νόσου	 και	 έτσι	
περιγράφηκε	 ότι	 περίπου	 το	 1/3	 των	 ασθενών	 θα	
αναπτύξει	καρκίνο	μετά	30	έτη	νόσου.	Νεότερα	δεδο-
μένα	 αναφέρουν	 αρκετά	 μειωμένα	 ποσοστά,	 πάντα	
βεβαίως	 πολύ	 υψηλότερα	 από	 το	 μέσο	 όρο	 για	 το	
αντίστοιχο	πληθυσμό	και	ηλικία.	Ο	αυξημένος	αυτός	
κίνδυνος	επηρεάζεται	και	από	την	έκταση	της	νόσου	
με	ασθενείς	με	ολική	προσβολή	του	παχέος	εντέρου	
να	βρίσκονται	σε	πολύ	υψηλότερο	κίνδυνο	ενώ	αντί-
θετα	ασθενείς	με	ορθίτιδα	να	παρουσιάζουν	οριακή,	
μόνο,	αύξηση	ακόμα	και	μετά	από	πολλά	έτη	νόσου.	
Άλλοι	παράγοντες	είναι	η	βαρύτητα	της	προσβολής,	η	

δραστηριότητα	της	νόσου,	η	ηλικία	έναρξης	και	η	θε-
ραπεία	ή	μη	με	ορισμένα	φάρμακα	όπως	η	μεσαλαζίνη,	
που	δρα	προστατευτικά.	Ο	καρκίνος	στους	ασθενείς	
δεν	ακολουθεί	την	συνήθη	πορεία	προς	καρκίνου	μέσω	
των	αδενωμάτων	(πολυποειδή	ή	μη)	όπως	στο	γενικό	
πληθυσμό	αλλά	μέσα	από	δυσπλαστικές	αλλαγές	του	
επιθηλίου.	Οι	ασθενείς	με	ν	Crohn	του	παχέος	εντέρου	
βρίσκονται	 σε	παρόμοιο	 κίνδυνο	 με	αυτό	 της	 ελκώ-
δους	κολίτιδας	με	παρόμοια	χαρακτηριστικά	(έκταση	
δραστηριότητα	νόσου	κ.λπ).

ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με	βάση	την	σημασία	για	την	καρκινογένεση	των	
χολικών	αλάτων	έχει	σχετισθεί	η	χολοκυστεκτομή	με	
την	ανάπτυξη	καρκίνου.	Σε	μια	σουηδική	μελέτη	ασθε-
νών	που	είχαν	υποβληθεί	προ	πολλών	ετών	σε	χολο-
κυστεκτομή	βρέθηκε	αυξημένος	κίνδυνος	καρκίνου	ανι-
όντος	(και	λεπτού	εντέρου)	όχι	όμως	για	το	υπόλοιπο	
παχύ	έντερο	(20).

Φαίνεται	τελικά	ότι	καρκινογόνα	επιδρούν	μαζί	με	
άλλους	ενδοαυλικούς	παράγοντες	(όπως	χολικά	άλα-
τα)	 στα	 κύτταρα	 του	 βλεννογόνου.	 Αν	 υπάρχει	 και	
η	γενετική	προδιάθεση	αυτά	πολλαπλασιάζονται	και	
μέσα	 από	 άλλες	 μεταλλάξεις	 ακολουθεί	 ανεξέλεκτη	
αύξηση.	Είναι	γνωστό	ότι	ένα	από	τα	αρχικά	φαινό-
μενα	είναι	η	διαταραχή	του	πολλαπλασιασμού	μέσα	
στην	 κολική	 κρύπτη	 τόσο	 σε	 ασθενείς	 με	 καρκίνο	 ή	
σύνδρομα	 που	 σχετίζονται	 με	 αυτόν	 καθώς	 και	 σε	
πειραματόζωα.

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Χαρακτηρίζονται	 από	 διαταραχές	 στα	 πρωτο	
ογκογονίδια,	 απώλεια	 γονιδίων	 υπευθύνων	 για	 την	
καταστολή	όγκου	και	διαταραχές	όπως	ελέγχθει	πιο	
πάνω	στα	γονίδια	υπεύθυνα	για	την	διόρθωση	ανα-
ντιστοιχιών	DNA	(MMR),	που	καταλήγουν	στην	μικρο-
δορυφορική	αστάθεια(21).	Τα	πιο	σημαντικά	ενοχοποι-
ηθέντα	γονίδια	φαίνονται	στο	Πίνακα	1.

Τα	 πρωτοογκογονίδια	 συμμετέχουν	 στα	 σήματα	
transduction	 και	 την	 έλεγχο	 της	 εξέλιξης	 του	 κυττά-
ρου.	 Παθολογική	 ενεργοποίηση	 τους	 οδηγεί	 σε	 ανώ-
μαλο	πολλαπλασιασμό	και	τελικά	δημιουργία	όγκου	.	
Τέτοια	είναι	τα	γονίδια	της	ομάδας	ras	με	περίπου	το	
65%	των	σποραδικών	ΚΠΕ	να	έχουν	μετάλλαξη	κυρίως	
στο	K-ras.	Φαίνεται	ότι	αυτή	αφορά	και	σε	προκαρ-
κινωματώδεις	καταστάσεις	όπως	τα	αδενώματα	και	
κυρίως	στα	σοβαρά	(ανευρίσκεται	μόλις	στο	10%	των	
αδενωμάτων	μικρότερων	του	1	εκ	έναντι	57	και	58%	
στα	μεγάλα	αδενώματα	και	ΚΠΕ).
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Επίσης	 στο	 ΚΠΕ	 έχουν	 βρεθεί	 χρωμοσωμιακές	
ανωμαλίες	 κυρίως	 με	 απώλεια	 αλληλίων	 όπως	 στα	
χρωμοσώματα	5q,	17p,	και	18q.

Σωματικές	μεταλλάξεις	του	APC	γονιδίου	βρίσκο-
νται	στο	60%-80%	των	σποραδικών	ΚΠΕ	και	αδενω-
μάτων	ακόμα	και	σε	πολύ	μικρά	ή	με	ήπια	δυσπλασία.	
Φαίνεται	ότι	απαιτείται	η	απώλεια	και	των	2	αλληλί-
ων	για	την	έναρξη	της	πορείας	προς	ΚΠΕ.

Άλλα	σημαντικά	γονίδια	βρίσκονται	στο	χρωμόσω-
μα	18q.	Ένα	από	αυτά	είναι	το	DCC	(deleted	in	CRC),	
που	έχει	βρεθεί	ότι	σχετίζεται	με	την	κακή	πρόγνωση	
ασθενών	σταδίου	ΙΙ	κατά	Dukes.

Το	DPC4	(SMAD4)	είναι	ένα	γονίδιο	που	καταστέλλει	
την	δημιουργία	όγκου,	και	ανήκει	στην	όμαδα	γονιδίων	
SMAD	,	που	δρουν	μέσω	του	TGF)-β	family	receptors.	
Σε	πειραματόζωα	έχει	 βρεθεί	 ότι	αδρανοποίηση	του	
οδηγεί	σε	κακοήθη	εξαλλαγή	σε	ζωικό	μοντέλο	της	οι-
κογενούς	πολυποδίασης.		 Επίσης	απώλεια	του	
p53	γονιδίου	στο	χρωμόσωμα	17p	βρίσκεται	στην	πλει-
ονότητα	των	ΚΠΕ.

Σχηματικά	έχει	γενικά	γίνει	δεκτός	ο	δρόμος	προς	
την	δημιουργία	ΚΠΕ	που	φαίνεται	στο	σχήμα	1	(22).

Σχήμα 1.  Σημαντικότερες	γονιδιακές	 μεταβολές	 στο	
δρόμο	προς	το	ΚΠΕ

*Grady	WM.	Cancer	Metast	Rev	2004;	23:11	(22)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι	 ο	 καρκίνος	 του	 παχέος	 εντέρου,	 όπως	
προαναφέρθηκε,	αποτελεί	μια	από	τις	πρώτες	αιτί-
ες	 θανάτου	 από	 καρκίνο	 στις	 προηγμένες	 χώρες	 η	
προσκόλληση	στα	προγράμματα	ελέγχου	πληθυσμού	
(όπως	για	παράδειγμα	αναζήτηση	αφανούς	αιμορρα-
γίας	στα	κόπρανα,	κολοσκόπηση	κλπ)	παραμένει	χα-
μηλή.	Έτσι	συχνότατα	αυτός	ανακαλύπτεται	όταν	ήδη	
έχει	αναπτυχθεί	και	έχει	δώσει	κάποιο	σύμπτωμα.

Τα	 κύρια	 συμπτώματα	 είναι	 αιματοχεζία,	 ή	 ερυ-
θρομέλαινα	 κοιλιακό	 άλγος	 ή	 διαταραχές	 κενώσεων	
και	τέλος	χρόνια	μικροσκοπική	απώλεια	αίματος,	που	
οδηγεί	σε	σιδηροπενική	αναιμία.	Έχει	βρεθεί	ότι	ασθε-

νείς	με	 εξαιρέσιμο	όγκο	παρουσιάζονται	με	κοιλιακό	
άλγος	(44%),	διαταραχές	κενώσεων	(43%)	αιματοχεζία	
(40%)	 αδυναμία	 (20%)	 αναιμία	 (11%)	 απώλεια	 βάρους	
(6%)	(23).	Όλα	αυτά	τα	συμπτώματα	βρέθηκε	ότι	έχουν	
μικρή	ευαισθησία	(έως	και	κάτω	του	10%)	αλλά	υψηλή	
ειδικότητα	(24).

Το	κοιλιακό	άλγος	είναι	συνήθως	απότοκο	εντερι-
κής	απόφραξης	αν	και	σπάνια	είναι	απότοκο	περιτο-
ναϊκής	προσβολής	ή	διάτρησης.	Σε	όγκους	του	ορθού	
αν	και	προεξάρχει	συνήθως	ο	τεινεσμός	ωστόσο,	μπο-
ρεί	μέσω	προσβολής	νεύρων	να	αναφέρει	ο	ασθενής	
επίμονο	άλγος.

Η	 απώλεια	 αίματος	 εξαρτάται	 από	 την	 θέση	 του	
όγκου.	Όταν	ο	όγκος	εδράζεται	στο	ορθοσιγμοειδές	εί-
ναι	πιθανότερο	να	είναι	ορατή	(αιματοχεζία)	ενώ	αντί-
θετα	 σε	 όγκο	 του	 δεξιού	 εντέρου	 είναι	 συνηθέστατα	
μακροσκοπική	(οδηγώντας	σε	σιδηροπενική	αναιμία)	και	
συνεπώς	ο	όγκος	θα	αναγνωρισθεί	καθυστερημένα.

Διαταραχές	των	κενώσεων	συνήθων	οφείλονται	σε	
όγκους	του	αριστερού	παχέος	εντέρου.	Επίσης	στους	
περιφερικούς	όγκους	ο	ασθενής	μπορεί	να	αναγνω-
ρίσει	αλλαγές	στο	σχήμα	(διάμετρο)	των	κοπράνων	ή	
στην	σύσταση	(υδαρής	με	βλέννα	διάρροια)	αν	υπάρ-
χει	μεγάλο	λαχνωτό	αδένωμα.

Σε	 μεταστατική	 νόσο	 περί	 το	 20%	 των	 ασθενών	
αναγνωρίζονται	σε	μη	ιάσιμο	στάδιο	όταν	υπάρχουν	
ήδη	 μεταστάσεις	 αλλαχού.	 Ο	 καρκίνος	 του	 παχέος	
μεθίσταται	 συνήθως	 αιματογενώς	 ή	 λεμφογενώς	 αν	
και	σπάνια	μπορεί	να	υπάρχουν	περιτοναϊκές	μετα-
στάσεις	 ή	 κατά	 συνέχεια	 ιστού	 οι	 κύριες	 εστίες	 με-
τάστασης	είναι	οι	περιοχικοί	λεμφαδένες	το	ήπαρ	οι	
πνεύμονες	και	το	περιτόναιο.	Με	εξαίρεση	το	όγκο	του	
ορθού	πρωκτού	(λόγω	αιμάτωσης)	είναι	σπανιότατη	η	
πρώτη	μετάσταση	να	είναι	άλλη	από	το	ήπαρ.		 Τ α	
συμπτώματα	είναι	ανάλογα	με	το	προσβαλλόμενο	όρ-
γανο.	Σπανιότερες	πρώτες	εκδηλώσεις	αποτελούν	οι	:

•	 	Τοπική	διήθηση	ή	διάτρηση	 (με	δημιουργία	επι-
κοινωνίας,	συριγγίου)	με	κάποιο	όργανο.

•	 	Πυρετός	αγνώστου	αιτίας.
•	 	Βακτηριαιμία	 από	 Streptococcus	 bovis	 ή	

Clostridium	septicum	(εως	25%	των	ασθενών	με	
τις	ως	 άνω	 λοιμώξεις	 πάσχουν	 από	 καρκίνο	
παχέος	εντέρου	(25).

Μπορεί	 να	αποδειχθεί	 ότι	αποτελεί	αίτιο	αδενο-
καρκινώματος	αγνώστου	πρωτοπαθούς	εστίας	(6%).

Oι	 συμπτωματικοί	 ασθενείς	 έχουν	 γενικά	 χειρό-
τερη	πρόγνωση	σε	σχέση	με	τους	ασυμπτωματικούς	
(49	 έναντι	 71%	 5ετής	 επιβίωση)	 (26)	 και	 μάλιστα	όσο	
περισσότερα	 συμπτώματα	 είχε	 ο	 ασθενής	 τόσο	 μι-
κρότερη	ήταν	η	πιθανότητα	για	επιβίωση	(27),	αντίθε-
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τα	δεν	βρέθηκε	συσχέτιση	της	χρονικής	διάρκειας	των	
συμπτωμάτων	με	την	πρόγνωση.	Επίσης	το	μοναδικό	
σύμπτωμα	που	σχετιζόταν	με	κακή	πρόγνωση	ήταν	
τα	αποφρακτικά	συμπτώματα	(28)	ενώ	η	αιμορραγία	
θεωρείται	ότι	σχετίζεται	με	καλύτερη	πρόγνωση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο	καρκίνος	παχέος	εντέρου	θα	αναζητηθεί	σε	ασθε-
νείς	 με	 κάποιο	από	τα	πιο	πάνω	συμπτώματα	 ή	σε	
ασυμπτωματικούς	ασθενείς	που	βρίσκονται	σε	κίνδυ-
νο	για	ανάπτυξη	καρκίνου	παχέος	εντέρου	 (όπως	σε	
άτομα	>50	έτη	ή	με	 ιστορικό	συνδρόμου	που	σχετίζε-
ται	με	αυξημένο	κίνδυνο	πχ	οικογενής	πολυποδίαση,	μη	
πολυποδισιακός	οικογενής	καρκίνος	σύνδρομο	ή	άτομα	
συγγενή	ασθενών	με	καρκίνο	παχέος	εντέρου,	αλλά	και	
σε	άτομα	χωρίς	προδιάθεση	άνω	των	45-50	ετών	(για	
λόγους	συντομίας	τα	προγράμματα	προληπτικού	ελέγ-
χου	ασυμπτωματικού	πληθυσμού	δεν	θα	αναλυθούν).

Η	επιλογή	της	κατάλληλης	εξέτασης	μπορεί	να	γίνει	
από	πληθώρα	εξετάσεων	όπως	ενδοσκόπηση	ακτινο-
λογικές	(βαριούχος	υποκλεισμός	ή	CT	κολογραφία.

Κολοσκόπηση	θεωρείται	εξέταση	εκλογής	μια	και	με	
αυτή	μπορεί	να	αναγνωρισθούν	οι	βλάβες	να	προσδι-
ορισθεί	η	θέση	,	να	ληφθεί	βιοψία	και	να	αφαιρεθούν	
τυχόν	προκαρκινωματώδεις	βλάβες	(πολύποδες).	Βε-
βαίως	σε	μερικούς	ασθενείς	(ιδίως	όταν	υπάρχει	στέ-
νωση,	αποτέλεσμα	του	καρκίνου,	αλλά	και	από	άλλες	
αιτίες)	δεν	είναι	δυνατόν	να	εποπτευθεί	ολόκληρο	το	
έντερο,	βλάβες	μπορούν	να	χαθούν,	ιδίως	μη	πολυπο-
διασικές.	λόγω	θέσης	(στις	καμπές,	ή	πίσω	από	πτυ-
χές)	αλλά	και	λόγω	πλημμελούς	καθαρισμού	του	εντέ-
ρου	 ενώ	 η	 αποτελεσματικότητα	 της	 εξαρτάται	 από	
τον	ενδοσκόπο	(29).

Ο	βαριούχος	υποκλυσμός	μαζί	με	ενδοσκοπικό	έλεγ-
χο	του	ορθοσιγμοειδούς	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	αν	
και	φαίνεται	ότι	η	ευαισθησία	υπολείπεται	σημαντικά.

Νέες	μέθοδοι	χρησιμοποιούνται	όπως	η	CT	κολογρα-
φία	και	τελευταία	η	ασύρματη	ενδοσκόπηση	(κάψουλα)	
παχέος	εντέρου	με	ενθαρρυντικά	αποτελέσματα.

Λόγω	 του	 κινδύνου	 ύπαρξης	 σύγχρονης	 βλάβης,	
δηλαδή	άλλου	καρκίνου	ή	σοβαρής	βλάβης	κεντρικό-
τερα	(γεγονός	που	αφορά	περί	το	3%	των	ασθενών)	
ολόκληρο	το	παχύ	έντερο	πρέπει	να	ελεγχθεί	με	κά-
ποια	μέθοδο.	Αν	αυτό	δεν	μπορεί	να	πραγματοποιηθεί	
προεγχειρητικά	λόγω	απόφραξης	ή	γενικής	κατάστα-
σης	του	ασθενούς	πρέπει	να	γίνει	μόλις	η	κατάσταση	
του	ασθενούς	το	επιτρέψει.

Μετά	την	διάγνωση	της	κακοήθειας	πρέπει	να	γίνει	
σταδιοποίηση	της	νόσου	για	πληρέστερο	προγραμμα-
τισμό	της	θεραπείας.

O	καρκίνος	παχέος	εντέρου	ξεκινά	από	το	βλεννο-
γόνο	 σχεδόν	 πάντα	 σαν	 αδενωματώδης	 πολύποδας,	
μετά	την	εξαλλαγή	του	διέρχεται	τη	βλεννογόνιο	μυϊκή	
στιβάδα	από	όπου	μπορεί	να	εισβάλλει	στα	λεμφαγγεία	
ή	αιμοφόρα	αγγεία.	Οι	αρχικές	μεταστάσεις	είναι	στο	
ήπαρ	και	από	εκεί	μπορεί	να	δώσει	αλλαχού.	Παρότι	
πρόκειται	για	μια	μακροχρόνια	διαδρομή	από	το	φυ-
σιολογικό	βλεννογόνο	(μέσω	αδενώματος)	για	την	ανά-
πτυξη	καρκίνου	(υπολογίζεται	περί	τα	17	έτη)	ωστόσο	
το	διάστημα	μέχρι	ένας	εστιακός	καρκίνος	να	φθάσει	
στη	δυνατότητα	για	μεταστάσεις	είναι	σχετικά	μικρό	(2	
έτη).	Παρόμοια	είναι	η	φυσική	ιστορία	του	καρκίνου	του	
πρωκτού,	με	εξαίρεση	του	καρκίνου	χαμηλής	διαφορο-
ποίησης	που	μπορεί	να	δώσει	λεμφικές	ή	αιματογενείς	
μεταστάσεις	χωρίς	να	έχει	διαπεράσει	τα	τοιχώματα.	
Επίσης	ο	καρκίνος	αυτός	τείνει	να	επεκτείνεται	τοπικά	
στις	παρακείμενες	δομές	συνεπικουρούμενο	από	το	γε-
γονός	ότι	ο	πρωκτός	στερείται	ορογόνου.

Στην	 σταδιοποίηση	 της	 νόσου	 χρησιμοποιείται	
το	 σύστημα	 που	 πρότεινε	 ο	 Dukes	 με	 τις	 τροποιη-
σεις	κατά	Astler,	Coller	και	τελευταία	η	σταδιοποίηση	
που	προτάθηκε	από	την	American	Joint	Committee	on	
Cancer	(30)	(Πίνακας	2).

Πίνακας 2.	AJCC	TNM	σταδιοποίηση	ΚΠΕ

STAGE* CRITERIA[†]

0 Καρκίνος	in	situ:	ενδοβλεννογονικός	ή	μέχρι	
το	χόριο	[‡]	(Tis	N0	M0)	

I Μέχρι	τον	υποβλλενογόνιο	(T1	N0	M0)	[Dukes	
A]	Διηθεί	μυική	στιβάδα	(T2	N0	M0)

II Μέχρι	τον	υποορογόνιο	στιβάδα	ή	περικολι-
κό	ιστό	(T3	N0	M0)	[Dukes	B]	
Διηθεί	περιτόναιο	ή	άλλα	όργανα	ή	υπάρχει	
διάτρηση	(T4	N0	M0)
Κάθε	βαθμός	διάτρησης	με	περιοχικούς	λεμ-
φαδένες	
N1:	μετάσταση	1-3	περιοχικών	λεμφαδένων

III N2:	:	μετάσταση	>4	περιοχικών	λεμφαδένων
κάθε	T	N1	M0	[Dukes	C]

IV Απομακρυσμένη	μετάσταση	
κάθε	T	κάθε	N	M1

*	Στάδιο	II	υποδιαιρείται	σε	ΙΙα	(για	Τ3	όγκους)	και	ΙΙβ	
(Τ4	όγκοι).
Στάδιο	ΙΙΙ	υποδιαιρείται	σε	IIIα	(T1-T2	N1	M0),	IIβ	(T3-T4	
N1	M0),	και	IIIc	(κάθε	T	N2	M0).	N1	
*The	American	Joint	Committee	on	Cancer	(30)
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Κλινική	Εξέταση

Παρά	το	ότι	συνήθως	δεν	είναι	βοηθητική	η	πλή-
ρης	κλινική	εξέταση	δεν	πρέπει	ποτέ	να	παραλείπεται.	
Ευρήματα	 συνηγορητικά	 μεταστατικής	 νόσου	 είναι	 ο	
ασκίτης	η	ηπατομεγαλία	η	ανώμαλη	παρυφή	του	ήπα-
τος,	η	λεμφαδενοπάθεια.

Αδρός	 Εργαστηριακός	 έλεγχος	 και	 εδώ	 συνήθως	
είναι	πτωχά	τα	αποτελέσματα	και	συνήθως	μια	φυ-
σιολογική	ηπατική	βιοχημεία	δεν	αποκλείει	προσβολή	
του	οργάνου.	Καλύτερη	προγνωστική	αξία	για	ηπατική	
μετάσταση	από	τις	βιοχημικές	παραμέτρους	φαίνεται	
να	έχει	η	αλκαλική	φωσφατάση	(31).

Αξονική	τομογραφία	είναι	συνήθως	η	πρώτη	εξέτα-
ση	για	σταδιοποίηση	των	ασθενών	με	καρκίνο	παχέος	
εντέρου.	Μπορεί	να	καταδείξει	τη	έκταση	του	όγκου,	
την	παρουσία	λεμφαδενικών	ή	ηπατικών	μεταστάσε-
ων	καθώς	και	επιπλοκών	(όπως	απόφραξη,	συρίγγια).	
Η	αξονική	τομογραφία	(εφόσον	γίνεται	με	ενδοφλέβια	
έγχυση	σκιαγραφικού)	είναι	εξαιρετική	στην	ανάδειξη	
ηπατικών	 μεταστάσεων	 (ευαισθησία	 έως	 87%)	 αλλά	
όχι	τόσο	στην	αναγνώριση	παθολογικών	λεμφαδένων	
τοπικά	ή	την	μελέτη	της	διατοιχωματικής	διήθησης	του	
(έως	73%	και	50%	αντίστοιχα)	 (32).	Η	ευαισθησία	της	
Αξονικής	τομογραφίας	κοιλίας	δίνει	καλύτερα	αποτε-
λέσματα	στους	όγκους	του	ορθού	ή	αριστερού	κόλου	
παρά	 σε	 κεντρικότερους	 όγκους.	 Παρόμοια	 πτωχά	
αποτελέσματα	αφορούν	και	την	ανίχνευση	της	προ-
σβολής	του	περιτοναίου	από	τον	όγκο	ιδίως	όταν	αυ-
τός	έχει	δώσει	μόνο	μικρές	εστίες	(<.5	εκ)	 (33).	Τα	ως	
άνω	ευρήματα	έχουν	θέσει	σε	αμφισβήτηση	την	τόσο	
ευρεία	χρήση	της	αξονικής	τομογραφίας	στην	προεγ-
χειρητική	 σταδιοποίηση.	 Πιθανά	 καλύτερα	 αποτελέ-
σματα	για	ανάδειξη	προσβολή	του	ήπατος	δίνουν	άλ-
λες	 τεχνικές	 κυρίως	 διεγχειρητικές	 (όπως	ψηλάφηση	
του	οργάνου	ή	διεγχειρητικός	υπερηχογραφικός	έλεγ-
χος).	Επίσης	γνωρίζουμε	πια	ότι	η	παρουσία	ηπατικών	
μεταστάσεων	δεν	πρέπει	κατ’	ανάγκη	να	διαφοροποι-
εί	την	χειρουργική	προσπέλαση	ιδίως	σε	ασθενείς	με	
συμπτωματική	νόσο	(π.χ.	διάτρηση,	αιμορραγία),	αφού	
η	ηπατεκτομή	έως	4	μεταστατικών	εστιών	είναι	δυνα-
τή	στους	περισσότερους	ασθενείς.

Για	 αποκλεισμό	 πνευμονικών	 μεταστάσεων,	 κυ-
ρίως	 σε	 καρκίνο	 ορθού	 (ακόμα	 και	 σε	 μη	 ανίχνευση	
ηπατικών	 μεταστάσεων)	 καταφεύγουμε	 σε	 αξονική	
τομογραφία	πνευμόνων.	Δυστυχώς,	αυτή	σχετίζεται	
με	 συχνά	 αμφιβόλου	 σημασίας	 ευρήματα	 (περίπου	
25%)	κυρίως	ψευδών	θετικών	ευρημάτων.

Η	Μαγνητική	 τομογραφία	 ήπατος	 έχει	 βρεθεί	 να	

υπερτερεί	 της	 αξονικής	 τομογραφίας	 στην	 ανάδειξη	
ηπατικών	μεταστάσεων	(34,	35).

PET	scans	δεν	φαίνεται	να	προσθέτει	κάτι	στο	προ-
εγχειρητικό	έλεγχο	των	ασθενών	με	καρκίνο	παχέος	
εντέρου	(36)	χρησιμοποιείται	μόνο	όταν:

1.	 Υπάρχει	υπόνοια	υποτροπής	(π.χ.	αύξηση	καρ-
κινικών	 δεικτών)	 και	 γίνεται	 προσπάθεια	 κατάδειξη	
της	θέσης	αυτής	(37).

2.	 Σε	ασθενείς	με	ηπατικές	μεταστάσεις	και	στους	
οποίους	θα	αποπειραθεί	θεραπευτική	ηπατεκτομή	το	PET	
scan	μπορεί	να	δώσει	εστίες	αλλαχού	κι	έτσι	ασθενείς	να	
μην	υποβληθούν	σε	μια	πρακτικά	άσκοπη	επέμβαση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΘΟΥ

Αυτός	παρουσιάζει	αρκετές	διαφορές	σε	σχέση	με	
το	καρκίνο	κεντρικότερα.	Σωστή	προεγχειρητική	στα-
διοποίηση	 απαιτεί	 δακτυλική	 εξέταση	 ενδοσκόπηση,	
ενδοορθικό	υπερηχογράφημα	ή	ενδοσκοπικό	διοθρικό	
υπερηχογράφημα,	MRI	για	αξιολόγηση	της	έκτασης	νό-
σου.	H	MRI	πυέλου	μπορεί	να	καταδείξει	περιοχικούς	
λεμφαδένες,	καθώς	και	να	χαρακτηρίσει	αν	είναι	πα-
θολογικά	διογκωμένοι	ή	όχι.	Καλύτερα	αποτελέσματα	
δίνει	η	χρήση	υψηλής	ανάλυσης	πρωτόκολλου.	Επίσης,	
μπορεί	να	καθορίσει	και	το	βάθος	διήθησης	του	όγκου,	
αν	και	τα	αποτελέσματα	όσον	αφορά	την	διαγνωστική	
ακρίβεια	κυμαίνονται	στις	διάφορες	μελέτες	 (πιθανά	
λόγω	 διαφορών	 στο	πρωτόκολλο	που	 χρησιμοποιεί	
το	κάθε	κέντρο).

Ενδοσκοπικό	υπερηχογράφημα	(EUS)	έχει	συγκρίσι-
μα	με	την	MRI	για	την	διευκρίνιση	της	λεμφαδενικής	δι-
ασποράς	και	του	βάθους	διήθησης	του	όγκου.	Ωστόσο,	
θεωρείται	ότι	είναι	φθηνότερη	από	την	μαγνητική	και	
ταχύτερη,	αν	και	λιγότερα	διαθέσιμη	μέθοδος.	Σημει-
ώνεται	ωστόσο	ότι	όλες	οι	εξετάσεις	σταδιοποίησης	
του	καρκίνου	ορθού	είναι	πιο	αξιόπιστες	σε	πιο	προ-
χωρημένα	στάδια	παρά	στην	πρώιμη	φάση	της	νόσου.	
Ένα	επιπλέον	πλεονέκτημα	της	μεθόδου	αυτής	είναι	η	
δυνατότητα	σε	αμφίβολα	ευρήματα	να	επαληθευθεί	η	
λεμφαδενική	 διασπορά	 με	 την	 λήψη	 κατευθυνόμενης	
ιστολογικής	εξέτασης.

Με	δεδομένο	ότι	ούτε	το	ενδοσκοπικό	υπερηχογρά-
φημα	και	η	υψηλής	ανάλυσης	MRI	δεν	έχουν	ξεκάθαρα	
πλεονεκτήματα	η	μία	σε	σχέση	με	την	άλλη,	η	επιλογή	
προεγχειρητικά	γίνεται	ανάλογα	με	το	ποια	από	τις	
δύο	είναι	πιο	εύκολο	να	πραγματοποιηθεί,	αν	και	μερι-
κοί	προτιμούν	για	καλύτερα	αποτελέσματα	την	πραγ-
ματοποίηση	και	των	2	όποτε	αυτό	είναι	δυνατόν.

Καρκινικοί	 δείκτες.	 Έχουν	 χρησιμοποιηθεί	 αρκετοί	
καρκινικοί	δείκτες,	με	πιο	μελετημένους	το	καρκινοεμ-
βρυικό	 αντιγόνο	 (CEA),	 και	 το	 CA	 19-9	 έχουν	 χαμηλή	
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ευαισθησία	 για	 την	 διάγνωση	 του	 καρκίνου	 παχέος	
εντέρου	 με	 συχνά	 παθολογικές	 τιμές	 σε	 καλοήθεις	
παθήσεις	 και	 αρνητικά	 αποτελέσματα	 σε	 αρχόμενη	
νόσο.	Για	το	λόγο	αυτό	η	American	Society	of	Clinical	
Oncology	 (ASCO)	 (38,39)	 και	 European	Group	 on	 Tumor	
Markers	συνιστά	να	μη	χρησιμοποιείται	κάποιος	καρκι-
νικός	δείκτης	για	το	έλεγχο	ασυμπτωματικών	ασθενών	
για	ΚΠΕ.	Φαίνεται	ωστόσο	ότι	τουλάχιστον	το	CEA	έχει	
προγνωστική	 αξία,	 αφού	 οι	 ασθενείς	 με	 παθολογική	
τιμή	έχουν	χειρότερη	πρόγνωση	σε	σχέση	με	ασθενείς	
με	 ίδιο	στάδιο	νόσο	και	φυσιολογικό	CEA.	 Βεβαίως	η	
παραμονή	 υψηλής	 τιμής	 μετεγχειρητικά	 ή	 η	 εκ	 νέου	
αύξηση	αυτής	κατά	την	παρακολούθηση	είναι	δείκτης	
υπολειμματικής	ή	υποτροπής	νόσου,	αντίστοιχα.
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Πίνακας 1.	Κυριότερες	γονιδιακές	διαταραχές	στο	καρκίνο	παχέος	εντέρου	

Γονίδιο Χρωμ	
/μα	

Βρίσκεται		
στο	%		

των	όγκων	
Κατηγορία Λειτουργία

K-ras 12 50 Πρωτο	ογκογονίδιο Ενδοκυτταρικά	σήματα	

APC 5 70 Καταστολή	όγκου Μέσω	της	Β	κατενίνης,	σύνδεση	με	άλλα	
κύτταρα

DCC 18 70 Καταστολή	όγκου Προσκόλληση	κυττάρων,	απόπτωση

SMAD4	(DPC4,	MADH4) 18 ? Καταστολή	όγκου Σήματα	μέσω	του	TGF-β1	αγγειογένεση	

TP53 17 75 Καταστολή	όγκου Παράγων	μεταγραφής,	απόπτωση,	απάν	
τηση	 κυττάρου	 στο	 στρες,	 διορθωση	
DNA	

hMSH2 2 [†] DNA	mismatch	repair MMR

hMLH1 3 [†] DNA	mismatch	repair MMR

hMSH6 2 [†] DNA	mismatch	repair MMR

TGF-β1	RII 3 [‡] Καταστολή	όγκου Σήματα	 της	 οδού	 TGF-β1	 αναστολέας	
πολλαπλασιασμού	

Αιτιοπαθογένεια,	διάγνωση,	προεγχειρητική	σταδιοποίηση
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SUMMARY

STYLIANIDIS G. Colorectal cancer – Surgical treatment. Surgery is the cornerstone of curative therapy for patients 
with localized colon or rectal cancer. Surgery may be used as the sole treatment modality or in combination with 
chemotherapy and/or radiation therapy. The primary goal of surgery is complete removal of the tumor along with the 
major vascular pedicle feeding the affected colonic segment and the lymphatic drainage basin. En bloc resection of 
contiguous structures is indicated if there is attachment or adhesion of the tumor to any organ or structure. The blood 
vessels should be divided at their origin in order to obtain a wide resection and maximize the number of lymph nodes 
in the specimen. Regional lymphadenectomy provides important information that guides adjuvant treatment. There is 
also a direct correlation between the number of lymph nodes evaluated per patient after surgical resection and survival. 
Consensus guidelines recommend that at least 12 lymph nodes be assessed for adequate staging. The general surgical 
oncology principles for the surgical treatment of patients with rectal cancer include the safe and effective resection of 
the cancer with a curative intent, which requires clear distal and circumferential margins and complete total mesorectal 
excision. A 2cm distal margin has become acceptable, while a 5cm proximal margin is still recommended. A positive 
circumferential margin is an independent predictor of local recurrence and inferior survival, and is the most important 
pathologic variable in patients undergoing total mesorectal excision. Preoperative chemoradiotherapy improves local 
control and should be considered if the rectal cancer is locally advanced or abdominoperineal resection is required. 
Laparoscopic – assisted colectomy has been recently accepted in the treatment of colon cancer. Nosokomiaka Chron-
ika, 74, Supplement Β΄, 209-226, 2012.

Key words: colon cancer, rectal cancer, surgical treatment

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ριζική χειρουργική εκτομή είναι η μόνη μέθοδος θεραπείας που μπορεί να επιτύχει την ίαση του δυνητικά ιά-
σιμου κολοορθικού καρκίνου και αποτελεί τον πυρήνα των σχημάτων συνδυασμένης θεραπείας της νόσου, που 
περιλαμβάνουν εκτός από τη χειρουργική, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Υποψήφιοι για να υποβληθούν 
σε ριζική χειρουργική θεραπεία είναι ασθενείς με τοπικά αναπτυγμένη νόσο (σταδίου Ι – ΙΙΙ). Η ριζική εκτομή 
περιλαμβάνει την en bloc εκτομή της πρωτοπαθούς εστίας με επαρκές τμήμα μακροσκοπικά υγιούς κόλου εκα-
τέρωθεν αυτής, των οργάνων που τυχόν διηθούνται κατά συνέχεια ιστού και του μεσοκόλου που περιέχει το 
λεμφαγγειακό και λεμφαδενικό δίκτυο του αφαιρεθέντος τμήματος του κόλου. Ο καθαρισμός των επιχώριων 
λεμφαδένων έχει θεραπευτική και προγνωστική αξία, δεδομένου ότι ο αριθμός των διηθημένων λεμφαδένων 
καθορίζει εν πολλοίς την ανάγκη χορήγησης επικουρικής χημειοθεραπείας καθώς και την επιβίωση των ασθενών. 
Υπάρχει ομοφωνία, ότι για να αξιολογηθεί η κατάσταση των επιχώριων λεμφαδένων πρέπει να αφαιρεθούν 
τουλάχιστον 12 λεμφαδένες. Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού αποσκοπεί στη ριζική ογκολο-
γική εκτομή του όγκου, στη διατήρηση του σφιγκτηριακού μηχανισμού του πρωκτού και στη διασφάλιση της ου-
ρογεννητικής λειτουργίας στους άνδρες. Προϋποθέσεις επιτυχίας της χειρουργικής είναι η εξασφάλιση 2cm υγιούς 



ορθού περιφερικά του όγκου, υγιών περιμετρικών ορίων εκτομής και η ολική εκτομή του μεσοορθού. Η διήθηση 
των περιμετρικών ορίων εκτομής θεωρείται η σημαντικότερη παθολογοανατομική μεταβλητή στην αξιολόγηση της 
ολικής εκτομής του μεσοορθού και είναι ανεξάρτητος επιβαρυντικός προγνωστικός παράγοντας τοπικής υπο-
τροπής και μειωμένης επιβίωσης. Τελευταία υιοθετήθηκαν σχήματα προεγχειρητικής ακτινοχημειοθεραπείας με 
τα οποία αυξάνονται οι πιθανότητες ριζικής εκτομής του όγκου με ταυτόχρονη διατήρηση των σφιγκτήρων. Πρό-
σφατα υιοθετήθηκε η λαπαροσκοπική κολεκτομή σαν μέθοδος χειρουργικής θεραπείας του καρκίνου του παχέος 
εντέρου, ενώ για τον καρκίνο του ορθού συνιστάται η εκτέλεση λαπαροσκοπικών επεμβάσεων μόνο σε κέντρα 
υψηλής εξειδίκευσης και στο πλαίσιο ειδικών πρωτοκόλλων. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό 
τεύχος Β΄, 209-226, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνος παχέος εντέρου, καρκίνος ορθού, χειρουργική θεραπεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο	καρκίνος	του	παχέος	εντέρου	και	του	ορθού	εί-
ναι	η	τρίτη	σε	συχνότητα	κακοήθεια	στον	άνδρα	μετά	
τον	 καρκίνο	 του	πνεύμονα	 και	 του	προστάτη	 και	 η	
δεύτερη	στις	γυναίκες	μετά	τον	καρκίνο	του	μαστού	
(1).	Η	ριζική	χειρουργική	εκτομή	παραμένει	για	περισ-
σότερο	 από	 ένα	 αιώνα	 η	 μόνη	 μέθοδος	 θεραπείας	
που	μπορεί	να	επιτύχει	την	ίαση	του	δυνητικά	ιάσι-
μου	κολοορθικού	καρκίνου	και	αποτελεί	τον	πυρήνα	
των	σχημάτων	συνδυασμένης	 θεραπείας,	που	περι-
λαμβάνουν	εκτός	από	τη	χειρουργική,	χημειοθεραπεία	
και	ακτινοθεραπεία.	Η	χειρουργική	μπορεί	επίσης	να	
επιτύχει	 την	 ίαση	 της	 εντοπισμένης	 και	 εξαιρέσιμης	
μεταστατικής	νόσου	του	ήπατος	και	των	πνευμόνων	
και	 αντιμετωπίσει	 επιπλοκές	 όπως	 η	 εντερική	 από-
φραξη	και	η	διάτρηση.	

Οι	υποψήφιοι	για	ριζική	χειρουργική	αντιμετώπιση	
ασθενείς	επιλέγονται	με	κριτήρια	τη	γενική	κατάστα-
ση	της	υγείας	τους	και	κυρίως	τη	διασπορά	της	νό-
σου.	Σήμερα,	πλην	εξαιρέσεων,	η	γενική	κατάσταση	της	
υγείας	δεν	αποτελεί	αντένδειξη	για	ριζική	αντιμετώπι-
ση	του	κολοορθικού	καρκίνου.	Η	έκταση	της	νόσου	κα-
θορίζει	τη	δυνατότητα	εκτέλεσης	ριζικής	χειρουργικής	
εκτομής	όσο	και	λαπαροσκοπικής	κολεκτομής	εφόσον	
διατίθεται	η	κατάλληλη	χειρουργική	ομάδα.	Η	προεγ-
χειρητική	σταδιοποίηση	(Πίνακας	1)	είναι	συνεπώς	ιδι-
αίτερης	σημασίας	και	αφορά	σε:	(2)

1.	 Κλινική	και	απεικονιστική	αξιολόγηση	της	έκτα-
σης	 της	 πρωτοπαθούς	 εστίας	 (αφορά	 κυρίως	 τον	
καρκίνο	του	ορθού).

2.	 Ιστολογικό	 τύπο	 και	 το	 βαθμό	 διαφοροποίη-
σης/κακοήθειας.

3.	 Ύπαρξη	ηπατικών	και	πνευμονικών	μεταστάσε-
ων.

4.	 Ύπαρξη	 άλλης/ων	 εστιών	 καρκινώματος	 του	
παχέος	εντέρου	(σύγχρονος	καρκίνος).	

5.	 Συμμετοχή	της	ουροφόρου	οδού.

Πίνακας 1. Προεγχειρητική	αξιολόγηση	–	σταδιοποίηση:	
Συστάσεις	Υποεπιτροπής	Σταδιοποίησης	του	Κολοορ-
θικού	καρκίνου	της	UKCCCR*	(1996)	

1-5 αφορούν	τον	καρκίνο	του	ορθού
1. Δακτυλική	 εξέταση	 ορθού	 και	 ψηλάφηση	 του	

όγκου	με	τον	ασθενή	σε	πλήρη	συνείδηση.	Η	εξέ-
ταση	εκτελείται	υπό	νάρκωση	μόνο	αν	η	εκτέ-
λεση	της	υπό	άλλες	συνθήκες	είναι	αδύνατη.

2. Μέτρηση	της	απόστασης	του	κατώτερου	ορίου	
του	 όγκου	 από	 το	 άνω	 όριο	 του	 πρωκτικού	
σωλήνα	 με	 τη	 χρήση	 άκαμπτου	 ορθοσκοπίου,	
τον	ασθενή	σε	πλήρη	συνείδηση	και	ξαπλωμένο	
σε	αριστερή	πλάγια	θέση.	

3. Καταγραφή	 της	 διασποράς	 κατά	 μήκος	 της	
περιφέρειας	του	ορθού	(θέση,	τεταρτημόριο/α,	
έκταση).

4. Διήθηση	 των	 πέριξ	 ιστών	 (στερρά	 πρόσφυση	
στους	υποκείμενους	ιστούς)
α)	κινητός:	ο	όγκος	περιορίζεται	στο	τοίχωμα
β)		καθηλωμένος:	ο	όγκος	διηθεί	το	τοίχωμα	του	

ορθού	και	 είναι	μερικά	καθηλωμένος	στους	
πέριξ	ιστούς

γ)		ακίνητος:	διήθηση	των	πέριξ	ιστών	και	πλή-
ρης	καθήλωση	σε	αυτούς

5. Εκτίμηση	της	 τοπικής	διασποράς	με	απεικονι-
στικές	 μεθόδους	 (CT,	 MRI,	 διορθικό	 υπερηχο-
γράφημα,	ενδοαυλική	MRI)	όγκων	μεγάλου	με-
γέθους	ή	καθηλωμένων.	Το	διορθικό	υπερηχο-
γράφημα	μπορεί	να	εκτελεσθεί	αν	είναι	πιθανή	
η	τοπική	εκτομή.	

6. Βιοψία	–	ιστολογική	εξέταση	που	πρέπει	να	δι-
ευκρινίζει
α)	αν	πρόκειται	για	αδενοκαρκίνωμα	ή	όχι
β)		βαθμός	 διαφοροποίησης	 (χαμηλή	 –	 μέση	 –	

	υψηλή)
7. Έλεγχος	 για	 πνευμονικές	 μεταστάσεις.	 Α/φια	

θώρακος,	και	επί	ενδείξεων	CT	ή	MRI

Χειρουργική	θεραπεία	πρωτοπαθούς	εστίας210
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8. Έλεγχος	ηπατικών	μεταστάσεων
α)	έλεγχος	για	ηπατικές	μεταστάσεις	όλων	των	
ασθενών	με	κολο-ορθικό	καρκίνο.
β)	απεικόνιση	του	ήπατος	με	CT	ή	MRI.	Έλεγχος	
με	 υπερηχοτομογράφημα	 μόνο	 επί	 αδυναμίας	
εκτέλεσης	CT	ή	MRI
γ)	μετά	την	απεικόνιση,	ταξινόμηση	των	ηπατι-
κών	μεταστάσεων	ως
			i)	εμφανείς	ηπατικές	μεταστάσεις
		ii)	αμφίβολες
		iii)	απουσία	ηπατικών	μεταστάσεων
δ)	προσδιορισμός	CEA.	 Τιμές	 >	 50	ng/mL	 είναι	
ενδεικτικές	ηπατικών	μεταστάσεων	ακόμα	και	
επί	απουσίας	απεικονιστικών	ευρημάτων

9. Αξιολόγηση	 εγκατεστημένων	 ηπατικών	 μετα-
στάσεων
α1)		αριθμός:	μονήρης	ή	πολλαπλές
α2)		μονήρης	 →	 εντόπιση	 →	 δεξιός	 ή	 αριστερός	

λοβός,	τμήμα	του	ήπατος
α3)		πολλαπλές	 →	 ετερόπλευρες	 →	 αμφοτερό-

πλευρες	
β)	ποσοστό	του	κατειλημμένου	από	τις	μετα-
στάσεις	ηπατικού	παρεγχύματος
			0					0%
			1				<50%
			2				>50%
Επί	συμπτωμάτων	που	αποδίδονται	στις	ηπα-
τικές	μεταστάσεις,	τίθεται	ο	εκθέτης	“Σ”	πάνω	
από	το	ποσοστό	διήθησης	π.χ.	1Σ

10. Αποκλεισμός	 ύπαρξης	 σύγχρονης/ων	 άλλων	
εστιών	καρκίνου	στο	παχύ	έντερο	
	•	Εξέταση	εκλογής:	κολοσκόπηση
	•		Επί	 τεχνικής	 δυσκολίας	 εκτέλεσης	 της	 (π.χ.	

στένωση	του	αυλού):	βαριούχος	υποκλυσμός	
διπλής	σκιαγραφικής	αντίθεσης	ή	εικονική	κο-
λοσκόπηση	(virtual	colonoscopy)	

	•		Αν	ο	προεγχειρητικός	έλεγχος	για	σύγχρονη	
εστία	καρκινώματος	είναι	αδύνατος:	

(α)		διεγχειρητική	 ψηλάφηση	 του	 παχέος	 εντέ-
ρου	 ή	 εκτέλεση	 διεγχειρητικής	 κολοσκόπη-
σης,	(και	οι	δύο	μέθοδοι	δυνατόν	να	αποδει-
χθούν	αναξιόπιστες	ή	ατελέσφορες)

(β)		μετεγχειρητικός	 έλεγχος	 με	 κολοσκόπηση	 ή	
βαριούχο	υποκλυσμό	εντός	έξι	(6)	μηνών	

11. Έλεγχος	της	ουροφόρου	οδού	με	αξονική	τομο-
γραφία	και	κατ’	εξαίρεση	με	ενδοφλέβια	ουρο-
γραφία.

* United Kingdom Co-ordinating Committee on Cancer 
Research

Υποψήφιοι	για	να	υποβληθούν	σε	ριζική	χειρουργι-
κή	θεραπεία	με	σκοπό	την	ίαση	είναι	ασθενείς	με	νόσο	
που	 περιορίζεται	 στο	 έντερο	 και	 τους	 επιχώριους	
λεμφαδένες,	ήτοι	νόσο	σταδίου	Ι	–	 ΙΙΙ,	κατά	την	ΤΝΜ	
ταξινόμηση	του	κολοορθικού	καρκίνου	(Πίνακες	2,3)	(3).	

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Οι	 ασθενείς	 με	 τοπικά	 αναπτυγμένη	 νόσο	 αντι-
προσωπεύουν	το	80%	των	νέων	περιπτώσεων	καρκί-
νου	του	παχέος	εντέρου.	Εφόσον	το	επιτρέπει	η	γενική	
κατάσταση	της	υγείας	τους,	υποβάλλονται	σε	 ερευ-
νητική	λαπαροτομία	και	ριζική	χειρουργική	εκτομή	της	
νόσου,	η	οποία	περιλαμβάνει:	(2)	

1.	 Ριζική	 εκτομή	 της	 πρωτοπαθούς	 εστίας	 με	
επαρκές	τμήμα	μακροσκοπικά	υγιούς	κόλου	εκατέρω-
θεν	αυτής.	

2.	 En	bloc	εκτομή	των	διηθημένων	κατά	συνέχεια	
ιστού	οργάνων.	

3.	 Απολίνωση	και	διατομή	στην	έκφυση	τους,	των	
κύριων	αγγειακών	αξόνων	που	αιματώνουν	το	τμήμα	
του	παχέος	εντέρου	που	φέρει	τον	όγκο	και	το	οποίο	
πρόκειται	να	εκταμεί.

4.	 Εn	 bloc	 εκτομή	 του	 τμήματος	 του	 μεσοκόλου	
που	περιέχει	τη	λεκάνη	απορροής	της	λέμφου	(λεμφικό	
δίκτυο	και	λεμφαδένες)	από	το	αφαιρεθέν	τμήμα	του	
παχέος	εντέρου.	

Πίνακας 2.	Ταξινόμηση	ΤΝΜ	καρκίνου	παχέος	εντέρου	και	
ορθού	(Cancer	Staging	Manual,	Seventh	Edition	AJCC	2010)

Πρωτοπαθής εστία (Τ)
Τx Δεν	μπορεί	να	εκτιμηθεί	η	έκταση	και	η	σε	βά-

θος	διήθηση	του	όγκου	
Τ0 Δεν	υπάρχει	ένδειξη	ύπαρξης	πρωτοπαθούς	

εστίας	όγκου	

Τis Ο	όγκος	περιορίζεται	στο	βλεννογόνο	και	δυ-
νατό	να	εξικνείται	μέχρι	τη	βλεννογόνιο	μυϊκή	
στιβάδα	χωρίς	να	τη	διηθεί	

Τ1 Ο	όγκος	διηθεί	και	τον	υποβλεννογόνιο	
Τ2 Ο	όγκος	διηθεί	το	μυϊκό	χιτώνα	

Τ3 Ο	όγκος	διαπερνά	τον	μυϊκό	χιτώνα	και	επε-
κτείνεται	στο	περικολικό	λίπος	(εξωπεριτονα-
ϊκό	τμήμα	του	παχέος	εντέρου,	π.χ.	μεσοκολι-
κό	χείλος	παχέος	εντέρου)	

Τ4a Ο	όγκος	διηθεί	τον	ορογόνο	πιθανή	μικροσκο-
πική	διήθηση	όμορων	δομών	ή	άλλων	τμημά-
των	του	παχέος	εντέρου

T4b Ο	όγκος	διηθεί	ή	συμφύεται	στερρά	με	τους	
όμορους	ιστούς	και	όργανα
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Λεμφαδένες (Ν)
Νx Δεν	 μπορεί	 να	 εκτιμηθεί	 η	 κατάσταση	 των	

λεμφαδένων
N0 Απουσία	διήθησης	περικολικών	λεμφαδένων
N1 Διήθηση	1	–	3	περικολικών	λεμφαδένων
N1a Διήθηση	1	λεμφαδένα
N1b Διήθηση	2	–	3	λεμφαδένων
N1c Εστία/ες	καρκινικών	κυττάρων	στον	υπορο-

γόνιο,	μεσόκολο	ή	στο	περικολικό	λίπος	των	
εξωπεριτοναϊκών	τμημάτων	του	παχέος	εντέ-
ρου	και	του	ορθού	

N2 Διήθηση	4	ή	περισσότερων	λεμφαδένων
N2a Διήθηση	4	–	6	λεμφαδένων
N2b Διήθηση	7	ή	περισσότερων	λεμφαδένων
Μεταστάσεις (Μ)
Μ0 Απουσία	απομακρυσμένων	μεταστάσεων
Μ1 Απομακρυσμένες	μεταστάσεις
Μ1a Μεταστατική	νόσος	σε	ένα	όργανο	ή	μία	περι-

οχή	(ήπαρ,	πνεύμονες,	ωοθήκες,	διήθηση	απο-
μακρυσμένων	λεμφαδένων)

M1b Μεταστατική	νόσος	σε	περισσότερα	από	ένα	
όργανα	ή	μία	περιοχή,	ή	περιτοναϊκές	εμφυ-
τεύσεις	

Ως	ελάχιστο	όριο	εκτομής	υγιούς	κόλου	εκατέρω-
θεν	της	βλάβης	θεωρούνται	τα	5cm	(4).	Το	όριο	αυτό	
θεωρείται	το	ελάχιστο	αναγκαίο	για	τη	ριζική	εκτομή	
της	 πρωτοπαθούς	 εστίας,	 την	 κεντρική	 απολίνωση	
και	διατομή	των	κύριων	αγγειακών	στελεχών	και	τον	
επαρκή	 λεμφαδενικό	 καθαρισμό.	 Άλλοι	 συγγραφείς	
ανεβάζουν	 τα	 όρια	 εκτομής	 στα	 10cm	 εκατέρωθεν	
της	πρωτοπαθούς	εστίας	προκειμένου	να	επιτευχθεί	
πλήρης	λεμφαδενικός	καθαρισμός	(5).

Εξ	 ορισμού,	 στους	 επιχώριους	 λεμφαδένες	 των	
διαφόρων	 τμημάτων	 του	 παχέος	 εντέρου	 περιλαμ-
βάνονται	 οι	 λεμφαδένες	 κατά	 μήκος	 α)	 των	 κύριων	
αγγειακών	 στελεχών,	 β)	 των	 αγγειακών	 τόξων	 και	
των	επιχείλιων	αρτηριών	που	συνδέουν	τα	κύρια	αγ-
γειακά	 και	 γ)	 του	 μεσεντερικού	χείλους	 του	παχέος	
εντέρου	 (3).	 Ο	 καθαρισμός	 των	 επιχώριων	 λεμφα-
δένων	 έχει	 θεραπευτική	 και	 προγνωστική	 αξία,	 δε-
δομένου	ότι	ο	αριθμός	των	διηθημένων	λεμφαδένων	
καθορίζει	 εν	πολλοίς	την	ανάγκη	χορήγησης	επικου-
ρικής	χημειοθεραπείας	καθώς	και	 την	 επιβίωση	των	
ασθενών	(6).	Υπάρχει	ομοφωνία,	ότι	για	να	αξιολογη-
θεί	η	κατάσταση	των	επιχώριων	λεμφαδένων	πρέπει	
να	αφαιρεθούν	τουλάχιστον	12	λεμφαδένες	(7-9).	Εάν	

αφαιρεθούν	 λιγότεροι,	 η	 American	 Society	 of	 Clinical	
Oncology	(ASCO),	ενθαρρύνει	τη	χορήγηση	επικουρικής	
χημειοθεραπείας	(10).

Πίνακας 3. Ανατομική	σταδιοποίηση	κατά	ΤΝΜ

Σταδιοποίηση ΤΝΜ
Στάδιο Τ Ν Μ

0 Tis N0 M0
Ι T1 N0 M0

T2 N0 M0
ΙΙΑ T3 N0 M0
ΙΙΒ T4a N0 M0
ΙΙC T4b N0 M0
IIIA T1	–	T2	 N1/N1c M0

T1 N2a M0
IIIB T3	–	T4a N1/N1c M0

T2	–	T3	 N2a M0
T1	–	T2	 N2b M0

IIIC T4a N2a M0
T3	–	T4a N2b M0

T4b N1	–	N2	 M0
IVA Κάθε	Τ Κάθε	Ν Μ1a
IVB Κάθε	Τ Κάθε	Ν Μ1b

Οι	 προσπάθειες	 να	 αξιοποιηθεί	 ο	 φρουρός	 λεμ-
φαδένας	δεν	απέδωσαν	τα	αναμενόμενα.	Η	σημασία	
της	 βιοψίας	 του	 φρουρού	 λεμφαδένα	 στον	 κολοορ-
θικό	 καρκίνο	 δεν	 είναι	 ξεκάθαρη	 και	 δεν	 μπορεί	 επί	
του	παρόντος	να	υποκαταστήσει	τον	καθαρισμό	των	
επιχώριων	 λεμφαδένων.	 Πρόσφατη	 μετανάλυση	 που	
περιέλαβε	 52	 μελέτες	 με	 3767	 ασθενείς,	 διαπίστωσε	
ότι	η	ευαισθησία	της	μεθόδου	στον	προσδιορισμό	της	
κατάστασης	 των	 επιχώριων	 λεμφαδένων	 ανέρχεται	
μόλις	 στο	 76%	 (11).	 Σε	 επιμέρους	 ανάλυση	 των	απο-
τελεσμάτων	8	μελετών,	στις	οποίες	τηρήθηκαν	αυστη-
ρά	μεθοδολογικά	κριτήρια,	 η	 ευαισθησία	της	μεθόδου	
ανήλθε	σε	90%	στον	καρκίνο	του	παχέος	εντέρου	και	
82%	στον	καρκίνο	του	ορθού.	Ειδικά	στον	τοπικά	προ-
χωρημένο	καρκίνο	του	ορθού	(Τ3/4),	η	προεγχειρητική	
ακτινοχημειοθεραπεία	μειώνει	ακόμα	περισσότερο	την	
ευαισθησία	και	την	ακρίβεια	της	μεθόδου	(12).	Η	εξέταση	
του	φρουρού	λεμφαδένα	με	ανοσοϊστοχημικές	τεχνικές	
ή/και	μοριακές	τεχνικές	όπως	η	PCR	ανιχνεύει	λανθά-
νουσες	μικρομεταστάσεις	στο	11%	-	29%	των	ασθενών	
οι	οποίοι	έχουν	αρνητικούς	λεμφαδένες	με	την	κλασ-
σική	χρώση	αιματοξυλίνης	–	ηωσίνης	(13-15).	Η	σημασία	

Χειρουργική	θεραπεία	πρωτοπαθούς	εστίας
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των	μικρομεταστάσεων	στους	επιχώριους	λεμφαδένες	
δεν	είναι	γνωστή.	Ενδεχομένως	να	σημαίνει	αναβάθμι-
ση	του	σταδίου	της	νόσου,	γι’	αυτό	ορισμένοι	συγγρα-
φείς	συνιστούν	να	αξιολογείται	στην	επιλογή	ασθενών	
σταδίου	ΙΙ	για	επικουρική	χημειοθεραπεία	(14).	Στην	τε-
λευταία	τροποποίηση	από	την	AJCC	της	ΤΝΜ	σταδιο-
ποίησης,	η	ύπαρξη	μικρομεταστάσεων	ή	μεμονωμένων	
καρκινικών	κυττάρων	στους	λεμφαδένες	ταξινομείται	
ως	Ν0	με	την	ένδειξη	(i+,	Isolated	Tumor	Cells,	ITC),	ανε-
ξάρτητα	από	την	μέθοδο	ανίχνευσης	αυτών	(16).	

Αν	και	η	τμηματική	ή	περιορισμένη	κολεκτομή	δυνα-
τόν	να	ελέγξει	την	τοπική	νόσο	και	να	επιτύχει	επαρ-
κή	λεμφαδενικό	καθαρισμό,	έχει	επικρατήσει	ανάλογα	
με	την	εντόπιση	του	όγκου	η	εκτέλεση	τυπικών	κολε-
κτομών	(2,16).	

Δεξιά ημικολεκτομή	(Εικόνα	1)
Με	δεξιά	ημικολεκτομή	αντιμετωπίζονται	όγκοι	του	

τυφλού,	ανιόντος	και	ορισμένοι	όγκοι	της	δεξιάς	κολι-
κής	καμπής.	Στην	τυπική	δεξιά	ημικολεκτομή	διαιρού-
νται	η	ειλεοκολική,	η	δεξιά	κολική	και	ο	δεξιός	κλάδος	
της	μέσης	κολικής	αρτηρίας.	Προσοχή	απαιτείται	στην	
αναγνώριση	του	δεξιού	ουρητήρα,	των	δεξιών	ωοθη-
κικών	ή	σπερματικών	αγγείων	και	του	δωδεκαδακτύ-
λου.	
Εικόνα 1. Δεξιά	ημικολεκτομή	

(Από	 Khatri	 VP:	 Colon	 resection.	 In:	 Operative	 surgery	
manual,	Khatri	VP,	Asensio	JA	ed.	Saunders	Co,	USA,	2003)

Εκτεταμένη δεξιά ημικολεκτομή	(Εικόνα	2)
Η	επέμβαση	εκτελείται	για	όγκους	του	εγκαρσίου	

κόλου,	κυρίως	του	δεξιού	και	του	μέσου	τμήματος	αυ-
τού.	Στην	εκτεταμένη	δεξιά	ημικολεκτομή	απολινώνο-
νται	και	διαιρούνται	τα	ειλεοκολικά,	τα	δεξιά	κολικά	
και	 τα	μέσα	κολικά	αγγεία.	Προσοχή	απαιτείται	για	
την	διαφύλαξη	του	δωδεκαδακτύλου	και	του	παγκρέ-
ατος.

Εγκαρσιεκτομή	(Εικόνα	3)	
Εφαρμόζεται	σε	όγκους	του	μεσαίου	τμήματος	του	

εγκαρσίου	 κόλου,	 εφόσον	 επιτυγχάνονται	 ασφαλή	
όρια	 εκτομής	 και	 επιτυγχάνεται	 επαρκής	 λεμφαδε-
νικός	 καθαρισμός.	 Στην	 εγκαρσιεκτομή	 απολινώνο-
νται	στην	έκφυση	τους	τα	μέσα	κολικά	αγγεία	και	το	
εγκάρσιο	 κόλον	 εκτέμνεται	 μαζί	 με	 το	 εγκάρσιο	 με-
σόκολο.	Συνήθως	απαιτείται	κινητοποίηση	της	δεξιάς	
και	αριστεράς	κολικής	καμπής	ώστε	η	αποκατάσταση	
της	συνέχειας	του	πεπτικού	σωλήνα	να	πραγματο-
ποιείται	χωρίς	να	ασκείται	τάση	επί	της	κολοκολικής	
αναστόμωσης.	 Προσοχή	 απαιτείται	 για	 την	 διαφύ-
λαξη	του	δωδεκαδακτύλου,	του	παγκρέατος	και	του	
σπληνός	κατά	την	κινητοποίηση	της	αριστερής	κολι-
κής	καμπής.	

Εικόνα 2. Εκτεταμένη	 δεξιά	 ημικολεκτομή	 (Από	Khatri	
VP:	Colon	resection.	In:	Operative	surgery	manual,	Khatri	
VP,	Asensio	JA	ed.	Saunders	Co,	USA,	2003)
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Εικόνα 3.	Εγκαρσιεκτομή	(Από	Khatri	VP:	Colon	resection.	
In:	Operative	 surgery	manual,	Khatri	VP,	Asensio	 JA	ed.	
Saunders	Co,	USA,	2003)	

Αριστερή ημικολεκτομή	(Εικόνα	4)
Η	 επέμβαση	πραγματοποιείται	 για	 την	αντιμετώ-

πιση	 όγκων	 του	 περιφερικού	 (αριστερού)	 τμήματος	
του	 εγκαρσίου	 κόλου,	 της	αριστερής	 κολικής	 καμπής,	
του	κατιόντος	κόλου	και	σε	επιλεγμένους	όγκους	του	
κεντρικού	 σιγμοειδούς.	 Απολινώνονται	 ο	 αριστερός	
κλάδος	των	μέσων	κολικών	αγγείων,	τα	αριστερά	κο-
λικά	και	τα	κάτω	μεσεντέρια	αγγεία	στην	έκφυσή	τους.	
Στην	τυπική	αριστερή	κολεκτομή,	εκτέμνεται	η	αριστερή	
κολική	καμπή,	το	κατιόν,	το	σιγμοειδές	και	το	άνω	τρι-
τημόριο	του	ορθού	αμέσως	κάτω	από	τα	άνω	αιμορ-
ροϊδικά	αγγεία.	Αν	ο	όγκος	εντοπίζεται	στην	αριστερή	
κολική	καμπή,	η	αριστερή	ημικολεκτομή	είναι	δυνατό	να	
υποκατασταθεί	από	τμηματική	ή	περιορισμένη	αριστε-
ρή	κολεκτομή	που	περιλαμβάνει	το	αριστερό	τμήμα	του	
εγκαρσίου	κόλου,	την	αριστερή	κολική	καμπή,	το	κατιόν	
και	ίσως	το	κεντρικό	τμήμα	του	σιγμοειδούς	εφόσον	τα	
όρια	εκτομής	είναι	ασφαλή	και	επιτυγχάνεται	επαρκής	
λεμφαδενικός	καθαρισμός.	(Εικόνα	5)

Σιγμοειδεκτομή	(Εικόνα	6)
Αφορά	όγκους	του	σιγμοειδούς.	Απολινώνονται	τα	

σιγμοειδικά	αγγεία	στην	έκφυσή	τους	ή	προτιμότερο	
η	κάτω	μεσεντέριος	αρτηρία	αμέσως	μετά	την	έκφυση	
της	αριστερής	κολικής	αρτηρίας.	Η	εκτομή,	όπως	και	
στην	αριστερή	κολεκτομή	εκτείνεται	περιφερικά	μέχρι	
το	άνω	τριτημόριο	του	ορθού	κάτωθεν	της	έκφυσης	
των	άνω	αιμορροϊδικών	αγγείων.	Προσοχή	απαιτείται	

στην	αναγνώριση	του	αριστερού	ουρητήρα,	των	αρι-
στερών	ωοθηκικών	ή	σπερματικών	αγγείων.	

Εικόνα 4.	 Αριστερή	 κολεκτομή	 (Από	 Khatri	 VP:	 Colon	
resection.	In:	Operative	surgery	manual,	Khatri	VP,	Asensio	
JA	ed.	Saunders	Co,	USA,	2003)

Εικόνα 5. Τμηματική	 αριστερή	 κολεκτομή	 (Από	 Khatri	
VP:	Colon	resection.	In:	Operative	surgery	manual,	Khatri	
VP,	Asensio	JA	ed.	Saunders	Co,	USA,	2003)

Χειρουργική	θεραπεία	πρωτοπαθούς	εστίας
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Εικόνα 6.	Σιγμοειδεκτομή	(Από	Khatri	VP:	Colon	resection.	
In:	Operative	 surgery	manual,	Khatri	VP,	Asensio	 JA	ed.	
Saunders	Co,	USA,	2003)

Υφολική και ολική κολεκτομή (Εικόνα	7)
Η	 υφολική	 και	 ή	 ολική	 κολεκτομή	 ενδείκνυνται	 σε	

ασθενείς	με:
•	 	σύγχρονο	 καρκίνο	 στο	 δεξιό	 και	 το	 αριστερό	

κόλον.	Η	συχνότητα	ύπαρξης	σύγχρονου	καρ-
κίνου	κυμαίνεται	μεταξύ	3%	-	9%	(2,17).	

•	 	κληρονομικό	 μη	 πολυποειδή	 καρκίνο	 του	 πα-
χέος	εντέρου	(hereditary	nonpolyposis	colorectal	
cancer	(HNPCC).	

•	 	πολλαπλή	μη	οικογενή	πολυποδίαση	του	παχέ-
ος	εντέρου

•	 	αποφρακτικό	καρκίνο	του	σιγμοειδούς
•	 	καρκίνο	επί	οικογενούς	πολυποδίασης
•	 	καρκίνο	επί	ελκώδους	κολίτιδας
Τοπικά	 εκτεταμένοι	 όγκοι	 (Τ4),	 οι	 οποίοι	 διηθούν	

γειτονικά	όργανα	ή	προσφύονται	σε	αυτά	με	φλεγμο-
νώδεις	συμφύσεις,	αντιμετωπίζονται	με	en	bloc	εκτομή	
του	όγκου	 και	 των	διηθημένων	 κατά	συνέχεια	 ιστού	
οργάνων	επί	μακροσκοπικά	υγιών	ορίων,	εφόσον	αυτό	
είναι	 δυνατό	 (4,8,9).	Η	προσπάθεια	αποκόλλησης	 του	
όγκου	 από	 όργανα	 στα	 οποία	 προσφύεται	 πρέπει	
να	αποφεύγεται,	 γιατί	 σε	 40%	 των	περιπτώσεων	 οι	
συμφύσεις	μεταξύ	του	όγκου	και	των	οργάνων	αυτών	
είναι	ήδη	διηθημένες	από	καρκίνο	(18,19).	Οι	επεμβάσεις	
αυτές,	αν	και	έχουν	υψηλότερη	μετεγχειρητική	νοσηρό-
τητα	και	θνητότητα	από	τις	τυπικές	κολεκτομές,	επι-

τυγχάνουν	τον	επαρκή	έλεγχο	της	τοπικής	νόσου	και	
βελτιώνουν	την	συνολική	επιβίωση,	η	οποία	σε	ορισμέ-
νες	σειρές	είναι	συγκρίσιμη	με	την	επιβίωση	ασθενών	με	
μικρότερους	όγκους	(Τ2/3)	που	δεν	διηθούν	τους	πέριξ	
ιστούς	και	οι	οποίοι	αντιμετωπίζονται	ριζικά	με	τυπική	
κολεκτομή	 (20-22).	Η	 δυνατότητα	 και	 η	αναγκαιότητα	
ριζικής	χειρουργικής	αντιμετώπισης	των	ασθενών	με	
τοπικά	εκτεταμένο	όγκο	του	παχέος	εντέρου	υποεκτι-
μώνται	αφού	μόλις	το	ένα	τρίτο	των	ασθενών	αυτών	
υποβάλλονται	σε	ριζική	χειρουργική	εκτομή	(21).	
Εικόνα 7. Υφολική	 κολεκτομή	 (Από	 Khatri	 VP:	 Colon	
resection.	In:	Operative	surgery	manual,	Khatri	VP,	Asensio	
JA	ed.	Saunders	Co,	USA,	2003)

Λαπαροσκοπική	κολεκτομή	

Η	λαπαροσκοπική	κολεκτομή	αν	και	περιγράφηκε	
από	το	1991	 (23),	δεν	έτυχε	μέχρι	πρόσφατα	ευρείας	
αποδοχής	λόγω	των	αμφιβολιών	που	διατυπώθηκαν	
ως	προς	τον	επαρκή	έλεγχο	της	τοπικής	–	περιοχικής	
νόσου	και	του	δυνητικού	κινδύνου	εμφύτευσης	καρκι-
νικών	κυττάρων	στα	αντιστόμια	των	trocars	(24,25).	Τα	
τελευταία	χρόνια	δημοσιεύθηκαν	τα	αποτελέσματα	έξι	
τυχαιοποιημένων	 προοπτικών	 συγκριτικών	 μελετών	
και	τριών	μεταναλύσεων.	Συνοπτικά	τα	συμπεράσμα-
τα	των	μελετών	αυτών	ήταν	τα	ακόλουθα:
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•	 	Ο	 εγχειρητικός	χρόνος	 είναι	 μεγαλύτερος	στη	
λαπαροσκοπική	κολεκτομή	(26-28)

•	 	Υπάρχει	υψηλό	ποσοστό	 (11%	–	21%)	μετατρο-
πής	της	λαπαροσκοπικής	σε	ανοικτή	κολεκτομή	
(26-28)

•	 	Η	ένταση	του	μετεγχειρητικού	πόνου	και	η	χρή-
ση	αναλγητικών	είναι	χαμηλότερη	στη	λαπαρο-
σκοπική	κολεκτομή	(26)

•	 	Η	 κινητοποίηση	 του	 ασθενούς	 είναι	 ταχύτερη	
και	ο	χρόνος	νοσηλείας	μικρότερος	(26,27)

•	 	Δεν	υπάρχει	σημαντική	διαφορά	ως	προς	τη	με-
τεγχειρητική	νοσηρότητα	και	θνητότητα	(26-29)	

•	 	Δεν	διαπιστώθηκε	διαφορά	ως	προς	την	συνο-
λική	και	την	ελεύθερη	νόσου	επιβίωση	(30-32)

•	 	Η	 εμφάνιση	 υποτροπής	 στην	 χειρουργική	 τομή	
και	 στα	 αντιστόμια	 των	 trocars	 είναι	 σπάνια	
(<0,5%),	και	δεν	διαφέρει	μεταξύ	των	δύο	τεχνι-
κών	(32)

Κριτήρια	 επιλογής	 των	 ασθενών	 λαπαροσκοπική	
κολεκτομή	είναι:	(2)

1.	 Μικρό	μέγεθος	όγκου
2.	 Απουσία	πρόσφυσης/διήθησης	γειτονικών	 (λε-

πτό	έντερο,	ουροδόχος	κύστη	κλπ)	οργάνων	τα	οποία	
μπορεί	να	εκταμούν

3.	 Ελάχιστη	λεμφαδενική	διασπορά,	απουσία	διο-
γκωμένων	λεμφαδένων	στο	μεσεντέριο

4.	 Κινητός	όγκος,	μη	καθηλωμένος	στον	οπισθπε-
ριτοναϊκό	χώρο

5.	 Απουσία	μακροσκοπικά	εμφανούς	ενδοπεριτο-
ναϊκής	διασποράς	της	νόσου

6.	 Η	παρουσία	ηπατικών	μεταστάσεων	δεν	είναι	
αντένδειξη	για	λαπαροσκοπική	κολεκτομή	

Αποφρακτικό	καρκίνωμα	παχέος	
εντέρου

Η	καλύτερη	χειρουργική	επέμβαση	σε	αποφρακτικό	
καρκίνωμα	παχέος	εντέρου	εξαρτάται	από	την	κατά-
σταση	του	ασθενούς	και	την	εντόπιση	του	καρκίνου.	
Υπάρχουν	τρεις	δυνατές	επιλογές	χειρουργικής	αντι-
μετώπισης:

•	 	Εκτομή	 του	πάσχοντος	 τμήματος	 του	παχέος	
εντέρου	και	αναστόμωση

•	 	Εκτομή	 του	πάσχοντος	 τμήματος	 του	παχέος	
εντέρου,	 εκστόμωση	 του	 κεντρικού	 άκρου	 σε	
τελική	 κολοστομία.	 Το	 άκρο	 του	 περιφερικού	
τμήματος	είτε	εκστομώνεται	ως	βλεννώδες	συ-
ρίγγιο	ή	συγκλείεται

•	 	Δημιουργία	πλάγιας	κολοστομίας	κεντρικότερα	
της	απόφραξης	αν	ο	ασθενής	είναι	σε	βαριά	κα-
τάσταση	και	επί	βελτίωσης	ακολουθεί	η	εκτομή.	

Γενικά,	 εφόσον	 το	 επιτρέπει	 η	 γενική	 κατάσταση	
του	 ασθενούς,	 προτιμητέα	 επέμβαση	 είναι	 η	 εκτομή	
και	σε	πρώτο	χρόνο	αναστόμωση	με	ή	χωρίς	τη	δη-
μιουργία	 κεντρικότερα	 προφυλακτικής	 στομίας	 (33-
36).	Η	αναστόμωση	σε	πρώτο	χρόνο	δεν	συνιστάται	
σε	γενικευμένη	περιτονίτιδα,	 ελεύθερη	διάτρηση	στην	
περιτοναϊκή	κοιλότητα	και	σε	ασταθή	ασθενή	 (37).	Η	
δημιουργία	 προφυλακτικής	 στομίας	 εξαρτάται	 από	
την	εντόπιση	του	καρκίνου	και	την	επέμβαση	που	επι-
λέγεται.	Σε	αποφρακτικό	καρκίνωμα	του	δεξιού,	του	
εγκαρσίου	και	του	κατιόντος	κόλου,	που	αντιμετωπί-
ζεται	επειγόντως	λόγω	ειλεού,	με	δεξιά	ημικολεκτομή	ή	
εκτεταμένη	δεξιά	ημικολεκτομή	εκτελείται	αναστόμωση	
σε	πρώτο	χρόνο	χωρίς	προφυλακτική	στομία,	γιατί	το	
δεξιό	και	το	εγκάρσιο	κόλον	περιέχουν	υγρά	κόπρανα	
και	μικρότερη	πυκνότητα	μικροβίων	συγκριτικά	με	το	
αριστερό	κόλον	 (16).	Προφυλακτική	στομία	μπορεί	να	
κριθεί	απαραίτητη	σε	επείγουσα	αριστερή	κολεκτομή,	
πρόσθια	εκτομή	ή	χαμηλή	πρόσθια	εκτομή	και	πρωτο-
γενή	αναστόμωση	(16,37).

Προσωρινή	λύση	σε	επιβαρυμένους	ασθενείς	απο-
τελεί	 η	 τοποθέτηση	 ενδοαυλικής	 αυτοδιατεινόμενης	
ενδοπρόσθεσης	 και	 επί	 βελτίωσης	 του	 ασθενούς,	
ακολουθεί	προγραμματισμένη	κολεκτομή.	Αναδρομικές	
μελέτες	δείχνουν	ότι	η	μέθοδος	είναι	οικονομικά	επω-
φελής,	θέση	που	δεν	επιβεβαιώνεται	σε	διπλές	τυφλές	
μελέτες,	για	αυτό	και	συνιστάται	όπως	εφαρμόζεται	
σε	ιδιαίτερα	επιβαρυμένους	ασθενείς	(38-41).

Διάτρηση	επί	καρκινώματος	παχέος	
εντέρου	

Η	επέμβαση	εκλογής	είναι	η	εκτομή	και	αναστόμω-
ση	εφόσον	δεν	υπάρχει	γενικευμένη	περιτονίτιδα.	Επί	
γενικευμένης	 περιτονίτιδας	 συνιστάται	 η	 εκτομή	 και	
εκστόμωση.	 Σε	 επιβαρυμένους	ασθενείς	 με	συγκεκα-
λυμμένη	διάτρηση	και	δημιουργία	αποστήματος,	εναλ-
λακτική	λύση	αποτελεί	η	διαδερμική	παροχέτευση	του	
αποστήματος	 και	 η	 κεντρική	 κολοστομία.	 Η	 οριστική	
επέμβαση	ακολουθεί	σε	 δεύτερο	χρόνο.	Μειονέκτημα	
της	μεθόδου	είναι	η	ενδεχόμενη	επινέμηση	από	καρκίνο	
του	πόρου	της	παροχέτευσης,	για	αυτό	κατά	την	ορι-
στική	επέμβαση	αφαιρείται	en	bloc	το	πάσχον	τμήμα	
του	 κόλου,	 ο	πόρος	 της	παροχέτευσης	 με	 το	 τμήμα	
του	κοιλιακού	τοιχώματος	δια	του	οποίου	διέρχεται	ο	
καθετήρας	της	παροχέτευσης.	Επίσης	επί	συγκεκαλυμ-
μένης	 διάτρησης	απαιτείται	 en	 bloc	 εκτομή	 του	πά-
σχοντος	κόλου	και	των	τμημάτων	των	οργάνων	που	
περιχαρακώνουν	τη	βλάβη	γιατί	οι	μεταξύ	των	οργά-
νων	αυτών	και	του	κόλου	συμφύσεις	είναι	διηθημένες	
σε	υψηλό	ποσοστό	(>40%)	από	καρκίνο	(18,19).

Χειρουργική	θεραπεία	πρωτοπαθούς	εστίας
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

Ο	χειρουργός	έχει	τρεις	 επιλογές	για	να	αντιμε-
τωπίσει	τον	καρκίνο	του	ορθού:	(α)	την	τοπική	εκτο-
μή	του	όγκου	(β)	την	κοιλιοπερινεϊκή	εκτομή	(ΚΠΕ)	του	
ορθού,	 και	 (γ)	 τη	 χαμηλή	 πρόσθια	 εκτομή	 (ΧΠΕ)	 του	
ορθού	με	τις	τεχνικές	διατήρησης	του	σφιγκτήρων	του	
πρωκτού.	Η	εγχειρητική	τακτική	επιλέγεται	με	κριτήρια	
το	μέγεθος,	την	εντόπιση	και	το	βάθος	διήθησης	του	
όγκου,	 την	 κατάσταση	 των	 επιχώριων	 (περιορθικών	
και	προϊερών)	λεμφαδένων	και	την	παρουσία	ή	μη	με-
ταστάσεων.	

Τοπική	εκτομή

Υποψήφιοι	για	δυνητικά	θεραπευτική	τοπική	εκτο-
μή	του	όγκου	είναι	ασθενείς	που	πληρούν	τα	ακόλου-
θα	κριτήρια	(42):

•	 	Μέγεθος	όγκου	≤	4cm
•	 	Εντόπιση	του	όγκου	≤	8	cm	από	το	δακτύλιο
•	 	Όγκος	μέσης	ή	υψηλής	διαφοροποίησης	
•	 	Κινητός	και	μη	εξελκωμένος	όγκος
•	 	Απουσία	 υποψίας	 διήθησης	 περιορθικών	 ή	

προϊερών	 λεμφαδένων	 (έλεγχος	 με	 CT,	 MRI	 ή	
διορθικό	υπερηχογράφημα)

•	 	Ο	όγκος	να	καλύπτει	λιγότερο	από	το	ένα	τρί-
το	(1/3)	της	περιφέρειας	του	ορθού

•	 	Στάδιο	όγκου	≤T2	(Πίνακας	1)
Η	τοπική	εκτομή	αποτελεί	επίσης	εναλλακτική	λύση	

σε	ασθενείς	με	α)	σοβαρές	συνοδούς	νόσους	οι	οποί-
ες	καθιστούν	απαγορευτική	μια	μείζονα	ενδοκοιλιακή	
επέμβαση,	 β)	 συμπτωματική	 τοπική	 νόσο,	 όπως	 αι-
μορραγούν	ή	αποφρακτικό	καρκίνωμα	και	εκτεταμένη	
μεταστατική	νόσο	με	μικρό	προσδόκιμο	ζωής	και	γ)	με	
όγκους	 του	 τελικού	άκρου	 του	ορθού,	 οι	 οποίοι	 δεν	
συμβιβάζονται	με	ΚΠΕ	και	μόνιμη	κολοστομία.	

Το	επιθυμητό	αποτέλεσμα	της	τοπικής	εκτομής	εί-
ναι	(42):

1.	 πλήρης	εκτομή	του	όγκου	μέχρι	και	το	περιορ-
θικό	λίπος	με	τη	χρήση	διαθερμίας	

2.	 τουλάχιστον	1cm	περιμετρικά	υγιή	όρια	εκτο-
μής

3.	 ελεύθερα	κακοήθειας	τα	εν	τω	βάθει	όρια	
4.	 πλήρης	 αποκατάσταση	 του	 τοιχώματος	 του	

ορθού.	
Αν	 τα	 όρια	 εκτομής	 είναι	 διηθημένα,	 επιβάλλεται	

συμπληρωματική	εκτομή	ή	ριζικότερη	επέμβαση	όπως	
ΧΠΕ	ή	ΚΠΕ.	Η	τοπική	εκτομή	μπορεί	να	πραγματοποι-
ηθεί	 διαπρωκτικά,	 με	 διασφιγκτηριακή	 προσπέλα-
ση	 (τεχνική	York-Mason)	και	με	οπίσθια	προσπέλαση	

κατά	Kraske.	Εναλλακτικά	μπορεί	να	εφαρμοσθεί	η	δι-
απρωκτική	 ενδοσκοπική	 μικροχειρουργική	 τεχνική	 με	
την	οποία	μπορεί	να	αφαιρεθούν	όγκοι	μέχρι	και	18cm	
από	 τον	 πρωκτό	 (43,44).	 Η	 μέθοδος	 λόγω	 τεχνικών	
δυσκολιών	και	του	υψηλού	κόστους	δεν	έτυχε	ευρείας	
αποδοχής.	

Καταλληλότεροι	για	να	αντιμετωπισθούν	με	τοπι-
κή	 εκτομή	 είναι	 επιφανειακά	 αναπτυσσόμενοι	 όγκοι	
(Τ1,	Ν0)	(45-46).	Αντίθετα	απαιτείται	ιδιαίτερη	προσο-
χή	και	σκεπτικισμός	για	την	τοπική	εκτομή	Τ2	όγκων,	
λόγω	του	υψηλού	ποσοστού	τοπικής	υποτροπής,	που	
ξεπερνά	 το	 20%	 (47-49).	 Αυτό	 είναι	 αποτέλεσμα	 της	
αδυναμίας	αφ’	ενός	πλήρους	εκτομής	της	πρωτοπα-
θούς	 εστίας	και	αφ’	 ετέρου	 εκτομής	και	 ιστολογικής	
εξέτασης	 των	 περιοχικών	 λεμφαδένων.	 Διηθημένοι	
περιορθικοί	λεμφαδένες	βρίσκονται	στο	5%	-	12%	των	
Τ1	όγκων,	σε	10%	-	35%	των	Τ2	και	μέχρι	70%	των	Τ3	
όγκων	(50,51).	Επίσης	η	συχνότητα	διηθημένων	λεμφα-
δένων	είναι	μεγαλύτερη	όσο	πιο	περιφερικά	εντοπί-
ζεται	ο	όγκος	και	ανέρχεται	σε	34%,	 11%	και	8%	για	
όγκους	του	κάτω,	μέσου	και	άνω	τριτημορίου	του	ορ-
θού	αντίστοιχα	(42).	Η	τοπική	εκτομή	μικρών	Τ1	όγκων	
σε	 συνδυασμό	 με	 επικουρική	 χημειοακτινοθεραπεία	
επιτυγχάνει	5ετή	έλεγχο	της	τοπικής	νόσου	σε	ποσο-
στό	82%	-	97%	και	ελεύθερη	υποτροπής	επιβίωση	στο	
90%	των	ασθενών	(52-54).	Ασθενείς	με	Τ2	όγκους	που	
υποβάλλονται	σε	τοπική	εκτομή	και	επικουρική	χημει-
οακτινοθεραπεία	εμφανίζουν	υψηλό	ποσοστό	αποτυ-
χίας	ελέγχου	της	νόσου	(20%	-	30%),	τόσο	με	τη	μορφή	
της	τοπικής	υποτροπής	όσο	και	των	απομακρυσμέ-
νων	μεταστάσεων.	Ριζική	χειρουργική	επέμβαση	είναι	
δυνατή	μόνο	στο	50%	των	ασθενών	που	προσέρχο-
νται	με	υποτροπή	της	νόσου	μετά	από	τοπική	εκτομή,	
ενώ	μακράς	διάρκειας	ελεύθερη	νόσου	επιβίωση	επι-
τυγχάνεται	στο	22%	-	59%	(49,55,56).	

Κοιλιοπερινεϊκή	εκτομή	του	ορθού	(ΚΠΕ)

Η	κοιλιπερινεϊκή	εκτομή	του	ορθού	υπήρξε	κατά	το	
παρελθόν	 η	 επέμβαση	 εκλογής	 για	 καρκίνο	 του	πε-
ριφερικού	τμήματος	του	ορθού.	Τα	τελευταία	χρόνια	
παρατηρείται	υποχώρηση	της	συχνότητας	εκτέλεσης	
της	ΚΠΕ	και	αντίστοιχη	αύξηση	των	επεμβάσεων	δια-
τήρησης	του	σφιγκτηριακού	μηχανισμού	του	πρωκτού,	
όπως	η	ΧΠΕ	και	η	τοπική	εκτομή	του	όγκου	(57,58),	για	
τις	οποίες	η	ΚΠΕ	παραμένει	το	μέτρο	σύγκρισης	τόσο	
για	 τα	 άμεσα	 περιεγχειρητικά,	 όσο	 κυρίως	 για	 τα	
απώτερα	ογκολογικά	αποτελέσματα	και	την	ποιότη-
τα	ζωής.	Τα	απώτερα	ογκολογικά	αποτελέσματα	της	
ΧΠΕ	είναι	εφάμιλλα	των	αντίστοιχων	της	ΚΠΕ	(59,60),	
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η	 οποία	 εμφανίζει	 υψηλότερη	 σχετιζόμενη	 με	 τη	 μέ-
θοδο	μετεγχειρητική	νοσηρότητα	και	θνητότητα	(61,62)	
και	σχετίζεται	με	κατώτερη	ποιότητα	ζωής	λόγω	των	
αλλαγών	στην	εμφάνιση	και	λειτουργία	του	σώματος	
και	της	συνοδού	κατάθλιψης	που	αυτές	προκαλούν,	η	
οποία	όμως	δεν	έχει	πλήρως	επιβεβαιωθεί	(63-65).	

Η	ΚΠΕ	έχει	δύο	χρόνους,	τον	κοιλιακό	και	τον	περι-
νεϊκό	χρόνο.	Κατά	τον	κοιλιακό	χρόνο	παρασκευάζε-
ται	το	ορθό	μέχρι	το	επίπεδο	του	πυελικού	εδάφους.	
Στον	περινεϊκό	χρόνο	παρασκευάζεται	 ο	πρωκτικός	
σωλήνας	και	το	τελικό	άκρο	του	ορθού.	Το	παχύ	έντε-
ρο	διατέμνεται	στο	ύψος	του	σιγμοειδούς	και	το	πα-
ρασκεύασμα,	περιφερικό	σιγμοειδές,	ορθό	και	πρωκτι-
κός	σωλήνας	αφαιρούνται	δια	του	περινεϊκού	τραύ-
ματος.	Το	άκρο	του	κεντρικού	τμήματος	του	παχέος	
εντέρου	εκστομώνεται	ως	τελική	μόνιμη	κολοστομία.	Η	
σωστή	 εγχειρητική	 τεχνική	 είναι	 εξαιρετικά	 σημαντι-
κή	για	την	επίτευξη	ριζικής	ογκολογικής	εκτομής.	 Ιδι-
αίτερη	προσοχή	απαιτείται	για	την	ολική	εκτομή	του	
μεσοορθού	και	την	επί	των	ορθών	ανατομικά	ορίων	
περινεϊκή	εκτομή	του	ορθοπρωκτικού	σωλήνα.	Το	με-
σοορθό	είναι	το	μεσεντέριο	του	ορθού.	Προκειμένου	να	
επιτευχθεί	 ριζική	 εκτομή	όγκων	 του	μέσου	αλλά	 και	
του	περιφερικού	τριτημορίου	του	ορθού	απαιτείται	η	
ολική	εκτομή	του	μεσοορθού.	Φυσιολογικό	ανατομικό	
όριο	μεταξύ	του	μεσοορθού	και	του	 ιερού	οστού	εί-
ναι	η	ανάγγειος	περιτονία	του	Waldayer	κατά	μήκος	
της	οποίας	πραγματοποιείται	η	οξεία	αποκόλληση	για	
την	 ολική	 εκτομή	 του	 μεσοορθού.	 Ιδιαίτερη	 προσοχή	
απαιτείται	κατά	το	χρόνο	αυτό,	για	τη	διαφύλαξη	του	
προϊερού	φλεβικού	πλέγματος.	Ο	τραυματισμός	του	
πλέγματος	αυτού	μπορεί	να	προκαλέσει	θανατηφόρο	
αιμορραγία.	 Το	 πεπαχυσμένο	 περιφερικό	 τμήμα	 της	
περιτονίας	του	Waldayer	πρέπει	να	διαταμεί	ώστε	να	
παρασκευασθεί	στο	σωστό	ανατομικό	όριο	το	οπίσθιο	
τμήμα	του	κάτω	τριτημορίου	του	ορθού.	Το	λίπος	του	
μεσοορθού	είναι	πολύ	λεπτό	στα	τελευταία	5cm	του	
ορθού,	με	αποτέλεσμα	αν	δεν	παρασκευασθεί	σωστά,	
να	παρατηρείται	υψηλό	ποσοστό	διηθημένων	περιμε-
τρικών	ορίων	εκτομής	(42).	Όπως	διαπιστώθηκε	από	
την	 ανάλυση	 των	 παθολογοανατομικών	 ευρημάτων	
της	πολυκεντρικής	μελέτης	της	Δανίας	για	την	ολική	
εκτομή	του	μεσοορθού	(66),	οι	ασθενείς	που	υποβλή-
θηκαν	σε	ΚΠΕ	συγκρινόμενοι	με	τους	υποβληθέντες	σε	
ΧΠΕ,	είχαν	υψηλότερο	ποσοστό	διηθημένων	περιμετρι-
κών	ορίων	(30%	έναντι	11%),	διάτρησης	του	ορθού	κατά	
την	παρασκευή	 (14%	έναντι	2,5%)	καθώς	και	τοπικής	
υποτροπής	και	χαμηλότερο	ποσοστό	πενταετούς	επι-
βίωσης	 (39%	έναντι	58%).	Τα	ευρήματα	αυτά	αποδό-

θηκαν	 στο	 γεγονός,	 ότι	 στο	 1/3	 των	 ασθενών	 που	
υποβλήθηκαν	σε	ΚΠΕ,	τα	όρια	της	περινεϊκής	εκτομής	
δεν	περιέκλειαν	τους	σφιγκτήρες	αλλά	ούτε	ολόκληρο	
το	ορθό.	Επίσης	τα	περιμετρικά	όρια	ήταν	διηθημένα	
στο	 26,5%	 των	ασθενών	 με	 καρκίνο	 στο	περιφερικό	
τμήμα	του	ορθού	έναντι	12,6%	για	όγκους	κεντρικότε-
ρης	εντόπισης,	ανεξάρτητα	της	επέμβασης	στην	οποία	
υποβλήθηκαν	(66).	

Η	ΚΠΕ	του	ορθού	συνεπάγεται	την	πλήρη	κατάρ-
γηση	του	σφιγκτηριακού	μηχανισμού	πρωκτού	και	τη	
μόνιμη	 εκτροπή	 των	 κοπράνων,	 με	 αποτέλεσμα	 την	
υποβάθμιση	της	ποιότητας	ζωής.	Τούτο	οδήγησε	στην	
ανάπτυξη	 επεμβάσεων	 και	 εγχειρητικών	 τεχνικών,	
όπως	η	χαμηλή	πρόσθια	εκτομή	(ΧΠΕ)	του	ορθού	και	η	
κολοπρωκτική	αναστόμωση	με	ή	χωρίς	θύλακο	J,	με	τις	
οποίες	επιτυγχάνεται	η	ριζική	ογκολογική	εκτομή	του	
όγκου	 με	 διατήρηση	 του	 σφιγκτηριακού	 μηχανισμού	
του	πρωκτού	και	της	φυσιολογικής	οδού	αφόδευσης.	

Χαμηλή	πρόσθια	εκτομή	(ΧΠΕ)
Η	ΧΠΕ	 εφαρμόσθηκε	αρχικά	για	όγκους	του	άνω	

τριτημορίου	και	σταδιακά	επεκτάθηκε	στην	χειρουργι-
κή	θεραπεία	όγκων	του	μέσου	τριτημορίου	και	σε	επι-
λεγμένους	 όγκους	 του	 περιφερικού	 τριτημορίου	 του	
ορθού	(51).	Προϋποθέσεις	εφαρμογής	της	ΧΠΕ	είναι:	

•	 	λειτουργική	επάρκεια	του	σφιγκτηριακού	μηχα-
νισμού

•	 	απουσία	 διήθησης	 των	 σφιγκτήρων	 από	 τον	
όγκο

•	 	δυνατότητα	διασφάλισης	επαρκούς	υγιούς	ορί-
ου	περιφερικά	του	όγκου

•	 	κατάλληλη	σωματοδομή	του	ασθενούς	
Στην	 τυπική	 ΧΠΕ	παρασκευάζεται	 και	 εκτέμνεται	

το	κεντρικό	τμήμα	του	ορθού	αφού	απολινωθούν	τα	
άνω	 και	 μέσα	 αιμορροϊδικά	 αγγεία.	 Η	 συνέχεια	 του	
πεπτικού	 σωλήνα	 επιτυγχάνεται	 με	 την	 κατασκευή	
κολοορθικής	αναστόμωσης	κάτω	από	την	ανάκαμψη	
του	περιτοναίου.	Στην	εκτεταμένη	ή	πολύ	χαμηλή	πρό-
σθια	εκτομή	κινητοποιείται	το	ορθό	μέχρι	το	πυελικό	
έδαφος	με	διατομή	των	πλάγιων	συνδέσμων,	οπίσθια	
κινητοποίηση	κατά	μήκος	της	προϊερής	περιτονίας	και	
διατομή	της	περιτονίας	του	Waldayer,	ώστε	να	απε-
λευθερωθεί	το	ορθό	μέχρι	το	άκρο	του	κόκκυγα	και	
πρόσθια	αποκόλληση	κατά	μήκος	του	πλάνου	μεταξύ	
πρόσθιου	τοιχώματος	του	ορθού	και	του	κόλπου	στις	
γυναίκες	ή	του	προστάτη	στους	άνδρες	(περιτονία	του	
Denonvillier),	η	οποία	συνεχίζεται	μέχρι	και	κάτω	από	
το	 περιφερικό	 άκρο	 του	 προστάτη.	 Η	 συνέχεια	 του	
πεπτικού	σωλήνα	αποκαθίσταται	με	την	κατασκευή,	
με	αυτόματα	συρραπτικά	μηχανήματα,	μιας	πολύ	χα-

Χειρουργική	θεραπεία	πρωτοπαθούς	εστίας
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μηλής	 κολοορθικής	 αναστόμωσης,	 περίπου	 2	 –	 4cm	
από	το	άνω	όριο	του	πρωκτικό	σωλήνα.	Η	επέμβαση	
ολοκληρώνεται	 με	 την	 δημιουργία	 μιας	 προσωρινής	
πλάγιας	 ειλεοστομίας	 η	 οποία	 μειώνει	 το	 ποσοστό	
των	κλινικά	σημαντικών	διαφυγών	(67,68).	

Σε	 ασθενείς	 με	 πολύ	 περιφερικούς	 όγκους,	 είναι	
πιθανόν	να	μην	είναι	τεχνικά	εφικτό	να	επιτευχθεί	ρι-
ζική	ογκολογική	εκτομή	και	ασφαλής	κολοορθική	ανα-
στόμωση	με	ΧΠΕ	ή	η	εκτεταμένη	ΧΠΕ.	Στις	περιπτώσεις	
αυτές,	εναλλακτική	της	ΚΠΕ	που	ήταν	μέχρι	πρότινος	
η	 μόνη	 επιλογή,	 μπορεί	 να	 εφαρμοσθεί	 η	 εκτεταμένη	
ΧΠΕ	 με	 διασφιγκτηριακή	 εκτομή	 του	πρωκτικού	 σω-
λήνα	(Εικόνα	8)	και	κολοπρωκτική	αναστόμωση.	Κατά	
την	επέμβαση	πραγματοποιείται	πλήρης	κινητοποίηση	
του	ορθού	μέχρι	το	πυελικό	έδαφος	όπως	στην	εκτε-
ταμένη	 ΧΠΕ.	 Εφόσον	 επιτυγχάνεται	 ελάχιστο	 ασφα-
λές	 όριο	 εκτομής	 περιφερικά	 του	 όγκου,	 ακολουθεί	
παρασκευή	και	αποκόλληση	του	έσω	σφιγκτήρα	του	
πρωκτού,	ενώ	διατηρούνται	ο	έξω	σφιγκτήρας	και	ο	
ανελκτήρας.	Η	επέμβαση	ολοκληρώνεται	με	την	κατα-
σκευή	κολοπρωκτικής	αναστόμωσης	και	προσωρινής	
πλάγιας	ειλεοστομίας.	
Εικόνα 8.	Διασφιγκτηριακή	εκτομή	για	καρκίνο	του	πε-
ριφερικού	ορθού.	PR:	ηβοορθικός	μυς,	IS:	έσω	σφιγκτή-
ρας,	ES:	έξω	σφιγκτήρας	(Τροποποιημένο	από	Bretagnol	
F,	Rullier	E,	Laurent	C,	et	al:	Comparison	of	Fuctional	results	
and	quality	of	life,	between	intersphincteric	resections	and	
conventional	coloanal	anastomosis	for	low	rectal	cancer.	
Dis	Colon	Rectum	2004,	86:	832	-	838	

Λόγω	των	διαταραχών	των	κενώσεων	που	πα-
ρατηρούνται	 μετά	 από	 εκτεταμένη	 ΧΠΕ	 και	 κυρίως	
μετά	 από	 κολοπρωκτική	 αναστόμωση,	 οι	 οποίες	 εν	
μέρει	 αποδίδονται	 στην	 απουσία	 της	 ληκύθου	 του	

ορθού,	 προτάθηκε	 η	 δημιουργία	 ενός	 θυλάκου	 σχή-
ματος	J	μήκους	περίπου	8cm	(Εικόνα	9)	ή	η	επιμήκης	
διατομή	του	παχέος	εντέρου	σε	μήκος	7	-	10cm	πριν	
την	κολοορθική	ή	την	κολοπρωκτική	αναστόμωση	και	
η	συρραφή	του	εγκαρσίως	ως	κολοπλαστική	(Εικόνα	
10).	Τα	λειτουργικά	αποτελέσματα	της	αναστόμωσης	
με	θύλακο	J	υπερτερούν	των	αντίστοιχων	της	απλής	
ευθείας	κολοπρωκτικής	ή	κλολοορθικής	αναστόμωσης	
κατά	την	άμεση	μετεγχειρητική	περίοδο,	ενώ	δεν	φαί-
νεται	να	υπάρχει	διαφορά	μεταξύ	των	δύο	μεθόδων	
σε	απώτερο	χρόνο	(69-72).	Η	κολοπλαστική	αποτελεί	
εναλλακτική	 λύση,	 όταν	 λόγω	 τεχνικών	 δυσκολιών	
(στενή	πύελος,	 βραχύ	 μεσόκολο)	 δεν	 είναι	 δυνατή	 η	
αναστόμωση	 με	 θύλακο	 J.	 Τα	 λειτουργικά	 αποτελέ-
σματα	της	κολοπλαστικής	πλησιάζουν	τα	αντίστοιχα	
του	θυλάκου	J,	ενώ	είναι	ευκολότερη	η	κατασκευή	του	
(73-77).	Σε	δύο	τυχαιοποιημένες	προοπτικές	μελέτες,	
από	τις	οποίες	η	μία	με	μεγάλο	αριθμό	ασθενών	δι-
απιστώθηκε	σημαντικά	υψηλότερη	συχνότητα	διαφυ-
γών,	ενώ	τα	λειτουργικά	αποτελέσματα	δεν	διέφεραν	
από	τα	αντίστοιχα	της	ευθείας	κολοπρωκτικής	ανα-
στόμωσης	(78,79).	

Τα	 απώτερα	 ογκολογικά	 αποτελέσματα	 της	 ΧΠΕ	
και	των	επεμβάσεων	διατήρησης	των	σφιγκτήρων	εί-
ναι	όμοια	ή	καλύτερα	με	τα	αντίστοιχα	της	ΚΠΕ.	Τοπι-
κή	υποτροπή	παρατηρείται	σε	8%	-	13%	των	ασθενών,	
απομακρυσμένες	μεταστάσεις	σε	23%	-	25%,	η	πεντα-
ετής	επιβίωση	φθάνει	στο	75%	-	78%	και	η	ελεύθερη	
νόσου	 επιβίωση	 στο	 70%	 (80-82).	 Τα	 αποτελέσματα	
αυτά	 αφορούν	 ασθενείς	 που	 υποβλήθηκαν	 σε	 συν-
δυασμένη	ακτινοθεραπεία,	χημειοθεραπεία	 και	 ριζική	
χειρουργική	εκτομή.	

Εικόνα 9.	Κολοπρωκτική	αναστόμωση	με	θύλακο	J	(Από	
Lee	S-L:	Management	of	symptoms	after	a	resection	of	the	
rectum	Journal	of	the	Korean	Society	of	Coloproctology	
2008,24:62-71)
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Εικόνα 10. Κολοπρωκτική	 αναστόμωση	 με	 κολοπλα-
στική	 (Από	 Lee	 S-L:	Management	 of	 symptoms	 after	 a	
resection	of	the	rectum	Journal	of	the	Korean	Society	of	
Coloproctology	2008,24:62-71)

Λαπαροσκοπική	χειρουργική	καρκίνου	
του	ορθού

Οι	 ελάχιστα	 επεμβατικές	 τεχνικές	 εφαρμόζονται	
τα	 τελευταία	 χρόνια	 στη	 χειρουργική	 του	 καρκίνου	
του	ορθού.	Αν	και	σταδιακά	αυξάνεται	ο	αριθμός	των	
κέντρων	που	επιχειρούν	λαπαροσκοπική	και	πρόσφα-
τα	ρομποτική	ΧΠΕ	και	ΚΠΕ	του	ορθού,	οι	επεμβάσεις	
αυτές	συνιστάται	όπως	εκτελούνται	σε	εξειδικευμένα	
κέντρα	και	στο	πλαίσιο	ειδικών	ερευνητικών	πρωτο-
κόλλων	 ιδιαίτερα	 όταν	 αφορούν	 όγκους	 του	 μέσου	
και	κάτω	τριτημορίου	του	ορθού	(83).	Τα	αποτελέσμα-
τα	αναδρομικών	 και	προοπτικών	 μελετών	 δείχνουν,	
συγκριτικά	 με	 τις	 αντίστοιχες	 ανοικτές	 επεμβάσεις,	
στατιστικά	 σημαντικά	 μεγαλύτερη	 διάρκεια	 επέμβα-
σης,	μικρότερη	διεγχειρητική	απώλεια	αίματος,	ταχύ-
τερη	κινητοποίηση	και	σίτιση	των	ασθενών,	καθώς	και	
βραχύτερη	νοσοκομειακή	νοσηλεία,	ενώ	δεν	διαπιστώ-
νεται	διαφορά	στην	μετεγχειρητική	νοσηρότητα	(84-91).	
Τα	 απώτερα	 ογκολογικά	 αποτελέσματα,	 επίσης	 δεν	
φαίνεται	να	υπολείπονται	των	αποτελεσμάτων	των	
αντίστοιχων	ανοικτών	 επεμβάσεων.	Η	συνολική	πε-
νταετής	επιβίωση	ανέρχεται	στο	70%	-	91%	έναντι	59%	
-	89%	της	ανοικτής	ΚΠΕ,	 η	 ελεύθερη	νόσου	επιβίωση	
στο	 81%	 έναντι	 76%	 και	 οι	 τοπικές	 υποτροπές	 στο	
2%	-	6,9%	έναντι	4%	(84,87,90).	Πρόσφατα	βρίσκεται	σε	
εξέλιξη	μελέτη	φάσης	ΙΙΙ,	της	Ογκολογικής	Ομάδας	του	
Αμερικανικού	Κολλεγίου	Χειρουργών	(American	College	
of	Surgeons	Oncology	Group,	ACOSOG),	η	Z6051.	Η	με-
λέτη	σχεδιάσθηκε	για	να	τυχαιοποιήσει	480	ασθενείς	
με	καρκίνο	του	ορθού	σταδίων	ΙΙΑ,	ΙΙΙΑ	και	ΙΙΙΒ,	που	θα	
αντιμετωπισθούν	με	ανοικτή	ή	λαπαροσκοπική	επέμ-
βαση.	Οι	κύριοι	στόχοι	της	μελέτης	είναι	η	εκτομή	επί	
υγιών	περιμετρικών	ορίων	>1mm,	περιφερικά	υγιή	όρια	

εκτομής	>2cm	και	η	πλήρης	ολική	εκτομή	του	μεσοορ-
θού.	Δευτερογενείς	μετρήσεις	αφορούν	το	σχετιζόμενο	
με	τον	ασθενή	όφελος,	η	ποιότητα	ζωής,	η	σεξουαλική	
λειτουργία	και	δραστηριότητα,	η	λειτουργία	του	εντέ-
ρου	και	οι	κενώσεις,	η	συνολική	επιβίωση,	η	ελεύθερη	
νόσου	επιβίωση	και	το	ποσοστό	τοπικής	υποτροπής.	

Η	χειρουργική	στον	καρκίνο	του	ορθού	έχει	τρεις	
στόχους:

1.	 Ριζική	 ογκολογική	 εκτομή	 του	 όγκου	 ώστε	 να	
ελεγχθεί	 η	 τοπική	 νόσος	 και	 να	 ελαχιστοποιηθεί	 οι	
πιθανότητες	τοπικής	υποτροπής

2.	 Διατήρηση	του	σφιγκτηριακού	μηχανισμού	του	
πρωκτού	και	της	φυσιολογικής	οδού	αφόδευσης

3.	 Προφύλαξη	 των	αυτόνομων	 νεύρων	 της	πυέ-
λου	και	η	διασφάλιση	της	ουρογεννητικής	λειτουργίας	

Η	επιτυχία	της	χειρουργικής	ανεξάρτητα	της	τεχνι-
κής,	ανοικτής	ή	λαπαροσκοπικής	και	της	 επέμβασης,	
ΧΠΕ	ή	ΚΠΕ,	προϋποθέτει:	

•	 	Υγιή	και	ασφαλή	περιφερικά	όρια	εκτομής
•	 	Υγιή	και	ασφαλή	περιμετρικά	ή	ακτινωτά	όρια	

εκτομής
•	 	Ολική	εκτομή	του	μεσοορθού

Περιφερικά	όρια	εκτομής	

Ιστορικά	 ασφαλή	 περιφερικά	 όρια	 εκτομής	 θεω-
ρούνται	τα	5cm,	εξ’	ου	και	η	κλασσική	θέση	ότι	όγκοι	
5cm	από	το	σφιγκτήρα	αντιμετωπίζονται	με	ΚΠΕ	(92-
94).	 Τα	 περιφερικά	 όρια	 εκτομής	 αποσκοπούν	 στην	
αφαίρεση	της	ενδεχόμενης	ενδοτοιχωματικής	διασπο-
ράς	 της	 νόσου,	 η	 οποία	στο	 94%	 των	ασθενών	δεν	
ξεπερνά	τα	2cm	(93,95).	Επίσης	οι	ασθενείς	με	ενδοτοι-
χωματική	διήθηση	≥	1,5cm,	έχουν	κατά	κανόνα	και	λεμ-
φαδενική	διασπορά	της	νόσου,	δείκτη	κακής	πρόγνω-
σης,	συνεπώς	η	πιο	εκτεταμένη	περιφερική	εκτομή	του	
ορθού	απλά	αυξάνει	την	νοσηρότητα	χωρίς	να	βελ-
τιώνει	 την	πρόγνωση	 (96).	 Στην	κλασσική	προοπτική	
μελέτη	του	NSABP	(National	Surgical	Adjuvant	Breast	and	
Bowel	Project)	δεν	αναδείχθηκε	στατιστικά	σημαντική	
διαφορά	 στην	 εμφάνιση	 τοπικής	 υποτροπής	 μεταξύ	
ασθενών	με	περιφερικά	 όρια	 εκτομής	 <	 2cm,	 μεταξύ	
2cm	και	2,9cm	και	≥3cm	(97).	Αποτέλεσμα	των	δεδομέ-
νων	αυτών	είναι	η	αποδοχή	των	2cm	ως	ασφαλούς	
περιφερικού	ορίου	εκτομής,	αν	και	συνιστώνται	ακόμα	
τα	5cm,	όπου	τούτο	είναι	εφικτό.	Τα	τελευταία	χρόνια	
με	 την	 εισαγωγή	 της	 λαπαροσκοπικής	ΧΠΕ	φαίνεται	
ότι	είναι	επαρκή	περιφερικά	όρια	≤	1cm	(4).	

Περιμετρικά	όρια	εκτομής

Ο	καρκίνος	του	ορθού	εφόσον	διηθεί	το	τοίχωμα	

Χειρουργική	θεραπεία	πρωτοπαθούς	εστίας
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του	 ορθού	 (στάδιο	 Τ3)	 επεκτείνεται	 περιμετρικά	 και	
περιφερικά	 εντός	 του	 μεσοορθού	 κατά	 μήκος	 μιας	
ζώνης	 διασποράς.	 Η	 ριζική	 ογκολογικά	 θεραπευτική	
εκτομή	προϋποθέτει	 την	πλήρη	αφαίρεση	 της	 ζώνης	
αυτής	μαζί	με	τους	επιχώριους	λεμφδένες	και	απο-
τελεί	στόχο	της	ολικής	εκτομής	του	μεσοορθού	(Total	
Mesorectal	Excision,	TME)	 (98).	Η	διήθηση	από	καρκίνο	
των	 περιμετρικών	 ορίων	 εκτομής	 είναι	 ανεξάρτητος	
επιβαρυντικός	 προγνωστικός	 παράγοντας	 τοπι-
κής	 υποτροπής,	 μειωμένης	 επιβίωσης	 και	 θεωρείται	
ως	 η	 σημαντικότερη	 παθολογοανατομική	 μεταβλητή	
στην	 αξιολόγηση	 της	 ολικής	 εκτομής	 του	 μεσοορθού	
(99-103).	Τα	περιμετρικά	όρια	εκτομής	του	μεσοορθού	
ορίζονται	από	τις	περιτονίες	που	το	περιβάλλουν	και	
ελέγχονται	προεγχειρητικά	με	MRI	υψηλής	ευκρίνειας	
και	διορθικό	υπερηχοτομογράφημα	(Trans-Rectal	Ultra	
Sound,	 TRUS)	 για	 όγκους	 του	 κάτω	 τριτημορίου	 του	
ορθού.	Απεικονιστικά	τίθεται	ισχυρή	υποψία	διήθησης	
των	 περιφερικών	 ορίων	 εκτομής	 όταν	 στην	 MRI	 τα	
όρια	 του	όγκου	απέχουν	 ≤	 2mm	από	την	περιτονία	
του	μεσοορθού	 (104,105).	Σε	33%	-	43%	των	ασθενών	
τα	παθολογοανατομικά	 ευρήματα	 επιβεβαιώνουν	 τη	
διάγνωση,	εφόσον	δεν	έχει	προηγηθεί	της	επέμβασης	
ακτινοχημειοθεραπεία	(104).	Οι	ασθενείς	αυτοί	είναι	οι	
κατ’	 εξοχήν	 υποψήφιοι	 για	 προεγχειρητική	 ακτινο	 –	
χημειοθεραπεία.	Αντίστοιχα	η	ειδικότητα	της	MRI	στον	
έλεγχο	των	περιμετρικών	ορίων	εκτομής	ανέρχεται	σε	
92%	(104-106).	Το	μήκος	του	μεσοορθού	που	πρέπει	μα	
εκταμεί	προκειμένου	να	διασφαλισθούν	υγιή	περιμε-
τρικά	όρια	εκτομής	ανέρχεται	σε	3	–	5cm	περιφερικά	
του	όγκου	(107,108).	Ευρύτερη	εκτομή	αυξάνει	τη	μετεγ-
χειρητική	νοσηρότητα	χωρίς	να	βελτιώνει	το	ογκολο-
γικό	αποτέλεσμα.	

Ολική	εκτομή	του	μεσοορθού

Η	 ολική	 εκτομή	 του	 μεσοορθού	 (ΤΜΕ)	 αποσκοπεί	
στην	πλήρη	αφαίρεση	του	μεσεντέριου	λίπους	του	ορ-
θού	μαζί	με	το	μεσεντέριο	που	περιέχει	τα	κάτω	μεσε-
ντέρια	αγγεία	και	το	περιοχικό	λεμφαγγειακό	δίκτυο	
του	ορθού	(109).	Η	εκτομή	πραγματοποιείται	με	οξεία	
αποκόλληση	κατά	μήκος	του	ανάγγειου	πλάνου	που	
ορίζεται	 από	 την	 ανάκαμψη	 του	 τοιχωματικού	 και	
περισπλάγχνιου	 περιτοναίου	 στην	 πύελο	 (110).	 Η	 με	
οξεία	παρασκευή	ΤΜΕ	περιορίζει	την	τοπική	υποτρο-
πή	σε	4%	-	7%	(110,111)	έναντι	14%	-	45%	της	αμβλείας	
αποκόλλησης,	η	οποία	ενέχει	και	μεγαλύτερο	κίνδυνο	
αιμορραγίας(112,113).	Η	ΤΜΕ	είναι	συνδεδεμένη	με	τις	τε-
χνικές	διατήρησης	του	σφιγκτηριακού	μηχανισμού	και	

προφυλάσσει	 κατά	 το	 δυνατον	 τα	αυτόνομα	 νεύρα	
της	πυέλου.	Μετεγχειρητική	ανικανότητα,	παλίνδρομη	
εκσπερμάτιση	ή	και	τα	δύο	παρατηρούνται	σε	10%	-	
29%	των	υποβαλλομένων	σε	ΤΜΕ	(114,115)	έναντι	25%	-	
75%	των	ασθενών	μετά	από	συμβατική	αμβλεία	απο-
κόλληση	 του	 μεσοορθού	 (116,117).	 Μειονεκτήματα	 της	
μεθόδου	είναι	ο	μεγαλύτερος	εγχειρητικός	χρόνος	και	
η	μεγαλύτερη	πιθανότητα	διαφυγής	από	την	αναστό-
μωση	(17%)	ειδικά	μετά	από	εκτεταμένη	ΤΜΕ	σε	όγκους	
του	άνω	τριτημορίου	του	ορθού.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο	όρος	νεοεπικουρική	(neoadjuvant)	θεραπεία	χρη-
σιμοποιείται	για	να	ορίσει	την	θεραπεία	η	οποία	γί-
νεται	πριν	 την	χειρουργική	αφαίρεση	 ενός	 όγκου	 με	
κύριο	στόχο	(αλλά	όχι	μοναδικό)	την	μετατροπή	ενός	
ανεγχείρητου	η	οριακά	χειρουργήσιμου	νεοπλάσματος	
σε	χειρουργήσιμο	καθώς	και	την	μετατροπή	μιας	χει-
ρουργικής	εκτομής	σε	λιγότερο	ακρωτηριαστική.	Άλλοι	
όροι	οι	οποίοι	χρησιμοποιούνται	για	τον	 ίδιο	σκοπό	

είναι	 οι	 όροι	 εισαγωγική	θεραπεία	 (induction	 therapy)	
και	προεγχειρητική	θεραπεία.

Η	προεγχειρητική	θεραπεία	δυνατόν	να	συνίσταται	
από	 την	 χορήγηση	ακτινοθεραπείας	 μόνης,	 χημειοθε-
ραπείας	μόνης,	συνδυασμού	των	δύο	αυτών	μεθόδων.

Στο	 καρκίνωμα	 του	 παχέος	 εντέρου	 η	 χορήγηση	
νεοεπικουρικής	χημειοθεραπείας	έχει	δοκιμαστεί	κυρί-
ως	στο	καρκίνωμα	του	ορθού	και	στην	αντιμετώπιση	
των	ηπατικών	μεταστάσεων	από	το	καρκίνωμα	του	
παχέος	εντέρου.

Νεοεπικουρική χημιοθεραπεία

Χ Δ Ζουμπλιός
Επιμελητής	Α’,	Ογκολογικό	Τμήμα	Γ.Ν.Α.	«Ο	Ευαγγελισμός»

Στοιχεία αλληλογραφίας:
Τηλ.: 2132041823
E-mail: zoublios@hol.gr 

SUMMARY

ZOUBLIOS DC. Neoadjuvant treatment in colorectal cancer. Neoadjuvant treatment in colorectal cancer is used 
in the management of rectal cancer and before metastasectomy of unresectable liver metastases. Until recently the 
standard therapy of rectal cancer was surgery and postoperative chemoradiotherapy. Today there is evidence that pre-
operative chemoradiotherapy results in improvement of local failure rates and increases the sphincter-sparing operation 
numbers in low-lying tumors. Thus, it becomes the standard therapy in carefully staged T3/4 or T1/2, N+ rectal cancer. 
In the seting of liver metastases from colorectal cancer, in the absence of any other organ involvement, neoadjuvant 
chemotherapy is used in initially unresectable liver metastases for “downstaging” purposes to convert unresectable 
disease to resectable. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 227-246, 2012.

Key words: colon cancer, rectal cancer, neoadjuvant therapy, induction therapy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η νεοεπικουρική θεραπεία επί κολοορθικού καρκινώματος, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του καρκινώ-
ματος του ορθού και πριν την μεταστασεκτομή επί ηπατικών μεταστάσεων, επί απουσίας μεταστατικής νόσου 
σε άλλο όργανο. Μέχρι πρόσφατα η καθιερωμένη θεραπεία του καρκινώματος του ορθού ήταν το χειρουργείο 
ακολουθούμενο από μεταγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία. Σήμερα έχει δειχθεί ότι η προεγχειρητική χορήγηση 
χημειοακτινοθεραπείας, έχει σαν αποτέλεσμα βελτίωση του ποσοστού των τοπικών υποτροπών και αύξηση 
των χειρουργείων για την διατήρηση του σφιγκτήρα στο καρκίνωμα του άπω ορθού και έχει γίνει η καθιερω-
μένη θεραπεία στο προσεκτικά σταδιοποιημένο καρκίνωμα του ορθού σταδίου Τ3/4 η Τ1/2, Ν+. Επί ηπατικών 
μεταστάσεων από κολοορθικό καρκίνωμα και απουσίας μεταστατικής νόσου σε άλλο όργανο, η νεοεπικουρι-
κή χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται για την μετατροπή σε χειρουργίσιμη της αρχικά μη χειρουργήσιμης νόσου. 
Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 227-246, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνωμα παχέος, καρκίνωμα ορθού, νεοεπικουρική θεραπεία, εισαγωγική θεραπεία
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Εισαγωγή

Η	 χειρουργική	 εκτομή	 αποτελεί	 τον	 ακρογωνιαίο	
λίθο	της	θεραπείας	του	καρκινώματος	του	ορθού	(ΚΟ).	
Μετά	από	δυνητικά	θεραπευτική	χειρουργική	εκτομή,	
τα	ποσοστά	5ετούς	επιβίωσης	είναι	80	έως	90%	για	
τους	ασθενείς	με	στάδιο	Ι,	ενώ	είναι	70%	και	χαμηλό-
τερα	για	τους	ασθενείς	με	στάδιο	ΙΙ	η	ΙΙΙ.	Είναι	φανερό	
ότι	τα	ποσοστά	θεραπείας	τα	οποία	επιτυχάνονται	
με	την	χειρουργική	είναι	υψηλά	μόνο	στα	αρχικά	στά-
δια	της	νόσου.	Για	την	βελτίωση	των	αποτελεσμάτων	
αυτών	έχει	μελετηθεί	και	χρησιμοποιείται	η	χορήγηση	
συμπληρωματικής	θεραπείας.	

Σε	αντίθεση	με	το	καρκίνωμα	του	παχέως	εντέρου	
όπου	οι	απομακρυσμένες	μεταστάσεις	αποτελούν	το	
υψηλότερο	ποσοστό	πρώτης	εμφάνισης	υποτροπών,	
και	γι’	αυτό	η	συμπληρωματική	θεραπεία	συνίσταται	
στην	χορήγηση	χημειοθεραπείας,	στο	καρκίνωμα	του	
ορθού	το	ποσοστό	των	τοπικών	υποτροπών	είναι	το	
ίδιο	 με	 το	 ποσοστό	 απομακρυσμένων	 μεταστάσεων	
σαν	αιτία	πρώτης	υποτροπής	της	νόσου.	(1)	Μετά	από	
το	 κλασικό	 χειρουργείο	 χωρίς	 την	προσθήκη	 ΑΚΘ	 η	
χημειοθεραπείας,	έχουν	αναφερθεί	ποσοστά	τοπικών	
υποτροπών	25%	έως	40%	(2,	3).	Γι’	αυτό	βασικό	συστα-
τικό	της	μετεγχειρητικής	θεραπείας	αποτελεί	η	χορή-
γηση	τοπικής	ακτινοθεραπείας	(ΑΚΘ).

Οι	όγκοι	οι	οποίοι	εντοπίζονται	στο	κατώτερο	τρι-
τημόριο	του	ορθού	θέτουν	ένα	επιπλέον	πρόβλημα.	Οι	
όγκοι	 του	 άνω	 και	 του	 μέσου	 ορθού	αντιμετωπίζο-
νται	συνήθως	με	χαμηλή	προσθία	εκτομή	(ΧΠΕ),	κολο-
πρωκτική	αναστόμωση	και	διατήρηση	του	σφιγκτήρα	
του	 πρωκτού.	 Η	 αποφυγή	 της	 μόνιμης	 κολοστομίας	
αποτελεί	 ένα	 μείζον	 όφελος.	 Ο	 χειρισμός	 όμως	 του	
καρκινώματος	του	άπω	ορθού,	θέτει	σημαντικές	προ-
κλήσεις	όσον	αφορά	τον	τοπικό	έλεγχο	της	νόσου	με	
ταυτόχρονη	διατήρηση	της	λειτουργίας	του	σφιγκτήρα.	
Η	καθιερωμένη	χειρουργική	επέμβαση	για	τους	όγκους	
οι	οποίοι	απέχουν	έως	6	εκ.	από	τον	πρωκτικό	δακτύ-
λιο,	είναι	η	κοιλιοπερινεϊκή	εκτομή	 (ΚΠΕ).	Αν	και	ανα-
φέρεται	πολύ	καλός	τοπικός	έλεγχος	της	νόσου	και	
επιβίωσης,	η	ΚΠΕ	συνεπάγεται	μόνιμη	κολοστομία	και	
υψηλή	επίπτωση	σεξουαλικής	δυσλειτουργίας	και	δια-
ταραχών	της	ούρησης	(4,	5).	

Οι	 τεχνικές	 διατήρησης	 του	 σφιγκτήρα	 για	 τους	
καρκίνους	του	άπω	ορθού	έχουν	εξελιχθεί	προς	δύο	
κατευθύνσεις.	Σε	ασθενείς	με	μικρούς	καρκίνους	του	
ορθού	οι	οποίοι	είναι	περιορισμένοι	στο	τοίχωμα	(Τ1	
η	Τ2),	τεχνικές	τοπικής	εκτομής	μπορούν	να	προσφέ-

ρουν	τοπικό	έλεγχο	της	νόσου	και	ποσοστά	επιβίω-
σης	τα	οποία	είναι	συγκρίσιμα	με	την	ΚΠΕ	διατηρώ-
ντας	παράλληλα	τον	σφιγκτήρα.	Για	τους	ασθενείς	με	
μεγαλύτερους	η	περισσότερο	διηθητικούς	όγκους	με-
λετήθηκαν	η	προεγχειρητική	(νεοεπικουρική)	ακτινοθε-
ραπεία	(ΑΚΘ)	και	η	χημειοακτινοθεραπεία	(ΧΑΚΘ)	για	
την	μείωση	του	όγκου	σε	μια	προσπάθεια	να	μετατρέ-
ψουν	μια	προγραμματισμένη	κοιλιοπερινεική	εκτομή	σε	
χειρουργική	επέμβαση	διατήρησης	του	σφιγκτήρα.

Η	 βελτίωση	 των	 ποσοστών	 της	 διατήρησης	 του	
σφιγκτήρα	 με	 την	 εισαγωγική	 χορήγηση	 θεραπείας	
(ακτινοθεραπείας	μόνης,	η	συνδυασμένης	χημειοακτι-
νοθεραπείας)	 καθώς	και	 η	 επιτυχία	της	 επικουρικής	
χημειοακτινοθεραπείας	οδήγησε	σταδιακά	σε	στροφή	
που	αφορούσε	την	προεγχειρητική	(νεοεπικουρική)	χο-
ρήγηση	χημειοακτινοθεραπείας.

Προεγχειρητική	ακτινοθεραπεία	χωρίς	
χημειοθεραπεία

Μέχρι	την	10ετία	του	1990	η	ακτινοθεραπεία	απο-
τελούσε	 βασική	 μέθοδο	στην	 θεραπεία	 του	 καρκινώ-
ματος	του	ορθού.	Η	χορήγησή	της	γινόταν	είτε	προ-
εγχειρητικά	 είτε	 μετεγχειρητικά	 με	 στόχο	 την	 μείωση	
του	ποσοστού	των	τοπικών	υποτροπών	(6).	Δεν	είχαν	
απαντηθεί	όμως	μερικά	βασικά	ερωτήματα.	Είναι	απο-
τελεσματικότερη	 η	χορήγησή	της	πριν	 η	μετά	το	χει-
ρουργείο;	Ποια	είναι	η	καλύτερη	συνολική	δόση	και	σε	
πόσο	χρόνο	(με	πόση	ημερήσια	δόση)	πρέπει	να	χορη-
γηθεί;	Η	αποτελεσματικότητά	της	μπορεί	να	αυξηθεί	αν	
συνδυασθεί	με	ταυτόχρονη	χορήγηση	χημειοθεραπείας;	
Το	1990	στις	ΗΠΑ	θεωρήθηκε	η	μετεγχειρητική	ΧΑΚΘ	ως	
η	καθιερωμένη	θεραπεία	για	την	αντιμετώπιση	του	ΚΟ	
(7).	Την	ίδια	εποχή	στην	Ευρώπη	συνεχιζόταν	η	μελέτη	
της	προεγχειρητικής	 χορήγησης	ΑΚΘ	και	 μια	Σουηδι-
κή	μελέτη	 (8)	απέδειξε	ότι,	η	χορήγηση	συντομευμένης	
ακτινοθεραπείας	(Short-course,	Sweedish	style)	με	υψηλή	
ημερήσια	 δόση	 (5	Gy	 ημερησίως	σε	 5	 ημέρες)	 απέδω-
σε	στατιστικά	σημαντική	βελτίωση	του	ποσοστού	των	
τοπικών	υποτροπών	αλλά	και	της	συνολικής	επιβίω-
σης	 στα	 5	 έτη.	 Η	 μελέτη	περιελάμβανε	 1168	 ασθενείς	
οι	οποίοι	κατανεμήθηκαν	τυχαία	να	λάβουν	η	όχι	την	
ακτινοθεραπεία	πριν	το	χειρουργείο.	Τα	ποσοστά	της	
συνολικής	5ετούς	επιβίωσης	ήταν	58%	για	την	ομάδα	η	
οποία	έλαβε	ΑΚΘ,	έναντι	48%	για	την	ομάδα	η	οποία	
υπεβλήθη	σε	χειρουργείο	μόνο.	Η	διαφορά	ήταν	στα-
τιστικά	σημαντική	(p=0,004).	Το	ποσοστό	των	τοπικων	
υποτροπών	στο	ίδιο	διάστημα	ήταν	11%	για	την	ομάδα	
η	οποία	έλαβε	ακτινοθερπεία	και	27%	για	την	ομάδα	η	
οποία	αντιμετωπίσθηκε	με	χειρουργείο,	μόνο	(p<	0,001).	
Όσον	αφορά	την	τοξικότητα	σε	επόμενη	μελέτη	μετά	

Νεοεπικουρική	θεραπεία	
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από	μακρά	παρακολούθηση	(9)	αναφέρθηκε	ότι	ο	αριθ-
μός	των	προσαγωγών	σε	νοσοκομείο	για	προβλήματα	
από	 το	 γαστρεντερικό	 (απόφραξη	 εντέρου,	 κοιλιακό	
άλγος)	 ήταν	 διπλάσιος	 έως	 τετραπλάσιος	 για	 τους	
ασθενείς	οι	οποίοι	είχαν	λάβει	την	ακτινοθεραπεία.

Τα	οφέλη	της	συντομευμένης	ακτινοθεραπείας	πριν	
από	το	χειρουργείο,	επιβεβαιώθηκαν	ως	προς	την	μεί-
ωση	του	ποσοστού	των	τοπικών	υποτροπών	και	του	
ποσοστού	ελεύθερης	νόσου	επιβίωσης	(ΕΝΕ)	στα	3	έτη	
και	από	2	επόμενες	μεγάλες	τυχαιοποιημένες	μελέτες	
(10,11,12).	Μία	μεταανάλυση	(6)	στην	οποία	συμπεριελή-
φθησαν	τυχαιοποιημένες	μελέτες,	οι	οποίες	συνέκριναν	
την	προεγχειρητική	χορήγηση	ΑΚΘ	έναντι	χειρουργείου	
μόνου,	πριν	την	έλευση	της	ολικής	εκτομής	του	μεσο-
ορθού	(total	mesorectal	excision,	TME),	έδειξε	μείωση	του	
ποσοστού	των	τοπικών	υποτροπών	από	22,2%	με	το	
χειρουργείο	μόνο	σε	 12,5%	με	την	προεγχειρητική	χο-
ρήγηση	ΑΚΘ.	Δεν	επιβεβαιώθηκε	όμως,	σε	καμία	από	
αυτές	 τις	 μελέτες,	 βελτίωση	στην	συνολική	 επιβίωση,	
αν	και	στην	δεύτερη	από	αυτές	η	χειρουργική	μέθοδος	
ήταν	η	ολική	εκτομή	του	μεσοορθού	(ΟΕΜ).

Όμως	 η	 ομάδα	 των	 ασθενών	 οι	 οποίοι	 έλαβαν	
ακτινοθεραπεία	 είχαν	 σημαντικά	 περισσότερες	 επι-
πλοκές	 (σεξουαλικές	 διαταραχές,	 καθυστέρηση	 στην	
λειτουργία	του	εντέρου,	προβλήματα	με	τα	τραύματα	
του	περινέου,	απώλεια	αίματος	από	το	ορθό)	(13-15).

Το	όφελος	στην	επιβίωση,	με	την	συντομευμένη	ακτι-
νοθεραπεία	δεν	επιβεβαιώθηκε.	Παράλληλα	η	ανάδειξη	
του	οφέλους	της	χημειοακτινοθεραπείας	ως	επικουρική	
θεραπεία	οδήγησε	σε	μελέτες	οι	οποίες	προσπάθησαν	
να	ενσωματώσουν	την	χημειοθεραπεία	στην	προεγχει-
ρητική	αντιμετώπιση	του	καρκινώματος	του	ορθού.

Προεγχειρητική	χημειοακτινοθεραπεία	
έναντι	ακτινοθεραπείας	

Η	ενσωμάτωση	της	χημειοθεραπείας	στην	προεγ-
χειρητική	ΑΚΘ	έγινε	με	την	χρήση	συμβατικής	χορήγη-
σης	της	ΑΚΘ.	Σε	αυτές	τις	μελέτες	χορηγήθηκε	με	δόση	
45	–	50,4	Gy	σε	διάστημα	25	έως	28	ημερών.	Αυτός	ο	
τρόπος	χορήγησης	έχει	θεωρητικά	την	ίδια	κυτταρο-
τοξική	δράση	με	την	σύντομη	χορήγηση	μεγάλων	δόσε-
ων.	Το	πρώτο	ερώτημα	το	οποίο	διερευνήθηκε	ήταν	αν	
η	προεγχειρητική	χορήγηση	συνδυασμένης	ΧΑΚΘ	ήταν	
αποτελεσματικότερη	από	την	προεγχειρητική	χορήγη-
ση	μόνης	της	ΑΚΘ	(16-20):

•	 	Η	 μεγαλύτερη	 μελέτη	 η	 EORTC	 22921,	 εξέτασε	
δύο	ερωτήματα	ταυτόχρονα:	Πρώτον	το	όφελος	
από	την	προεγχειρητική	χορήγηση	ταυτόχρονης	
ΧΑΚΘ	 έναντι	 της	 ΑΚΘ	 μόνης.	 Χρησιμοποιήθηκε	
μία	5ήμερη	αγωγή	απ’	ευθείας	έγχυσης	5-φθορο-

ουρακίλης	 (5-fluorouracil,	 5-FU)	 και	 λευκοβορίνης	
κατά	την	διάρκεια	των	 εβδομάδων	 1	 και	 5	 της	
ακτινοθεραπείας	και	η	ΑΚΘ	αποτελούνταν	από	
45	 Gy	 χορηγούμενα	 σε	 5	 εβδομάδες.	 Δεύτερον	
μελετήθηκε	 ταυτόχρονα	 (με	 σχεδιασμό	 2	 x	 2)	 η	
συνεισφορά	 της	 μετεγχειρητικής	 (επικουρικής)	
χημειοθεραπείας	 (4	 κύκλους	 από	 απ’	 ευθείας	
εγχυόμενο	5-FU	με	λευκοβορίνη)	(18-21).	Συγκρινό-
μενοι	με	την	ακτινοθεραπεία	μόνη	οι	ασθενείς	οι	
οποίοι	 έλαβαν	προεγχειρητική	 ΧΑΚΘ	 είχαν	ση-
μαντικά	 υψηλότερο	ποσοστό	πλήρων	παθολο-
γοανατομικών	ανταποκρίσεων	(ΠΠΑ)	(14%	έναντι	
5%)	και	σημαντικά	μικρότερο	παθολογοανατομι-
κά	Τ	(pT)	και	παθολογοανατομικά	Ν	(pN)	στάδια	
καθώς	 και	 λιγότερες	 περιπτώσεις	 με	 φλεβική,	
περινευριδιακή	και	λεμφαγγειακή	διήθηση	(18).

Τα	αποτελέσματα	των	τεσσάρων	σκελών	της	με-
λέτης,	όσον	αφορά	την	διατήρηση	του	σφιγκτήρα,	πα-
ρουσιάζονται	στον	πίνακα	1	(21).	Τα	ποσοστά	τοπικών	
υποτροπών	ήταν	μικρότερα	με	στατιστικά	σημαντική	
διαφορά,	σε	όλες	τις	τρείς	ομάδες	που	έλαβαν	χημει-
οθεραπεία,	ανεξάρτητα	αν	δόθηκε	πριν	η	μετά	το	χει-
ρουργείο.	Με	διάμεση	παρακολούθηση	5,4	ετών,	η	συ-
νολική	επιβίωση	ήταν	συγκρίσιμη	σε	όλες	τις	ομάδες.	
Η	5ετής	ελεύθερη	νόσου	επιβίωση	(ΕΝΕ)	ήταν	όμοια	σε	
ασθενείς	οι	οποίοι	έλαβαν	προεγχειρητική	ΧΑΚΘ	ένα-
ντι	της	προεγχειρητικής	ΑΚΘ	μόνο	(56	έναντι	54%)	και	
δεν	ήταν	στατιστικά	καλύτερη	για	εκείνους	οι	οποίοι	
έλαβαν	 επικουρική	 χημειοθεραπεία	 έναντι	 αυτών	 οι	
οποίοι	δεν	έλαβαν	(58	έναντι	54%	p=0,13).	

Πίνακας 1.	Αποτελέσματα	της	μελέτης	EORTC	22921

ΧΕ
ΙΡ

Ο
ΥΡ

ΓΕ
ΙΟ

Αριθμός	
ασθενών

Εγχείρηση	
διατήρησης	
του	σφι-

γκτήρα	(%)

Ποσοστό	
συνολικής	
τοπικής	
υποτρο-
πής	(%)

ΑΚΘ 253 50,5 17,1

ΑΚΘ ΧΜΘ 252 50,5 9,6

ΧΑΚΘ 253 52,8 8,7

ΧΑΚΘ ΧΜΘ 253 52,8 7,6

•	 	Κάποιες	άλλες	μελέτες	κατέληξαν	σε	παρόμοια	
συμπεράσματα	(16,17,20).	Η	πρόσθεση	της	ταυ-
τόχρονης	χημειοθεραπείας	στην	προεγχειρητι-
κή	ακτινοθεραπεία	αύξησε	την	πιθανότητα	της	
πλήρους	 παθολογοανατομικής	 ανταπόκρισης	
(ΠΠΑ)	(11,8	έναντι	3,5%)	και	βελτίωσε	τον	τοπικό	
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έλεγχο	της	νόσου	(16,5	έναντι	9,4%).	Εν	τούτοις,	
υπήρξε	επίσης	υψηλότερο	ποσοστό	τοξικότητος	
βαθμού	 3	 και	 4	 με	 την	 χημειοακτινοθεραπεία	
(15	έναντι	5%)	και	δεν	υπήρξε	στατιστικά	σημα-
ντική	 επίδραση	 στα	ποσοστά	 διατήρησης	 του	
σφιγκτήρα,	ούτε	στην	ελεύθερη	νόσου	και	στην	
συνολική	επιβίωση	(20).

Με	 δεδομένο	 ότι	 το	 παθολογοανατομικό	 στάδιο	
μετά	 την	 νεοεπικουρική	 χημειοακτινοθεραπεία	 έχει	
συσχετισθεί	με	την	συνολική	επιβίωση	(22,23),	δεν	έχει	
ερμηνευθεί	 το	 γεγονός	 ότι	 τα	 υψηλότερα	 ποσοστά	
πλήρους	παθολογοανατομικής	ανταπόκρισης	σε	αυ-
τές	τις	μελέτες	δεν	μεταφράστηκαν	σε	καλύτερη	έκ-
βαση	επιβίωσης.

Προεγχειρητική	έναντι	μετεγχειρητικής	
χημειοακτινοθεραπειας

Οι	ανωτέρω	μελέτες	είχαν	δείξει	ότι	η	προεγχειρη-
τική	ΑΚΘ	ήταν	αποτελεσματικότερη	του	χειρουργείου	
μόνου.	Κατόπιν	δείχθηκε	ότι	η	προεγχειρητική	ΧΑΚΘ	
ήταν	 αποτελεσματικότερη	 από	 την	 προεγχειρητική	
ΑΚΘ	μόνη.	Το	ίδιο	διάστημα	στις	ΗΠΑ	η	μετεγχειρητική	
ΧΑΚΘ	είχε	γίνει	η	καθιερωμένη	θεραπεία	του	ΚΟ.	Το	
ερώτημα	ήταν.	Πότε	να	χορηγήσει	 κανείς	 την	ΧΑΚΘ;	
Πριν	η	μετά	το	χειρουργείο;	Η	απάντηση	σε	αυτό	το	
ερώτημα	 διερευνήθηκε	 σε	 μια	 Γερμανική	 μελέτη	 τα	
αποτελέσματα	 της	 οποίας	 καθιέρωσαν	 την	 νεοεπι-
κουρική	χημειοακτινοθεραπεία	στην	αντιμετώπιση	του	
καρκινώματος	του	ορθού.

Η	Γερμανική	μελέτη

Στην	μελέτη	αυτή	κατανεμήθηκαν	τυχαία	823	ασθε-
νείς	με	ΚΟ	σταδιοποιημένο	κλινικά	(προεγχειρητικά)	με	
νόσο	Τ3/4	η	με	θετικούς	λεμφαδένες,	στην	ίδια	ΧΑΚΘ,	
η	οποία	χορηγήθηκε	είτε	προεγχειρητικά	είτε	μετεγχει-
ρητικά.	Η	αγωγή	συνίστατο	σε:	50,4	Gy	σε	28	ημερήσιες	
δόσεις	 στον	 όγκο	 και	 στους	 πυελικούς	 λεμφαδένες.	
Ταυτόχρονα	 χορηγήθηκε	 φθοριοουρακίλη	 σε	 24ωρη	
έγχυση	(1000mg/m2	ημερησίως	επί	5	ημέρες	κατά	την	
διάρκεια	της	πρώτης	και	της	πέμπτης	εβδομάδας	της	
ακτινοθεραπείας)	(24).	Όλοι	οι	ασθενείς	υπεβλήθησαν	
σε	ΟΕΜ	και	4	επιπρόσθετους	κύκλους	επικουρικής	θε-
ραπείας	με	φθοριοουρακίλη	(500mg/m2	ημερησίως	επί	
5	ημέρες	κάθε	4	εβδομάδες).	Σημειώνεται	ότι	μόνο	5%	
των	ασθενών	σε	κάθε	ομάδα	είχαν	Τ1/2	όγκο	με	θετι-
κούς	λεμφαδένες.	

Μετά	 από	 διάμεση	 παρακολούθηση	 46	 μηνών,	 η	
προεγχειρητική	 ΧΑΚΘ	 συνδέθηκε	 με	 στατιστικά	 ση-

μαντικά	μικρότερο	ποσοστό	υποτροπών	στην	πύελο	
συγκριτικά	με	 την	μετεγχειρητική	θεραπεία	 (6	 έναντι	
13%).	 Τα	 ποσοστά	 5ετούς	 ελεύθερης	 νόσου	 (68	 ένα-
ντι	65%)	και	συνολικής	επιβίωσης	(76	έναντι	74%)	ήταν	
όμοια	για	 την	προεγχειρητική	 και	 την	μετεγχειρητική	
θεραπεία,	αντιστοίχως	(πίνακας	2).	Η	παθολογοανα-
τομική	κατανομή	του	σταδίου	κατά	την	εγχείρηση	ήταν	
ενδεικτική	σημαντικής	υποσταδιοποιητικής	δράσης	της	
θεραπείας.	Η	κατανομή	του	σταδίου	(Ι,	ΙΙ,	ΙΙΙ,	IV)	ήταν	
25,	29,	25	και	6%	αντιστοίχως	για	την	ομάδα	της	προ-
εγχειρητικής	θεραπείας,	συγκρινόμενη	με	18,	29,	40	και	
7%	αντιστοίχως	στην	ομάδα	της	μετεγχειρητικής	θε-
ραπείας.	Μεταξύ	194	ασθενών	με	όγκους	του	άπω	ορ-
θού,	οι	οποίοι	ήταν	προγραμματισμένοι	για	ΚΠΕ,	αυτοί	
οι	οποίοι	υποβλήθηκαν	σε	προεγχειρητική	ΧΑΚΘ	είχαν	
διπλάσια	 πιθανότητα	 να	 υποβληθούν	 σε	 εγχείρηση	
διατήρησης	του	σφιγκτήρα	(39	έναντι	19%).	Εν	τούτοις	
το	απόλυτο	ποσοστό	και	στις	δύο	ομάδες	δεν	ήταν	
στατιστικά	σημαντικά	διαφορετικό.

Πίνακας 2.		Αποτελέσματα	νεοεπικουρικής	έναντι	επι-
κουρικής	ΧΑΚΘ

Tοπικές	
υποτρο-
πές	(%)

5ετής	
ελεύθερη	
νόσου	

επιβίωση	
(%)

5ετής	
συνολική	
επιβίωση

ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ	
ΧΑΚΘ

6 68 76

Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Η	
ΧΑΚΘ

13 65 74

Έκταση	 της	 υποστροφής	 του	 όγκου	
και	πρόγνωση

Μία	 επόμενη	 αναφορά	 της	 Γερμανικής	 μελέτης	
για	 το	 ορθό	 εστίασε	 στην	 προγνωστική	 κατανομή	
σε	 ασθενείς	 οι	 οποίοι	 υποβλήθηκαν	 σε	 νεοεπικουρι-
κή	ΧΑΚΘ	(25).	Η	πρόγνωση	σχετιζόταν	με	την	έκταση	
της	 υποστροφής	 του	 όγκου	 μετά	 την	 θεραπεία	 και	
το	 τελικό	στάδιο	 του	όγκου	στο	χειρουργικό	 δείγμα	
(5ετής	ΕΝΕ	86,	95,	81,	65	και	42%	για	ypT0,	T1,	T2,	Τ3	και	
Τ4	όγκους	αντιστοίχως	(26))	καθώς	και	την	παρουσία	
θετικών	 λεμφαδένων	 στο	 χειρουργικό	 δείγμα	 (5ετής	
ΕΝΕ	85,	65	και	18%	για	αυτούς	με	ypN0,	N1	και	Ν2	νόσο	
αντιστοίχως)	(25).

Η	κακή	έκβαση	των	ασθενών	με	ypN+	νόσο	σε	αυ-
τήν	και	άλλες	αναφορές	(27-29)	υποδηλεί	ότι	αυτοί	οι	
ασθενείς	είναι	καλοί	υποψήφιοι	για	νέες	θεραπευτικές	

Νεοεπικουρική	θεραπεία	
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προσεγίσεις,	όπως	παραταμένη	μετεγχειρητική	χημει-
οθεραπεία.

Η	μελέτη	NSABP	R-03.	

Μία	δεύτερη	τυχαιοποιημένη	μελέτη	η	οποία	συνέ-
κρινε	 την	 προεγχειρητική	 έναντι	 της	 μετεγχειρητικής	
θεραπείας	έγινε	στις	Η.Π.Α.	Στο	πρωτόκολλο	R-03	της	
NSABP	κατανεμήθηκαν	τυχαία	ασθενείς	με	καρκίνωμα	
του	ορθού	σε	δύο	ομάδες	(30):

•	 	Προεγχειρητική	θεραπεία,	συνιστώμενη	από	έναν	
κύκλο	συνδυασμού	λευκοβορίνης	με	φθοριοου-
ρακίλη,	δύο	κύκλους	από	ταυτόχρονη	χορήγηση	
λευκοβορίνης	και	φθοριοουρακίλης	με	ακτινοθε-
ραπεία	της	πυέλου,	χειρουργείο	και	κατόπιν	4	
κύκλους	από	φθοριοουρακίλη	με	λευκοβορίνη.

•	 	Μετεγχειρητική	θεραπεία	συνιστάμενη	από	χει-
ρουργείο,	έναν	κύκλο	χημειοθεραπείας	με	συν-
δυασμό	φθοριοουρακίλης	με	λευκοβορίνη,	2	κύ-
κλους	φθοριουρακίλη	με	λευκοβορίνη	με	ταυτό-
χρονη	ακτινοθεραπεία	της	πυέλου	και	ακολού-
θως	4	κύκλους	φθοριοουρακίλη	με	λευκοβορίνη.	

Η	συμμετοχή	στην	μελέτη	δεν	έφθασε	στα	επίπεδα	
τα	οποία	είχαν	σχεδιασθεί	και	η	μελέτη	έκλεισε	πρό-
ωρα.	Στην	τελική	ανάλυση	από	τους	267	ασθενείς	οι	
οποίοι	 είχαν	 ενταχθεί	 στην	 μελέτη	 η	 κλινική	 πλήρης	
ανταπόκριση	μετά	την	προεγχειρητική	θεραπεία	ήταν	
15%.	Η	προεγχειρητική	θεραπεία	συνδέθηκε	με	στατι-
στικά	σημαντικά	ψηλότερο	ποσοστό	5ετούς	ελεύθερης	
νόσου	επιβίωσης	(75	έναντι	66%,	p=	0,065).

Μία	πρόσφατη	τρίτη	μελέτη	(31)	δεν	απέδειξε	όφε-
λος	για	την	προεγχειρητική	χορήγηση	ΧΑΚΘ.	Σε	αυτήν	
συγκρίθηκαν	 η	 προεγχειρητική	 έναντι	 της	 μετεγχει-
ρητικής	 χορήγησης	 καπεσιταμπίνης	 (1650	 mg/m2/ημ)	
κατά	την	διάρκεια	της	ακτινοθεραπείας	σε	240	ασθε-
νείς	με	κλινικά	Τ3	η	Ν+	νόσο	του	ορθού.	Όλοι	οι	ασθε-
νείς	έλαβαν	4	κύκλους	καπεσιταμπίνης	(2.500	mg/m2	
ημερησίως)	μετά	το	χειρουργείο.	Το	ποσοστό	πλήρων	
παθολογοανατομικών	ανταποκρίσεων	ήταν	17%	μετά	
την	προεγχειρητική	χορήγηση	χημειοακτινοθεραπείας.	
Μετά	από	διάμεση	παρακολούθηση	52	μηνών	η	3ετής	
και	 η	 5ετής	 ελεύθερη	 νόσου	 επιβίωση,	 ήταν	 ίδια	 και	
στα	 δύο	 σκέλη.	 Όμοιο	 ήταν	 και	 το	 συνολικό	 ποσο-
στό	τοπικών	υποτροπών	(3%	έναντι	2%).	Το	ποσοστό	
διατήρησης	του	σφιγκτήρα	ήταν	επίσης	 ίδιο	και	στα	
δύο	σκέλη,	αν	και	μεταξύ	των	ασθενών	με	όγκους	του	
άπω	ορθού,	το	σκέλος	της	προεγχειρητικής	χημειοα-
κτινοθεραπείας	 είχε	 υψηλότερο	ποσοστό	 επέμβασης	
διατήρησης	του	σφιγκτήρα	(68	έναντι	42%).	

Επιπλοκές	της	χημειοακτινοθεραπείας

Η	προεγχειρητική	 χημειοακτινοθεραπεία	 δεν	φαί-
νεται	 να	 αυξάνει	 το	 ποσοστό	 των	 επιπλοκών	 της	
χειρουργικής	 εκτομής	 (24,30,32,33).	 Στην	 Γερμανική	 με-
λέτη	η	οποία	περιγράφηκε	ανωτέρω,	η	επίπτωση	γα-
στρεντερικής	 τοξικότητας	 βαθμού	 3	 και	 4	 ήταν	 ίδια	
και	στην	ομάδα	της	προεγχειρητικής	και	στην	ομάδα	
της	μετεγχειρητική	χημειοακτινοθεραπείας	(28,8	έναντι	
31,7%	 αντιστοίχως),	 και	 η	 μετεγχειρητική	 νοσηρότητα	
δεν	ήταν	ψηλότερη	με	την	νεοεπικουρική	χημειοακτινο-
θεραπεία	(24).	Σημαντικά	λιγότεροι	ασθενείς	οι	οποίοι	
υποβλήθηκαν	 σε	 νεοεπικουρική	 θεραπεία	 είχαν	 στε-
νώσεις	της	αναστόμωσης	(2,7	έναντι	8,5%).

Μία	ασύνηθης	καθυστερημένη	επιπλοκή	της	ακτι-
νοθεραπείας	 της	 πυέλου	 είναι	 τα	 κατάγματα	 από	
ανεπάρκεια	του	ιερού	οστού	(34,35).	Σε	μία	αναφορά	
η	επίπτωση	αυτών	των	καταγμάτων	3	έτη	μετά	από	
προεγχειρητική	ακτινοθεραπεία	ήταν	3%	συνολικά.	Οι	
γυναίκες	φαίνεται	 να	 έχουν	 υψηλότερο	 κίνδυνο.	 (5,8	
έναντι	1,6%	στους	άνδρες)	(34).

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Δεν	υπάρχει	 βεβαιότητα	για	 την	 ύπαρξη	 οφέλους	
από	την	 μετεγχειρητική	χορήγηση	 επικουρικής	χημειο-
θεραπείας	στους	ασθενείς	οι	οποίοι	έχουν	υποβληθεί	
σε	προεγχειρητική	χημειοακτινοθεραπεία,	αν	και	πολλοί	
ογκολόγοι	την	συνιστούν.	Η	απόδειξη	η	οποία	χρησιμο-
ποιείται	για	να	υποστηρίξει	αυτήν	την	στάση	είναι	κυ-
ρίως	επέκταση	της	αποδεδειγμένης	δράσης	της	χημει-
οθεραπείας,	σαν	συστατικό	της	μετεγχειρητικής	θερα-
πείας,	η	οποία	ήταν	η	καθιερωμένη	θεραπεία	πριν	την	
ανάδειξη	της	νεοεπικουρικής	χημειοακτινοθεραπείας.

Το	θέμα	της	μετεγχειρητικής	χημειοθεραπείας	μετά	
την	προεγχειρητική	χημειοακτινοθεραπεία	διερευνήθη-
κε	ευθέως	από	δύο	τυχαιοποιημένες	μελέτες.

Η	πρώτη	είναι	η	μελέτη	EORTC	22921	η	οποία	ανα-
φέρθηκε	ανωτέρω.	Σε	αυτήν	οι	ασθενείς	οι	οποίοι	έλα-
βαν	προεγχειρητική	χημειοακτινοθεραπεάι	υπεβλήθη-
καν	 σε	 δεύτερη	 τυχαιοποίηση	 να	 λάβουν	 4	 κύκλους	
μετεγχειρητική	θεραπεία	με	φθοριοουρακίλη	και	λευ-
κοβορίνη	η	να	μην	λάβουν	θεραπεία.	(21).	Η	προσθήκη	
της	χημειοθεραπείας	είτε	πριν	ειτε	μετά	το	χειρουρ-
γείο	βελτίωσε	σημαντικά	τον	τοπικό	έλεγχο	της	νόσου.	
Υπήρξε	 τάση	 υπέρ	 της	 επικουρικής	 χημειοθεραπείας	
όσον	 αφορά	 την	 5ετή	 ελεύθερη	 νόσου	 επιβίωση	 (58	
έναντι	52%)	και	την	συνολική	επιβίωση	(67	έναντι	63%),	
αλλά	δεν	ήταν	στατιστικά	σημαντική.	
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Μία	μη	προσχεδιασμένη	ανάλυση	υποομάδος	της	
ίδιας	 μελέτης,	 περιορισμένη	 στους	 785	 ασθενείς	 οι	
οποίοι	υποβλήθηκαν	σε	πλήρη	(R0)	εκτομή	και	οι	οποί-
οι	 δεν	 είχαν	 απόδειξη	 μεταστατικής	 νόσου	 κατά	 το	
χειρουργείο	απέδειξε	ότι	η	μετεγχειρητική	χημειοθερα-
πεία	 βελτίωσε	 σημαντικά	 την	 συνολική	 επιβίωση	 σε	
εκείνους	τους	ασθενείς	με	όγκους	οι	οποίοι	υποσταδι-
οποιήθηκαν	σε	ypT0-2	αλλά	όχι	σε	στάδιο	ypT3-4	(36).

Τα	 δεδομένα	 αυτά	 θέτουν	 την	 πιθανότητα	 ότι,	 η	
ανταπόκριση	 στην	 προεγχειρητική	 χημειοακτινοθερα-
πεία	 ίσως	χρησιμεύει	σαν	δείκτης	ανταπόκρισης	στην	
μετεγχειρητική	 χημειοθεραπεία,	 ένα	 εύρημα	 το	 οποίοι	
σημειώθηκε	και	σε	μια	ακόμη	τουλάχιστον	αναδρομική	
μελέτη	(37).	Εν	τούτοις,	άλλοι,	απέτυχαν	να	δείξουν	κα-
λύερη	έκβαση	από	την	μετεγχειρητική	χημειοθεραπεία	σε	
ασθενείς	οι	οποίοι	είχαν	μεγάλο	βαθμό	υποσταδιοποίη-
σης	από	την	προεγχειρητική	θεραπεία.	(38).	Είναι	πιθα-
νόν	το	παθολογοανατομικό	στάδιο	μετά	την	θεραπεία	
να	αναπαριστά	έναν	προγνωστικό	παρά	έναν	προδη-
λωτικό	παράγοντα	(39),	αλλά	δεν	υπάρχουν	προοπτικά	
δεδομένα	τα	οποία	να	διευθετούν	αυτό	το	θέμα.

Μία	ακόμη	προοπτική	τυχαιοποιημένη	μελέτη	με	635	
ασθενείς	χρησιμοποίησε	μετά	το	χειρουργείο,	5-FU	και	
φολινικό	 επί	 6	 κύκλους	 σε	 σύγκριση	 με	 παρατήρηση	
σε	 ασθενείς	 οι	 οποίοι	 είχαν	 υποβληθεί	 σε	προεγχει-
ρητική	χημειοακτινοθεραπεία	(40).	Δεν	παρατηρήθηκαν	
πλεονεκτήματα	υπέρ	της	επικουρικής	θεραπείας	ούτε	
στο	ποσοστό	τοπικών	υποτροπών	ούτε	στην	συνολική	
επιβίωση	(5ετής	επιβίωση	68%	έναντι	70%	με	και	χωρίς	
επικουρική	 θεραπεία,	 αντιστοίχως).	 Όταν	 η	 ανάλυση	
περιορίσθηκε	στους	ασθενείς	με	υποσταδιοποιημένους	
όγκους	(ypT0-2),	το	ποσοστό	συνολικής	επιβίωσης	ήταν	
περίπου	80%	και	στα	δύο	σκέλη	της	μελέτης.

Σύμφωνα	 με	 τα	 ανωτέρω	 δεν	 υπάρχει	 μελέτη	 η	
οποία	να	αποδεικνύει	οριστικά	ότι	 η	προσθήκη	 επι-
κουρικής	χημειοθεραπείας	με	5-FU,	βελτιώνει	την	εκβα-
ση	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	έχουν	λάβει	προεγχειρητική	
χημειοακτινοθεραπεία.	 Εν	 τούτοις,	 τα	δεδομένα	 είναι	
ανεπαρκή	 επίσης	 για	 να	 συμπεράνει	 κανείς	 ότι	 δεν	
υπάρχει	όφελος.	

Οι	οδηγίες	από	τις	ομάδες	ειδικών	είναι	αντιφα-
τικές:

•	 	Το	NCCN	συνιστά,	όλοι	οι	ασθενείς,	ακόμη	και	
αν	έχουν	πλήρη	παθολογοανατομική	ανταπό-
κριση	από	την	προεγχειρητική	θεραπεία,	πρέπει	
να	λαμβάνουν	επικουρική	χημειοθεραπεία	(41).	

•	 	Η	ESMO	συνιστά	επίσης	ότι	όπως	και	στο	καρ-
κίνωμα	του	παχέος	εντέρου	(στάδιο	ΙΙΙ	η	υψηλού	
κινδύνου	στάδιο	ΙΙ)	η	επικουρική	χημειοθεραπεία	

πρέπει	να	χορηγείται.	(42).
•	 	Σε	αντίθεση	η	Ευρωπαϊκη	ομάδα	για	τον	καρ-

κίνο	 του	 ορθού	 συμπεραίνει	 ότι	 δεν	 υπάρχει	
επαρκής	 απόδειξη	 για	 το	 όφελος	 επικουρικής	
χημειοθεραπείας,	 μετά	 από	 χορήγηση	 προεγ-
χειρητικής	χημειοακτινοθεραπείας	(43).

Μέχρι	 να	 συσσωρευτούν	 νέα	 δεδομένα	 η	 πλειο-
ψηφία	 των	 ογκολόγων	 ακολουθεί	 την	 σύσταση	 του	
NCCN	και	της	ESMO.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Βασιζόμενοι	 κυρίως	στην	 Γερμανική	μελέτη	 η	νεο-
επικουρική	 χημειοακτινοθεραπεία	 με	 την	 συμβατική	
κλασματοποίηση	της	ακτινοθεραπείας	 έγινε	 η	 καθιε-
ρωμένη	προσέγγιση	της	θεραπείας	του	καρκινώματος	
του	ορθού.	Η	μόνη	όμως,	οριστική	ένδειξη	για	την	νε-
οεπικουρική	ΧΑΚΘ,	υποστηριζόμενη	από	τα	αποτελέ-
σματα	τυχαιοποιημένων	μελετών	είναι	η	παρουσία	Τ3	
η	 Τ4	 καρκινώματος	 του	 ορθού.	 Εν	 τούτοις	 σχετικές	
ενδείξεις	για	την	χορήγηση	προεγχειρητικής	χημειοα-
κτινοθεραπείας	περιλαμβάνουν	α)	την	παρουσία	κλι-
νικά	 θετικών	 λεμφαδένων	 σε	 ασθενή	 ο	 οποίος	 έχει	
σταδιοποιηθεί	με	MRI	η	ενδοσκοπικό	υπερηχογράφημα	
ως	 Τ1/2,	 β)	 η	 παρουσία	 όγκου	 του	 άπω	 ορθού	 για	
τον	οποίο	απαιτείται	ΚΠΕ	και	γ)	παρουσία	διήθησης	
της	περιτονίας	 του	μεσοορθού	στις	προεγχειρητικές	
απεικονίσεις,	λόγω	της	μικρής	πιθανότητος	να	επιτευ-
χθούν	υγιή	κυκλοτερή	χειρουργικά	όρια	χωρίς	προεγ-
χειρητική	θεραπεία	σε	αυτήν	την	περίπτωση.

Περισσότερο αναλυτικά:

Τ3/4	όγκοι

Πρόκειται	για	τους	όγκους	οι	οποίοι	δια	μέσου	της	
μυικής	 στιβάδος	 διηθούν	 τους	 περιορθικούς	 ιστούς	
(Τ3)	η	διηθούν	το	σπλαχνικό	περιτόναιο	 (Τ4α)	η	είναι	
προσκεκολημένοι	σε	άλλα	όργανα	η	δομές	(Τ4b).	Όπως	
αναφέρθηκε	η	μόνη	οριστική	ένδειξη	για	νεοεπικουρι-
κή	 θεραπεία,	 επιβεβαιωμένη	 από	 τα	 αποτελέσματα	
τυχαιοποιημένων	μελετών	είναι	 η	παρουσία	Τ3	 η	Τ4	
καρκινώματος	του	ορθού.	Για	τους	ασθενείς	αυτούς,	
αν	χειρουργηθούν	χωρίς	να	χρησιμοποιηθεί	προεγχει-
ρητική	θεραπεία,	θα	απαιτηθεί	μετεγχειρητική	ακτινο-
θεραπεία.	Τα	δεδομένα	από	τυχαιοποιημένες	μελέτες	
σε	αυτήν	την	περίπτωση	υποδεικνύουν	ότι	η	προσέγ-
γιση	με	προεγχειρητική	θεραπεία	συνοδεύεται	με	ευ-
νοικότερο	προφίλ	τοξικότητος	και	μικρότερο	ποσοστο	
τοπικών	υποτροπων	συγκριτικά	με	την	μετεγχειρητική	
χορήγηση	θεραπείας,	όπως	είδαμε	ανωτέρω.

Νεοεπικουρική	θεραπεία	
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cT3N0	όγκοι

Για	τους	όγκους	αυτούς	υπάρχουν	ορισμένα	ερω-
τηματικά.	Η	βέλτιστη	αντιμετώπιση	των	κλινικά	Τ3Ν0	
καρκινωμάτων	του	ορθού,	οι	οποίοι	όμως	έχουν	στα-
διοποιηθεί	 με	 διορθικό	 υπερηχογράφημα	 (transrectal	
ultrasound	 (TRUS))	 και/η	MRI,	 δεν	 είναι	 ξεκάθαρη.	Κά-
ποιοι	από	αυτούς	τους	ασθενείς	έχουν	ικανοποιητικά	
ευνοϊκή	πρόγνωση	η	οποία	θέτει	ερωτηματικά	για	την	
αναγκαιότητα	 χορήγησης	 μετεγχειρητικής	 θεραπείας,	
αν	έχει	προηγηθεί	ολική	εκτομή	του	μεσοορθού.	Από	
την	άλλη	πλευρά,	το	20%	των	ασθενών	δυνατόν	να	
έχει	υποσταδιοποιηθεί	με	την	προεγχειρητική	απεικό-
νιση.	Σε	μια	ανασκόπηση	188	ασθενών	οι	οποίοι	στα-
διοποιήθηκαν	 ως	 cΤ3Ν0	 (με	 προεγχειρητικό	 διορθικό	
υπερηχογράφημα	η	MRI)	και	οι	οποίοι	έλαβαν	προεγ-
χειρητική	ΧΑΚΘ,	οι	41	(22%)	βρέθηκε	ότι	είχαν	μετά	το	
χειρουργείο,	 παθολογοανατομικά	 θετικούς	 λεμφαδέ-
νες	(44).	Με	δεδομένη	την	δυνατότητα	ελάττωσης	του	
αρχικού	 σταδίου	 λόγω	 της	 δράσης	 της	προεγχειρη-
τικής	ΧΑΚΘ,	είναι	πιθανόν	ότι	οι	ασθενείς	αυτής	της	
μελέτης	θα	είχαν	βρεθεί	με	μεγαλύτερο	ποσοστό	θετι-
κών	λεμφαδένων	αν	είχαν	υποβληθεί	από	την	αρχή	σε	
χειρουργείο.	Σε	αυτήν	την	περίπτωση	θα	είχαν	θεωρη-
θεί	υποψήφιοι	για	επικουρική	χημειοακτινοθεραπεία.	

Λόγω	λοιπόν	των	περιορισμών	της	προεγχειρητι-
κής	απεικονιστικής	σταδιοποίησης,	όλοι	οι	ασθενείς	με	
κλινικά	Τ3Ν0	καρκίνωμα	του	ορθού	θεωρούνται	υπο-
ψήφιοι	για	προεγχειρητική	χημειοακτινοθεραπεία.

Σχετικές	ενδείξεις

Στις	 παρακάτω	 καταστάσεις	 λείπει	 η	 οριστική	
απόδειξη	στην	οποία	να	στηρίζεται	όφελος	από	την	
προεγχειρητική	χημειοακτινοθεραπεία.

Τ1/2	όγκοι	και	κλινικά	θετικοί	λεμφα-
δένες

Για	ασθενείς	 οι	 οποίοι	 έχουν	 Τ1	 η	 Τ2	 όγκους	 και	
υποψία	 θετικών	 λεμφαδένων	 διαπιστωμένων	 με	 δι-
ορθικό	υπέρηχο	και	MRI,	ο	καθορισμός	των	«θετικών	
λεμφαδένων»	μπορεί	να	είναι	δύσκολος.	Οι	περισσό-
τεροι	 λεμφαδένες	 οι	 οποίοι	 είναι	 διηθημένοι	 από	 το	
καρκίνωμα	 του	 ορθού	 είναι	 μικρότεροι	 από	 1	 εκ.,	 εν	
τούτοις	όμως	δεν	αποτελούν	μεταστατική	νόσο	όλοι	
οι	 λεμφαδένες	 οι	 οποίοι	φαίνονται	 με	 την	MRI	 η	 το	
διορθικό	υπέρηχο.	Έτσι,	αν	και	η	νεοεπικουρική	χημει-
οακτινοθεραπεία	πρέπει	να	θεωρείται	μία	κατάλληλη	
επιλογή	για	αυτούς	τους	ασθενείς	εφόσον	έχουν	δι-
ηθημένους	λεμφαδένες	θα	πρέπει	να	γίνεται	προσε-

κτική	σκέψη	για	βιοψία	 (η	τουλάχιστον	PET	Scan)	για	
κάθε	ασθενή	ο	οποίος	έχει	Τ1	η	Τ2	όγκο	και	ύποπτους	
περιορθικούς	λεμφαδένες.

Όγκοι	του	άπω	ορθού

Σε	ασθενείς	με	όγκους	του	άπω	ορθού,	κύρια	επι-
τυχία	της	προεγχειρητικής	θεραπείας	είναι	να	μετα-
τραπεί	 η	χειρουργική	προσέγγιση	από	μία	κοιλιοπε-
ρινεϊκή	εκτομή	σε	επέμβαση	διατήρησης	του	σφιγκτή-
ρα	όπως	η	χαμηλή	προσθία	εκτομή	με	κολοπρωκτική	
αναστόμωση.	(45,48,6).	

Εάν	είναι	αναγκαία	η	όχι	η	κοιλιοπερινεϊκή	εκτομή	
είναι	κατά	κάποιον	τρόπο	υποκειμενικό	και	αυτό	κάνει	
δύσκολη	την	εκτίμηση	του	οφέλους	της	νεοεπικουρικής	
θεραπείας	να	ποσοτικοποιηθεί,	τουλάχιστον	με	όρους	
διατήρησης	του	σφικτήρα.	Η	περισσότερο	κοινή	μέθο-
δος	για	να	καθορισθεί	εάν	η	προεγχειρητική	θεραπεία	
αυξάνει	 το	 ποσοστό	 της	 διατήρησης	 του	 σφικτήρα	
είναι	 μέσω	της	 κλινικής	 εκτιμήσεως,	 κατά	την	οποία	
ο	χειρουργός	εξετάζει	τον	ασθενή	πριν	αρχίσει	η	θε-
ραπεία	και	δηλώνει	την	εγχείρηση	η	οποία	χρειάζεται	
(49).	 Στον	 πληθυσμό	 της	 μελέτης,	 το	 ποσοστό	 αυτό	
συγκρίνεται	μετά	με	την	εγχείρηση	η	οποία	έγινε	τελι-
κά	στην	πραγματικότητα.	Δυστυχώς,	λίγες	δημοσιευ-
μένες	μελέτες	παρέχουν	αποτελέσματα	με	ασθενείς	οι	
οποίοι	έχουν	υποβληθεί	σε	τέτοια	προοπτική	εκτίμη-
ση	από	τους	χειρουργούς	και	δήλωση	αν	χρειάζονται	
κοιλιοπερινεϊκή	πριν	την	 έναρξη	της	προεγχειρητικής	
θεραπείας.	Το	ποσοστό	διατήρησης	του	σφικτήρα	σε	
τέτοιες	αναφορές	κυμαίνεται	από	39	έως	94%,	με	μέση	
τιμή	67%.	(50-58).	

Οι	αναλύσεις	για	τον	έλεγχο	της	τοπικής	νόσου,	
της	 συνολικής	 επιβίωσης	 και	 της	 λειτουργικότητας	
του	εντέρου	είναι	ενθαρρυντικές.	Εν	τούτοις,	λείπει	η	
υψηλής	ποιότητος	οριστική	απόδειξη	ότι	η	προεγχει-
ρητική	χημειο-ακτινοθεραπεία,	δύναται	να	μετατρέψει	
ασθενείς	από	την	ανάγκη	για	ΚΠΕ	σε	κατάλληλη	αντι-
μετώπιση	με	ΧΠΕ.	Η	Γερμανική	μελέτη	(βλέπε	ανωτέρω)	
προεγχειρητικής	 έναντι	 μετεγχειρητικής	 χορήγησης	
χημειοακτινοθεραπείας	 έδειξε	 ότι	 ασθενείς	 οι	 οποίοι	
έλαβαν	 προεγχειρητική	 χημειοακτινοθεραπεία	 είχαν	
διπλάσια	 πιθανότητα	 να	 υποβληθούν	 σε	 επέμβαση	
διατήρησης	 σφιγκτήρα	 (39%	 έναντι	 19%)	 (24).	 Εν	 τού-
τοις,	τα	απόλυτα	ποσοστά	της	ΚΠΕ	στις	δύο	σειρές	
δεν	είχαν	στατιστικά	σημαντική	διαφορά.

Πρέπει	να	σημειωθεί	επίσης	ότι	τα	ποσοστά	διατή-
ρησης	του	σφιγκτήρα	εξαρτώνται	σημαντικά	και	από	
την	επιδεξιότητα	και	την	εμπειρία	του	χειρουργού,	πα-
ράγοντες	οι	οποίοι	είναι	δύσκολο	να	καταμετρηθούν.
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Διήθηση	 της	περιτονίας	 του	 μεσοορ-
θού

Αν	και	τα	δεδομένα	είναι	λίγα	για	αυτήν	την	προ-
σέγγιση,	η	νεοεπικουρική	χημειοακτινοθεραπεία	μπορεί	
επίσης	 να	 θεωρηθεί	 κατάλληλη	 εάν	 η	 προεχειρητική	
σταδιεκτίμηση	θέτει	την	υπόνοια	παρουσίας	διήθησης	
του	 μεσοορθού.	 (59).	 Δεδομένα	 από	 μερικές	 μελέτες,	
περιλαμβανομένης	της	μελέτης	MERCURY	(60),	δείχνουν	
ότι	αυτό	το	εύρημα	είναι	σημαντικά	προδηλωτικό	υπο-
λοιπόμενου	 όγκου	 στα	 κυκλοτερή	 χειρουργικά	 όρια,	
γεγονός	το	οποίο	τοποθετεί	τον	ασθενή	σε	υψηλό	κίν-
δυνο	τοπικής	υποτροπής	και	χαμηλής	επιβίωσης.	Ένα	
από	τα	κύρια	οφέλη	της	προεγχειρητικής	έναντι	της	
μετεχειρητικής	χημειοακτινοθεραπείας	στην	Γερμανική	
μελέτη	η	οποία	αναφέρθηκε	(	η	οποία	δεν	εστίασε	σε	
ασθενείς	 με	 διήθηση	 της	 περιτονίας	 του	 μεσοορθού)	
ήταν	μείωση	στο	ποσοστό	των	τοπικών	υποτροπών.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ  
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι	ασθενείς	με	καρκίνωμα	του	ορθού	οι	οποίοι	εί-
ναι	υποψήφιοι	για	προσεγγίσεις	διατήρησης	του	σφι-
γκτήρα	είναι	σημαντικό	να	σταδιοποιηθούν	με	ακρίβεια	
πριν	 την	 θεραπεία.	 Απαραίτητη	 θεωρείται	 η	 αξονική	
τομογραφία	(ΑΤ)	για	την	εκτίμηση	του	ήπατος	και	των	
οπισθοπεριτοναικών	λεμφαδένων	καθώς	και	η	υψηλής	
ευκρίνειας	μαγνητική	τομογραφία	(ΜΤ)	του	ορθού.

Διορθικό	υπερηχογράφημα	έναντι	ΜΤ

Γενικά,	το	ενδοσκοπικό	υπερηχογραφημα	και	η	ΜΤ	
δύνανται	και	τα	δύο	να	χρησιμοποιηθούν	για	την	στα-
διοποίηση	του	πρωτοπαθούς	όγκου	και	είναι	και	τα	
δύο	περισσότερο	ακριβή	από	την	ΑΤ	όσον	αφορά	την	
εκτίμηση	της	εν	τω	βάθει	διήθησης	του	όγκου	και	το	
στάδιο	των	λεμφαδένων.	Εάν	είναι	διαθέσιμη	η	υψη-
λής	ευκρίνιας	(με	λεπτές	τομές)	ΜΤ	είναι	προτιμώμενη	
όταν	ο	ασθενείς	εκτιμάται	για	προεγχειρητική	χορή-
γηση	θεραπείας.

Στην	 προοπτική	 πολυκεντρική	 Ευρωπαική	 μελέτη	
MERCURY	(60),	354	από	408	ασθενείς	οι	οποίοι	χειρουρ-
γήθηκαν	για	καρκίνο	του	ορθού	είχαν	υγιή	χειρουργι-
κά	όρια.	Προεγχειρητικά	οι	379	(93%)	είχαν	υποβληθεί	
σε	τεχνικά	ικανοποιητική	υψηλής	ευκρίνιας	MΤ	και	τα	
όρια	είχαν	προβλεφθεί	με	ακρίβεια	για	την	παρουσία	
η	όχι	διήθησης	της	περιτονίας	του	μεσοορθού	σε	327	
(ειδικότητα	92%).	

Όπως	 έδειξε	 αυτή	 η	 μελέτη,	 η	 υψηλής	 ευκρίνειας	
ΜΤ	 είναι	 η	 μόνη	 καλύτερη	 μελέτη	 για	 την	πρόβλεψη	

της	ύπαρξης	διήθησης	στα	κυκλοτερή	όρια	της	εκτομής	
(περιτονία	μεσοορθού)	κατά	το	χειρουργείο.	Σε	άλλες	
μελέτες	δεν	επιτεύχθηκε	αυτός	ο	ψηλός	βαθμός	ακρί-
βειας,	 πιθανώς	 λόγω	 των	 τεχνικών	 δεδομένων	 και	
προβλημάτων	 της	 ερμηνείας	 των	 εικόνων,	 οι	 οποίες	
είναι	σημαντικές	στην	επιτυχία	της	μεθόδου.

Μέχρι	να	γίνουν	διαθέσιμα	περισσότερα	δεδομένα	
και	οι	τεχνικές	να	διαδοθούν	ευρέως	το	διορθικό	υπε-
ρηχογράφημα	και	η	υψηλής	ευκρίνειας	ΜΤ	είναι	απο-
δεκτές	μέθοδοι	για	τον	καθορισμό	του	προεγχειρητι-
κού	σταδίου	του	όγκου.	Στη	πράξη,	και	οι	δύο	μέθοδοι	
γίνονται	συχνά	προεγχειρητικά	για	να	μεγιστοποιηθεί	
η	πληροφορία	για	το	κλινικό	στάδιο	και	η	πιθανότητα	
να	κατορθωθούν	αρνητικά	χειρουργικά	όρια.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙ-
ΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Μετά	 την	 νεοεπικουρική	 θεραπεία,	 η	 επαναστα-
διοποίηση	με	δακτυλική	εξέταση,	σιγμοειδοσκόπηση,	η	
ακτινογραφικές	μελέτες	δεν	αποκαλύπτουν	με	ακρί-
βεια	την	έκταση	της	νόσου	(ειδικά	την	απουσία	της	η	
οποία	ορίζεται	ως	παθολογοανατομική	πλήρη	αντα-
πόκριση	η	pCR)	για	την	ακόλουθη	χειρουρική	επέμβαση	
(61-64):

•	 	Σε	 μια	 αναδρομική	 μελέτη	 με	 488	 ασθενείς	 με	
καρκίνωμα	 του	 ορθού	 οι	 οποίοι	 υποβλήθηκαν	
σε	 νεοεπικουρική	 χημειοακτινοθεραπεία	 ακο-
λουθούμενη	από	 κλινική	 επανεκτίμηση	 (δακτυ-
λική	 εξέταση,	 σιγμοειδοσκόπηση,	 εξέταση	 υπό	
γενική	 αναισθησία)	 και	 χειρουργική	 εκτομή,	 η	
κλινική	 πλήρης	 ανταπόκριση	 ήταν	 19%,	 αλλά	
μόνο	το	ένα	τέταρτο	από	αυτούς	(10%	από	το	
σύνολο	της	μελέτης)	είχαν	παθολογοανατομική	
πλήρη	ανταπόκριση	(61).

•	 	Παρόμοια	ευρήματα	σημειώθηκαν	όταν	οι	ίδιοι	
ερευνητές	σχεδίασαν	μια	προοπτική	μελέτη	με	
98	ασθενείς	οι	οποίοι	υποβλήθηκαν	σε	κλινική	
επανεκτίμηση	 μετά	από	χημειοακτινοθεραπεία	
για	τοπικά	προχωρημένο	(Τ3/4	η	Ν1)	καρκίνωμα	
του	ορθού	(63).	Η	δακτυλική	εξέταση	υποεκτίμη-
σε	 την	παθολοοανατομική	ανταπόκριση	σε	 73	
ασθενείς	(78%)	και	ήταν	ικανή	να	την	καθορίσει	
μόνο	σε	3	από	14	περιπτώσεις	(21%)	με	παθολο-
γοανατομική	ανταπόκριση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αν	και	με	την	χορήγηση	προεγχειρητικής	ΧΑΚΘ	τα	
ποσοστά	 τοπικών	υποτροπών	 έχουν	 μειωθεί	 σημα-

Νεοεπικουρική	θεραπεία	
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ντικά	 δεν	 υπήρξε	 στατιστικά	 σημαντική	 μείωση	 του	
ποσοστού	των	απομακρυσμένων	μεταστάσεων	η	των	
ποσοστών	 της	 ελεύθερης	 νόσου	 και	 της	 συνολικής	
επιβίωσης.	 Είναι	 πιθανόν	 η	 μείωση	 των	 απομακρυ-
σμένων	υποτροπών	να	γίνει	δυνατή	με	την	χορήγηση	
αποτελεσματικότερης	χημειοθεραπείας	(24).

Αν	και	στις	δημοσιευμένες	μελέτες	οι	τεχνικές	και	
οι	δόσεις	της	ΑΚΘ	είναι	όμοιες,	υπάρχει	αξιοσημείωτη	
ποικιλία	 στην	 χορηγούμενη	 χημειοθεραπεία.	 Μερικές	
μελέτες	 χρησιμοποιούν	 απευθείας	 εγχυόμενο	 5-FU	
μόνο,	άλλες	χρησιμοποιούν	τροποποιημένο	με	λευκο-
βορίνη	5-FU	(17,18)	για	5	συνεχόμενες	ημέρες	κατά	την	
διάρκεια	 της	πρώτης	 και	 της	 τελευταίας	 εβδομάδας	
της	ακτινοθεραπείας.

Κάποια	αναδρομικά	δεδομένα	υποδεικνύουν	ότι	το	
εγχυόμενο	μάλλον	παρά	το	απ’	ευθείας	εγχυόμενο	5-
FU	κατά	την	διάρκεια	της	ΑΚΘ	αυξάνει	το	ποσοστό	
των	 πλήρων	 παθολογοανατομικών	 ανταποκρίσεων	
σε	ασθενείς	με	καρκίνωμα	του	ορθού	(65).	Εν	τούτοις,	
η	τρέχουσα	προτίμηση	για	την	ταυτόχρονη	συνεχή	έγ-
χυση	5-FU	κατά	την	διάρκεια	της	ΑΚΘ	βασίζεται	κυρί-
ως	σε	μια	μελέτη	η	οποία	έδειξε	υπεροχή	της	επικου-
ρικής	ταυτόχρονης	συνεχούς	έγχυσης	5-FU	συγκριτικά	
με	την	απ’	ευθείας	έγχυση	του	φαρμάκου	σε	ασθενείς	
με	χειρουργημένο	καρκίνωμα	του	ορθού.	

Από	το	στόμα	χορήγηση	φλουοροπυ-
ριμιδινών	έναντι	του	εγχυόμενου	5-FU

Το	 ερώτημα	 αν	 οι	 από	 του	 στόματος	 χορήγηση	
φλουοροπυριμιδινών	 μπορεί	 να	 αντικαταστήσει	 το	
εγχυόμενο	5-FU	κατά	την	διάρκεια	της	ΑΚΘ	παραμένει	
αναπάντητο.

UFT

Ενθαρυντικά	πρώϊμα	αποτελέσματα	βρέθηκαν	σε	
μια	μη	τυχαιοποιημένη	μελέτη	με	94	ασθενείς	με	τοπι-
κά	προχωρημένο	αλλά	δυνητικά	χειρουργήσιμο	ΚΟ	οι	
οποίοι	υποβλήθηκαν	σε	προεγχειρητική	ΑΚΘ	(45	Gy	σε	
5	εβδομάδες)	με	ταυτόχρονη	χορήγηση	UFT	(έναν	από	
του	στόματος	συνδυασμό	φλουοροπυριδίνης	(Tegafur)	
με	ουρακίλη)	5	ημερες	κάθε	εβδομάδα	κατά	την	διάρ-
κεια	 της	 ΑΚΘ	 (66).	 Η	 συχνότερη	 σχετιζόμενη	 με	 την	
θεραπεία	 τοξικότητα	 (βαθμού	 >=	 3)	 ήταν	 η	 διάρροια	
(14%).	Το	ποσοστό	των	παθολογοανατομικών	πλήρων	
ανταποκρίσεων	 (ΠΠΑ)	 ήταν	 μόνο	 9%,	 αλλά	 ένα	 επι-
πρόσθετο	23%	είχαν	μόνο	μικροσκοπικά	υπολειπόμενη	
νόσο	κατά	το	χειρουργείο.

Καπεσιταμπίνη

Ευνοϊκά	 πρώιμα	 αποτελέσματα	 βρέθηκαν	 με	 την	
καπεσιταμπίνη	(67-73):

•	 	Στην	μεγαλύτερη	φάσης	2	μελέτη,	 95	ασθενείς	
με	ενδοσκοπικά	σταδιοποιημένο	Τ3/4	η	Ν1	χει-
ρουργήσιμο	ΚΟ	έλαβαν	καπεσιταμπίνη	(825mg/
m2	δύο	φορές	την	ημέρα)	ταυτόχρονα	με	ΑΚΘ	
(50	Gy),	 και	ακολούθως	υποβλήθηκαν	σε	ΟΕΜ	
(70).	Τοξικότητες	βαθμού	3	κατά	την	θεραπεία	
ήταν	σπάνιες	(διάρροια	3%,	ουδετεροπενία	1%).	
Πλήρης	εκτομή	ήταν	δυνατή	σε	92	από	94	από	
τους	χειρουργηθέντες	 και	 12%	 είχαν	ΠΠΑ	 ένα	
ποσοστό	 παρόμοιο	 με	 το	 αναμενόμενο	 με	 το	
εγχυόμενο	5-FU.

•	 	Μία	φάσης	3	μελέτη	συνέκρινε	απ’ευθείας	την	
ΧΑΚΘ	(50.4	Gy)	με	ταυτόχρονη	χορήγηση	καπε-
σιταμπίνης	 (825	mg/m2,	δύο	φορές	 ημερησίως,	
κατά	 τις	 ημέρες	 1	 έως	 38)	 έναντι	 του	 εγχυό-
μενου	5-FU	(1000	mg/m2	σε	συνεχή	έγχυση	τις	
ημέρες	1-5	και	29-33)	σε	161	ασθενείς	με	τοπικά	
προχωρημένο	ΚΟ	το	οποίο	αντιμετωπίζονταν	
με	 νεοεπικουρική	 θεραπεία	 (74).	 Σε	 μια	 πρώι-
μη	ανακοίνωση	στο	ASCO	2011,	 οι	ασθενείς	οι	
οποίοι	ελάμβαναν	καπεσιταμπίνη	είχαν	περισ-
σότερο	σύνδρομο	χειρός-ποδός,	 καταβολή	και	
πρωκτίτιδα,	αλλά	λιγότερη	ουδετεροπενία.	Με	
διάμεση	παρακολούθηση	52	μηνών,	το	ποσοστό	
τοπικών	υποτροπών	ήταν	παρόμοιο	στα	δύο	
σκέλη	της	μελέτης	(6	έναντι	7%),	αλλά	τα	ποσο-
στά	απομακρυσμένων	μεταστάσεων	ήταν	χα-
μηλότερα	με	την	καπεσιταμπίνη	(19	έναντι	28%).	
Η	καπεσιταμπίνη	δεν	ήταν	κατώτερη	του	εγχυ-
όμενου	5-FU	όσον	αφορά	την	5ετή	επιβίωση,	το	
πρωταρχικό	σημείο	της	μελέτης	(	75	έναντι	67%,	
p=	0,0004).

Η	μελέτη	NSABP	R-04	διερεύνησε	την	δραστικότητα	
τεσσάρων	διαφορετικών	χημειοθεραπευτικών	συνδυ-
ασμών,	χορηγουμένων	ταυτόχρονα	με	προεγχειρητική	
ΑΚΘ	(45	Gy	σε	25	κλάσματα	επί	5	εβδομάδες)	σε	1608	
ασθενείς	με	ΚΟ	σταδίου	ΙΙ	η	ΙΙΙ	(75).	Η	χημειοθεραπεία	
συνίστατο	σε	συνεχή	έγχυση	FU	(225	mg/m2	ημερησί-
ως,	5	ημέρες	την	εβδομάδα)	με	η	χωρίς	οξαλιπλατίνη	
(50	mg/m2	 εβδομαδιαίως),	 η	 καπεσιταμπίνη	 (825	mg/
m2	2	φορές	ημερησίως	επί	5	ημέρες	εβδομαδιαίως)	με	η	
χωρίς	οξαλιπλατίνη	(50mg/m2	εβδομαδιαίως).

Σε	μια	πρώιμη	ανακοίνωση	στο	ASCO	2011	οι	ασθε-
νείς	οι	οποίοι	έλαβαν	καπεσιταμπίνη	συγκρινόμενοι	με	
αυτούς	οι	οποίοι	έλαβαν	εγχυόμενο	5-FU,	είχαν	πα-
ρόμοια	ποσοστά	διατήρησης	του	σφιγκτήρα	και	υπο-
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σταδιοποίησης	κατά	το	χειρουργείο	καθώς	και	όμοια	
ποσοστά	ΠΠΑ	(22%	έναντι	19%	για	την	καπεσιταμπίνη	
και	το	εγχυόμενο	5-FU	αντίστοιχα).	Τα	ποσοστά	τοπι-
κών	υποτροπών	δεν	αναφέρθηκαν.	

Τα	δεδομένα	αυτά	υποστηρίζουν	την	μακράς	διάρ-
κειας	δράση	της	καπεσιταμπίνης	συγκρινόμενη	με	την	
5-FU	κατά	την	διάρκεια	της	ΑΚΘ	για	την	νεοεπικουρική	
θεραπεία,	αν	και	με	διαφορετική	τοξικότητα.

Ένας	 επιπρόσθετος	 προβληματισμός	 αφορά	 την	
δυσκολία	να	παρακολουθήσει	και	να	εκτιμήσει	κανείς	
τον	μεταβολισμό	της	καπεσιταμπίνης,	και	ότι	η	συστη-
ματική	 έκθεση	συσχετίζεται	 δύσκολα	 με	 την	 δραστι-
κότητα	και	την	τοξικότητα	(76).	Η	πιθανή	ποικίλουσα	
βιοδιαθεσιμότητα	 των	 από	 του	 στόματος	 φλουορο-
πυριμιδινών	σε	ασθενείς	αυξάνει	τον	προβληματισμό	
για	την	επαρκή	δόση	αυτών	των	παραγόντων.	Εν	τού-
τοις,	εάν	εκλεγεί	η	καπεσιταμπίνη,	είναι	λογικό	να	χρη-
σιμοποιεί	κανείς	την	δόση	των	825	mg/m2,	5	ημέρες	την	
εβδομάδα	κατά	την	διάρκεια	της	ακτινοθεραπείας.

Φθοριουρακίλη	 η	 καπεσιταμπίνη	 με	
προσθήκη	και	άλλων	παραγόντων

Η	αξία	της	πρόσθεσης	παραγόντων	όπως	η	λευ-
κοβορίνη,	η	οξαλιπλατίνη	και	η	ιρινοτεκάνη	στο	5-FU	η	
την	καπεσιταμπίνη	κατά	την	διάρκεια	της	ταυτόχρο-
νης	ΑΚΘ	δεν	είναι	γνωστή.

Λευκοβορίνη

Στο	 μεταστατικό	 καρκίνωμα	 παχέος	 εντέρου,	 η	
λευκοβορίνη	αυξάνει	την	δραστικότητα	της	φθοριοου-
ρακίλης	(77).	

Το	όφελος	αυτής	της	μεθόδου	δείχθηκε	σε	μία	ανα-
δρομική	μελέτη	με	297	ασθενείς	με	Τ3/4	η/και	Ν1	η	κλι-
νικά	με	μεγάλο	φορτίο	νόσου	ΚΟ	σταδιοποιημένο	με	
ενδοσκοπικό	 υπερηχογράφημα	 οι	 οποίοι	 έλαβαν	 θε-
ραπεία	βασιζόμενη	στην	5-FU	και	ταυτόχρονη	ΑΚΘ	για	
μια	περίοδο	14	ετών	(78).	Ο	συχνότερα	χορηγούμενος	
συνδυασμός	 (δόθηκε	 στο	 87%	 των	 ασθενών)	 ήταν	 η	
χορήγηση	απ’	ευθείας	5-FU	(325	mg/m2	ανά	ημέρα)	με	
λευκοβορίνη	 (20	mg/m2	ημερησίως)	και	τα	δύο	χορη-
γούμενα	επί	5	ημέρες	τις	εβδομάδες	1	και	5	της	ΑΚΘ.	
Οι	υπόλοιποι	είχαν	λάβει	εγχυόμενο	5-FU	 (6%)	η	 ιρι-
νοτεκάνη	(7%).	

Η	χειρουργική	επέμβαση	ήταν	ολική	εκτομή	του	με-
σοορθού	 σε	 όλους	 τους	 ασθενείς.	 Η	 διατήρηση	 του	
σφιγκτήρα	 ήταν	 δυνατή	 στο	 71%	 των	 ασθενών	 και	
μόνο	 5	από	 297	 δείγματα	 εκτομής	 (2%)	 είχαν	θετικά	
χειρουργικά	όρια.	Η	ΠΠΑ	ήταν	15%,	ενώ	ένα	επιπρό-

σθετο	ποσοστό	 6%	κατόρθωσε	μία	 μεγαλύτερη	από	
95%	 παθολογοανατομική	 ανταπόκριση.	 Με	 διάμεση	
παρακολούθηση	44	μηνών,	μόνο	12	ανέπτυξαν	τοπική	
υποτροπή	 (5%)	 και	 το	 εκτιμώμενο	 ποσοστό	 10ετούς	
επιβίωσης	και	ελεύθερης	υποτροπής	επιβίωσης	ήταν	
58	 και	 62%	αντιστοίχως.	 Σε	πολυπαραγοντική	 ανά-
λυση,	το	εύρημα	μη	ζώντος	όγκου	η	σχεδόν-πλήρους	
ανταπόκρισης	ήταν	στατιστικά	σημαντικός	προδηλω-
τικός	 παράγοντας	 της	 συνολικής	 και	 της	 ελεύθερης	
υποτροπής	επιβίωσης.

Το	συνεχώς	εγχυόμενο	5-FU	έχει	επίσης	συνδυα-
σθεί	με	λευκοβορίνη	σε	μια	προσπάθεια	να	αποκτήσει	
το	πλεονέκτημα	της	συνέργειας	μεταξύ	των	δύο	φαρ-
μάκων	και	το	μεγαλύτερο	πλεονέκτημα	από	την	συ-
νεχή	συγκρινόμενη	με	την	απ’	ευθείας	έγχυση.	Σε	μία	
αναφορά	22	ασθενών	με	τοπικά	προχωρημένη	νόσο	
οι	οποίοι	έλαβαν	αυτήν	την	θεραπεία	ταυτόχρονα	με	
ΑΚΘ,	η	θεραπεία	δεν	συνδέθηκε	με	σοβαρή	αιματολο-
γική	η	γαστρεντερική	τοξικότητα	(79).	Τα	ποσοστά	ΠΠΑ	
ήταν	14%	και	82%	των	ασθενών	είχαν	εγχείρηση	διατή-
ρησης	του	σφικτήρα.	Η	3ετής	επιβίωση	ήταν	69%.	

Οξαλιπλατίνη

Η	οξαλιπλατίνη	έχει	γίνει	ένα	σημαντικό	συστατικό	
της	θεραπείας	στο	μεταστατικό	κολοορθικό	καρκίνω-
μα.	Επιπρόσθετα,	η	οξαλιπλατίνα	μαζί	με	το	5-FU	και	
την	λευκοβορίνη	υπερέχει	του	συνδυασμού	λευκοβο-
ρίνης/5-FU	στην	επικουρική	χημειοθεραπεία	του	καρ-
κίνου	 του	παχέος	 εντέρου	 σταδίου	 ΙΙΙ	 και	 έχει	 γίνει	
αποδεχτό	σαν	καθιερωμένη	θεραπεία.

Μη	 ελεγχόμενες	 μελέτες,	 υποδεικνύουν	 τουλάχι-
στον	ένα	μικρής	διαρκείας	όφελος	από	τους	συνδυα-
σμούς	οι	οποίοι	περιέχουν	οξαλιπλατίνη	σε	συνδυα-
σμό	με	την	ΑΚΘ,	σε	ασθενείς	με	τοπικά	προχωρημένο	
καρκίνωμα	 του	 ορθού	 (59,80-83).	 Εν	 τούτοις,	 προκα-
ταρτικές	 ανακοινώσεις	 από	 δύο	 τυχαιοποιημένες	
μελέτες	αποδεικνύουν	μεγαλύτερη	 τοξικότητα	και	 μη	
όφελος	με	όρους	τοπικού	ελέγχου	του	όγκου	από	αυ-
τούς	τους	συνδυασμούς:

•	 	Σε	μια	Ιταλική	μελέτη	(STAR-01),	747	ασθενείς	με	
τοπικά	προχωρημένο	χειρουργήσιμο	ΚΟ	κατα-
νεμήθηκαν	τυχαία	σε	χορήγηση	προεγχειρητικής	
βασιζόμενης	 σε	 5-FU	 χημειοακτινοθεραπείας	
(50,4	 Gy	 με	 συνεχή	 χορήγηση	 5-FU	 225	mg/m2	
ημερησίως)	με	η	χωρίς	οξαλιπλατίνα	(60	mg/m2	
εβδομαδιαία)	ακολουθούμενη	από	ΟΕΜ	(84).	Σε	
μια	πρώϊμη	ανακοίνωση,	η	προσθήκη	της	εβδο-
μαδιαίας	χορήγησης	οξαλιπλατίνης	αύξησε	την	
τοξικότητα	(ποσοστά	κάθε	τοξικότητος	βαθμού	

Νεοεπικουρική	θεραπεία	
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3	η	4,	24	έναντι	8%)	χωρίς	να	βελτιώνει	ούτε	το	
ποσοστό	ΠΠΑ	(16	έναντι	15%	με	5-FU),	ούτε	το	
ποσοστό	διατήρησης	του	σφιγκτήρα	(ΚΠΕ	χρει-
άσθηκε	σε	18	έναντι	19%).

•	 	Στην	 πολυκεντρική	 μελέτη	 ACCORD	 12/0405	
PRODIGE	1	κατανεμήθηκαν	τυχαία	598	ασθενείς	
με	 Τ3	 η	 εγχειρήσιμο	 Τ4Ν0/1/2	 καρκίνωμα	 του	
ορθού	σε	ταυτόχρονη	ΑΚΘ	(45	Gy	σε	25	δόσεις	
σε	5	εβδομάδες)	με	καπεσιταμπίνη	(800	mg/m2	
δύο	φορές	την	ημέρα	επί	5	ημέρες	την	εβδομά-
δα)	η	ταυτόχρονη	ΑΚΘ	(50	Gy	σε	25	δόσεις	επί	
5	εβδομάδες)	συν	την	ίδια	δόση	καπεσιταμπίνης	
με	οξαλιπλατίνη	(50	mg/m2	εβδομαδιαία)	(85).	Η	
ΟΕΜ	προγραμματίσθηκε	 6	 εβδομάδες	 μετά	 το	
τέλος	της	χημειοακτινοθεραπείας.	Η	προσθήκη	
της	οξαλιπλατίνης	αύξησε	την	τοξικότητα	(κάθε	
βαθμού	3	και	4	τοξικότητας	κατά	την	διάρκεια	
της	προεγχειρητικής	θεραπείας	25	έναντι	14%),	
και	 δεν	 αύξησε	 στατιστικά	 σημαντικά	 τα	πο-
σοστά	ΠΠΑ	(19%	έναντι	14%	με	καπεσιταμπίνη	
μόνη)	 η	 τα	 ποσοστά	πιθανότητας	 διατήρησης	
του	σφιγκτήρα	(78%	έναντι	75%)	

Επίσης	 στην	 μελέτη	 CAO/ARO/AIO-04	 της	 οποίας	
πρώιμη	ανακοίνωση	έγινε	στο	ASCO	2011	(86)	637	ασθε-
νείς	με	 καρκίνωμα	του	ορθού	 έως	τα	 12	 εκ.	από	τον	
πρωκτικό	 δακτύλιο	 και	 κλινική	 ένδειξη	 διήθησης	 του	
περικολικού	 λίπους	 η	 των	 περιοχικών	 λεμφαδένων,	
κατανεμήθηκαν	τυχαία	είτε	σε	προεγχειρητική	χημειο-
ακτινοθεραπεία	(50,4	Gy	με	ταυτόχρονη	χορήγηση	5-FU	
1000	mg/m2	ημερησίως	κατά	τις	ημέρες	1	έως	5	και	29	
έως	33),	χειρουργείο	και	επικουρική	χημειοθεραπεία	με	
απευθείας	 έγχυση	 5-FU	 (500	 mg/m2	 ημερησίως	 επί	 5	
ημέρες	κάθε	29	ημέρες	επί	4	κύκλους)	η	προεγχειρητική	
χημειοακτινοθεραπεία	με	προσθήκη	οξαλιπλατίνης	στο	
5-FU	και	χορήγηση	μετά	το	χειρουργείο,	ως	επικουρικής	
χημειοθεραπείας	του	συνδυασμού	FOLFOX6.	Τα	πρώιμα	
αποτελέσματα	έδειξαν	ότι	η	προσθήκη	της	οξαλιπλα-
τίνης	αύξησε	μέτρια	 το	ποσοστό	 των	ΠΠΑ	 (18	 έναντι	
13%,	αλλά	δεν	υπήρξαν	διαφορές	στο	ποσοστό	πλήρων	
εκτομών	(R0)	η	στην	ελεύθερη	νόσου	επιβίωση.

Στην	 ίδια	 συνάντηση	 (ASCO	 2011)	 ανακοινώθηκαν	
τα	πρώιμα	αποτελέσματα	μιας	άλλης	μελέτης	(NSABP	
R-04)	στην	οποία	συγκρίθηκαν	4	διαφορετικοί	συνδυ-
ασμοί	 χημειοθεραπείας	 σε	 ασθενείς	 οι	 οποίοι	 υπο-
βλήθηκαν	 σε	 χημειοακτινοθεραπεία	 για	 σταδίου	 ΙΙ	 η	
ΙΙΙ	καρκινώμα	του	ορθού	(75).	Οι	συνδυασμοί	συνίστα-
ντο	σε:	συνεχή	χορήγηση	5-FU	(225	mg/m2	ημερησίως	
επί	5	ημέρες	την	εβδομάδα)	με	η	χωρίς	οξαλιπλατίνα	
(50	mg/m2	 εβδομαδιαίως)	 η	 καπεσιταμπίνη	 (825	mg/

m2	δύο	φορές	την	ημέρα	επί	5	ημέρες	την	εβδομάδα)	
με	 η	 χωρίς	 οξαλιπλατίνα	 (50	 mg/m2	 εβδομαδιαίως).	
Τα	αποτελέσματα	έδειξαν	ότι	η	προσθήκη	της	οξαλι-
πλατίνης	είτε	στην	καπεσιταμπίνη	είτε	στο	5-FU	δεν	
βελτίωσε	την	έκβαση	 (ΠΠΑ,	ποσοστό	διατήρησης	του	
σφιγκτήρα)	αλλά	συνδέθηκε	με	σημαντικά	μεγαλύτερο	
ποσοστό	διαρροίας	βαθμού	3	η	4.

Σύμφωνα	με	τα	ανωτέτω,	η	προσθήκη	της	οξαλι-
πλατίνης	στην	αγωγή	βασιζόμενης	σε	φλουοροπυρι-
μιδίνες	χημειοακτινοθεραπεία	δεν	μπορεί	να	θεωρηθεί	
καθιερωμένη	προσέγγιση.

Ιρινοτεκάνη

Μη	τυχαιοποιημένες	μελέτες	υποδεικνύουν	όφελος	
από	την	προσθήκη	ιρινοτεκάνης	στην	αγωγή	της	χη-
μειοακτινοθεραπείας	 (87-89).	 Εν	τούτοις,	δεν	κατέστη	
δυνατόν	να	δειχθεί	όφελος	από	την	προσθήκη	ιρινο-
τεκάνης	στην	5-FU	σε	σε	μια	πολυκεντρική	μελέτη	στην	
οποία	106	ασθενείς	με	Τ3/4	καρκίνωμα	του	άπω	ορθού	
κατανεμήθηκαν	τυχαία	σε	συνεχούς	έγχυσης	5-FU	(225	
mg/m2	ημερησίως)	ταυτόχρονα	με	υπερκλασματοποι-
μένη	ΑΚΘ	(55,2	έως	60	Gy	σε	1,2	Gy	δις	ημερησίως)	η	
εγχυόμενο	5-FU	 (225	mg/m2	ημερησίως,	5	ημέρες	ανά	
εβδομάδα)	συν	ιρινοτεκάνη	(50	mg/m2	ανά	εβδομάδα	
επί	4	εβδομάδες)	και	ταυτόχρονη	χορήγηση	συμβατι-
κής	ακτινοθεραπείας	(50,4	έως	54	Gy	σε	ημερήσιες	δό-
σεις	1,8	Gy)	(90).	Για	τους	ασθενείς	οι	οποίοι	χειρουρ-
γήθηκαν,	τα	ποσοστά	πλήρους	παθολογοανατομικής	
ανταπόκρισης	ήταν	όμοια	και	στις	δύο	ομάδες	(28%),	
όπως	και	η	οξεία	και	η	καθυστερημένη	τοξικότητα.

Μπεβασιζουμάμπη

Πρώιμες	 ανακοινώσεις	 υποδεικνύουν	 ότι	 η	 προ-
σθήκη	 μπεβασιζουμάμπης,	 ενός	 εξανθρωποιημένου	
μονοκλωνικού	αντίσωματος	έναντι	του	αγγειακού	εν-
δοθηλιακού	αυξητικού	παράγοντα,	 στην	 συντηρητική	
βασιζόμενη	 σε	 5-FU	 χημειοακτινοθεραπεία	 έχει	 σαν	
αποτέλεσμα	ενθαρυντικά	ποσοστά	πλήρους	παθολο-
γοανατομικής	ανταπόρισης	και	δεν	αυξάνει	την	οξεία	
τοξικότητα	 (91,92).	 Εν	 τούτοις,	 η	 επίδραση	 αυτής	 της	
στρατηγικής	 στην	 μακρόχρονη	 έκβαση	 και	 ειδικά	 τις	
μετά	την	θεραπεία	 επιπλοκές	αναμένει	 επιβεβαίωση	
με	την	συμπλήρωση	μελετών	φάσης	3.	

Σετουξιμάμπη

Πρώιμες	 αναφορές	 έχουν	 μεικτά	 αποτελέσματα	
όσον	αφορά	το	όφελος	από	την	προσθήκη	της	σετου-
ξιμάμπης,	ένα	εξανθρωποιημένο	μονοκλωνικό	αντίσω-
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μα	το	οποίοι	στοχεύει	τον	υποδοχέα	του	επιδερμικού	
αυξητικού	παράγοντα,	στην	καθιερωμένη	βασιζόμενη	
στο	 5-FU	 χημειοακτινοθεραπεία	 (93-95).	 Η	 επίδραση	
αυτής	της	θεραπείας	στην	μακρού	χρόνου	έκβαση	και	
ειδικά	τις	μετά	την	θεραπεία	επιπλοκές	αναμένει	την	
συμπλήρωση	μελετών	φάσης	3.	

Συνοπτικά

Λόγω	της	προϊστορίας	της	η	φθοριοουρακίλη	συνε-
χίζει	να	συνιστάται	στην	εισαγωγική	χημειοακτινοθε-
ραπεία	στο	καρκίνωμα	του	ορθού,	αν	και	η	καπεσιτα-
μπίνη	αποτελεί	κατάλληλη	εναλλακτική	επιλογή.	Οδηγί-
ες	από	το	NCCN	για	τους	ασθενείς	με	Τ3,	Τ4	καρκίνω-
μα	του	ορθού	σημειώνουν	ότι	και	οι	δύο	προσεγγίσεις	
είναι	αποδεκτές	Η	προσθήκη	της	οξαλιπλατίνας	στην	
βασιζόμενη	σε	φλουοροπυριμιδίνες	χημειοακτινοθερα-
πεία,	δεν	πρέπει	να	θεωρείται	καθιερωμένη.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ 
(ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ) ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Η	επιλογή	της	μετεγχειρητικής	χημειοθεραπείας	δεν	
έχει	επίσης	ξεκαθαρισθεί.	Μία	συνήθης	προσέγγιση	εί-
ναι	η	χορήγηση	4	κύκλων	του	συνδυασμού	Roswell	Park	
(εβδομαδιαία	χορήγηση	5-FU	500	mg/m2	και	φολινικού	
500	mg/m2	 επί	 7	 εβδομάδες,	 ανά	 8	 εβδομάδες)	 (96)).	
Πολλοί	 ογκολόγοι	 χρησιμοποιούν	 μόνο	 5-FU	 επεκτεί-
νοντας	 τις	 οδηγίες	 για	 την	 μετεγχειρητική	 χορήγηση	
χημειοακτινοθεραπείας.

Η	συμβολή	 των	νεότερων	συνδυασμών	οι	 οποίοι	
περιέχουν	οξαλιπλατίνη	η	 ιρινοτεκάνη	δεν	έχει	δοκι-
μασθεί	σε	τυχαιοποιημένες	μελέτες.	Εν	τούτοις,	ο	συν-
δυασμός	FOLFOX	χρησιμοποιείται	συχνά	με	δεδομένη	
την	υπεροχή	του	στην	επικουρική	χημειοθεραπεία	του	
παχέος	εντέρου	έναντι	του	συνδυασμού	5-FU	και	λευ-
κοβορίνης.

Μερικές	 ομάδες	 χρησιμοποιούν	 μια	 στρατηγική	
βασιζόμενη	στο	επίπεδο	κινδύνου	εμφάνισης	υποτρο-
πών,	και	χρησιμοποιούν	συνδυασμό	οξαλιπλατινης	με	
συνδυασμό	ο	οποίος	περιέχει	5-FU	για	εκείνους	τους	
ασθενείς	οι	οποίοι	πέτυχαν	μικρό	βαθμά	υποσταδιο-
ποίησης	 μετά	 την	 προεγχειρητική	 χημειοακτινοθερα-
πεία.	(δηλ.	ypT3-4	η	θετικούς	λεμφαδένες)	(97).	Εν	τού-
τοις	δεν	υπάρχουν	αποδείξεις	ότι	αυτή	η	στρατηγική	
βελτιώνει	τα	αποτελέσματα	έναντι	της	χρήσης	συνδυ-
ασμού	βασιζόμενου	στο	5-FU	μόνο.	

Μία	άλλη	επιλογή	η	οποία	είναι	υπό	έρευνα	είναι	η	
χορήγηση	εισαγωγικής	χημειοθεραπείας	πριν	την	χη-
μειοακτινοθεραπεία,	 αντί	 για	 την	 χορήγηση	 μετά	 το	

χειρουργείο	 (98-99)	Πρώιμα	δεδομένα	δείχνουν	καλύ-
τερη	 ανοχή	 και	 μικρότερη	 τοξικότητα,	 αλλά	 ο	 βέλτι-
στος	συνδυασμός	και	η	επίδραση	στην	έκβαση	μένει	
να	αποδειχθεί.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Η	αποφυγή	του	ριζικού	χειρουργείου	
για	τους	ασθενείς	με	πλήρη	ανταπόκρι-
ση	μετά	την	προεγχειρητική	θεραπεία

Τα	σύγχρονα	πρωτόκολλα	 νεοεπικουρικής	 χημει-
οακτινοθεραπείας	 δύνανται	 να	 κατορθώσουν	 πα-
θολογοανατομικές	 ανταποκρίσεις	 έως	 και	 σε	 25%	
των	καρκίνων	του	ορθού	 (100-102).	 Τα	 ευνοϊκά	αυτά	
αποτελέσματα	οδήγησαν	κάποιους	να	αναρωτηθούν	
αν	 επιλεγμένοι	 ασθενείς	 με	 ακτινολογική	 και	 κλινική	
απόδειξη	 πλήρους	 παθολογοανατομικής	 ανταπόκρι-
σης	 μετά	 την	 εισαγωγική	 χημειοακτινοθεραπεία,	 θα	
μπορούσαν	να	αποφύγουν	το	χειρουργείο.

Δεν	 υπάρχουν	 προοπτικές	 τυχαιοποιημένες	 με-
λέτες	 στις	 οποίες	ασθενείς	 με	ΠΠΑ	 μετά	από	 νεοε-
πικουρική	ΧΑΚΘ	να	 επιλεχθούν	 για	παρακολούθηση	
η	για	χειρουργείο.	Εν	τούτοις	υπάρχουν	υποσχόμενα	
δεδομένα	μακράς	παρακολούθησης	από	μία	σειρά	265	
ασθενών	 με	 δυνητικά	 χειρουργήσιμο	 καρκίνωμα	 του	
άπω	ορθού	οι	 οποίοι	 θεραπεύθηκαν	ομοιόμορφα	με	
προεγχειρητική	 ΧΑΚΘ	 (	 50.4	 Gy	 ημερήσια	 κλάσματα	
1.8	Gy	επί	6	συνεχόμενες	εβδομάδες)	και	ταυτόχρονη	
χορήγηση	 5-FU	 (425	mg/m2	ανά	 ημέρα)	 και	 λευκοβο-
ρίνη	 (20	mg/m2	ανά	ημέρα)	τις	πρώτες	τρεις	και	τις	
τελευταίες	τρεις	ημέρες	τις	ακτινοθεραπείας	(102).	Οι	
ασθενείς	 εκτιμήθηκαν	 κλινικά	 καθώς	 και	 με	 ΑΤ	 με	 η	
χωρίς	ενδοσκοπικό	υπερηχογράφημα	(αλλά	όχι	με	ΜΤ)	
8	 εβδομάδες	 μετά	 την	 συμπλήρωση	 της	 ΧΑΚΘ	 (αντί	
των	συνήθων	6	εβδομάδων).	Οι	ασθενείς	με	μη	πλήρη	
ανταπόκριση	παραπέμθηκαν	για	χειρουργείο	 ενώ	οι	
ασθενείς	με	πλήρη	κλινική	ανταπόκριση	αντιμετωπί-
σθηκαν	μόνο	με	παρακολούθηση.

Στην	ομάδα	της	παρακολούθησης	αναφέρθηκαν	78	
ΠΠΑ	 (27%).	Με	διάμεση	διάρκεια	παρακολούθησης	57	
μηνών,	μόνο	2	υποτροπίασαν	τοπικά	(οι	οποίοι	αντι-
μετωπίσθηκαν	επιτυχώς),	και	3	ανέπτυξαν	μεταστα-
τική	νόσο.	Τα	5ετή	ποσοστά	τοπικών	υποτροπών	και	
ειδικής	νόσου	επιβίωσης	ήταν	7	και	92%	αντίστοιχα.	
Οι	αντίστοιχες	τιμές	για	τους	ασθενείς	οι	οποίοι	είχαν	
επιλεχθεί	για	χειρουργείο	(διάμεση	παρακολούθηση	48	
μηνών)	 ήταν,	 ΠΠΑ:	 8%,	 τοπικές	 υποτροπές:	 0%,	 και	
ειδική	νόσου	επιβίωση:	83%.	Τα	αποτελέσματα	διατη-
ρήθηκαν	με	μεγαλύτερη	παρακολούθηση	(103).

Νεοεπικουρική	θεραπεία	
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Η	 ερμηνεία	 αυτών	 των	αποτελεσμάτων	 είναι	 μι-
κρής	αξίας	λόγω	της	αναδρομικής	φύσης	της	μεθόδου,	
της	έλειψης	σύγχρονων	απεικονιστικών	μεθόδων	(ει-
δικά	της	ΜΤ),	και	από	το	γεγονός	ότι	20%	των	αρχι-
κών	ασθενών	είχαν	Τ2Ν0	νόσο,	γεγονός	το	οποίο	θα	
μπορούσε	να	επηρεάσει	ευμενώς	τα	αποτελέσματα.

Υπάρχει	ένας	αυξανόμενος	αριθμός	αναδρομικών	
μελετών	οι	οποίες	αναφέρουν	ένα	αποδεκτά	χαμηλό	
ποσοστό	τοπικών	υποτροπών,	μετά	από	τοπική	εκτο-
μή	μόνο	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	έχουν	πλήρη	η	σχεδόν	
πλήρη	 ανταπόκριση	 στην	 νεοεπικουρική	 ΧΑΚΘ	 (104-
109).	Σε	μια	συλλογή	των	δεδομένων	από	7	μελέτες	με	
τοπική	εκτομή	μετά	εισαγωγική	ΧΑΚΘ	σε	ασθενείς	με	
κλινικά	Τ3Ν0	όγκο,	δεν	υπήρχαν	τοπικές	υποτροπές	
επί	νόσου	ypT0	και	οι	τοπικές	υποτροπές	ήταν	2%	σε	
45	ασθενείς	με	νόσο	ypT1	(104).

Συνοπτικά	

Η	 χειρουργική	 εκτομή	 παραμένει	 η	 καθιερωμένη	
προσέγγιση	 μετά	 από	 νεοεπικουρική	 ΧΑΚΘ,	 ακόμα	
και	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	φαίνονται	να	έχουν	κλινικά	
μία	 πλήρη	 ανταπόκριση	 στην	 εισαγωγική	 θεραπεία.	
Η	αποφυγή	του	χειρουργείου	η	η	τοπική	εκτομή	μετά	
από	ΧΑΚΘ	χρειάζεται	εκτίμηση	σε	προπτικές	μελέτες	
πριν	να	γίνει	αποδεκτή	για	οποιαδήποτε	υποκατηγο-
ρία	ασθενών	οι	οποίοι	υποβάλονται	σε	νεοεπικουρική	
ΧΑΚΘ.	Ένα	μείζον	άλυτο	πρόβλημα	αποτελεί	ο	ακριβής	
μη	 χειρουργικός	 καθορισμός	 των	 ασθενών	 οι	 οποί-
οι	έχουν	πλήρη	η	σχεδόν	πλήρη	παθολογοανατομική	
ανταπόκριση.	Μία	 τέτοια	προοπτική	 μελέτη	αποφυ-
γής	χειρουργείου	 είναι	σε	 εξέλιξη	στο	Royal	Marsden	
Hospital	(110).

ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ ΗΠΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ 
ΕΝΤΕΡΟΥ

Η	διαθεσιμότητα	συνδυασμών	αυξημένης	δραστι-
κότης	 συστηματικής	 θεραπείας	 στο	 καρκίνωμα	 του	
παχέος	 εντέρου	 οδήγησε	 σε	 αύξηση	 του	 ενδιαφέρο-
ντος	για	την	χρήση	της	στην	προεγχειρητική	(νεοεπι-
κουρική)	θεραπεία	με	στόχο	την	υποσταδιοποίηση	των	
ηπατικών	μεταστάσεων	πριν	την	εκτομή.

Θεραπεία	μετατροπής	για	αρχικά	μη	χειρουργίση-
μες	ηπατικές	μεταστάσεις

Ο	όρος	«θεραπεία	μετατροπής»	προτάθηκε	για	να	
περιγράψει	 την	 χρήση	 εισαγωγικής	 χημειοθεραπείας	
σε	ασθενείς	με	αρχικά	μη	χειρουργίσημες	ηπατικές	με-
ταστάσεις(111)	Μεταξύ	 12%	και	 33%	τέτοιων	ασθενών	

έχουν	 ικανοποιητικές	 αντικειμενικές	 ανταποκρίσεις,	
τέτοιες	ώστε	να	καταστεί	δυνατή	η	πλήρης	εκτομή	(112-
128).Τα	ποσοστά	5ετούς	επιβίωσης	κυμαίνονται	μεταξύ	
30	 και	 35%,	 αοτελέσματα	 τα	 οποία	 είναι	 ουσιαστικά	
καλύτερα	από	αυτά	τα	οποία	αναμένονται	με	την	χρή-
ση	 χημειοθεραπείας	 μόνο	 (4	 έως	 9%	 5ετής	 επιβίωση,	
ακόμα	και	με	τις	περισσότερο	δραστικές	θεραπείες).

Στην	 μεγαλύτερη	 προοπτική	 μελέτη,	 184	 ασθενείς	
με	 αρχικά	 μη	 χειρουργήσιμες	 ηπατικές	 μεταστάσεις,	
υποβλήθηκαν	 σε	 εκτομή	 μετά	από	 υποσταδιοποίηση	
με	 5-FU/λευκοβορίνη	 (18%),	 μετά	 από	 οξαλιπλατίνη	
(62%),	μετά	από	ιρινοτεκάνη	(6%)	(113).	Η	συνολική	επι-
βίωση	στα	5	και	τα	10	έτη	ήταν	33%	και	27%	αντιστοί-
χως	και	η	ελεύθερη	νόσου	επιβίωση	ήταν	19%	και	15%,	
αντιστοίχως.	

Μεταξύ	148	ασθενών	οι	οποίοι	επιβίωσαν	5	έτη	η	
περισσότερο	24	(16%)	θεωρήθηκαν	«ιαθέντες».	Ανεξάρ-
τητοι	προγνωστικοί	παράγοντες	για	την	ίαση	ήταν,	το	
μέγιστο	μέγεθος	των	μεταστάσεων	30	χιλ.	κατά	την	δι-
άγνωση,	3	η	λιγότερες	μεταστάσεις	κατά	την	μεταστα-
σεκτομή,	και	πλήρη	παθολογοανατομική	ανταπόκριση	
μετά	την	χορήγηση	της	νεοεπικουρικής	χημειοθεραπεί-
ας.	Η	προσθήκη	σετουξιμαμπης	η	μπεβασιζουμάμπης	
στην	χημειοθεραπεία	δυνατόν	να	αυξάνει	τον	αριθμό	
των	κατάλληλων	για	μεταστασεκτομή	ασθενών	και	να	
βελτιώνει	την	έκβαση	 (129-133).	 Εν	τούτοις,	ο	αριθμός	
των	προεγχειρητικών	κύκλων	πρέπει	να	είναι	περιο-
ρισμένος	λόγω	της	πιθανότητας	ηπατοτοξικότητος.

Ακόμη	και	με	τους	περισσότερο	δραστικούς	συνδυ-
ασμούς,	το	ποσοστό	των	πλήρων	παθολογοανατομι-
κών	ανταποκρίσεων	στην	νεοεπικουρική	χημειοθερα-
πεία	είναι	μόνο	4	έως	9%	 (113,133,134).	Η	πλειονότητα	
των	 ακτινολογικά	 πλήρως	 ανταποκρινόμενων	 βλα-
βών,	(83%	σε	μία	σειρά	(135))	περιέχει	ζωντανά	καρκινι-
κά	κύτταρα.	Έτσι,	ακόμα	και	στην	κατάσταση	πλήρους	
παθολογοανατομικής	ανταποκρίσεως,	 η	 εκτομή	 είναι	
αναγκαία.	

Εκλογή	της	θεραπείας

Δεν	 έχει	 αποδειχθεί	 ποιός	 είναι	 βέλτιστος	 συν-
δυασμός	 νεοεπικουρικής	 θεραπείας.	 Πρέπει	 όμως	
να	 εκλέγεται	 ένας	 συνδυασμός	 με	 μεγάλα	ποσοστά	
ανταπόκρισης.	Για	την	μέτρηση	της	ανταπόκρισης	του	
όγκου,	χρησιμοποιούνται	τα	κρτήρια	RECIST	(Response	
Evaluation	Criteria	In	Solid	Tumors)	(136,137).	

Οι	 ακόλουθοι	 συνδυασμοί	 θεωρούνται	 αξιόπι-
στες	επιλογές:	FOLFOX	με	η	χωρίς	μπεβασιζουμάμπη,	
FOLFOXIRI	(138),	η	FOLFIRI	με	σετουξιμάμπη	(για	σθενείς	
χωρίς	μεταλλάξεις	του	K-ras	)	



240

Οδηγίες	 από	 το	 NCCN	 προτείνουν	 ως	 κατάλλη-
λο	οποιονδήποτε	από	τους	παρακάτω	συνδυασμούς	
(41):

*	FOLFOX	η	CAPOX	η	FOLFIRI	με	η	χωρίς	μπεβασι-
ζουμάμπη	η

*	 FOLFOX	 η	 CAPOX	 η	 FOLFIRI	 με	 σετουξιμάμπη	 η	
πανιτουμουμάμπη	(μόνο	επί	φυσιολογικού	K-ras	)

*	FOLFOXIRI	(στην	κατάσταση	της	ταυτόχρονης	με-
ταστατικής	νόσου)

Οδηγίες	 από	 το	 NCCN	 επίσης	 αναφέρουν	 ότι	 οι	
ασθενείς	πρέπει	να	επανεκτιμούνται	για	πιθανή	με-
τατροπή	σε	χειρουργήσιμη	νόσο	κάθε	2	μήνες	(41).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η	νεοεπικουρική	θεραπεία	επί	κολοορθικού	καρκι-
νώματος,	χρησιμοποιείται	για	την	αντιμετώπιση	του	
καρκινώματος	του	ορθού	και	πριν	την	μεταστασεκτο-
μή	 επί	 ηπατικών	 μεταστάσεων,	 επί	απουσίας	 μετα-
στατικής	νόσου	σε	άλλο	όργανο.	

Μέχρι	 πρόσφατα	 η	 καθιερωμένη	 θεραπεία	 του	
καρκινώματος	του	ορθού	ήταν	το	χειρουργείο	ακολου-
θούμενο	 από	 μεταγχειρητική	 χημειοακτινοθεραπεία.	
Σήμερα	έχει	δειχθεί	ότι	η	προεγχειρητική	χορήγηση	χη-
μειοακτινοθεραπείας,	έχει	σαν	αποτέλεσμα	βελτίωση	
του	ποσοστού	των	τοπικών	υποτροπών	και	αύξηση	
των	χειρουργείων	για	 την	διατήρηση	 του	σφιγκτήρα	
στο	καρκίνωμα	του	άπω	ορθού	και	 έχει	γίνει	 η	 κα-
θιερωμένη	θεραπεία	στο	προσεκτικά	σταδιοποιημένο	
καρκίνωμα	του	ορθού	σταδίου	Τ3/4	η	Τ1/2,	Ν+.

Επί	ηπατικών	μεταστάσεων	από	κολοορθικό	καρ-
κίνωμα	 και	 απουσίας	 μεταστατικής	 νόσου	 σε	 άλλο	
όργανο,	η	νεοεπικουρική	χημειοθεραπεία	χρησιμοποι-
είται	για	την	μετατροπή	σε	χειρουργίσιμη	της	αρχικά	
μη	χειρουργήσιμης	νόσου.
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SUMMARY

PAPANIKOLAOU S. Adjuvant therapy for colon cancer. For patients who have undergone potentially curative resection 
of colon cancer, the goal of postoperative (adjuvant) therapy is to eradicate micrometastases, thereby reducing the likeli-
hood of disease recurrence and increasing the cure rate. The benefits of adjuvant chemotherapy have been most clearly 
demonstrated in stage III (node-positive) disease (an approximately 30 percent reduction in the risk of disease recurrence 
and a 22 to 32 percent reduction in mortality), whereas benefit in stage II disease remains controversial. Sometimes adjuvant 
chemotherapy is used in stage three colon cancer in patients with high risk tumors. Using adjuvant systemic therapy is the 
appropriate measure after resection of stage III colon cancer. If possible, chemotherapy should be initiated within six to eight 
weeks of surgery. Chemotherapy must be administered for at least six months and an oxaliplatin-based regimen rather than 
bolus 5-FU plus leucovorin (5-FU/LV) or capecitabine should be used for patients who are likely to tolerate oxaliplatin.When 
an oxaliplatin regimen is chosen, we the preffered course sould be FOLFOX (oxaliplatin plus leucovorin (LV) and short-term 
infusional 5-FU). While FOLFOX4 was used in the adjuvant registration trials, many oncologists in countries where infusional 
pumps are used use modified FOLFOX6 (mFOLFOX6) because it does not require the day 2 bolus of 5-FU and LV. Modified 
FOLFOX7 (mFOLFOX7), which eliminates bolus 5-FU completely, is significantly less myelosuppressive. XELOX (oxaliplatin plus 
oral capecitabine) is an acceptable, albeit potentially more toxic alternative to FOLFOX. However, evidence of equivalence 
from a completed randomized trial is lacking. For patients with a contraindication to oxaliplatin (eg, preexisting neuropathy), 
5-FU/LV is an acceptable option, although outcomes may not be as favorable. The best regimens regimens are six to eight 
months of weekly bolus 5-FU plus high dose LV (each 500 mg/m2) weekly for six of each eight weeks for four cycles (the 
Roswell Park regimen [42]), or short-term infusional 5-FU/LV. An alternative is six months of oral capecitabine or, outside of 
the US, oral UFT. It is not proven that bevacizumab, cetuximab, or an irinotecan-based regimen in the adjuvant setting is an 
appropriate measure. The evidence is inconclusive as to the benefit of adding RT to chemotherapy for patients at high risk for 
a local recurrence. In keeping with guidelines from the NCCN, we suggest adjuvant RT for patients with T4 tumors and pen-
etration to a fixed structure or positive resection margins. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 247-263, 2012.

Key words: colon cancer, chemotherapy, adjuvant therapy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί ενδεχομένως σε θεραπευτική εκτομή του καρκίνου του παχέος εντέρου, 
ο στόχος της μετεγχειρητικής (συμπληρωματικης) θεραπείας είναι να εξαλείψουμε μικρομεταστάσεις, συνεπώς να 
ελαττώσουμε την πιθανότητα υποτροπής της ασθένειας και να αυξήσουμε τα ποσοστα της θεραπείας. Τα οφέλη 
της συμπληρωματικης χημειοθεραπείας ήταν περισσότερο καθαρά καταδεδειγμένα στο στάδιο ΙΙΙ (λεμφαδενο-θετι-
κή) νοσο (με μια σχεδόν 30% ελάττωση στον κίνδυνο υποτροπής της ασθένειας και με μια 22 % έως 32% μείωση της 
θνησιμότητας) ενώ το όφελος για χορήγηση χημειοθεραπείας στο στάδιο ΙΙ της νόσου παραμένει αμφισβητήσιμο. 
Συνήθως χορηγήται χημειοθεραπεία στο στάδιο δύο της νόσου οταν συνυπάρχουν δυσμενή προγνωστικά στοιχεία 
όπως διάτρηση, εγγύτητα ορίων. Αν είναι δυνατόν, η χημειοθεραπεία θα έπρεπε να ξεκινήσει εντός 6 – 8 εβδομάδων 
από το χειρουργείο. Η βέλτιστη χημειοθεραπεια πρέπει να αποτελείται από μία αγωγή βασισμένη σε Oxaliplatin, 
bolus 5-FU ή infusional 5FU συν λευκοβορίνη (5-FU/LV) ή Caoecitaline για ασθενείς οι οποίοι πιθανώς να μην ανέχονται 
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την οξαλιπλατίνα η οποίες να διαρκούν 6 μήνες. Όταν η επιλεχθείσα αγωγή εμπεριέχει oxaliplatin προτιμητέο σχήμα 
είναι το FOLFOX (oxaliplatin, 5FU συν λευκοβορίνη (LV) πινακας 3). Ενώ το FOLFOX χρησιμοποιήθηκε στις συμπληρω-
ματικές μελέτες, πολλοί ογκολόγοi στις χωρες που χρησιμοποιούνται περιπατητικές αντλίες χρησιμοποιούν τροπο-
ποιημένο FOLFOX 6 (mFOLFOX6) διότι δεν απαιτεί τη δεύτερη ημέρα bolus από 5-FU και LV. Τροποποιημένο FOLFOX7 
(mFOLFOX7), το οποίο εξαλείφει το bolus 5-FU εντελώς, είναι σημαντικά λιγότερο μυελοτοξικo. XELOX (πινακας 3) Η 
χρήση οξαλιπλατίνας με από του στόματος capecitabine είναι μία αποδεκτή, μολονότι ενδεχομένως περισσότερο 
τοξική εναλλακτική στο FOLFOX. Όμως μαρτυρίες ισοδυναμίας από ολοκληρωμένη τυχαιοποιημένη μελέτη δεν είναι 
διαθέσιμες. Για ασθενείς με μία αντένδειξη σε oxaliplatin (π.χ. προϋπάρχουσα νευροπάθεια) το 5-FU/LV είναι μία 
αποδεκτή επιλογή. Οι προτιμητέες αγωγές είναι 6 έως 8 μήνες από εβδομαδιαίο bolus 5-FU συν υψηλή δόση LV (το 
κάθε ένα 500mg/m2) εβδομαδιαία για 6 ανα 8 εβδομάδες για 4 κύκλους. Η αγωγή του Roswell park με βραχυπρό-
θεσμη έγχυση 5-FU/LV. Μία εναλλακτική θεραπεία είναι η λήψη από του στόματος capecitabine ή σε κάποιες χώρες 
από του στόματος UFT για έξι μήνες. Δεν συνίστατε η προσθήκη στην αγωγή bevacizumab, cetuximab ή irinotecan 
σαν συμπληρωματική θεραπεία. Οι μαρτυρίες δεν είναι συμπερασματικές ως προς το όφελος από την προσθήκη RT 
στην χημειοθεραπεία για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για μια τοπική υποτροπή. Κρατώντας αυτές τις παραμέτρους 
από το WCCN προτείνεται συμπληρωματική RT για ασθενείς με Τ4 όγκους και διείσδυση σε μια σταθερή δομή ή 
θετικά ορια εκτομης. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 247-263, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνος παχέος εντέρου, χημειοθεραπεία, επικουρική θεραπεία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχεδόν	 102,900	 καινούργια	περιστατικά	 καρκίνου	
του	 παχέος	 εντέρου	 διαγιγνώσκονται	 κάθε	 χρόνο	
στις	Ηνωμένες	Πολιτείες	(1).	Η	χειρουργική	εκτομή	είναι	
η	μόνη	θεραπευτική	αγωγή	για	την	τοπικό	-	περιοχική	

νόσο.	Απο	τους	ασθενείς	που	εμφανίζουν	καρκίνο	του	
παχέος	εντέρου	περίπου	το	30%	είναι	σταδίου	τρία	το	
οποίο	σύμφωνα	με	διεθνείς	μελέτες	χρήζει	χορήγησης	
συμπληρωματικής	χημειοθεραπείας.

Η	έκβαση	είναι	στενά	συνδεδεμένη	με	την	έκταση	
της	ασθένειας	κατα	την	παρουσίαση	της.

Επικουρική	χημειοθεραπεία

Πίνακας 1.  Ποσοστά	επιβίωσης	καρκίνου	του	ταχέος	εντέρου	ανά	στάδιο	
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Τα	πενταετή	ποσοστά	επιβίωσης	σύμφωνα	με	το	
στάδιο	 του	 όγκου	 κατά	 τη	 διάγνωση	 (χρησιμοποιώ-
ντας	τα	μεγαλύτερα	2002	ΑJCC	κριτήρια	σταδίου	 (2)	
για	119.363	ασθενείς	με	καρκίνο	παχέος	εντέρου	ανα-
φερόμενο	στο	SEER	(	επιτήρηση,	επιδημιολογία,	και	τε-
λικά	αποτελέσματα)	βάσει	δεδομένων	μεταξύ	1975	και	
2000	παρατίθενται	στον	ανωτέρω	πίνακα	 (ΠΙΝΑΚΑΣ	
1)	Η	αύξηση	της	επιβίωσης	στο	στάδιο	τρία	της	νόσου	
(και	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	στο	στάδιο	δυο	της	νό-
σου)	οφείλεται	όπως	θα	αναπτυχτεί	παρακάτω	στην	
συμπληρωματική	χημειοθεραπεία.	

Για	ασθενείς	οι	οποίοι	έχουν	υποστεί	ενδεχομένως	
θεραπευτική	εκτομή	της	ασθένειας	η	υποτροπή	θεωρεί-
ται	ότι	προκύπτει	από	κλινικά	κρυφές	μικρομεταστά-
σεις	οι	οποίες	 είναι	παρούσες	την	ώρα	του	χειρουρ-
γείου.	Ο	στόχος	της	μετεγχειρητικής,	συμπληρωματικής	
θεραπείας	είναι	να	εξαλείψει	αυτές	τις	μικρομεταστά-
σεις,	συνεπώς	να	αυξήσει	το	ποσοστό	θεραπείας.

Τα	οφέλη	της	συμπληρωματικής	θεραπείας	έχουν	
υποδειχθεί	περισσότερο	καθαρά	στο	στάδιο	 ΙΙΙ	 (λεμ-
φαδένο	-	θετική	νόσος),	ενώ	το	όφελος	στο	στάδιο	ΙΙ	
της	ασθενείας	παραμένει	αμφισβητήσιμο.	

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Πίνακας 2.  Ιστορική	αναδρομή	συμπληρωματικής	χημειο-
θεραπείας	στον	καρκίνο	του	παχέος	εντέρου

Στον	πίνακα	 δυο	παρατίθεται	 η	 ιστορική	πορεία	
ως	αναφορά	την	συμπληρωματική	χημειοθεραπεία	για	
τον	καρκίνο	του	παχέος	εντέρου.

Οι	πρώτες	μελέτες	βασιζόμενες	στην	φλουορουρακί-
λη	(5-FU)	ως	μονοθεραπεία	απέτυχαν	να	δείξουν	σχετικό	
όφελος	επιβίωσης	συγκρινόμενες	μόνο	με	την	εκτομή.

Το	ενδιαφέρον	στην	συμπληρωματική	χημιοθεραπεία	
αναβίωσε	στα	τέλη	του	1980	με	αναφορές	που	πρότει-
ναν	ένα	όφελος	επιβίωσης	από	5	FU	βασισμένες	συν-

δυαστικές	αγωγές	και	από	την	ανακάλυψη	των	ρυθμι-
στών	της	δραστηριότητας	του	5-FU,	όπως	λευκοβορίνη	
και	λεβαμισόλη,	έναν	ανοσοτροποποιητικό	παράγοντα.

Η	πρώτη	μεγάλης	κλίμακας	μελέτη	που	προσπάθη-
σε	να	επιδείξει	ένα	όφελος	επιβίωσης	για	την	συμπλη-
ρωματική	χημιοθεραπεία	στον	 καρκίνου	 του	παχέος	
εντέρου	η	Εθνική	Χειρουργική	Συμπληρωματική	Μελέτη	
Μαστού	και	Εντέρου	(NSABP),	τυχαίοπειησαι	1166	ασθε-
νείς	με	Duke	Β	η	C	καρκίνο	του	παχέος	εντέρου	μόνο	
σε	χειρουργείο,	ανοσοθεραπεία	με	BCG,	η	MOF	(vincris
tine,5FU,semustine).	Το	σχημα	MOF	συσχετίσθηκε	με	μια	
σημαντική	βελτίωση	στην	πενταετή	συνολική	επιβίωση	
συγκρινόμενο	με	την	χειρουργική	προσέγγιση	μόνο	ή	
με	την	ανοσοθεραπεια	με	BCG,	ένα	όφελος	το	οποίο	
πλέον	δεν	ήταν	εμφανές	στα	8	ή	10	χρόνια.

Τα	οφέλη	της	συμπληρωματικής	χημειοθεραπείας	με	
5	FU	και	λεβαμισόλη	αρχικά	ανεδείχθησαν	στο	γκρουπ	
της	Βόρειας	Κεντρικής	Αμερικης	στην	μελέτη	θεραπείας	
του	καρκίνου	(NCCTG)	στην	οποία	401	ασθενείς	με	Duke	
Β	ή	C	καρκίνο	παχέος	εντέρου	τυχαίoποιηθηκαν	σε	πα-
ρατήρηση	ή	ενός	χρόνου	λεβαμιζόλη	με	ή	χωρίς	5	-F	U.	

Διαδοχικές	 δοκιμές	 κατέδειξαν	 την	 ανωτερότη-
τα	 του	 5	 FU	 σε	 συνδυασμο	 με	 LV	 έναντι	 του	 5FU/
levamisole	και	αναφορές	εμπλέκοντας	αυτή	την	αγωγή	
στην	εξέλιξη	πολυεστιακού	εγκεφαλικού	απομυελιvω-
τικού	συνδρόμου	ελλάτωσε	σημαντικά	την	χρήση	της	
λεβαμισόλης	για	την	συμπληρωματική	θεραπέια.	Η	λε-
βαμισόλη	δεν	είναι	πλέον	εμπορικά	διαθεσιμη.

Η	εποχή	της	μοντέρνας	συμπληρωματικής	χημειο-
θεραπείας	εισήχθη	με	τις	δοκιμές,	δείχνοντας	ένα	όφε-
λος	επιβίωσης	για	το	συνδυασμο	5	FU	και	LV	συμπλη-
ρωματικά	με	 την	χειρουργική	 επέμβαση.Σε	αυτές	 τις	
μελέτες	φάνηκε	η	ανωτερότης	του	5	FU/LV	έναντι	του	
MOF	και	πιο	πρόσφατα,	το	όφελος	του	να	προσθέτεις	
οξαλιπλατίνη	σε	ένα	σχημα	με	βαση	το	5	FU	/LV.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ

Ιστορικά,	ο	χρυσός	κανόνας	για	να	προσδιορίσεις	
το	 όφελος	 από	 την	 χορήγηση	 της	 συμπληρωματικής	
θεραπείας	ήταν	η	καλυτέρη	συνολική	επιβίωση.	Όμως	
η	επιβίωση	χωρίς	ασθένεια	(	DFS	προσδιορισμένη	ως	ο	
χρόνος	από	την	τυχαιοποίηση	του	κάθε	συμβάντος	)	
ανεξάρτητα	από	την	αιτία	στα	2	η	3	χρόνια	εμφανίζε-
ται	να	είναι	ένας	αποδεκτός	αναπληρωτής	της	πεντα-
ετούς	συνολικής	επιβίωσης,	ιδιαίτερα	για	το	στάδιο	ΙΙΙ	
(18).	Συνεπώς	η	τρίχρονη	DFS	είναι	μια	κατάλληλη	πα-
ράμετρος	για	να	ορίσουμε	ως	όφελος	της	συμπληρω-
ματικής	θεραπείας	του	καρκίνου	του	παχέος	εντέρου.

Όμως	 η	 διάρκεια	 της	 παρακολούθησης	 η	 οποία	
απαιτείται	 για	 να	 διαπιστώσεις	 τα	DFS	 οφέλη	 μετα-
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φραζόμενα	σε	παρατεινόμενη	συνολική	επιβίωση	ίσως	
να	είναι	μακρύτερα	από	την	παράταση	στη	μέση	επιβί-
ωση	η	οποία	συσχετίζεται	με	πιο	καινούργιες	θεραπεί-
ες	για	μεταστατική	ασθένεια.	Παρ’όλα	αυτά	η	δίχρονη	ή	
τριχρονη	DFS	τώρα	είναι	αποδεκτή	σαν	νόμιμη	παράμε-
τρος	για	το	όφελος	της	θεραπείας	τουλάχιστον	για	το	
στάδιο	ΙΙΙ.	Σημαντικές	βελτιώσεις	στο	τρίχρονο	διάστη-
μα	ελεύθερο	νόσου	σχημάτισε	τη	βάση	για	την	έγκριση	
της	συμπληρωματικής	θεραπείας	με	το	FOLFOX.	

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η	 συμπληρωματική	 χημιοθεραπεία	 τυπικά	 αρχί-
ζει	μόνο	μετά	την	ανάρρωση	από	το	χειρουργείο.	Δεν	
υπάρχει	συμφωνία	ως	προς	τον	βέλτιστο	χρόνο	έναρ-
ξης	όσον	αφορά	την	συμπληρωματική	χημειοθεραπεία.	
Παράμετροι	από	την	ASCO	και	το	εθνικό	ολοκληρωμένο	
δίκτυο	καρκίνου	(NCCN)	δεν	δηλώνουν	ρητά	τον	χρόνο	
έναρξης	της	χημειοθεραπείας	μετά	το	χειρουργείο.	Οι	
μελέτες	που	έγιναν	για	την	συμπληρωματική	θεραπεία	
του	 καρκίνου	 του	 παχέος	 εντέρου	 τυπικά	 εχουν	 ως	
έναρξη	το	διάστημα	απο	την	6	εως	τήν	8	εβδομάδα	από	
την	εκτομή,	και	αυτό	έχει	γίνει	μια	αποδεκτή	προσέγγι-
ση.	Στην	κλινική	πρακτική	το	διάλλειμα	μεταξύ	χειρουρ-
γείου	και	έναρξη	χημιοθεραπείας	είναι	συχνά	μεγαλύ-
τερο	των	8	εβδομάδων.	Ο	λόγος	για	την	αργοπορία	δεν	
έχει	καλά	τεκμηριωθεί,	αλλά	ο	κυρίαρχος	λόγος	είναι	η	
αργη	ανάρρωση	από	το	χειρουργείο	(22	–	24)

Αν	η	αργοπορία	στην	χορήγηση	της	συμπληρωμα-
τικής	 θεραπείας	 είναι	 αποτελεσματική	ως	προς	 την	
έκβαση	είναι	αμφισβητούμενη.

Πολλες	 αναδρομικές	 μελέτες	 είναι	 διαθέσιμες	 οι	
περισσότερες	 των	οποίων	αποτελούνται	 κατά	κύριο	
λόγο	 η	αποκλειστικά	απο	ασθενείς	 με	 νόσο	σταδίου	
ΙΙΙ,	και	καμία	από	αυτές	δεν	συμπεριλάμβανε	ασθενείς	
που	ελάμβαναν	βασισμένη	σε	οξαλιπλατίνη	αγωγή.	Γε-
νικώς	τα	δεδομένα	είναι	αμφισβητούμενα	με	2	αναφο-
ρές	να	προτείνουν	μια	χειρότερη	συνολική	και	χωρίς	
επεισόδια	επιβίωση	με	μια	αργοπορία	πέρα	από	τις	8	
βδομάδες.	(25,26)	μια	άλλη	προτεινόμενη	χειρότερη	συ-
νολική	επιβίωση	αλλά	κανένας	αντίκτυπος	στην	χωρίς	
επεισόδια	επιβίωση	με	μια	αργοπορία	πέρα	από	τις	60	
ημέρες	 (27)	και	2	άλλες,	με	κανένα	αντίκτυπο	στο	δι-
άστημα	ελεύθερο	νόσου	ή	από	την	συνολική	επιβίωση	
από	μια	αργοπορία	πέρα	των	45	ή	56	ημερών	(28,	29).

Στις	συμπληρωματικές	θεραπευτικές	αγωγές	στις	
οποίες	 ο	 χρόνος	 μεταξύ	 του	 χειρουργείου	 και	 της	
έναρξης	της	χημιοθεραπείας	έχει	εξετασθεί	σαν	ένας	
προγνωστικός	παράγοντας	για	την	έκβαση,	η	αργο-
πορία	πέρα	από	τις	6	έως	8	εβδομάδες	δεν	έχει	συ-
σχετισθεί	με	κατώτερες	εκβάσεις	(30	–	32).

Η	δυσμενής	επίπτωση	της	αργοπορούσας	χημιοθε-
ραπείας	πέραν	των	8	εβδομάδων	έχει	απευθυνθεί	σε	
2	μετά	αναλύσεις	:

Μια	μετα	–	ανάλυση	αποτελούμενη	από	8	μελέτες	
οι	οποίες	συνέκριναν	εκβάσεις	ανάμεσα	σε	ασθενείς	
με	καρκίνο	του	παχέος	 εντέρου	ή	του	καρκίνου	του	
ορθού	 οι	 οποίοι	 είχαν	 καθυστερήσει	 χημιοθεραπέια	
συγκρινόμενοι	με	εκείνους	που	είχαν	αρχίσει	εντός	8	
εβδομάδων	από	το	χειρουργείο	(33)

Η	 αργοπορία	 της	 χημειοθεραπείας	 πέραν	 των	 8	
εβδομάδων	συσχετίσθηκε	με	 έναν	σημαντικά	υψηλό-
τερο	κίνδυνο	θανάτου	 (RR	1,2	-	95%)αν	και	o	χρόνος	
χωρίς	υποτροπή,	δεν	ήταν	σημαντικά	επηρεασμένες.	
Αυτό	 υποδηλώνει	 ότι	 το	 μέγιστο	 της	 θνησιμότητας	
ήταν	από	εγχειρητικές	επιπλοκές	και	όχι	συσχετισμέ-
νο	με	τον	καρκίνο.

Η	δεύτερη	μετα	–	ανάλυση	συμπεριλάμβανε	10	με-
λέτες	με	συνολικά	πάνω	από	15.000	ασθενείς	(34).	Μια	
αργοπορία	τεσσαρων	εβδομάδων	συσχετισθηκε	με	μια	
σημαντική	αύξηση	θνησιμότητας	με	αναλογία	κινδύνου	
για	θάνατο	(HR	1.14	95%	C	1.10	–	1.17)	και	υποτροπή	της	
νοσου	(HR	1.14,	95	%	C1	1.10	έως	1.18)

Αυτά	τα	δεδομένα	υποστηρίζουν	το	συμπέρασμα	
ότι	 η	συμπληρωματική	χημιοθεραπεία	θα	έπρεπε	να	
ξεκινήσει	εντός	8	εβδομάδων	από	το	χειρουργείο	αν	
είναι	δυνατόν.

Αργοπορία	πέρα	των	2	μηνών	ίσως	επηρεάσει	την	
αποτελεσματικότητα	της	χημειοθεραπείας	αλλά	είναι	
άγνωστο	αν	υπάρχει	σημείο	αποκοπής	πέρα	από	το	
όποιο	τα	οφέλη	της	συμπληρωματικής	χημειοθεραπέ-
ιας	είναι	χαμένα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΦΘΟΡΙΟΟΥΡΑΚΙΛΗ

Προκλινικά	 δεδομένα	 τα	 οποία	 υποδείκνυαν	 μια	
συνεργιστική	αλληλεπίδραση	μεταξή	λευκοβορίνης	και	
5	FU,	οδήγησαν	σε	πολλές	μελέτες	αγωγής	αποτελού-
μενες	από	συμπληρωματική	αγωγή	με	5	–	FU	και	LV.	
Και	τα	δύο	αυτά	φάρμακα	σχηματίζουν	μαζί	ένα	στα-
θερό	 σύμπλοκο	 με	 το	 ένζυμο	 θυμιδυλική	 συνθετάση	
(TS)	 επιτρέποντας	 την	 παρατεταμένη	 αναστολή	 του	
ενζύμου	από	το	5	FU	(40).

Οι	περισσότεροι	ασθενείς	λαμβάνουν	ένα	ρακεμικό	
μείγμα	από	d,l	LV	(leucovorin	calcium	)	και	αυτή	είναι	η	
εκδοχή	η	οποία	έχει	χρησιμοποιηθεί	στις	περισσότερες	
αναφερόμενες	κλινικές	αγωγές.	Όμως	το	Ι	–	ισομερές	
είναι	 το	 βιολογικά	 ενεργό	 ήμισυ	 και	 μια	 ενδοφλέβια	
έγχυση	από	I-λευκοβορίνη	είναι	τώρα	το	εμπορικό	δι-
αθέσιμο	σκεύασμα.	Δίνεται	δόση	στο	ήμισυ	αυτής	του	
d,	I	λευκοβορίνη.

Τρείς	 μελέτες	 είναι	 οι	 βασικές	που	καθιερωσαν	το	

Επικουρική	χημειοθεραπεία
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bolus	5FU/LV	ως	την	καθιερωμένη	συμπληρωματική	αγω-
γή	για	το	στάδιο	ΙΙΙ	του	καρκίνου	του	παχέος	εντέρου.

Η	NSABP-	C-03	δοκιμή	καθιέρωσε	την	ανωτερότητα	
του	5-FU	και	υψηλής	δόσης	LV	σε	σύγκριση	με	την	MOF	
χημειοθεραπεία	[16].

Ένα	 παρόμοιου	 μέγεθους	 οφέλος	 με	 χαμηλότερες	
δόσεις	από	LV	μέσα	απο	την	NCCTG	μελέτη	στην	οποία	
317	ασθενείς	με	υψηλό	κίνδυνο	στάδιο	 ΙΙ	 ή	 ΙΙΙ	 καρκίνο	
του	παχέος	εντέρου	ήταν	τυχαιοποιημένοι	προς	παρα-
τήρηση	ή	6	κύκλους	από	5-FU	(425	mg/m2)	και	LV	(20mg/
m2)	το	καθένα	χορηγούμενο	απο	την	1η	έως	την	5η	ημέ-
ρα,	κάθε	4	απο	5	εβδομάδες	(MAYO	regimen	)	[38].

Η	 Διεθνής	 Πολυκεντρική	 Συγκεντρωτική	 Ανάλυση	
των	Μελετών	καρκίνου	του	παχέος	εντέρου	IMPAKT	
αποτελείται	 από	 συγκεντρωτικά	 στοιχεία	 από	 1526	
ασθενείς	με	εκτομημένο	DUKE	Β	ή	C	καρκίνο	του	παχέ-
ος	εντέρου	οι	οποίες	διενεργήθηκαν	σε	τρεις	ανεξάρ-
τητες	δοκιμές	στην	Ιταλία,	στον	Καναδά	και	στη	Γαλ-
λία	[35,36].	Σε	όλες	τις	περιπτώσεις	οι	ασθενείς	ήταν	
τυχαίοποιημενοι	προς	παρατήρηση	ή	6	κύκλους	από	
μηνιαίο	5-FU	(375	έως	400mg/m2)	και	οι	δύο	χορηγού-
μενες	απο	την	1η	έως	την	5η	ημέρα.	Η	θεραπεία	συ-
σχετίσθηκε	με	μια	σημαντική,	22	τοις	εκατό	μείωση	των	
θανάτων	(	τρίχρονη	ολική	επιβίωση	83	έναντι	78	τοις	
εκατό	[36]	).	Σε	ανάλυση	υποομάδων,	το	όφελος	ήταν	
περιορισμένο	σε	ασθένεια	με	θετικούς	λεμφαδένες.

Επακόλουθες	μελέτες	έχουν	εστιάσει	επί	της	βέλ-
τιστης	δόσης	του	LV,	στην	διάρκεια	της	θεραπείας	(6	
έναντι	12	μηνών)	και	στο	εγχεόμενο	έναντι	bolus	5-FU	
χρονοδιαγράμματα.

Δόση	 του	 LV.	 Η	 ισοδυναμία	 της	 χαμηλής	 δόσης	
έναντι	 υψηλής	 δόσης	σε	συνδυασμό	με	 το	 5-FU	 έχει	
αποδειχθεί	σε	πολλες	μελέτες	[39,41-43].	Στην	μεγαλύ-
τερη	 μελέτη	 απο	αμερικανική	 ομάδα	 (ΙΝΤ)	 0089,	 3759	
ασθενείς	 με	 εκτομημένο	 στάδιο	 ΙΙ	 ή	 ΙΙΙ	 καρκίνου	 του	
παχέος	εντέρου	ήταν	τυχαίοποιημενοι	σε	μια	από	τις	
παρακάτω	 τέσσερις	 αγωγές	 :	 12	 μήνες	 από	 5-FU	 /	
λεβαμιζόλη,	 έξι	 έως	 8	 μήνες	 την	αγωγή	ΜΑΥΟ	 (5-FU	
425	mg/m2	και	χαμηλή	δόση	LV	20	mg/m2	ημερησίως	
το	καθένα	απο	την	1η	έως	την	5η	ημερα,	κάθε	4	ή	5	
εβδομάδες),	 τέσσερις	 κύκλους	από	 εβδομαδιαία	 5-FU	
και	υψηλή	δόση	LV	(αμφότερες	500mg/m2)	ανά	εβδο-
μάδα	για	6	απο	8	εβδομάδες,	το	«Roswell	Park	[RPMΙ	]	
regimen	»	ή	5-FU	/	λεβαμισόλη	και	χαμηλή	δόση	LV	[41].	
Δεν	 υπάρχουν	 σημαντικες	 διαφορες	 στην	 επιβιωση	
ελευθερης	 νοσου	 ή	 στηνσυνολική	 επιβίωση	 ανάμεσα	
σε	οποιαδήποτε	από	τις	δοκιμές	(πίνακας	2).	

Όμως	αυτή	η	μελετη	και	άλλες	 [42]	τεκμηριώνουν	
ένα	διαφορετικό	μοτίβο	τοξικότητας	σε	ασθενείς	που	
αντιμετωπιζόνται	 με	 τη	 χαμηλή	 δόση	 ΜΑΥΟ	 αγωγή	

συγκρινόμενο	με	την	RPMI	αγωγή.	Η	πενθήμερη	αγωγή	
με	bolus	5FU	εμφανίζεται	να	είναι	περισσότερο	τοξική	
(ιδιαίτερα	σε	σχέση	με	την	διάρροια)	στις	γυναίκες	συ-
γκρινόμενες	με	τους	άνδρες	και	σε	μεγαλύτερους	σε	
σύγκριση	 με	 νεότερους	ασθενείς.	 Σαν	αποτέλεσμα	 η	
RPMI	αγωγή	έχει	υιοθετηθεί	από	πολλούς,	ώς	η	προτι-
μητέα	αγωγή	όταν	η	bolus	5-FU	και	LV	υποδεικνύεται.	

Διάρκεια	θεραπεία.	Τουλάχιστον	3	τυχαίες	μελέτες	
δεν	δείχνουν	κανένα	προστιθέμενο	όφελος	από	12	σε	
σύγκριση	 με	 6	 έως	 8	 μήνες	από	 5-FU/LV	συμπληρω-
ματικής	χημειοθεραπείας	 [39,41,43].	Μια	COCHRAN	με-
τανάλυση	κατέληξε	στο	συμπέρασμα	ότι	η	μικρότερης	
διάρκειας	χημειοθεραπεία	(3	έως	6	μήνες)	συγκρινόμενη	
με	την	μεγαλύτερης	διάρκειας	χημειοθεραπεία	 (9	 έως	
12	μήνες)	δεν	ήταν	συσχετισμένη	με	κατώτερη	έκβαση	
ως	αναφοράν	την	χωρίς	υποτροπή	συνολική	επιβίωση	
[44].	Όμως,	δεν	υπήρχαν	δεδομένα	πάνω	στα	οποία	να	
βασιστεί	η	σύσταση	για	6	μήνες	έναντι	μικρότερης	δι-
άρκειας.	Η	συσταση	ειναι	για	6	μήνες	συμπληρωματική	
χημειοθεραπεία	[45].	

Εγχεόμενη	 έναντι	 bolus	 5-FU.	Μια	 έλλειψη	ανωτε-
ρότητας,	 αλλά	 περισσότερο	 τo	 ευνοϊκότερο	 προφίλ	
παρενεργειών	με	την	συνεχή	έγχυση	5-FU	εναντι	του	
bolus	5-FU	και	LV	έχει	αποδειχθεί	απο	τουλάχιστον	3	
μελέτες	[30,46,47].	

Μία	μικρή	μελέτη	που	απευθείαν	σύγκρινε	24	εβδο-
μάδων	θεραπεία	ΜΑΥΟ	(	χαμηλή	δόση	bolus	5-FU	και	
LV)	 έναντι	 12	 εβδομάδες	 παρατεταμένη	 χορηγηση	 5-
FU	μόνο	(300	mg/m2	ημερησίως)	είχε	πραγματοποιηθεί	
[30].	Η	εγχεόμενη	5-FU	ήταν	συσχετισμένη	με	μια	τρο-
πή	προς	καλύτερη	5χρονη	χωρίς	υποτροπή	επιβίωση	
(73	 έναντι	 67	 τοις	 εκατό,	 ρ=	 0,1)	 και	 ολική	 επιβίωση	
(76	 έναντι	 72	 τοις	 εκατό,	 ρ=	0,8)	 και	αυτό	το	σχημα	
προκάλεσε	λιγότερη	διάρροια,	βλενογονίτιδα,	ναυτία,	
εμετό	και	ουδετεροπενία.	Όμως,	καμία	μελέτη	δεν	έχει	
συγκρίνει	 το	 εγχεόμενο	 5-FU	 έναντι	 της	 καλύτερης	
ανεκτής	θεραπείας	RPMI	από	5-FU/LV.	

Βραχυπρόθεσμο	εγχεόμενο	5-FU/LV.	Στη	μεταστα-
τική	 νόσο,	 βραχυπρόθεσμες	 εγχεόμενες	 αγωγές	 του	
5-FU	και	LV	(το	ονομαζόμενο	de	Gramont	πρόγραμμα)	
είναι	συσχετισμένες	με	ανώτερες	 εκβάσεις	όταν	συ-
γκρίνονται	με	μηνιαία	προγράμματα	bolus	των	5-FU/
LV.	Αυτά	είναι	τα	σχηματα	5-FU/LV	τα	οποία	έχουν	
χρησιμοποιηθεί	σε	συνδυασμό	με	οξαλιπλατίνη

Η	 καλύτερη	 ανεκτικότητα	 του	 de	 Gramont	 προ-
γράμματος	(LV	200mg/m2	bolus	και	μετά	600mg/m2	σε	
22	ώρες,	σε	δύο	διαδοχικές	ημέρες	κάθε	2	εβδομάδες)	
έναντι	της	μηνιαίας	εγχυσης	bolus	5-FU	συν	υψηλή	δόση	
LV	(LV	200mg/m2	ακολουθούμενο	από	μία	δεκαπεντά-
λεπτη	ένεση	bolus	από	5-FU	400mg/m2,	και	οι	δύο	απο	
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την	1η	έως	την	5η	ημερα,	κάθε	4	εβδομάδες)	καταδεί-
χθηκε	 σε	 τυχαιοποιημένη	 μελέτη	 από	 905	 ασθενείς	
με	 εκτομημένο	στάδιο	 ΙΙ	 (43	 τοις	 εκατό)	 ή	 ΙΙΙ	 καρκίνο	
του	παχέος	εντέρου	 [31].	Σε	διάμεση	παρακολούθηση	
6	χρόνων,	δεν	υπήρχε	στατιστικά	σημαντική	διαφορά	
είτε	σε	DFS	είτε	στην	συνολική	επιβίωση,	αλλά	η	εμ-
φάνιση	ουδετεροπενίας,	διάρροιας	και	βλενογονίτιδας	
ήταν	σημαντικά	λιγότερες	με	το	de	Gramont	σχήμα.	

Όσο	για	την	παρατεταμένη	έγχυση	5-FU,	αυτές	οι	
αγωγές	απαιτούν	κεντρική	φλεβική	πρόσβαση	η	διή-
μερη	 νοσηλεία,	 και	 είναι	 ασαφές	 αν	 η	 προστιθέμενη	
ενόχληση	και	το	κόστος	είναι	δικαιολογημένα	σε	ασθε-
νείς	 οι	 οποίοι	 είναι	 να	 λάβουν	 5-FU/LV	 μόνο	 χωρίς	
οξαλιπλατίνη.	Παρ’	όλα	αυτά,	το	ευνοϊκό	προφίλ	το-
ξικότητας	του	προγράμματος	de	Gramont	έναντι	του	
bolus	5-FU	συν	LV	κάνει	αυτό	μια	ελκυστική	επιλογή,	
ιδιαίτερα	για	άτομα	με	σημαντική	συννοσηρότητα.

Εκ	του	στόματος	φλουοροπυριμιδίνες	
Εκ	 του	 στόματος	 δραστικές	 φλουοροπυριμιδίνες	

όπως	η	καπεσιταμπίνη	και	το	UFT	προσφέρουν	αυξημενη	
άνεση	χρήσης	και	την	πιθανότητα	ενός	καλύτερου	θερα-
πευτικού	δείκτη	(τουλάχιστον	με	καπεσιταμπίνη)	[49].	

Η	 καπεσιταμπίνη	 απορροφάται	 άθικτη	 διαμέσου	
του	εντερικού	τοίχου	και	τότε	μετατρέπεται	σε	5-FU	σε	
3	διαδοχικές	ενζυματικές	αντιδράσεις.	Το	τελικό	απαι-
τούμενο	ένζυμο,	η	φωσφορυλάση	της	θυμιδινης	είναι	
παρόν	 σε	 σταθερά	 υψηλότερα	 επίπεδα	 στον	 όγκο,	
συγκρινόμενο	με	τον	φυσιολογικό	ιστό,	σχηματίζοντας	
την	βάση	για	ενισχυμένη	εκλεκτικότητα	του	φαρμάκου	
για	τα	καρκινικά	κύτταρα	και	καλύτερη	ανεκτικότητα.	

UFT	είναι	ένα	4:1	μοριακός	συνδυασμός	από	ftorafur	
με	uracil.	Το	Uracil	ανταγωνιστικά	αναστέλλει	την	κα-
ταβολή	του	5-FU,	καταλήγοντας	σε	σταθερότερες	συ-
γκεντρώσεις	και	στο	πλάσμα	και	στον	όγκο.

Το	 όφελος	 από	 του	 στόματος	 φλουοροπυριμιδί-
νες	απευθύνθηκε	σε	μία	μετα-ανάλυση	από	ατομικά	
δεδομένα	από	5	Γιαπωνέζικες	μελέτες	που	αφορούν	
5232	ασθενείς	με	εκτομής	στάδιο	Ι,	ΙΙ	ή	ΙΙΙ	του	καρκίνου	
του	παχέος	εντέρου,	οι	οποίοι	ήταν	τυχαίοποιημενοι	
σε	συμπληρωματική	από	το	στόμα	φλουοροπυριμίδινη	
(5-FU,	UFT	ή	hexacarbamoyl	–	5	φλουοροουρακίλη)	ένα-
ντι	παρατήρησης	[50].	

Στο	σύνολο	η	από	του	στόματος	θεραπεία	μείωσε	
τον	κίνδυνο	υποτροπής	και	θανάτου	σε	11	και	15	τοις	
εκατό,	αντιστοίχως.	Όμως	το	απόλυτο	όφελος	επιβί-
ωσης	για	ασθενείς	με	στάδιο	ΙΙΙ	νοσου	ήταν	μόνο	2,5	
τοις	εκατό,	μία	τιμη	η	οποία	φαίνεται	κατώτερη	από	
εκείνη	που	επιτυγχάνεται	με	τις	μοντέρνες	παρεντε-
ρικές	5-FU	βασισμένες	αγωγές.	

Οι	περισσότερες	μελέτες	προτείνουν	ότι	το	μέγεθος	
του	οφέλους	με	είτε	καπεσιταμπίνη	είτε	UFT	είναι	του-
λάχιστον	ισοδύναμες	από	εκείνη	του	IV	bolus	5-FU/LV:

Καπεσιταμπίνη:	 Η	 Ευρωπαϊκή	 /	 Καναδική	 Χ-ACT	
μελέτη	 (πινακας	 4)	 τυχαίως	 άνεθεσε	 1987	 ασθενείς	
με	 στάδιο	 εκτομής	 ΙΙΙ	 καρκίνο	 του	 παχέος	 εντέρου	
σε	εξάμηνη	χημειοθεραπεία	από	καπεσιταμπίνη	μόνο	
(1250mg/m2	 2	 φορές	 ημερησίως	 για	 14	 από	 κάθε	 21	
ημέρες)	ή	μηνιαία	bolus	εγχυση	5-FU/LV	(ΜΑΥΟ	αγωγή)	
[51].	

Η	μελέτη	είχε	ως	στατιστικό	στόχο	την	επίδειξη	θε-
ραπευτικής	ισοδυναμίας,	με	την	DFS	ως	το	πρωτεύον	
καταληκτικό	σημείο.

Σε	μια	μέση	περίοδο	παρακολούθησης	3,8	χρόνων	
η	καπεσιταμπίνη	ήταν	τουλάχιστον	 εξίσου	αποτελε-
σματική	 όσο	 το	 5-FU/LV	 και	 υπήρχε	 κάποια	 ενδειξη	
υπεροχής	 όσον	 αφορά	 την	 τριετή	 DFS	 (64	 έναντι	 61	
τοις	εκατό,	ρ	=	0,05)	και	την	συνολική	επιβίωση	(81	ένα-
ντι	78	τοις	εκατό,	ρ	=	0,07)	[51].	Παρά	το	γεγονός	ότι	το	
μισό	όλων	των	ασθενών	που	λαμβάναν	καπεσιταμπί-
νη	απαιτούσε	μείωση	της	δόσης,	το	συνολικό	ποσοστό	
των	συμβάντων	των	δυσμενών	επιπτώσεων	ήταν	χα-
μηλότερο	από	αυτους	που	ελαμβαναν	5-FU/LV,	με	την	
εξαίρεση	του	συνδρόμου	χεριών-ποδιών	το	λεγόμενο	
Άκρων	ερύθημα	(σύνδρομο	χεριών-ποδιών).	

Σε	μεγάλο	βαθμό	βασιζόμενοι	σ’	αυτά	τα	δεδομέ-
να	η	καπεσιταμπίνη	εγκρίθηκε	για	την	συμπληρωμα-
τικη	θεραπεία	του	καρκίνου	του	παχέος	εντέρου	στις	
Ηνωμένες	Πολιτείες.	Όμως	η	καπεσιταμπίνη	θα	πρέ-
πει	 να	 χρησιμοποιηθεί	 προσεκτικά	 σε	 μεγαλύτερους	
σε	ηλικία	ασθενείς,	ιδιαίτερα	σε	εκείνους	με	μειωμένη	
κάθαρση	κρεατινίνης.	Επιπλέον	μια	δόση	από	1250MG/
M2	δύο	φορές	 ημερησίως	 είναι	 δυσκόλως	ανεκτή	σε	
Αμερικανούς	ασθενείς	αν	και	οι	Ευρωπαίοι	και	οι	Ασι-
άτες	φαίνονται	να	είναι	καλύτερα	ικανοί	να	ανεχθούν	
αυτή	την	δόση	[52].	

Σε	μερικές	περιπτώσεις,	κάποιοι	ασθενείς	ίσως	λη-
φθούν	υπ’	όψιν	για	διασταύρωση	από	5-FU/LV	–	βα-
σισμένη	 συμπληρωματική	 αγωγή	 σε	 καπεσιταμπίνη.	
Όμως,	 τουλάχιστον	μερικά	δεδομένα	προτείνουν	ότι	
το	 πληθος	 των	 συμβάντων	 και	 η	 σοβαρότητα	 τους	
όταν	αυτό	δίνεται	μετά	από	πεντε	κυκλους	5-FU/LV	
ειναι	 αυξημένα	 [53	 ].	 Ο	 μηχανισμός,	 ο	 βασιζόμενος,	
υποκινούμενος	αυτής	της	συγκεκριμένης	αλληλουχίας	
επιδείνωσης	τοξικότητας	είναι	ασαφής.

UFT.	Η	σχετική	αποτελεσματικότητα	του	UFT	σε	σύ-
γκριση	με	την	παρεντερική	μελέτη	χορηγησης	5-FU/LV	
αναδείχτηκε	στην	μελέτη	NSABP	C-06,	στην	οποία	1608	
ασθενείς	με	εκτομημένο	στάδιο	ΙΙ	και	ΙΙΙ	του	καρκίνου	

Επικουρική	χημειοθεραπεία
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του	παχέος	εντέρου	ήταν	τυχαιοποιημένοι	να	λάβουν	
bolus	εβδομαδιαίο	5-FU	με	υψηλή	δόση	LV	(για	24	αντί	
για	το	συνηθισμένο	32	εβδομάδες)	ή	UFT	συν	από	το	
στόμα	LV	/	πέντε	35	ημερών	κύκλοι	)	[54].	Δεν	υπήρχαν	
σημαντικές	διαφορές	στα	ποσοστά	με	παρακολούθη-
ση	5	χρόνων,	των	DFS	(68	έναντι	67	τοις	εκατό	για	UFT	
και	5-FU/LV,	αντιστοίχως)	και	της	συνολικής	επιβίω-
σης	(79	τοις	εκατό	σε	αμφότερες	ομάδες).	

Αν	και	το	UFT	είναι	ευρύτερα	διαθέσιμο	στην	Ευρώ-
πη	και	Ασία,	δεν	είναι	διαθέσιμο	στις	Ηνωμένες	Πολι-
τείες	της	Αμερικής.

	 Για	ασθενείς	με	 εκτομημένο	καρκίνο	του	παχέος	
εντέρου	 οι	 οποίοι	 πρόκειται	 να	 λάβουν	 αγωγή	 βα-
σισμένη	 στο	 5FU,	 συμπληρωματικής	 χημειοθεραπείας	
(π.χ.	χωρίς	οξαλιπλατίνη	),	η	καλύτερη	συμπληρωμα-
τική	αγωγή	δεν	είναι	οριστικά	καθορισμένη.	Αν	και	οι	
περισσότερες	 μελέτες	 αναδεικνύουν	 το	 όφελος	 από	
το	 5-FU/LV	 χρησιμοποιώντας	 ως	 βάση	 την	 αγωγή	
κατα	 ΜΑΥΟ	 (	 καθημερινή	 θεραπεία	 για	 5	 ημέρες,	 1	
φορά	ανά	μήνα)	το	ευνοϊκότερο	προφίλ	τοξικότητας	
της	εβδομαδιαίας	RPMI	αγωγής	(4	σχηματα	από	5-FU	
500mg/m2	συν	LV	500mg/m2	αμφότερα	δοσμένα	για	6	
από	8	εβδομάδες)	έχει	οδηγήσει	πολλούς	να	θεωρούν	
αυτή	την	προτιμήτεα	αγωή	[41].	

Η	παρατεταμένη	έγχυση	με	5-FU	μόνο	(	τρία	σχή-
ματα	 θεραπείας	 αποτελούμενα	 από	 250mg/m2	 ανά	
ημέρα	για	56	από	63	ημέρες	)	και	η	βραχεία	έγχυση	με	
5-FU/LV	 η	 de	Gramont	αγωγή,	 (πίνακας	 3)	παρέχουν	
ογκολογικές	εκβάσεις	οι	οποίες	είναι	τουλάχιστον	εξί-
σου	 καλές	 και	 λιγότερο	 τοξικές	 σε	 σύγκριση	 με	 την	
bolus	χορήγηση	του	5-FU/LV.	Όμως	είναι	ασαφές	αν	η	
προστιθέμενη	ενόχληση	και	το	κόστος	από	μία	κεντρι-
κή	φλεβική	γραμμή	και	περιπατητική	έγχυση	αντλίας	η	
η	νοσηλεία	είναι	δικαιολογημένη	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	
είναι	να	λάβουν	μία	αγωγη	μη	βασισμένη	στην	οξαλι-
πλατίνη.

Η	από	του	στόματος	φλουοροπιριμιδίνες	καπεσι-
ταμπίνη	και	UFT	είναι	τουλάχιστον	όσο	αποτελεσμα-
τικές	όσο	η	bolus	εγχυση	5-FU	συν	LV.	Όμως,	οικονομι-
κές	πολιτικές	για	από	του	στόματος	κυτταροτοξικούς	
παράγοντες	όπως	 η	 καπεσιταμπίνη	ποικίλουν	 κατά	
πολύ	μεταξύ	χωρών.	Το	υψηλότερο	κόστος	της	καπε-
σιταμπίνης	(ιδιαίτερα	ανάμεσα	σε	ασθενείς	καλυμμέ-
νους	στις	Η.Π.Α.	με	προγράμματα	Medicare	(ιατρικής)	
φροντίδας)	 [55]	 συγκρινόμενο	 με	 IV	 5-FU	 βασισμένες	
αγωγές	 (	 οι	 οποίες	 είναι	 τυπικά	 καλυμένες	 από	 το	
ασφαλιστικο	συστημα	)	ειναι	ενα	σοβαρό	στοιχειό	για	
τον	ογκολόγο	στην	επιλογή	της	θεραπείας	για	μεμο-
νωμένους	ασθενείς.	

Πίνακας 3.		Χημειοθεραπευτικά	σχήματα	καρκίνου	πα-
χέος	εντέρου

OXALIPLATIN	–	Η	οξαλιπλατίνα	είναι	το	μόνο	πλα-
τίνουχο	τύπου	φάρμακο	με	δραστηριότητα	στον	καρ-
κίνο	 του	 παχέος	 εντέρου,	 Χρησιμοποιείται	 μόνο	 σε	
συνδυασμό	με	μια	φλουοροπρυριμιδίνη.

MOSAIC	 μελέτη	 (	πινακας	 3	 ):	 Το	Όφελος	 με	 την	
πρόσθεση	 οξαλιπλατίνης	 σε	 5-FU/LV	 πρώτα	 διαπι-
στωθηκε	στην	μέλετη	MOSAIC,	όπου	τυχαιοποιημένα	
αναθέτησαν	2246	ασθενείς	με	εκτομημένο	στάδιο	ΙΙ	(40	
τοις	εκατό)	ή	ΙΙΙ	καρκίνου	παχέος	εντέρου	σε	6	μηνών	
πρόγραμμα	από	1	από	τα	ακόλουθα	[56,57]:	

•	 De	gramont	σχημα	(LV	200mg/m2	σαν	μια	2ωρη	
έγχυση,	 ακολουθούμενη	 με	 bolus	 5-FU	 400mg/m2	 και	
μετα	μια	22ωρη	έγχυση	από	5-FU	600mg/m2,	κάθε	2	
εβδομάδες.

•	 Η	 ίδια	 αγωγή	 των	 5-FU/LV	 συν	 οξαλιπλατίνη	
(85mg/m2	 ημέρα	 1	 κάθε	 14	 ημέρες,	 η	 επονομαζόμενη	
FOLFOX4	(πίνακας	4).

Σε	μια	διάμεση	παρακολούθηση	82	μηνών,	η	5χρονη	
DFS	(το	πρωτεύον	καταληκτικό	σημείο)	ήταν	σημαντικά	
ανώτερη	με	 FOLFOX	 (73	 έναντι	67	τοις	 εκατό,	 hazard	
ratio	0,8	).	

Επιπροσθέτως,	τα	ποσοστά	συνολικης	εξάχρονης	
επιβίωσης	ήταν	επίσης	σημαντικά	υψηλότερα	και	σε	



254

όλους	τους	ασθενείς	(79	έναντι	76	τοις	εκατό	HR	0,84,	
ρ	=	0,046)	και	σε	εκείνους	με	στάδιο	ΙΙΙ	νοσου	(73	έναντι	
69	τοις	εκατό,	HR	0,80,	ρ	=	0,023),	αλλά	όχι	σε	ασθένεις	
με	σταδίο	ΙΙ.

Ανάμεσα	 σε	 ασθενείς	 με	 ασθενεια	 στάδιου	 ΙΙΙ,	 η	
πιθανότητα	να	παραμείνεις	 ελεύθερος	από	 ένα	DFS	
συμβάν	 (	 υποτροπή	 ή	 θάνατος)	 στα	 5	 χρόνια	 ήταν	
σημαντικά	υψηλότερο	με	το	FOLFOX	(	66	έναντι	59	τοις	
εκατό,	HR0,78,	ρ	=	0,05)	ενώ	αυτό	δεν	ήταν	σημαντι-
κά	διαφορετικό	σ’	εκείνους	τους	ασθενείς	με	ασθένεια	
σταδίου	ΙΙ	(84	έναντι	80	τοις	εακτό,	HR	0,84	ρ	=	0,258).	
Σε	 μία	 διερευνητική	 ανάλυση,	 υπήρχε	 μία	 μεγαλύτε-
ρη	 απόλυτη	 διαφορά	στο	DFS	 η	 οποία	 ευνοούσε	 το	
FOLFOX	στην	 υποομάδα	 του	 σταδίου	 ΙΙ	 ασθενών	 με	
υψηλό	ρίσκο	όγκων,	αλλά	δεν	ήταν	στατιστικά	σημα-
ντικό	(82	έναντι	75	τοις	εκατό	HR	0,72).	

Εμπύρετη	ουδετεροπενία	(1,8	έναντι	0,2	τοις	εκατό)	
και	βαθμού	3	έως	4	διάρροια	(10,8	έναντι	6,6	τοις	εκα-
τό)	ήταν	περισσότερο	κοινές	με	FOLFOX	[56].	Αν	και	κά-
ποιος	τύπος	περιφερικής	νευροπάθειας	ανέπτυχθηκε	
σε	92	τοις	εκατό	των	ασθενών	που	λαμβάναν	FOLFOX,	
ήταν	σοβαρή	(βαθμός	3)	σε	μόνο	13	τοις	εκατό	και	γε-
νικά	αναστρέψιμη.	Στους	48	μήνες	παρακολούθησης,	
βαθμός	1,	2	ή	3	νευροπάθειας	παρατηρήθηκε	στο	12,3	
και	0,7	τοις	εκατό	των	ασθενών,	αντιστοίχως	[57].	

NSABP	C-07	μελέτη

Καλύτερες	εκβάσεις	(αποτελέσματα)	με	οξαλιπλα-
τίνη	επίσης	αναφέρθηκαν	στο	NSABP	C-07,	οι	οποίες	
τυχαία	ανατέθησαν	2407	ασθενείς	με	στάδιο	ΙΙ	(29	τοις	
εκατό)	ή	ΙΙΙ	καρκίνο	παχέος	εντέρου	σε	3	κύκλους	από	
εβδομαδιαίο	 bolus	 5-FU/LV	 (αγωγή	 RPMI)	 με	 ή	 χωρίς	
οξαλιπλατίνη	 (85mg/m2	στις	 εβδομάδες	 1,3	 και	 5	της	
κάθε	όγδοης	εβδομάδας	του	κύκλου,	FLOX)	[58].	H	DFS	
μετα	απο	τεσσερα	χρονια	ανεδειξε	οτι	το	σχημα	FLOX	
ηταν	 σημαντικά	 ευνοημένο	 (73	 έναντι	 67	 τοις	 εκατό,	
HR	0.80)	 [58],	και	υπήρχε	μία	τάση	προς	την	καλύτε-
ρη	επιβίωση	στην	ομάδα	της	οξαλιπλατίνης	(5	χρόνια	
επιβίωση	80	έναντι	78	τοις	εκατό,	HR	0,85)	[59].	

Η	τοξικότητα	ήταν	εξέχουσα	και	στις	2	ομάδες.	Η	
νοσηλεία	 σε	 νοσοκομείο	 για	 διάρροια	 ή	 αφυδάτωση	
ήταν	απαραίτητη	σε	51	ασθενείς	που	λάμβαναν	FLOX	
και	28	από	την	ομάδα	ελέγχου	(5,5	έναντι	3	τοις	εκατό,	
ρ	=	0,08	).	Ενώ	ο	κίνδυνος	θανάτου	εντός	60	ημερών	
από	την	έναρξη	της	θεραπείας	ήταν	1,2	τοις	εκατό	συ-
νολικά	και	παρόμοια	και	στις	2	ομάδες,	4	θάνατοι	με	
την	ομάδα	του	FLOX	όπου	κατευθείαν	αποδόθησαν	σε	
εντεροπαθεια	προκαλούμενη	απο	την	χημειοθεραπεία,	
έναντι	1	στην	ομάδα	ελέγχου.	Βαθμού	3	ή	4	εμετός	(13	

έναντι	9	τοις	εκατό)	και	βαθμού	3	νευροαισθητηριακή	
τοξικότητα	(8,2	έναντι	0,2	τοις	εκατό)	ήταν	επίσης	ση-
μαντικά	περισσότερο	κοινά	με	το	σχήμα	FLOX.

Βασισμένος	ως	επί	το	πλείστον	επί	των	αποτελε-
σμάτων	της	μελέτης	MOSAIC	η	οξαλιπλατίνη	εγκρίθη-
κε,	σε	συνδυασμό	με	εγχεόμενο	5-FU/LV,	ως	συμπλη-
ρωματική	θεραπεία	του	εντελώς	εκτομημένου	σταδίου	
ΙΙΙ	καρκίνο	του	παχέος	εντέρου.	Η	οξαλιπλατίνη	συν	
το	εβδομαδιαίο	bolus	5-FU/LV	βασισμένη	αγωγή	(FLOX)	
εμφανίζεται	 περισσότερο	 τοξική	 από	 συνδυασμούς	
με	 εγχεόμενο	 5-FU/LV	 (π.χ.	 FOLFOX).	 Επιπλέον,	 στον	
καθορισμό	τηςβέλτιστης	θεραπείας	για	την	μεταστα-
τικής	νόσο	οι	bolus	αγωγές	οι	οποίες	είναι	παρόμοιες	
με	το	FLOX	έχουν	αποδειχθεί	να	είναι	κατώτερες	του	
FOLFOX	λ.χ.	στις	TREE	μελέτες	[60].	

Γι’	 αυτούς	 τους	 λόγους,	 είναι	 προτιμητέο	 το	
FOLFOX	εφόσον	η	περιπατητική	θεραπεία	με	έγχυση	η	
η	νοσηλεία	είναι	εφικτή.	Για	συμπληρωματική	θεραπεία	
του	σταδίου	ΙΙΙ	του	παχέος	εντέρου	καρκίνου	από	το	
NCCN	 θεωρείται	ως	προτιμήτεα	 αγωγή	 η	 αγωγή	 με	
βάση	το	5-FU/LV	είτε	με	καπεσιταμπίνη	[45].	

Ενώ	το	FOLFOX	4	ήταν	η	χρησιμοποιουμένη	αγω-
γή	 στην	 συμπληρωματική	 μελέτη	 εγγραφής,	 πολλοί	
ογκολόγοι	 χρησιμοποιούν	 τροποποιημένο	 FOLFOX6	
(πίνακας	6)	διότι	δεν	απαιτεί	την	δεύτερη	ημέρα	bolus	
από	λευκοβορίνη.	Τροποποιημένο	FOLFOX	7	(πίνακας	
7)	εξαλείφει	το	bolus	5-FU	εντελώς	και	είναι	λιγότερο	
μυελοτοξική.

Καπεσιταμπίνη	συν	οξαλιπλατίνη.

Όπως	 σημειώθηκε	 ανωτέρω,	 από	 του	 στόματος	
δραστικές	φλουοροπυριμιδίνες	όπως	η	καπεσιταμπί-
νη	 προσφέρουν	 μεγαλύτερη	 ευκολία.	 Ο	 συνδυασμός	
της	 καπεσιταμπίνης	 (1000mg/m2	 2φορές	 ημερησίως	
για	14	ή	από	κάθε	κυκλο	21	ημέρων	συν	οξαλιπλατίνη	
130mg/m2	 IV	 την	 1η	 ημέρα),	 μια	 αγωγή	 ονομαζόμενη	
XELOX	(ΠΙΝΑΚΑΣ	3	),	κατευθείαν	συνεκρίθη	σε	στάνταρ	
IV	bolus	5-FU/LV	σε	μία	φάση	ΙΙΙ	μελέτη	με	συμμετοχή	
1886	ασθενών	με	 καρκίνο	 του	παχέος	 εντέρου	στά-
διου	ΙΙΙ	[61].	Το	σκέλος	ελέγχου	του	5-FU/LV	ήταν	είτε	
το	ΜΑΥΟ	(425mg/m2	5-FU	και	20mg/m2	LV	ημερησίως	
απο	την	1η	έως	την	5η	ημερα,	1	φορά	ανά	μήνα)	ή	RPMI	
αγωγή	(5-FU	και	LV	η	κάθε	μία	500mg/m2,	εβδομαδιαία	
για	6	ή	κάθε	8	εβδομάδες)	κατά	την	κρίση	του	κάθε	
κέντρου.

Μετα	από	ένα	διάμεσο	57μηνο	παρακολούθησης,	η	
DFS	ήταν	σημαντικά	ανώτερη	με	XELOX	από	με	bolus	
5-FU/LV	(HR	για	DFS	0,80,	95%	CI	0,69	έως	0,93	τριών	
χρόνων	DFS	από	71	έναντι	67	τοις	εκατό)	[61].	

Επικουρική	χημειοθεραπεία
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Το	XELOX	συσχετίσθηκε	με	λιγότερη	βαθμου	3	ή	4	
ουδετεροπενία	(9	έναντι	16	τοις	εκατό)	εμπύρετη	ου-
δετεροπενία	(<	1	έναντι	4	τοις	εκατό),	στοματίτιδα	(<1	
έναντι	9	τοις	εκατό)	και	αλωπεκίαση	(4	έναντι	20	τοις	
εκατό)	αλλά	περισσότερη	νευροτοξικότητα	(78	[11	τοις	
εκατό	βαθμός	3	ή	4]	τοις	εκατό),	βαθμου	3	σύνδρομο	
χεριών	–	ποδιών	(5	έναντι	<	1	τοις	εκατό)	και	βαθμός	
3	 ή	 4	 θρομβοπενία	 (5	 έναντι	 1τοις	 εκατό)	 από	 bolus	
5-FU/LV	[61,62].	Συγκρινόμενη	με	την	αγωγή	ΜΑΥΟ,	το	
XELOX	συσχετίσθηκε	με	λιγότερο	βαθμό	3	ή	4	GI	ανεπι-
θύμητες	ενέργειες.	Το	αντίθετο	ήταν	αληθινό	όταν	το	
XELOX	συνεκρίθη	με	την	αγωγή	RPMI	(λιγότερο	βαθμό	
3	ή	4	GI	συμβάντα	με	XELOX,	αλλά	περισσότερα	αιμα-
τολογικά	συμβάντα)	[].	

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Μελέτες	επικουρικής	θεραπείας

Τα	ποσοστά	βαθμού	3	ή	4	GI	συμβάντα	με	XELOX	
ήταν	 σημαντικά	 υψηλότερα	 σε	 ασθενείς	 πάνω	 από	
την	ηλκία	των	65.

Το	FOLFOX	είναι	μία	πλατέως	αποδεκτή	στάνταρ	
αγωγή	για	εκτομημένο	στάδιο	ΙΙΙ	του	καρκίνου	του	πα-
χέος	 εντέρου,	 τα	αποτελέσματα	 είναι	ανώτερα	από	
το	5-FU/LV	μόνο.

Το	 σχημα	 FLOX	 είναι	 περισσότερο	 τοξικό	 αλλά	 θα	
μπορούσε	να	θεωρηθεί	σαν	εναλλακτική	λύση	αν	μία	πε-
ριπατητική	αντλία	έγχυσης	η	η	νοσηλεία	του	ασθενούς	
για	δυο	ημέρες	όσο	διαρκεί	η	θεραπεία	δεν	είναι	εφικτά.	

Το	XELOX	είναι	μία	λογική	εναλλακτική	λύση	αλλά	
ίσως	να	 είναι	πιο	 τοξικό	από	το	 FOLFOX.	 Επιπλέον,	
η	απόφαση	να	χρησιμοποιήσεις	XELOX	δεν	εξαλείφει	
την	 ανάγκη	 για	 μία	 κεντρική	 γραμμή.	 Ένας	 σημαντι-
κός	αριθμός	ασθενών	αναφέρουν	τοπικό	πόνο	όταν	η	
οξαλιπλατίνη	εγχέεται	διαμέσου	περιφερικής	φλέβας	
και	πολλά	κέντρα	συνήθως	εγχέουν	το	φάρμακο	δια-
μέσου	κεντρικής	γραμμής.

ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ 

Το	όφελος	της	ιρινοτεκάνης	βασισμένο	σε	συμπλη-
ρωματικές	αγωγές	είναι	αναπόδεικτο.

Η	πιο	πρόσφατη	μελέτη	(CALGB	89803	πινακας	4)	
τυχαιοπήεισαι	 1264	 ασθενείς	 με	 εκτομημένο	 στάδιο	
ΙΙΙ	του	καρκίνου	του	παχέος	εντέρου	σε	εβδομαδιαίο	
bolus	LV	συν	5-FU	χωρίς	ή	με	ιρινοτεκάν	(η	IFL	αγωγή)	
[63].	Ούτε	η	DFS,	ούτε	η	συνολική	επιβίωση	ήταν	κα-
λύτερη	με	το	 IFL,	και	υπήρχαν	σημαντικά	υψηλότερα	
ποσοστά	βαθμού	3	 ή	 4	ουδετεροπενίας	 (43	 έναντι	 5	
τοις	εκατό)	εμπύρετης	ουδετεροπενίας,	και	θάνατων	
σχετιζόμενα	με	τη	θεραπεία	(2,8	έναντι	1	τοις	εκατό).

Η	αγωγή	FOLFIRI	(ιρινοκετάνη)	συν	βραχυπρόθεσμο	
εγχεόμενο	 5-FU/LVέχει	 μελετηθεί	 σε	συμπληρωματική	
αγωγή	σε	δύο	μελέτες:

•	 Το	πολύκεντρικο	PETAC6-3	ανέθεσε	3278	ασθε-
νείς	 με	 εκτομημένο	 καρκίνο	παχέος	 εντέρου	 (71	 τοις	
εκατό	στάδιο	ΙΙΙ)	σε	βραχυπρόθεσμο	εγχεόμενο	5-FU/
LV	με	ή	χωρίς	ιρινοτεκάν	(180mg/m2)χορηγουμενα	την	
πρώτη	 μέρα	 κάθε	 14	 ημέρες	 [64].	 Σε	 μια	 αναφορά	 η	
οποία	κάλυψε	τους	2094	ασθενείς	με	ασθένεια	στάδι-
ου	ΙΙΙ,	η	πρόσθεση	του	ιρινοτεκάν	δεν	καλυτέρευσε	ση-
μαντικά	ούτε	την	5χρονη	DFS	(57	έναντι	54	τοις	εκατό)	
ούτε	την	συνολική	επιβίωση	(74	έναντι	71	τοις	εκατό).

•	 Η	παρόμοια	σχεδιασμένη	μελετή	ACCORD	τυ-
χαιοποιησε	400	ασθενείς	με	στάδιο	ΙΙΙ	ή	στάδιο	ΙΙ,	με	
συνηπαρχουσα	 διατρηση	 η	 αποφραξη,	 καρκίνο	 του	
παχέος	 εντέρου	 στα	 δύο	 ίδια	 σκέλη	 θεραπείας	 [65].	
Η	τριών	ετων	DFS	και	η	συνολική	επιβίωση	δεν	ήταν	
σημαντικά	καλύτερα	με	FOLFIRI.	Όμως,	υπήρχαν	σημα-
ντικές	ανισορροπίες	μεταξύ	των	ομάδων	για	σπου-
δαίους	προγνωστικούς	παράγοντες	οι	οποίοι	μπορει	
να	συνεισφέραν	σε	μια	χειρότερη	έκβαση	στην	ομάδα	
που	ελάμβανε	ιρινοτεκάν.	

Η	χορήγηση	ιρινοτεκανης	ως	συμπληρωματικής	χη-
μειοθεραπείας	δεν	μπορεί	 να	θεωρηθεί	 μία	στάνταρ	
προσέγγιση	 για	ασθενείς	που	απαιτούν	συμπληρω-
ματική	θεραπεία	για	εκτομημένο	καρκίνο	παχέος	εντέ-
ρου.	

BEVACIZUMAB – AVASTIN 

Η	 μπεβασιζουμαμπη	 είναι	 ενα	 ανθρωποποιημένο	
μονοκλωνικό	αντίσωμα	που	στοχεύει	τον	παράγοντα	
ανάπτυξης	του	αγγειοενδοθηλίου	(VEGF),	ο	οποίος	εί-
ναι	ένας	κυρίαρχος	παράγοντας	που	ελέγχει	την	νε-
οαγγειογένεση	του	όγκου.	

Προσθέτοντας	 Bevacizumab	σε	 αγωγές	που	περιέ-
χουν	5-FU,	LV	και	 Ιρινοτεκάν	ή	οξαλιπλατίνη	βελτιώνει	
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τις	 εκβάσεις	 σε	ασθενείς	 με	 μεταστατικό	 καρκίνο	 του	
παχέος	 εντέρου,	 μολονότι	 το	 κόστος	 της	 θεραπείας,	
συσχετισμένης	με	τις	παρενέργειες	(	όπως	αιμορραγία,	
υπέρταση,	 διάτρηση	 εντέρου	και	θρομβοεμβολικά	συμ-
βάντα).	

Το	 όφελος	 προσθέτοντας	 Bevacizumab	 σε	 χημει-
οθεραπεία	 βασισμένη	 στην	 οξαλιπλατίνη	 –ελέχθη-
κε	στην	μελετη	NSABP	C-08,	το	οποίο	ενέγραψε	2672	
ασθενείς	με	στάδιο	ΙΙ	(25	τοις	εκατό)	ή	ΙΙΙ	καρκίνο	του	
παχέος	εντέρου	[66,67].	Το	πειραματικό	σκέλος	έλαβε	
Bevacizumab	 (5mg/kg	 κάθε	 2	 εβδομάδες)	 ταυτόχρονα	
με	Folfox	για	6	μήνες	και	μετά	σαν	μονοθεραπεία	για	
ένα	επιπρόσθετο	εξάμηνο.	Το	σκέλος	ελέγχου	αποτε-
λουνταν	απο	6	μήνες	FOLFOX	μόνο.

Η	 ομάδα	 που	 ελαβε	 Bevacizumab	 είχε	 σημαντικά	
υψηλότερα	ποσοστά	υπέρτασης,	τραύματος,	επιπλο-
κων,	 αλγους,	 πρωτεϊνουρίας	 και	 σύνδρομο	 χεριών	
–	ποδιών,	αλλά	όχι	γαστροεντερική	διάτρηση,	αιμορρα-
γία,	αρτηριακά	ή	φλεβικά	θρομβωτικά	συμβάντα	ή	θά-
νατο	[67].	Δυστυχώς	δεν	υπήρχε	σημαντικό	όφελος	για	
την	πρόσθεση	του	Bevacizumab	(τρίχρονο	DFS	77	έναντι	
76	τοις	εκατό,	HR	0,89	/	95%	CI	0,76	σε	1,04)	[68].	

Δε	υπήρχαν	επίσης	αποδεικτικά	στοιχεία	να	προ-
τείνουν	ότι	οι	ασθενείςπου	ελαβαν	bevacizumab	είχαν	
μια	χειρότερη	έκβαση	(π.χ.	υψηλότερο	ποσοστό	μετα-
στατικής	νοσου,	πολλαπλες	μεταστασεις,	φτωχότερη	
επιβίωση	μετά	από	την	υποτροπή).	

Αυτή	 το	 εύρημα	 (πόρισμα)	 αντικρούει	 προκλινικά	
δεδομένα	που	αυξάνουν	την	πιθανότητα	ότι	 η	ανα-
στολή	της	αγγειογένεσης	 ίσως	 επιταχύνει	 την	μετα-
στατική	 συμπεριφορά.	 Όμως,	 η	 παρακολούθηση	 σ’	
αυτή	την	μελέτη	ήταν	σχετικά	βραχεια.

Μια	 δεύτερη	 μελέτη,	 η	 Ευρωπαϊκή	 AVANT	 μελέτη	
(μια	τυχαιοποιημένη	σύγκριση	του	FOLFOX4	με	και	χω-
ρίς	Bevacizumab	και	XELOX	συν	Bevacizumab)	ολοκλή-
ρωσε	την	εισαγωγη	των	ασθενων	στα	μέσα	του	2007.	
Σε	μια	προκαταρτική	αναφορά	παρουσίασε	στο	2011	
ASCO	GI	Καρκίνου	Συμπόσιο,	οι	αδθενεις	που	ελαβαν	
12	 μήνες	 αγωγη	 αποτελουμενη	 από	 Bevacizumab	 σε	
συνδυασμό	με	είτε	FOLFOX	είτε	XELOX	δεν	ειχαν	πα-
ραταση	ουτε	της	DFS	ή	της	συνολική	επιβίωσης	όταν	
συγκρίθηκαν	με	την	χημειοθεραπεία	μόνη	[69].	

Η	προσθηκη	του	Bevacizumab	στην	χημειοθεραπεία	
δεν	μπορεί	να	θεωρηθεί	μία	στάνταρ	προσέγγιση	για	
σθενείς	που	απαιτούν	συμπληρωματικη	χημειοθερα-
πεία	του	παχέος	εντέρου.	

CETUXIMAB 

Το	cetuximab	είναι	ένα	χιμαιρικό	μονοκλωνικό	αντί-
σωμα	το	οποίο	στοχεύει	στον	υποδοχεα	του	επιδερ-

μικου	αυξητικου	παράγοντα	(	EGFR	)	:	το	όφελος	αυ-
τού	του	φαρμάκου	στον	μεταστατικό	καρκίνο	παχέος	
εντέρου	είναι	περιορισμένο	σε	ασθενείς	των	οποίων	
οι	όγκοι	εκφράζουν	τον	χωρις	μετταλαξη	(wild)	τύπο	
γονιδιου	Κ	–	ras.	

Το	Όφελος	από	την	προσθηκη	του	Cetuximab	στην	
συμπληρωματικη	 χημειοθεραπεια	 απευθύνθηκε	 στην	
NO147	μελέτη,	στην	οποία	σθενείς	με	εκτομημένο	καρ-
κίνο	στάδιου	 ΙΙΙ	 του	παχέος	 εντέρου	 (1760	από	τους	
οποίους	είχαν	wild	type	Κ	–	ras	και	658	με	Κ	–	ras	μεταλ-
λαγμένους	όγκους)	ήταν	τυχαιοποιημένοι	σε	FOLFOX	με	
ή	χωρίς	Cetuximab	[70,71].	Η	μελέτη	κλείσθηκε	πρόωρα	
αφού	διαπιστώθηκε	σε	μία	ενδιάμεση	ανάλυση	ότι	κα-
μία	ομάδα	ασθενών	δεν	επωφελήθηκε	από	την	προ-
σθηκη	 Cetuximab.	 Στην	 πραγματικότητα,	 ανάμεσα	 σε	
ασθενείς	με	Κ	–	ras	μεταλλαγμένους	όγκους,	η	πρόσθε-
ση	 του	 Cetuximab	 στο	 FOLFOX	 σημαντικά	 διατάραξε	
το	 DFS	 και	 υπήρχε	 επίσης	 μία	 τάση	προς	 χειρότερη	
συνολική	επιβίωση	σ’	αυτή	την	ομάδα	επίσης.

ADJUVANT RT – ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ RT

Συνήθως	δεν	θεωρείται	η	ακτινοθεραπεια	ως	συ-
μπληρωματικη	αγωγη	για	εκτομημένο	καρκίνο	του	πα-
χέος	εντέρου.	Αυτό	είναι	σε	αντίθεση	με	ασθενείς	με	
καρκίνο	του	ορθού,	μέσα	στην	οποία	στην	αποτελε-
σματική	συμπληρωματική	θεραπεία	για	αμφότερη	δι-
ατοιχωματική	νοσο	η	με	θετικους	λεμφαδενες	συμπε-
ριλαμβάνει	την	RT.	Η	τοπική	υποτροπή	είναι	περισσό-
τερο	συχνή	στον	καρκίνο	του	ορθού	οφειλόμενη	στην	
τοπική	 ανατομία	 και	 στη	 δυσκολία	 να	αποκτήσουμε	
ορια	επαρκους	εκτομής.

Όμως,	 στον	 καρκίνο	 του	 παχέος	 εντέρου,	 αυξά-
νοντας	το	στάδιο	αποτελει	προβλέπτικο	παραγοντα	
για	τοπική	αποτυχία	[77-79],	όπως	ειναι	και	η	ανατο-
μική	τοποθεσία:	

•	 	Το	κατιον	και	ανιον	τμημα	του	παχέος	εντέρου	
θεωρούνται	ανατομικά	«ακίνητες»	κατασκευές.	
Οι	ανατομικοί	περιορισμοί	προκαλούμενοι	από	
την	στενή	εγγύτητα	αυτών	των	τμημάτων	του	
εντέρου	 σε	 οπισθοπεριτοναϊκούς	 ιστούς	 ίσως	
αποκλείσουν	 την	 εκτεταμενη	 εκτομή	 αυξάνο-
ντας	τον	κίνδυνο	υπολειμματικής	ασθένειας	και	
τοπικής	αποτυχίας.

•	 	Το	μέσο	συγμοειδές	και	το	μέσο	εγκάρσιο	παχυ	
έντερον	δεν	είναι	σταθερές	δομές,	και	ένα	ευρύ	
περιθώριο	εκτομης	του	μεσεντέριου	είναι	συνή-
θως	εφικτό.	Εν	την	απουσία	της	προσκόλλησης	
του	ογκου	σε	τοπικά	όργανα,	τοπική	αποτυχία	
σ’	αυτές	τις	θέσεις	είναι	ασυνήθιστες.

Επικουρική	χημειοθεραπεία



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ	ΧΡΟΝΙΚΑ,	ΤΟΜΟΣ	74,	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ	2,	2012 257

•	 	Ποσοστά	 τοπικής	αποτυχίας	 για	 όγκους	που	
προκύπτουν	 στο	 τυφλό	 έντερο,	 στην	 ηπατική	
και	σπληνική	καμπή	ή	στο	εγγύς	και	άπω	σιγ-
μοειδές	ποικίλουν,	εξαρτωντασι	από	την	συμ-
μετοχη	του	μεσεντεριού,	το	μέγεθος	της	πρω-
ταρχικής	ασθένειας	και	την	επάρκεια	(καταλλη-
λότητα)	των	περιθωρίων.	

Τα	 κάτωθι	 δεδομένα	 προτείνουν	 ότι	 επιλεγμένοι	
ασθενείς	 με	 καρκίνο	 του	 παχέος	 εντέρου	 οι	 οποίοι	
είναι	 σε	 υψηλό	 κίνδυνο	 για	 τοπική	 υποτροπή	 (π.χ.	
νοσος	 εντοπιζομενη	 στο	ανιων	 η	 κατιων	 τμημα	 του	
παχέος	εντέρου,	θετικα	ορια	εκτομής	),	ή	Τ4	ασθένεια	
ενδεχομένως	να	επωφεληθούν	από	την	χορηγηση	συ-
μπληρωματικης	RT.

Αναδρομικες	 σειρές	 απο	 μεμωνομενα	 ιδρυματα	
προτείνουν	οτι	τα	ποσοστά	και	οι	αναλογίες	αποτυ-
χίας	 της	 χειρουργικης	 εκτομης	 για	 υψηλού	 κινδύνου	
ασθενείς	 μετά	 από	 εκτομή	 μόνο,	 είναι	 τουλάχιστον	
30%	 και	 ότι	 αυτός	 ο	 κίνδυνος	 μπορεί	 να	 ελαττωθεί	
ουσιωδώς	με	την	χορηγηση	συμπληρωματικης	RT	[78,	
80-82].	

Στη	μέγαλυτερη	μελετη,	171	ασθενείς	με	υψηλού	κιν-
δύνου	 πληρους	 εκτομημενου	 καρκινου	 υπέβληθησαν	
σε	RT	(Τ4N0	όγκοι,	Τ3Ν+	σε	σημεία	άλλα	από	το	μεσο-
σιγμοειδές,	μεσοεγκάρσιο	παχύ	έντερο	και	τυφλό,	και	
επιλεγμένοι	ασθενείς	με	υψηλόυ	κίνδυνου	Τ3ΝΟ	νοσο	
και	 με	 ορια	 εκτομης	 κατω	 του	 ενος	 εκατοστου	 [81].	
Ταυτόχρονη	 χημειοακτινοθεραπεία	 (ως	 επί	 το	 πλεί-
στον	 5-FU	 τις	 ημέρες	 1	 έως	 3	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
πρώτης	και	της	τελευταίας	εβδομάδας	της	RT)	χορη-
γηθηκε	σε	 68	ασθενείς.	 Τα	αποτελέσματα	από	αυτή	
την	ακτινοβολημένη	ομάδα	συνεκρίθησαν	με	ένα	ιστο-
ρικό	τεράστιο	από	395	ασθενείς	από	παρόμοια	Τ	και	
Ν	στάδιο	οι	οποίοι	υποβλήθηκαν	σε	χειρουργείο	μόνο	
στο	ίδιο	ίδρυμα.

Τα	τοπικά	ποσοστά	αποτυχίας	σε	ασθενείς	που	
έλαβαν	RT	και	ειχαν	Τ4ΝΟ	και	T4N+	νοσο	ήταν	7	και	
28	τοις	εκατό,	αντιστοίχως,	οι	αντίστοιχες	τιμές	για	
ασθενείς	που	υπεβλήθησαν	σε	χειρουργείο	μόνο,	ήταν	
31	και	53	τοις	εκατό.Τα	ποσοστά	της	DFS	για	Τ4ΝΟ	και	
T4N+	όγκοι	στην	ακτινοβολημένη	ομάδα	ήταν	79	και	53	
τοις	εκατό,	έναντι	63	και	38	τοις	εκατό,	αντιστοίχως,	
με	χειρουργείο	μόνο.

Καμία	 σημαντική	 διαφορα	 στην	 έκβαση	 δεν	 μπο-
ρούσε	να	καταδειχθεί	σε	ασθενείς	που	ελαβαν	ακτι-
νοθεραπεια	με	Τ3ΝΟ	και	T3N+	νοσο	χωρίς	διάτρηση	
ή	σχηματισμο	συρυγγίου.	Όμως	πολλοί	από	αυτούς	
τους	ασθενείς	παραπεμθφησαν	για	RT	εξαιτίας	ανη-
συχιών	για	την	επάρκεια	της	εκτομής,	αυξάνοντας	την	

πιθανότητα	για	την	μεροληψία	της	επιλογής	τους.	Παρ’	
όλα	αυτά,	οι	συγγραφείς	κατέληξαν	ότι	οι	ασθενείς	με	
Τ4	όγκους,	 με	διάτρηση	 η	με	σχηματισμό	αποστήμα-
τος,	με	σχηματισμο	ένος	συρίγγιου	στην	περιοχή	του	
όγκου	ή	θετικά	περιθώρια	εκτομής	όλοι	επωφελούνται	
από	μετεγχειρητικη	RT.	

Η	μόνη	διαθέσιμη	μελέτη	στις	Η.Π.Α	(ΙΝΤ)	U130,	τυ-
χαιοποιησε	222	ασθενείς	με	Τ3	Ν1-2	όγκους	του	ανιο-
ντος	η	κατιοντος	παχεος	έντερου	που	παρουσιαζαν	
εγγυτητα	η	διηθουσαν	αλλο	οργανο	σε	5-FU/λεβαμιζό-
λη	με	ή	χωρίς	συμπληρωματική	RT	[83].	Η	μελέτη	κλεί-
σθηκε	προηγούμενα	του	προγραμματισμένου	στόχου	
των	700	ασθενών	εξαιτίας	πτωχής	ανταποκρισης.

Δεν	υπήρχε	καμία	σημαντική	διαφορά	στην	πεντά-
χρονη	συνολική	επιβίωση	(62	έναντι	58	τοις	εκατό)	για	
την	χημειοθεραπεία	έναντι	της	χημειορακτινοθεραπεί-
ας	μεταξύ	των	δύο	ομάδων.

Υπήρχαν	18	τοπικές	υποτροπές	σε	κάθε	ένα	σκέ-
λος.	Εξαιτίας	της	περιορισμένης	στατιστικής	δύναμης	
δεν	υπήρχε	κανένα	οριστικό	αποτέλεσμα	όσον	αφορά	
τη	αποτελεσματικότητα	της	μετεγχειρητικής	RT	σε	αυ-
τήν	την	μελέτη.

Ο	ρόλος	της	συμπληρωματικής	RT	σε	ασθενείς	με	
εκτομημένο	καρκινο	του	παχεος	έντερο	παραμένει	μη	
καθορισμένο.	Παρ’	όλα	αυτά	τρέχουσες	συστάσεις	θε-
ραπείας	προτείνουν	ότι	η	συμπληρωματικής	RT	μπο-
ρεί	να	προσφερθεί	στις	κάτωθι	υποομάδες	ασθενών	
που	έχουν	ένα	υπολογίσιμο	κίνδυνο	τοπικής	υποτρο-
πής	το	οποίο	είναι	30	τοις	εκατό	ή	υψηλότερο:	ανιων	
η	κατιων	τμημα	του	παχέος	εντέρου,	νοσος	σταδιου	
Τ4	ή	με	θετικα	ορια	εκτομής	[45,78].	

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΔίΑΙΤΑ, ΆΣΚΗΣΗ, 
ΚΑΙ NSAIDS

Δίαιτα	 και	 άσκηση:	 Πολυπληθείς	 επιδημιολογικές	
μελέτες	υποδεικνύουν	έναν	συσχετισμό	μεταξύ	παρα-
γόντων	τρόπου	ζωής	(παχυσαρκία,	φυσική	δραστηρι-
ότητα,	δίαιτα)	και	το	ρίσκο	καρκίνο	παχέος	εντέρου.

Πρόσφατα,	 μελέτες	 έχουν	 προτείνει	 ότι	 αυτοί	 οι	
παράγοντες	 ίσως	 επίσης	 επηρεάσουν	 τον	 κίνδυνο	
υποτροπής	και	θανάτου	απο	τον	καρκίνο	μετά	από	
την	πρώτη	χειρουργική	εκτομή	του	CRC	[84-90].	Όπως	
στα	παραδείγματα.

•	 	Η	πρόταση	ότι	η	τακτική	άσκηση	ίσως	έχει	μια	
θετική	επίδραση	επί	της	επιβίωσης	ήρθε	από	την	
αναφορά	από	573	νοσοκόμες	με	στάδιο	 Ι	έως	
ΙΙΙ	CRC	[87].	Ο	κίνδυνος	του	θάνατου	συσχετι-
σμένου	 με	 τον	 καρκίνο	 ήταν	 σημαντικά	 μειω-
μένος	στις	γυναίκες	οι	οποίες	ασχολήθηκαν	με	
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την	ασκηση	πανω	απο	18	ώρες	ανά	εβδομάδα	
συγκρινόμενες	με	εκείνες	που	έκαναν	λιγότερες	
από	3	ώρες	ανά	εβδομάδα	(HR	0,39	5	χρόνων	
κίνδυνο	από	θάνατο	καρκίνου	14	έναντι	6	τοις	
εκατό).	 Παρόμοια	 συμπεράσματα	 έφθασαν	 σε	
αναφορά	από	αρενες	Επαγγελματίες	Υγείας	σε	
Μελέτη	Παρακολούθησης	[90].	

•	 	Δεδομένα	 από	 2	 τυχαιοποιημένες	 συμπληρω-
ματικές	μελέτες	CRC	θεραπείας	προτείνουν	ότι	
παχύσαρκοι	ασθενείς	είχαν	μία	σημαντικά	χει-
ρότερη	 έκβαση	 συγκρινόμενη	 με	 φυσιολογικού	
βάρους	συμμετέχοντες	[84,85].	Όμως	καμία	με-
λέτη	δεν	αξιολόγησε	ανθρωποκεντρικά	δεδομέ-
να	από	την	συμπλήρωση	της	συμπληρωματικής	
θεραπείας	και	μία	επανα-ανάλυση	δεδομένων	
από	μία	από	αυτές	τις	μελέτες	δεν	υποστηρίζει	
μία	 σχέση	 μεταξύ	 δείκτη	 μάζας	 σώματος	 και	
υποτροπή	ή	επιβίωση	απο	τον	καρκίνο	ανάμε-
σα	σε	ασθενείς	αντιμετωπιζόμενοι	για	στάδιο	
ΙΙΙ	του	καρκίνου	του	παχέος	εντέρου	[86].	

Αν	αλλαγές	η	οχι	στην	δίαιτα	μπορούν	να	τροπο-
ποιήσουν	την	πρόγνωση	σε	ασθενείς	διαγνωσμένων	
με	CRC	είναι	αναπόδεικτο.	Μια	συστηματική	ανασκό-
πηση	των	διατροφικών	παρεμβάσεων	και	 εκβάσεων	
σε	ασθενείς	με	καρκίνο	έφτασαν	στο	συμπέρασμα	ότι	
δεν	υπήρχε	μαρτυρία	ότι	η	διαιτολογική	τροποποίηση	
από	ασθενείς	με	καρκίνο	ωφέλησε	την	πρόγνωση.

Αυτά	και	άλλα	δεδομένα	υποστηρίζουν	έναν	σύν-
δεσμο	μεταξύ	του	παράγοντων	του	τρόπου	ζωής	και	
την	επιβίωση	σε	ασθενείς	με	CRC,	χωρις	ομως	ακομα	
να	μπορουν	να	στοιχειοπηειθουν	πληρως.

ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ NSAIDS

Πολυάριθμες	μελέτες	παρατήρησης	σε	τυχαιοποιη-
μένες	μελέτες	έχουν	επιδείξει	την	αποτελεσματικότητα	
της	 ασπιρίνης	 ενάντια	 στην	 ανάπτυξη	 των	 αδενω-
μάτων	 του	 παχέος	 εντέρου	 διαμέσου	 των	 δράσε-
ών	 του	 σαν	 ένας	 αναστολέας	 του	 μονοπατιού	 της	
cyclooxgenase	2	(COX-2).	

Αυτό	 το	 μονοπάτι	 είναι	 υπερεκφρασμένο	 σε	 80	
έως	85	τοις	εκατό	από	τους	ασθενεις	με	CRCs.

Μελέτες	 παρατηρήσης	 προτείνουν	 ότι	 η	 χρήση	
ασπιρίνης	και	άλλων	NSAIDS	ίσως	επίσης	καλυτερεύ-
σουν	 την	 επιβίωση	 ανάμεσα	 σε	 ασθενείς	 που	 λαμ-
βάνουν	 θεραπεία	 για	 πρώιμο	 καρκίνο	 του	 παχέος	
εντέρου	[92-94].	Σε	μία	αναφορά	ασθενών	με	CRC	οι	
οποίοι	συμνμετείχαν	στην	Μελέτη	Υγείας	Νοσοκόμων	
και	 της	 Μελέτης	 Παρακολούθησης	 Επαγγελματίων	
Υγείας	οι	ασθενεις	που	ελαμβαναν	την	ασπιρίνη	είχαν	

μια	σημαντικη,	29%	χαμηλότερη	θνησιμότητα	απο	τον	
συγκεκριμένο	καρκίνο	και	ένα	21%	χαμηλότερο	ποσο-
στο	συνολικής	θνησιμότητας	από	τους	μη	χρήστες	[93].	
Η	 μείωση	 στην	 θνησιμότητα	 ήταν	 ακόμη	 μεγαλύτερη	
ανάμεσα	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	 ξεκίνησαν	την	χρήση	
ασπιρίνης	μετά	από	την	διάγνωση	του	καρκίνου	απ’	
ότι	ανάμεσα	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	το	χρησιμοποιού-
σαν	πριν	και	το	όφελος	περιορίσθηκε	σ’	εκείνους	των	
οποίων	οι	όγκοι	υπερεκφράζαν	την	COX-2.	Τα	οφέλη	
ήταν	παρόμοια	σε	ασθενείς	που	 έλαβαν	στάνταρντ	
συμπληρωματική	χημειοθεραπεία	και	σε	εκείνους	που	
δεν	έλαβαν	και	σε	ασθενείς	με	στάδιο	Ι,	ΙΙ	και	ΙΙΙ	ασθέ-
νεια	κατα	την	διάγνωση.	

Αυτά	 τα	 δεδομένα	 προτείνουν	 ότι	 η	 ασπιρίνη	
ίσως	επηρεάσει	την	βιολογία	του	καθιερωμένου	καρ-
κίνου	του	παχέος	εντέρου,	τουλάχιστον	σε	ασθενείς	
οι	 οποίοι	 έχουν	 τον	 πρωταρχικό	 όγκο	 εκτομημένο,	
επιπρόσθέτως	 εμποδίζοντας	την	 επανεμφάνισή	του.	
Όμως	αυτά	 είναι	 δεδομένα	παρατήρησης	 και	προο-
πτική	επιβεβαίωσης	του	οφέλους	της	ασπιρίνης	σε	μια	
τυχαιοποιημένη	μελέτη	χρειάζεται	πριν	την	συσταση	
για	συνήθη	χρήση	της	ασπιρίνης,	εχοντας	και	υποψη	
και	τις	παρενεργειες	της	ασπιρινης	(π.χ.	γαστροεντε-
ρική	αιμορραγία).

Μια	μόνη	μελέτη	με	εικονικό	φάρμακο	τυχαιοποι-
ημένη	του	rofecobix	ένα	επιλεκτικό	COX-2	αναστολέα	
σε	ασθενείς	με	εκτομημένο	στάδιο	ΙΙ	ή	ΙΙΙ	του	καρκίνου	
παχέος	εντέρου	απέτυχε	να	επιδείξει	ένα	σημαντικό	
όφελος	επιβίωσης	για	το	σκελος	του	rofecobix,	αλλά	
η	 μελέτη	 ματαιώθηκε	 νωρίς	 όταν	 το	 rofecobix	 ήταν	
αποσυρθηκε	από	την	αγορά	εξαιτίας	καρδιαγγειακών	
προβλημάτων	[95].	Μόνο	2327	από	τους	7000	ασθενείς	
που	χρειαζοταν	η	μελετη	ενεγράφησαν,	και	ο	διάμε-
σος	χρόνος	έκθεσης	στο	φάρμακο	ήταν	μόνο	74	μήνες:	
μόλις	το	 1/3	των	συμμετεχόντων	έλαβε	το	φάρμακο	
για	τουλάχιστον	ένα	χρόνο.	Συνεπώς,	αυτή	η	μελέτη	
δεν	μπορεί	να	ερμηνευθεί	καθώς	αποδεικνύει	έλλειψη	
οφέλους	από	NSAIDS.	

Μια	αμερικανική	συνεργάζομενη	ομάδα	τρεχει	με-
λετη	με	εικονικό	φάρμακο	εναντι	celecobix	έναν	άλλο	
επιλεκτικό	COX-2	αναστολέας,	μελετη	που	είναι	ανοι-
χτη	για	ασθενείς	με	εκτομημένο	στάδιο	ΙΙΙ	του	παχέ-
ος	εντέρου	καρκίνο	στις	Η.Π.Α.:	οι	ασθενείς	είναι	τυ-
χαιοποιημένοι	σε	3	έναντι	6	μήνες	απότελουμενη	απο	
FOLFOX	 (πινακας	 4)	 χημειοθεραπεία,	 με	 μια	 δεύτερη,	
τυχαιοποιημένη	ανάθεση	σε	celecobix	200mg	2	φορές	
ημερησίως	ή	εικονικό	φάρμακο	[96].	Κάμποσες	μελέτες	
είναι	επίσης	σε	εξέλιξη	στην	Ευρώπη	για	να	απευθύ-
νουν	την	βέλτιστη	διάρκεια	θεραπείας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σήμερα κυρίως επικρατεί η προεγχειρητική συνδυασμένη ΧΜΘ-ΑΚΘ σε τοπικά προχωρημένο Ca ορθού. Συνδυά-
ζοντας διάφορα ΧΜΘ σχήματα με εξελιγμένη τεχνική ΑΚΘ (3D- conformal/ IMRT) τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες 
έχουν δείξει να βελτιώνουν την τοπική υποτροπή και την επιβίωση. Λόγω ότι υπάρχει μικρός αριθμός ασθενών και 
λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες, η ενδοορθική βραχυθεραπεία με διάφορους εφαρμογείς (π.χ. Novi Sad applicator), πα-
ραμένουν ακόμη σε διερευνητικό επίπεδο. Η Ακτινοθεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στην θεραπεία του καρκίνου (Ca) 
του Ορθού ως επικουρική θεραπεία (προεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά) σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία. Παρόλη 
τη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, η τοπική υποτροπή παραμένει σοβαρό πρόβλημα στους ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένο Ca ορθού όπου υπάρχει διήθηση του εντερικού τοιχώματος ή θετικοί λεμφαδένες (>Τ3 ή Ν+ νόσο). Με 
το γεγονός αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες για την συμπληρωματική θεραπεία στο 
Ca ορθού, συνδυάζοντας Ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) και Χημειοθεραπεία (ΧΜΘ). YΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ- AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Tις 
τελευταίες δεκαετίες έχουν διερευνηθεί διάφορα θεραπευτικά σχήματα για την προ-εγχειρητική ΑΚΘ (βραχύ σχήμα 
- 5 ημέρες x 5 Gy ανά ημέρα, μακρύ σχήμα - 25 ημέρες Χ 2 Gy ανά ημέρα) ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ΧΜΘ, 
την δι-εγχειρητική ΑΚΘ (Intra-operative radiotherapy- IORT), και την ενδορθική βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσεως 
(HDR-EBT). Οι δύο καθιερωμένες θεραπείες για κλινικά χειρουργήσιμο Ca ορθού είναι: 1. εάν ο όγκος είναι Τ3 ή Ν1-2, 
τότε συνιστάται μετεγχειρητική συνδυασμένη ΑΚΘ-ΧΜΘ ή προεγχειρητική συνδυασμένη ΑΚΘ-ΧΜΘ ακολουθούμενη 
από χειρουργική αφαίρεση και 2. μετεγχειρητική ΧΜΘ που έχει κερδίσει έδαφος ως καθιερωμένη επικουρική θερα-
πεία ενδεχομένως λόγω των πλεονεκτημάτων της. Βέβαια υπάρχει ακόμη μεγάλη συζήτηση για την ακολουθία της 
ΑΚΘ σε σχεση με την χειρουργική αφαίρεση (προεγχειρητική ΑΚΘ ή μετεγχειρητική ΑΚΘ). Υπάρχουν κάποιες μελέτες 
που υποστηρίζουν προεγχειρητική ΑΚΘ σε Τ1-Τ2 όγκους κοντά στην οδοντωτή γραμμή του ορθού αναφορικά γα 
την διατήρηση του σφιγκτήρα. Επίσης κυρίαρχο ρόλο της προεγχειρητικής ΑΚΘ είναι και η διατήρηση του σφιγκτήρα 
σε Τ3 όγκους κοντά στην οδοντωτή γραμμή του ορθού. Η προεγχειρητική ΑΚΘ καταφέρνει να μειώσει το μέγεθος 
του όγκου ώστε διευκολύνοντας τον χειρουργό να πραγματοποιήσει χαμηλή πρόσθια εκτομή αντί κοιλιοπερινειακή 
εκτομή. Σε ασθενείς με υποτροπή ή κλινικά ανεγχείρητη νόσο, χρησιμοποιείται η ενδοορθική βραχυθεραπεία με απο-
τέλεσμα μείωση του μεγέθους του όγκου. Η ενδοορθική βραχυθεραπεία γίνεται σε συνδυασμό με εξωτερική ακτινοθε-
ραπεία (EBRT) ως επιπρόσθετη δόση (Boost)10-20Gy. Είναι γνωστό ότι το Ca ορθού δίνει μεταστατική νόσο κυρίως στο 
ήπαρ και στον πνεύμονα. Τα τελευταία χρόνια πέραν από την χρήση ΧΜΘ, θερμοκαυτηριάσεων και χειρουργικής 
εκτομής, η εφαρμογή ακτινοχειρουργικής με Cyberknife δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ανταπόκριση της με-
ταστατικής νόσου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ΑΚΘ με διάφορες τεχνικές, 
π.χ. τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία (3-D Conformal), Διαμορφούμενης εντάσεως Ακτινοθεραπεία (Ιintensity Modulated 
Radiation Therapy - ΙΜRT), ώστε να περιορίζεται η δόση ακτινοβολίας στους φυσιολογικούς ιστούς, να γίνεται καλύ-
τερη κάλυψη του στόχου θεραπείας με τη σωστή δόση ακτινοβολίας, οι δέσμες των ακτίνων να είναι στοχευμένες, 
τα πεδία ακτινοβολήσεως μικρά και η δόση ακτινοβολίας στο στόχο (ημερήσια και συνολική) η κατάλληλη ώστε να 
έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 264, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνος ορθού, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, IMRT
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Τα	 τελευταία	 χρόνια	 έχει	 επέλθει	 ραγδαία	 πρόο-
δος	στην	κατανόηση	της	βιολογίας	και	της	ετερογένειας	
της	καρκινογένεσης,	με	την	ανάπτυξη	τεχνικών	όπως	η	
μοριακή	 βιολογία	 και	 η	 ανοσοϊστοχημεία.	 Αποτέλεσμα	
αυτού	είναι	να	προστεθούν	νέα	δεδομένα	στην	διαγνω-
στική	 και	 προγνωστική	 προσέγγιση	 του	 καρκίνου	 και	
σημαντικότερο	όλων,	ανοίγονται	νέοι	ορίζοντες	στη	θε-
ραπευτική	αντιμετώπιση	αυτού,	μέσω	της	στοχευμένης	
γονιδιακής	θεραπείας.	Αυτή	ορίζεται	ως	ο	τύπος	της	θε-
ραπείας	που	αναστέλλει	την	ανάπτυξη	των	καρκινικών	
κυττάρων,	υποκαθιστώντας	ειδικά	στοχευμένα	μόρια/
υποδοχείς,	 απαραίτητα	 στην	 καρκινογένεση	 και	 στην	
ανάπτυξη/επέκταση	του	όγκου,	με	μικρότερη	βλάβη	στα	
φυσιολογικά	κύτταρα	π.χ.	από	την	χημειοθεραπεία.

Στόχος	 στη	 μελέτη	 των	 ερευνητών	 τα	 τελευταία	
χρόνια,	αποτελεί	η	οικογένεια	των	Her	υποδοχέων,	με	
πιο	γνωστούς	τον	EGFR	και	c-erbB2,	για	το	σημαντικό	

ρόλο	που	διαδραματίζουν	στη	βιολογία	του	καρκίνου.	
Είναι	γνωστό	ότι	ενέχονται	στην	ενεργοποίηση	γονιδι-
ακών	μονοπατιών	σηματοδότησης,	που	προάγουν	τον	
κυτταρικό	 πολλαπλασιασμό	 και	 απάγουν	 τον	 προ-
γραμματισμένο	κυτταρικό	θάνατο.	Έτσι	η	υπερέκφρα-
ση/απορρύθμιση	της	ενεργοποίησης	των	υποδοχέων	
της	 οικογένειας	 Her,	 μέσω	 των	 μονοπατιών	 αυτών,	
παίζει	 σημαντικό	 ρόλο	 στην	 καρκινογένεση	 και	 την	
επέκταση	των	συμπαγών	όγκων.

Η	 ταυτοποίηση	 των	 Her	 υποδοχέων	 σε	 συνδυα-
σμό	με	τον	πλήρη	ανοσοφαινότυπο,	κατέχει	επί	του	
παρόντος	σημαντικό	προγνωστικό	ρόλο	στον	καρκίνο	
του	μαστού,	του	πνεύμονα	και	του	στομάχου/ΓΟΣ,	και	
αποτελεί	 βασικό	 εργαλείο	 της	 στοχευμένης	 γονιδια-
κής	θεραπευτικής	αντιμετώπισης	των	όγκων	αυτών.	
Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος 
Β΄, 265, 2012.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η οικογένεια των HER υποδοχέων και ιδιαιτέρως ο HER1/EGFR και HER2/cerbB2, μέσω της ενεργοποίησης μονο-
πατιών σηματοδότησης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καρκινογένεση και την επέκταση συμπαγών όγκων 
ενώ κατέχει προγνωστικό και προβλεπτικό ρόλο στον καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού και του στομάχου/
γαστροοισοφαγικής συμβολής. Οι HER1/EGFR και HER2/cerbB2 αποτελούν σημαντικούς και πολλά υποσχόμενους 
θεραπευτικούς στόχους. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 266-270, 2012.
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ΓΕΝΙΚΑ

Οι	οικογένεια	των	HER	υποδοχέων	και	τα	μορια-
κά	μονοπάτια	στα	οποία	 εμπλέκονται	 κατέχουν	κε-
ντρικό	 ρόλο	στην	 βιολογία	 του	 καρκίνου	αποτελούν	
δε	αντικείμενο	έρευνας	και	εν	δυνάμει	θεραπευτικούς	
στόχους.	 Είναι	 γνωστό	 ότι	 η	 απορρύθμιση	 των	 HER	
μονοπατιών	σηματοδότησης	έχει	ως	αποτέλεσμα	τον	
πολλαπλασιασμό	 και	 τη	 διασπορά	 των	 καρκινικών	
κυττάρων	(1).

Οι	οικογένεια	HER	αποτελείται	από	4	δομικά	σχε-
τιζόμενους	υποδοχείς:	τον	HER1/EGFR/ΕrbB1,	τον	HER2/

cerbB2/ErbB2,	τον	HER3/ErbB3	και	τον	HER4/ErbB4	υπο-
δοχέα	 (1).	 Υπό	 φυσιολογικές	 συνθήκες,	 οι	 υποδοχείς	
ενεργοποιούνται	 μέσω	 της	 σύνδεσής	 τους	 με	 τους	
αυξητικούς	παράγοντες	και	σχηματίζουν	ομοδιμερή	ή	
ετεροδιμερή	 με	 άλλα	 μέλη	 της	 HER	 οικογένειας	 (1-3).	
Τον	σχηματισμό	των	διμερών	ακολουθεί	η	ενδοκυττα-
ροπλασματική	φωσφορυλίωση	του	υποδοχέα	η	οποία	
δημιουργεί	θέσεις	πρόσδεσης	για	ποικιλία	μορίων.	Τα	
μόρια	 αυτά	 στη	 συνέχεια	 απελευθερώνουν	 σήματα	
προς	ποικίλα	downstream	μονοπάτια	σηματοδότησης,	
συμπεριλαμβανομένου	του	MAPK	μονοπατιού	πολλα-
πλασιασμού	και	του	PI3K/AKT	μονοπατιού,	τα	οποία	
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πολύ	συχνά	είναι	υπερενεργοποιημένα	στον	καρκίνο	
(1,	3-6).

Η	 λανθασμένη	 σηματοδότηση	 παρατηρείται	 ως	
αποτέλεσμα	υπερέκφρασης	ή	απορρύθμισης	της	ενερ-
γοποίησης	 του	 υποδοχέα	 και	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	
(7-9)	τον	αυξημένο/ανεξέλεγκτο	κυτταρικό	πολλαπλα-
σιασμό,	 την	 αντίσταση	 στην	 διαδικασία	 απόπτωσης	
(προγραμματισμένος	 κυτταρικός	 θάνατος),	 την	 ενι-
σχυμένη	κυτταρική	κινητικότητα	και	την	αγγειογένεση.

HER1/EGFR

Ο	HER1,	γνωστός	και	ως	υποδοχέας	του	επιδερμι-
δικού	 αυξητικού	παράγοντα	 (epidermal	 growth	 factor	
receptor,	EGFR,	ErbB1),	καθοδηγεί	την	ανάπτυξη	αρκετών	
συμπαγών	όγκων.	Ο	HER1/EGFR	αποτελείται	από	μία	
εξωκυττάρια	 περιοχή	 δέσμευσης	 του	 συνδέτη,	 στην	
οποία	μπορούν	να	προσδεθούν	πολλαπλοί	συνδέτες,	
όπως	ο	EGF	και	ο	TGF-α	(10)	και	μία	ενδοκυττάρια	πε-
ριοχή	τυροσινικής	κινάσης	(11)	η	οποία	ενεργοποιείται	
μετά	την	πρόσδεση	του	συνδέτη	και	τον	διμερισμό	του	
υποδοχέα.	 Τα	 διμερή	 HER1/EGFR	 αποκτούν	 την	 ιδιό-
τητα	 να	 ενεργοποιούν	πολλαπλά	 downstream	 μονο-
πάτια	σηματοδότησης	(10).	Η	HER1/EGFR	σηματοδότηση	
μπορεί	 να	 απορρυθμιστεί,	 γεγονός	 που	 συναντάται	
στην	περίπτωση	των	καρκινικών	κυττάρων.	Η	απορ-
ρύθμιση	 μπορεί	 να	 οφείλεται	 σε	 γονιδιακή	 ενίσχυση	
(πολλαπλά	αντίγραφα	του	γονιδίου	στο	κύτταρο)	(7),	
σε	 υπερέκφραση	 του	 υποδοχέα	 (αυξημένος	 αριθμός	
υποδοχέων	στην	κυτταροπλασματική	μεμβράνη)	(7,	12),	
σε	 υπερέκφραση	 των	 συνδετών	 (αυξημένος	 αριθμός	
συνδετών)	 (7,	 13)	ή	σε	γενετική	μετάλλαξη	π.χ.	σημει-
ακές	μεταλλάξεις	στο	 εξόνιο	 19	 του	 EGFR	γονιδίου	 ή	
μεταλλάξεις	που	σχετίζονται	με	το	KRAS	γονίδιο	 (14,	
15).	 Οι	 δυσλειτουργικοί	 υποδοχείς	 μπορούν	 να	 εκκι-
νήσουν	downstream	μονοπάτια	σηματοδότησης	ακόμα	
και	 επί	 απουσίας	 συνδέτη.	 Τα	 downstream	 μονοπά-
τια	 σηματοδότησης	 (PI3K,	 Ras/Raf/MEK/MAPK,	 STAT3,	
FAK)	 επιδρούν	 στα	 καρκινικά	 κύτταρα	 πολλαπλώς,	
καθιστώντας	 τα	 ικανά	 να	 πολλαπλασιάζονται	 και	
να	 εξαπλώνονται	 (7).	 Αναλυτικότερα,	 το	 PI3K	 μονο-
πάτι	προάγει	τον	κυτταρικό	κύκλο	και	την	κυτταρική	
επιβίωση,	 το	 Ras/Raf/MEK/MAPK	 μονοπάτι	 αυξάνει	
τον	πολλαπλασιασμό	των	καρκινικών	κυττάρων,	 το	
STAT3	προάγει	την	γονιδιακή	μεταγραφή	και	το	 FAK	
μονοπάτι	ευοδώνει	τη	μετανάστευση	των	καρκινικών	
κυττάρων.	Επιπρόσθετα,	η	απορρυθμισμένη	HER1/EGFR	
σηματοδότηση	προωθεί	την	αγγειογένεση,	την	διηθητι-
κή	και	μεταστατική	ικανότητα	των	καρκινικών	κυττά-
ρων	(10).

Αρκετές	μελέτες	έχουν	διερευνήσει	τη	σχέση	μετα-
ξύ	του	HER1/EGFR	και	 της	πρόγνωσης	σε	συμπαγείς	
όγκους,	όπως	στο	μη-μικροκυτταρικό	καρκίνωμα	του	
πνεύμονα	(16),	στο	καρκίνωμα	του	μαστού	(17)	και	στο	
καρκίνωμα	του	στομάχου.

Στο	 μη-μικροκυτταρικό	 καρκίνωμα	 του	 πνεύμονα	
(ΜΜΚΠ),	η	σχέση	HER1/EGFR	και	πρόγνωσης	φαίνεται	
να	είναι	σύνθετη	και	να	σχετίζεται	με	την	ενεργοποίηση,	
παρά	με	την	υπερέκφραση	του	υποδοχέα	(16).	Σύμφω-
να	με	τη	μελέτη	των	Kanematsu	et	al,	η	φωσφορυλίωση	
του	HER1/EGFR	συσχετίζεται	με	μικρότερη	ελεύθερη	νό-
σου	και	ολική	επιβίωση	(P=0,002)	(16).	Τα	αποτελέσματα	
αυτά	υποδηλώνουν	ότι	 η	αυξημένη	HER1/EGFR	σημα-
τοδότηση	μπορεί	να	επηρεάσει	την	πρόγνωση	ακόμα	
και	επί	απουσίας	υπερέκφρασης	του	υποδοχέα	(16).	Η	
υπερέκφραση	του	HER1/EGFR	στα	ΜΜΚΠ	αναφέρεται	
σε	ποσοστό	60-93%	(13,	18).	Κλινικές	μελέτες	δείχνουν	
ότι	τα	επίπεδα	του	HER1/EGFR	αυξάνουν	ανάλογα	με	
το	στάδιο	της	νόσου	(12)	συνδέοντας	την	έκφραση	του	
υποδοχέα	με	την	εξέλιξη	της	νόσου.

Στον	καρκίνο	του	μαστού	τα	ποσοστά	έκφρασης	
του	HER1/EGFR	ποικίλουν.	Ο	HER1/EGFR	 καθώς	και	 ο	
φωσφορυλιωμένος	 EGFR	 (17)	 συνδέεται	 με	 δυσμενή	
πρόγνωση	 και	 αυξημένη	 πιθανότητα	 μεταστάσεων	
(19),	 ενώ	 φαίνεται	 να	 μετέχει	 στο	 μικροπεριβάλλον	
των	οστικών	μεταστάσεων	(19).	Σε	γονιδιακές	και	ανο-
σοϊστοχημικές	μελέτες,	η	έκφραση	του	HER1/EGFR	στα	
βασικού	τύπου	καρκινώματα	μαστού	κυμαίνεται	από	
50-70%.

HER2/CERBB2

Η	 απορρύθμιση	 της	 ΗER2	 σηματοδότησης	 στον	
καρκίνο	οφείλεται	σε	πλεόνασμα	των	σημάτων	παρά	
σε	μετάλλαξη	του	ίδιου	του	υποδοχέα,	με	αποτέλεσμα	
τον	πολλαπλασιασμό	και	τη	διασπορά	των	καρκινι-
κών	κυττάρων	(3).

Ο	 HER2	 αποτελεί	 τον	 πλέον	 προτιμούμενο	 υπο-
δοχέα	 για	 διμερισμό,	 σχηματίζοντας	 διμερή	 με	 τους	
HER3	 (HER2/HER3)	 και	 HER1	 (HER1/HER2).	 Αντίθετα	 με	
τους	 υπόλοιπους	 υποδοχείς	 της	 οικογένειας	 HER,	 ο	
HER2	 δεν	 έχει	 γνωστό	 εξωκυττάριο	 συνδέτη	 (ligand-
less).	Φαίνεται	ότι	ο	HER2	είναι	διαρκώς	διαθέσιμος	να	
συνδεθεί	 με	 τους	 λοιπούς	 HER	 υποδοχείς.	 Το	 HER2/
HER3	διμερές	 έχει	 εξέχουσα	σημασία	στην	ανάπτυξη	
του	καρκίνου:	ενεργοποιεί	το	PI3K	μονοπάτι	σηματο-
δότησης	(1),	το	οποίο	συνδέεται	με	διηθητικό	κυτταρι-
κό	φαινότυπο.	Στον	καρκίνο	του	μαστού	ο	συνδέτης	
heregulin,	 ο	 οποίος	 δεσμεύει	 τον	 HER3	 και	 τον	 HER4	
υποδοχέα,	διεγείρει	την	ανάπτυξη	του	καρκίνου	μέσω	
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των	HER2/HER3	ετεροδιμερών	αυξάνοντας	τη	σύνθε-
ση	του	DNA,	επάγοντας	τον	κυτταρικό	κύκλο	και	τον	
κυτταρικό	πολλαπλασιασμό	(5).	Το	HER1/HER2	διμερές	
είναι	 επίσης	σημαντικό	στον	καρκίνο,	 ιδιαίτερα	στον	
καρκίνο	των	ωοθηκών	(6),	αποτελεί	δε	το	συνηθέστερο	
διμερές	ως	αποτέλεσμα	ενεργοποίησης	από	τον	επι-
δερμιδικό	αυξητικό	παράγοντα	 (EGF).	Η	ενεργοποίηση	
του	HER1/HER2	διμερούς	προάγει	το	MAPK	μονοπάτι	
σηματοδότησης,	το	οποίο	οδηγεί	σε	κυτταρικό	πολλα-
πλασιασμό.

Στον	καρκίνο	του	μαστού,	ο	HER2	υποδοχέας	υπε-
ρεκφράζεται	σε	ποσοστό	περίπου	15-20%	ενώ	υπάρ-
χει	άμεση	συνάρτηση	της	υπερέκφρασης	του	υποδο-
χέα	με	την	υπερέκφραση	του	γονιδίου	του.	Η	μελέτη	
των	Slamon	et	al	 (20)	έδειξε	ότι	η	ενίσχυση	του	HER2	
γονιδίου	 σχετίζεται	 με	 μικρότερο	 χρόνο	 υποτροπής	
και	μικρότερη	ολική	επιβίωση.	Το	1993,	άλλη	μελέτη	σε	
μεγαλύτερο	αριθμό	ασθενών	σταδίου	I-III,	τριπλάσια	
και	πλέον	 ενίσχυση	του	HER2	γονιδίου	συσχετίστηκε	
με	 στατιστικά	 σημαντικά	 μικρότερη	 ελεύθερη	 νόσου	
επιβίωση	(21).	Η	γονιδιακή	ενίσχυση	του	HER2	σχετίζε-
ται	με	το	παθολογοανατομικό	στάδιο,	 τη	συμμετοχή	
των	λεμφαδένων	και	τον	ιστολογικό	υπότυπο.	

Στον	 καρκίνο	 του	 στομάχου/γαστροοισοφαγικής	
συμβολής,	η	έκφραση	του	HER2	κυμαίνεται	μεταξύ	7–
43%	(22)	με	την	πλειοψηφία	των	μελετών	να	παρουσι-
άζουν	έκφραση	σε	ποσοστό	15–25%	(22-25).	Η	έκφραση	
του	HER2	στον	γαστρικό	καρκίνο	φαίνεται	να	σχετίζε-
ται	με	πτωχότερη	πρόγνωση,	επιθετικότερη	νόσο	και	
μικρότερη	επιβίωση	(23,	25-30).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Η	έκφραση	των	HER1/EGFR	και	HER2/CerbB2	μπορεί	
να	μελετηθεί	είτε	με	γονιδιακές	είτε	με	πρωτεομικές	τε-
χνικές.	Στις	γονιδιακές	τεχνικές	καταμετράται	ο	αριθ-
μός	των	αντιγράφων	του	γονιδίου	 (φθορίζων	 in	situ	
υβριδισμός/FISH)	 και	χρωμογόνος	 in	 situ	υβριδισμός/
CISH)	 (31),	 ή	 ο	αριθμός	 των	υποδοχέων	στην	 κυττα-
ροπλασματική	μεμβράνη	(ανοσοϊστοχημεία/IHC)	(16).Oι	
πρωτεομικές	τεχνικές	εφαρμόζονται	για	να	προσδιο-
ρίσουν	όχι	μόνο	την	παρουσία	των	πρωτεϊνών	όπως	
οι	HER1/EGFR	υποδοχείς	και	οι	συνδέτες	τους	αλλά	και	
ο	 τρόπος	 με	 τον	 οποίο	αλληλεπιδρούν	 μεταξύ	 τους	
(32).	Για	παράδειγμα,	η	φωσφο-EGFR	τεχνική	χρησιμο-
ποιείται	για	να	προσδιορίσει	το	ποσό	του	HER1/EGFR	
που	έχει	φωσφορυλιωθεί	ή	ενεργοποιηθεί	στην	περιο-
χή	της	τυροσινικής	κινάσης	(33).	

Οι	συνηθέστερες	τεχνικές	προσδιορισμού	του	HER2	
υποδοχέα	είναι	ο	φθορίζων	in	situ	υβριδισμός	(FISH)(1),	

ο	χρωμογόνος	in	situ	υβριδισμός	(CISH)	(34)	και	η	ανο-
σοϊστοχημεία	(IHC)	(1).

ΟΙ HER1/EGFR ΚΑΙ HER2/CERBB2 ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

Η	ρόλος	του	HER1/EGFR	υποδοχέα	στους	συμπα-
γείς	όγκους	τον	καθιστά	εν	δυνάμει	θεραπευτικό	στό-
χο	 (35).	 Διάφοροι	 συνδέτες	 όπως	 οι	 TGF-α	 και	 EGF,	
οι	 οποίοι	 δεσμεύονται	 με	 τον	 HER1/EGFR	 υποδοχέα	
(10),	 η	 εξωκυττάρια	περιοχή	 του	HER1/EGFR	 (11)	 και	 η	
περιοχή	τυροσινικής	κινάσης	του	υποδοχέα	(10),	απο-
τελούν	πιθανούς	θεραπευτικούς	στόχους.	Αναστολή	
της	 διαφωσφορυλίωσης	 και	 της	 ενεργοποίησης	 της	
περιοχής	 της	 τυροσινικής	 κινάσης	 (10),	 εμποδίζει	 την	
εκκίνηση	των	downstream	μονοπατιών	σηματοδότησης	
(11).	 Το	 επίπεδο	 της	 φωσφορυλίωσης	 του	 ΗER1/EGFR	
υποδοχέα	σχετίζεται	με	την	πρόγνωση,	καθιστώντας	
τον	 εξαιρετικού	 ενδιαφέροντος	 θεραπευτικό	 στόχο	
(16).	 Θεραπευτικοί	 στόχοι	 μπορούν	 να	 αποτελέσουν	
και	μόρια	τα	οποία	εμπλέκονται	στα	downstream	μο-
νοπάτια	σηματοδότησης.	Έως	τώρα,	πέντε	EGFR	ανα-
στολείς	και	δύο	μονοκλωνικά	αντισώματα	(Cetuximab)	
χρησιμοποιούνται	στην	Ογκολογία	(36).

Ο	HER2/CerbB2	αποτελεί	πετυχημένο	θεραπευτι-
κό	στόχο	στον	καρκίνο	του	μαστού.	Διάφορα	μόρια	
όπως	τα	μονοκλωνικά	αντισώματα	μπορούν	να	δε-
σμεύσουν	το	εξωκυττάριο	τμήμα	του	υποδοχέα	 (37),	
να	 αποτρέψουν	 τον	 διμερισμό	 του,	 να	 δεσμεύσουν	
την	 ενδοκυττάρια	 περιοχή	 τυροσινικής	 κινάσης	 (38)	
(small	 molecule	 TK	 inhibitors/TKIs)	 ή	 τα	 downstream	
μονοπάτια	 σηματοδότησης	 αλλά	 όχι	 τους	 συνδέτες	
του	υποδοχέα	(7).	Η	trastuzumab,	το	πρώτο	αντι-HER2	
μονοκλωνικό	αντίσωμα	δεσμεύει	το	εξωκυττάριο	τμή-
μα	του	υποδοχέα	και	καταστέλλει	τη	HER2	σηματο-
δότηση	 έχοντας	ως	αποτέλεσμα	την	αναστολή	των	
downstream	 μονοπατιών	 σηματοδότησης,	 τη	 διακο-
πή	 του	 κυτταρικού	 κύκλου	 και	 της	 αγγειογένεσης.	
Σε	 ασθενείς	 με	 HER2	 ενίσχυση	 η	 trastuzumab	 ασκεί	
αντικαρκινική	δράση	και	σε	συνδυασμό	με	την	χημει-
οθεραπεία	 βελτιώνει	 την	 επιβίωση	 (39).	 Η	 χορήγηση	
trastuzumab	 στον	 HER2-θετικό	 μεταστατικό	 καρκίνο	
και	πιο	πρόσφατα	στον	πρώιμο	καρκίνο	του	μαστού	
είχε	ως	αποτέλεσμα	 έως	 50%	 μείωση	 του	 κινδύνου	
υποτροπής	 (40).	 Συνεπώς,	 οι	 νέες	 κατευθυντήριες	
οδηγίες	 προτείνουν	 τον	 ασφαλή	 προσδιορισμό	 της	
έκφρασης	του	HER2	σε	όλους	τους	πρωτοπαθείς	καρ-
κίνους	του	μαστού	με	στόχο	την	καλύτερη	αντιμετώ-
πιση	της	ασθενούς	(38).

Σχετικά	 με	 τον	 γαστρικό	 καρκίνο,	 προκλινι-
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κές	 μελέτες	 ανέδειξαν	 την	 αντικαρκινική	 δράση	 της	
trastuzumab	 σε	 HER2-υπερεκφραζόμενες	 ανθρώπινες	
κυτταρικές	σειρές.	Η	γνώση	του	HER2	status	φαίνεται	
να	είναι	μεγάλης	κλινικής	σημασίας	σε	κάποιες	υποο-
μάδες	ασθενών	με	γαστρικό	καρκίνο.	Ενδελεχείς	μελέ-
τες	απαιτούνται	για	να	διασαφηνιστεί	εάν	οι	ασθενείς	
με	γαστρικό	καρκίνο	και	ενίσχυση/υπερέκφραση	του	
HER2	 μπορούν	 πράγματι	 να	 επωφεληθούν	 από	 την	
στοχευμένη	 προς	 τον	 υποδοχέα	 θεραπεία	 (41).	 Φαί-
νεται	ότι	η	χρήση	της	trastuzumab	προτείνεται	στους	
ασθενείς	με	μεταστατικό	γαστρικό	καρκίνο	(αδενοκαρ-
κίνωμα	στομάχου	ή	γαστροοισοφαγικής	συμβολής)	με	
HER2	υπερέκφραση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Με	 την	πρόοδο	 της	 χειρουργικής	 εισάγονται	 όλο	
και	περισσότερο	νέες	λιγότερο	επεμβατικές	προσπε-
λάσεις,	 που	 έχουν	 στόχο	 λιγότερο	 πόνο,	 μικρότερο	
τραύμα,	ταχύτερη	ανάρρωση,	ενίοτε	όμως	αντιμετω-
πίζουν	 τις	 ανάγκες	 της	 χειρουργικής	 ως	 εμπορικό	
προϊόν	 που	 εξελίσσεται	 προς	 ελκυστικότερη	 κατεύ-
θυνση	για	το	«καταναλωτικό»	κοινό.	Επειδή	η	σύγχρο-
νη	ιατρική	μπορεί	κάποτε	να	ενδίδει	στις	απαιτήσεις	
που	γενικευμένα	καταγράφονται	σε	όλους	τους	τομείς	
της	 κοινωνικής	 ζωής	 διεθνώς	 για	 ευκολότερη	 χρήση	
των	υπηρεσιών,	με	ότι	αυτό	συνεπάγεται,	χρειάζεται	
εξαιρετική	σύνεση	και	σωφροσύνη	για	την	αξιολόγηση	
των	 νέων	 τεχνικών,	 τη	 διαφύλαξη	 των	σωστών	 εν-
δείξεων	και	την	εφαρμογή	τους	σε	ορθολογική	βάση,	
όπως	επίσης	για	τη	διενέργεια	της	καλύτερης	δυνατής	
θεραπευτικής	παρέμβασης	σε	ασθενείς	που	χρειάζο-
νται	χειρουργική	φροντίδα.	

Χρειάζεται	πάντοτε	να	θυμόμαστε	ότι	το	καινοτό-
μο,	σύγχρονο	και	πολλά	υποσχόμενο	δεν	είναι	πάντο-
τε	αυτό	που	επαγγέλλεται	και	θα	δοκιμαστεί	από	το	
χρόνο	για	να	καθιερωθεί	στη	συνείδηση	της	χειρουργι-
κής	κοινότητας.	Οι	εταιρείες	έρευνας	νέων	προϊόντων	
διαδραματίζουν	στον	τομέα	αυτό	σημαντικό	ρόλο	και	

οπωσδήποτε	το	κίνητρό	τους	είναι	η	διευκόλυνση	της	
ζωής	μας,	αλλά	και	η	αύξηση	των	κερδών	τους.	

Μέχρι	να	αποφανθεί	ο	χρόνος	για	τη	σκοπιμότητα	
όλων	 αυτών	 των	 επεμβάσεων,	 οφείλουμε	 να	 παρα-
μείνουμε	 κριτικά	ανοικτοί	 στις	προκλήσεις	 των	 νέων	
καιρών,	να	δοκιμάσουμε	το	νέο,	χωρίς	να	αποκλείσου-
με	 το	παλιό.	 Άλλωστε	 η	 βάση	 οικοδόμησης	 του	 νέου	
παραμένει	η	στέρεα	γνώση	του	παλιού	που	προϋπο-
τίθεται	ως	 κεκτημένη	 εμπειρία.	Ο	χειρουργός	οφείλει	
να	γνωρίζει	σε	βάθος	τις	παλιές	τεχνικές	προκειμένου	
να	προχωρήσει	στο	καινούριο.	Επιπλέον,	οι	εξελιγμέ-
νες	τεχνικές	θα	εφαρμοστούν	σε	εξειδικευμένα	κέντρα	
αναφοράς	που	θα	διαμορφωθούν	συν	τω	χρόνω	σε	
κέντρα	αριστείας	για	την	άσκηση	των	τεχνικών	αυτών.	
Από	την	άλλη,	θα	υπάρχει	πάντοτε	η	ανάγκη	να	γνω-
ρίζουμε	το	συμβατικό	και	καθιερωμένο	και	να	επιδιδό-
μαστε	σε	αυτό	με	επιμέλεια	για	να	εξυπηρετούμε	τις	
ανάγκες	του	πληθυσμού	στα	υπόλοιπα	νοσοκομεία.	Οι	
εποχές	αλλάζουν,	αλλά	οι	βασικές	αρχές	της	χειρουρ-
γικής	θα	παραμένουν	αναλλοίωτες	και	οι	προσπελά-
σεις	της	ανοικτής	χειρουργικής	πρέπει	να	αποτελούν	
κτήμα	όλων	των	χειρουργών.	Νοσοκομειακά Χρονικά, 
74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 271, 2012.
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SUMMARY

ZISIS C. Minimally invasive techniques in Thoracic Surgery. Their applications, and their contribution. Minimally 
invasive techniques in everyday surgical practice increased last decade and extended in all fields of surgical subspecial-
ties. Thoracic surgery adopted minimally invasive principles in order to minimize surgical trauma, operative stress, pain, as 
well as optimize surgical results and prognosis, and elliminate complications related to maximal thoracic procedures. The 
indications of these techniques have been enormously extended and cover all fields of thoracic surgery, diagnostic, thera-
peutic and advanced delicated operations. Lung biopsy, biopsy of solitary pulmonary nodule, assessment of undiagnosed 
pleural effusion, and mediastinal lymph node biopsy are performed as thoracoscopic diagnostic procedures, whereas 
pneumothorax, pericardial window, mediastinal cysts, thoracic sympathectomy, drainage and debridement of early empy-
ema, thoracic trauma, chylothorax, and thoracic outlet syndrome are entities managed thoracoscopically. Advanced tho-
racoscopic techniques are applied in lung volume reduction surgery, in diaphragmatic plication, in thymectomy, in spinal 
surgery for scoliosis, in esophageal resection, and in pulmonary anatomical resections with comparable or even better 
prognostic results than in conventional approaches. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 272-281, 2012.

Key words: thoracoscopic surgery, minimally invasive techniques, thoracic surgery, indications, results

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην καθημέρα χειρουργική πράξη αυξήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία και 
επεκτάθηκαν σε όλα τα πεδία των χειρουργικών υποειδικοτήτων. Η χειρουργική θώρακος υιοθέτησε τις προ-
σπελάσεις αυτές προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το χειρουργικό τραύμα, το εγχειρητικό stress και τον πόνο, να 
βελτιώσει τα χειρουργικά αποτελέσματα και την πρόγνωση και να περιορίσει τις επιπλοκές που σχετίζονται με 
μείζονες προσπελάσεις. Οι ενδείξεις έχουν επεκταθεί και πρακτικά καλύπτουν όλα τα πεδία άσκησης της χειρουρ-
γικής θώρακος, με διαγνωστικές, θεραπευτικές και τεχνικά απαιτητικές επεμβάσεις. Η βιοψία πνεύμονος, η βιοψία 
μονήρους πνευμονικού όζου, η αδιάγνωστη υπεζωκοτική συλλογή, η βιοψία μεσοθωρακικών λεμφαδένων συνιστούν 
θωρακοσκοπικές διαγνωστικές επεμβάσεις, ενώ ο πνευμοθώρακας, το περικαρδιακό παράθυρο, οι μεσοθωρακι-
κές κύστεις, η θωρακική συμπαθεκτομή, η παροχέτευση και καθαρισμός του πρώιμου εμπυήματος, το θωρακικό 
τραύμα, ο χυλοθώρακας και το σύνδρομο θωρακικής εξόδου αντιμετωπίζονται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. 
Προχωρημένες θωρακοσκοπικές επεμβάσεις εκτελούνται στη μείωση του πνευμονικού όγκου, στην πτύχωση του 
διαφράγματος, στη θυμεκτομή, στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης για σκολίωση, στην εκτομή του οισοφάγου 
και στις πνευμονικές ανατομικές εκτομές με προγνωστικά αποτελέσματα συγκρίσιμα ή και καλύτερα των συμβατι-
κών ανοικτών προσπελάσεων. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 272-281, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: θωρακοσκοπική χειρουργική, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, χειρουργική θώρακος, ενδείξεις, 
αποτελέσματα
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Η	χειρουργική	είναι	μία	συνεχώς	εξελισσόμενη	ει-
δικότητα.	Περίπου	το	95%	των	χειρουργών	πράττουν	
διαφορετικά	απ’ό,τι	 είχαν	 εκπαιδευτεί	 να	κάνουν	 (1).	
Δεδομένων	των	αλλαγών	που	συντελούνται,	η	εκπαί-
δευση	 στις	 νέες	 τεχνικές	 και	 η	 εισαγωγή	 τους	 στην	
καθημέρα	πράξη	αποτελεί	αναπόσπαστο	κομμάτι	της	
χειρουργικής	 πρακτικής.	 Η	 μεγάλη	 επανάσταση	 στη	
νέα	αντίληψη	προσπέλασης	προήλθε	 από	 την	 εισα-
γωγή	της	λαπαροσκοπικής	χολοκυστεκτομής.	Σύντο-
μα	όμως,	η	λογική	των	λαπαροσκοπικών	επεμβάσεων	
επεκτάθηκε	στο	θώρακα	και	χρησιμοποιήθηκε	με	προ-
οδευτικά	όλο	και	περισσότερες	ενδείξεις.	

Οι	 ενδείξεις	 των	 θωρακοσκοπικών	 επεμβάσεων	
ήσαν	αρχικά	διαγνωστικές,	αλλά	με	τη	διευρυνόμενη	
χρήση	τους	κατέστησαν	προϊόντος	του	χρόνου,	διττές	
(διαγνωστικές	 και	 θεραπευτικές	 ταυτόχρονα),	 πρό-
σφατα	δε	και	αμιγώς	θεραπευτικές.	

Διαγνωστικές	ενδείξεις

Η	 πρώτη	 ένδειξη	 που	 ετέθη	 αφορά	 στη	 βιοψία	
του	 πνεύμονα	 για	 ταυτοποίηση	 διάμεσων	 πνευμο-
νοπαθειών(2).	 Ανάλογα	 με	 το	 απεικονιστικό	 πρότυ-
πο	ανάπτυξης	 η	 βλάβη	 μπορεί	 να	 είναι	α. δικτυω-
τή (αμυλοείδωση,	 αμιάντωση,	 πρώιμο	 σκληρόδερμα,	
πνευμονική	νόσος	από	φαρμακευτική	τοξικότητα	πχ.	
από	μεθοτρεξάτη,	χρόνια	πνευμονίτιδα	υπερευαισθη-
σίας	 [Hypersensitivity	 Pneumonitis-HP],	 λεμφαγγειακή	
καρκινωμάτωση,	 μη-ειδική	 διάμεση	 πνευμονία	 [non-
specific	interstitial	pneumonitis-NSIP],	σαρκοείδωση	[ινώ-
δης],	πρώιμη	συνήθης	διάμεση	πνευμονοπάθεια	[usual	
interstitial	 pneumonia-UIP]),	β. οζώδης	 (υποξεία	πνευ-
μονίτιδα	 υπερευαισθησίας	 [subacute	 Hypersensitivity	
Pneumonitis-HP],	πρώιμη	ιστιοκυττάρωση,	λεμφοκυττα-
ρική	 διάμεση	 πνευμονοπάθεια	 [lymphocytic	 interstitial	
pneumonia-LIP],	μεταστάσεις,	σαρκοείδωση	[κοκκιωμα-
τώδης],	 πυριτίαση,	 φυματίωση),	 γ. κυψελιδική	 (οξεία	
διάμεση	πνευμονοπάθεια	[acute	interstitial	pneumonia-
AIP],	 σύνδρομο	 οξείας	 αναπνευστικής	 ανεπάρκειας	
[acute	 respiratory	 distress	 syndrome-ARDS],	 βρογχοκυ-
ψελιδικό	καρκίνωμα	[bronchoalveolar	carcinoma	–	BAC],	
χρόνια	ηωσινοφιλική	πνευμονία,	αποφολιδωτική	διάμε-
ση	πνευμονία	[desquamative	interstitial	pneumonia-DIP],	
πνευμονική	βλάβη	από	χορήγηση	αμιοδαρόνης,	 οξεία	
πνευμονίτιδα	υπερευαισθησίας	 [acute	Hypersensitivity	
Pneumonitis-HP],	 λοίμωξη	 από	 άτυπα	 μυκοβακτηρί-
δια,	 λεμφώματα	 από	 το	 λεμφικό	 ιστό	 του	 βλεννο-
γόνου	 [MALToma-mucosa-associated	 lymphatic	 tissue	
lymphoma],	κρυπτογενής	οργανούμενη	πνευμονία,	κυ-
ψελιδική	 πρωτείνωση,	 πνευμονία	 από	 pneumocystis	

carinii),	δ. κυστική (προχωρημένη	αμιάντωση,	κυστικές	
βρογχεκτασίες,	κυστική	ίνωση,	προχωρημένο	σκληρό-
δερμα,	λεμφαγγειολυομυομάτωση,	προχωρημένη	ιστιο-
κυττάρωση,	προχωρημένη	συνήθης	διάμεση	πνευμονο-
πάθεια	[usual	interstitial	pneumonia-UIP],	κεντρολοβιώδες	
εμφύσημα)	(3).	Κατά	την	θωρακοσκοπική	βιοψία	γίνε-
ται	λήψη	ενός	ή	περισσότερων	ιστοτεμαχίων	πνεύμο-
νος	από	αντιπροσωπευτικές	απεικονιστικά	περιοχές.	
Πρέπει	όμως	να	τονιστεί	ότι	η	θωρακοσκοπική	βιοψία	
πνεύμονος	στις	διάμεσες	πνευμονοπάθειες	δεν	είναι	
μια	απόλυτα	αθώα	και	εύκολη	διαδικασία	δεδομένης	
της	 αναπνευστικής	 κατάστασης	 των	 ασθενών	 που	
είναι	επιβεβαρημένη.	Η	βιοψία	κάποιες	φορές	μπορεί	
να	πυροδοτήσει	 μια	 οξεία	παρόξυνση	 της	 συνήθους	
διάμεσης	πνευμονίτιδος.	Ο	κίνδυνος	μετεγχειρητικών	
επιπλοκών	φαίνεται	να	είναι	μεγαλύτερος	σε	προεγ-
χειρητικά	οξυγονοεξαρτώμενους	και	πάσχοντες	από	
πνευμονική	 υπέρταση.	 Η	 θνητότητα	 της	 διαδικασίας	
αποτιμάται	στις	διάφορες	σειρές	2-4.5%	και	οφείλεται	
στην	έκλυση	οξείας	πνευμονικής	βλάβης.	Αυτή	η	πλη-
ροφορία	είναι	χρήσιμη	στη	στάθμιση	κόστους-οφέλους	
στους	εκάστοτε	υποψήφιους	για	βιοψία	(4).	

Άλλη	 ένδειξη	 θωρακοσκοπικής	 παρέμβασης	 απο-
τελεί	η	βιοψία	μονήρους	πνευμονικού	όζου	για	να	δι-
ευκρινιστεί	η	φύση	της	παθολογίας	του	(καλοήθης-κα-
κοήθης).	Οι	περισσότεροι	 όζοι	 είναι	ασυμπτωματικοί	
και	εξ	ορισμού	οι	νομισματοειδείς	όζοι	έχουν	μέγεθος	
μικρότερο	από	 3cm.	H	προσπέλαση	 με	VATS	 (video-
assisted	 thoracoscopic	 surgery)	 αποτέλεσε	 εξαιρετική	
εναλλακτική	επιλογή	λόγω	της	μικρής	επεμβατικότητάς	
της	και	δεδομένου	ότι	γίνεται	πολύ	καλύτερα	ανεκτή	
από	τον	ασθενή	σε	σχέση	με	τη	θωρακοτομή,	ενώ	εξα-
σφαλίζει	ακριβές	και	πλήρες	ιστικό	δείγμα	για	βιοψία	
συγκρινόμενη	με	τις	διαδερμικές	βιοψίες	διά	βελόνης.	
Με	αυτό	τον	τρόπο,	ελαχιστοποιούνται	οι	καθυστε-
ρήσεις	 στη	 διάγνωση	 και	 αντιμετώπιση	 των	 κακοή-
θων	βλαβών	και	περιορίζονται	δραστικά	τα	ψευδώς	
αρνητικά	αποτελέσματα.	Το	ποσοστό	των	αδιάγνω-
στων	μονήρων	όζων	που	αποδεικνύονται	 κακοήθεις	
εκτιμάται	σε	40-50%.	Η	πλειονότητα	από	αυτά	είναι	
πρωτοπαθή,	ένα	10%	είναι	μεταστατικά	και	ένα	μικρό-
τερο	ποσοστό	1-2%	είναι	καρκινοειδείς	όγκοι.	Από	την	
άλλη,	οι	καλοήθεις	όζοι	είναι	συνηθέστερα	κοκιώματα	
και	ακολουθούν	τα	αμαρτώματα	και	οι	φλεγμονώδεις	
όζοι	με	μικρότερη	συχνότητα	(5).	

Η	αδιάγνωστη υπεζωκοτική συλλογή	συνιστά	έν-
δειξη	θωρακοσκοπικής	βιοψίας,	που	περιλαμβάνει	τη	
λήψη	 μεγάλων	ποσοτήτων	 υγρού	 και	 τη	 λήψη	 ιστο-
τεμαχίων	 υπεζωκότα	 από	 ύποπτες	 ή	 αντιπροσω-
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πευτικές	 περιοχές	 ανάδειξης	 βλαβών.	 Η	 λύση	 της	
θωρακοσκοπικής	βιοψίας	προκρίνεται	όταν	μετά	από	
θωρακοκέντηση,	 η	κυτταρολογική	 εξέταση	του	υγρού	
έχει	αποβεί	αρνητική-μη	διαγνωστική.	Η	διαγνωστική	
προσπέλαση	με	VATS	έχει	καταδείξει	ότι	οι	μισοί	από	
αυτούς	τους	ασθενείς	πάσχουν	από	κακοήθεια.	Παρά	
τη	 θετική	 κυτταρολογική,	 μερικές	 φορές	 ανακύπτει	
ιστοπαθολογικό	 διαφοροδιαγνωστικό	 πρόβλημα	 με-
ταξύ	 πτωχά	 διαφοροποιημένου	 αδενοκαρκινώματος	
και	μεσοθηλιώματος.	Με	την	επιβεβαίωση	κακοήθειας	
παρέχεται	 η	 δυνατότητα	 εμφύσησης	 ταλκ	 στην	πά-
σχουσα	υπεζωκοτική	κοιλότητα	με	τρόπο	ελεγχόμενο,	
ώστε	να	καταστεί	εφικτή	η	ομότιμη	διασπορά	του	σε	
όλη	την	έκταση	της	κοιλότητας	και	να	επιτευχθεί	το	
καλύτερο	δυνατό	αποτέλεσμα	πλευροδέσεως.	

Ειδικότερα	για	το	μεσοθηλίωμα,	η	προσπέλαση	με	
VATS	 εξασφαλίζει	 επαρκή	 ιστό	 για	 ιστολογική	 διά-
γνωση,	όταν	οι	υπόλοιπες	μέθοδοι	αποτυγχάνουν.	Η	
ίδια	επέμβαση	έχει	και	θεραπευτικό	χαρακτήρα,	με	την	
παροχέτευση	 της	 υπεζωκοτικής	 συλλογής,	 την	 κυτ-
ταρομειωτική	 υπεζωκοτεκτομή	 και	 την	 κινητοποίηση	
του	πνεύμονος.	Όταν	 ο	 κενός	 υπεζωκοτικός	 χώρος	
εξαλείφεται	οδηγούμαστε	μελλοντικά	σε	λιγότερες	ει-
σαγωγές	 του	 ασθενούς	 για	 νοσηλεία	 με	 βελτιωμένη	
ποιότητα	ζωής	και	καλύτερο	προσδόκιμο	επιβίωσης.	
Το	τίμημα	που	καταβάλλεται	είναι	η	πιθανή	παρατε-
ταμένη	διαφυγή	αέρα	λόγω	των	χειρισμών	της	υπε-
ζωκοτεκτομής	(6).	

Η λεμφαδενοπάθεια του μεσοθωρακίου,	 όταν	
αφορά	στις	ομάδες	10	 (πυλαίους),	 11	 (μεσολόβιους),	8	
(παραοισοφάγειους),	9	(πνευμονικού	συνδέσμου)	και	5	
(αορτοπνευμονικού	παραθύρου)	καθώς	και	6	 (παρα-
ορτικούς)	 μπορεί	 να	 διακριβωθεί	 ως	 προς	 τη	 φύση	
της	με	θωρακοσκοπική	βιοψία.	Μεγάλη	σημασία	έχει	
ακόμη	η	θωρακοσκοπική	βιοψία	στα	πλαίσια	σταδιο-
ποίησης	του	καρκίνου	του	οισοφάγου	σε	συνδυασμό	
με	λαπαροσκοπική	προσπέλαση	για	τους	λεμφαδένες	
της	κοιλίας,	όπου	υπερέχει	από	την	ενδοσκοπική	υπε-
ρηχογραφική	 εκτίμηση	 των	 λεμφαδενικών	 μεταστά-
σεων,	 ιδίως	όταν	το	μέγεθος	των	λεμφαδένων	είναι	
μικρότερο	του	1cm	(7).	

Σημαντική	είναι	ακόμη	η	συμβολή	της	θωρακοσκο-
πικής	βιοψίας	σε	υπεζωκοτικές	συλλογές	που	συνο-
δεύουν	καταρχήν	εξαιρέσιμες	βλάβες,	για	τις	οποίες	
όμως	δεν	έχει	διευκρινιστεί	η	ογκολογική	σκοπιμότητα	
της	επέμβασης.	Όταν	λοιπόν	η	κυτταρολογική	εξέταση	
της	υπεζωκοτικής	συλλογής	είναι	αρνητική,	η	θωρακο-
σκοπική	προσπέλαση	θα	καταδείξει	αν	υπάρχει	δια-
σπορά	στον	υπεζωκότα	ή	αν	η	συλλογή	είναι	δευτερο-

παθής	από	φλεβική	ή	λεμφική	απόφραξη,	ατελεκτασία	
ή	συνοδό	πνευμονία	και	με	αυτό	τον	τρόπο	η	“στα-
διοποίηση”	προεγχειρητικά	με	video	οδήγησε	σε	απο-
φυγή	 άσκοπων	 θωρακοτομών	 για	 NSCLC	 (5%),	 διότι	
σε	θεωρούμενα	εξαιρέσιμα	νεοπλάσματα	αποδείχθηκε	
μεταστατική	υπεζωκοτική	διασπορά	(8).	

Θεραπευτικές	ενδείξεις

Η χειρουργική θεραπεία του πνευμοθώρακα	είναι	
από	τις	πρώτες	θεραπευτικές	ενδείξεις	της	θωρακο-
σκοπικής	χειρουργικής.	Κατά	την	επέμβαση	αυτή	εκτέ-
μνονται	αερώδεις	κύστεις	του	πνεύμονα	ή	φυσαλίδες	
που	συνηθέστερα	 εντοπίζονται	στα	άνω	 (κορυφαία)	
βρογχοπνευμονικά	 τμήματα	 κυρίως	 των	 άνω	 ενίοτε	
όμως	και	των	κάτω	λοβών	και	γίνεται	τριβή	ή	αφαί-
ρεση	του	τοιχωματικού	υπεζωκότα	για	να	προκληθεί	
άσηπτη	φλεγμονή,	που	θα	δημιουργήσει	συμφύσεις	του	
πνεύμονα	με	το	θωρακικό	τοίχωμα	και	να	μην	υπάρξει	
επεισόδιο	υποτροπής	του	πνευμοθώρακα	στο	μέλλον	
(9).	Πρόσφατα	επιχειρήθηκε	επιτυχώς	η	εκτέλεση	της	
επέμβασης	χωρίς	γενική	αναισθησία	με	μόνη	θωρακική	
επισκληρίδιο	και	διαπιστώθηκε	ευχερής	ανάνηψη,	τα-
χύτερη	 αποκατάσταση,	 βραχύτερη	 διάρκεια	 νοσοκο-
μειακής	παραμονής,	 με	 μικρότερο	κόστος	συγκριτικά	
με	 την	 ίδια	 επέμβαση	 εκτελούμενη	 υπό	 γενική	 αναι-
σθησία	 (10).	 Ειδικά	 μάλιστα	 όταν	πρόκειται	 για	 δευ-
τεροπαθή	πνευμοθώρακα,	όπου	υπάρχει	υποκείμενη	
πνευμονική	 νόσος,	 η	 επίπτωση	 των	 μετεγχειρητικών	
αναπνευστικών	 επιπλοκών,	 περιλαμβανομένης	 της	
πνευμονίας	και	του	οξέος	συνδρόμου	αναπνευστικής	
δυσχέρειας	είναι	σημαντικά	μικρότερη	στους	ασθενείς	
που	υποβλήθηκαν	σε	επέμβαση	χωρίς	γενική	αναισθη-
σία	και	αντιμετωπίστηκαν	μόνο	με	επισκληρίδιο	ή	το-
πική	αναισθησία	(11).	

Η περικαρδιακή συλλογή	που	προκαλεί	ή	επαπειλεί	
επιπωματισμό	μπορεί	να	αντιμετωπιστεί	θωρακοσκο-
πικά	με	τη	δημιουργία	περικαρδιακού	παραθύρου,	δη-
λαδή	την	αφαίρεση	τμήματος	του	περίτονου	πετάλου	
του	περικαρδίου,	ώστε	το	πλεονάζον	υγρό	να	εκτρέ-
πεται	στην	υπεζωκοτική	κοιλότητα	(δεξιά	ή	αριστερή	
αναλόγως	της	πλευράς	του	παραθύρου)	και	να	μην	
ασκεί	συμπιεστικά	φαινόμενα	στην	καρδιά	επηρεάζο-
ντας	τη	λειτουργία	της.	Ο	χειρουργικός	χρόνος	και	η	
νοσηρότητα	 είναι	μεγαλύτερα	σε	σχέση	με	 την	υπο-
ξιφοειδική	 προσπέλαση,	 αλλά	 εξασφαλίζεται	 μακρο-
πρόθεσμα	αποτελεσματικότερος	έλεγχος	υποτροπής.	
Είναι	πάντως	επιβεβλημένο	η	μέθοδος	να	εφαρμόζεται	
σε	ασθενείς	με	επαρκείς	αναπνευστικές	εφεδρείες	και	
αποδεκτό	προσδόκιμο	επιβιώσεως	(12-13).	

Ελάχιστα	επεμβατικές	τεχνικές	στη	Χειρουργική	Θώρακος.	Πού	εφαρμόζονται,	τι	προσφέρουν	
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Οι περικαρδιακές κύστεις,	 καλοήθεις	 στη	 φύση	
τους,	αντιπροσωπεύουν	συνήθως	τυχαίο	εύρημα	(30%	
επί	του	συνόλου	των	μεσοθωρακικών	κύστεων)	και	εί-
ναι	σπάνια	συμπτωματικές.	Στις	περιπτώσεις	που	τί-
θεται	ένδειξη	αφαίρεσης,	ή	επί	αμφιβολίας	για	τη	φύση	
τους,	 αντιμετωπίζονται	 θωρακοσκοπικά	 (14).	 Σχετι-
κά	 με	 τις	 υπόλοιπες	 κύστεις	 μεσοθωρακίου	 (κυρίως	
βρογχογενείς	-	50-60%	του	συνόλου	των	μεσοθωρακι-
κών	κύστεων)	αυτές	είναι	συμπτωματικές	στις	μισές	
περίπου	περιπτώσεις	και	πρέπει	να	αφαιρούνται.	Οι	
θυμικές	 κύστεις	 (15%	 των	 μεσοθωρακικών	 κύστεων)	
είναι	συνήθως	ασυμπτωματικές,	ενώ	τα	κυστικά	λεμ-
φαγγειώματα,	 συγγενείς	 λεμφικές	 δυσπλασίες,	 είναι	
κυρίως	συμπτωματικά	στα	παιδιά.	Πρακτικά	η	μόνη	
ριζική	και	οριστική	θεραπεία	είναι	η	πλήρης	χειρουργι-
κή	εξαίρεση,	που	επιτρέπει	καταστολή	των	συμπτω-
μάτων	 (όταν	 υπάρχουν),	 τεκμηρίωση	 της	 διάγνωσης	
και	πρόληψη	επιπλοκών.	Η	εξαίρεση	 ενδείκνυται	για	
όλα	τα	είδη	κύστεων,	εκτός	από	τις	ασυμπτωματικές	
περικαρδιακές,	που	 όταν	 όμως	αλλάξουν	 μέγεθος	 ή	
χαρακτήρες	πρέπει	και	αυτές	να	αφαιρούνται.	Επειδή	
λοιπόν	 η	 νοσηρότητα	 και	 θνητότητα	 των	 επεμβάσε-
ων	αυξάνουν	σε	ασθενείς	που	χειρουργούνται	όταν	
επιπλακεί	 η	 κύστη,	 συνιστάται	 η	 έγκαιρη	 αφαίρεση.	
Η	VATS	προσπέλαση	αποδίδει	μηδενική	μετεγχειρητι-
κή	 θνητότητα	 και	 πολύ	 μικρή	 νοσηρότητα	 λόγω	 της	
ελάχιστα	επεμβατικής	φύσης	της.	Ωστόσο,	ειδικά	για	
κάποιες	βρογχογενείς	κύστεις,	που	έχουν	αναπτύξει	
στερρές	 συμφύσεις	 με	 του	πέριξ	 ιστούς	 και	 ζωτικά	
όργανα,	η	διενέργεια	θωρακοτομής	είναι	επιβεβλημένη	
(15).	

Η ανώτερη θωρακική συμπαθεκτομή που	 διενερ-
γείται	 για	 παλαμιαία-μασχαλιαία	 υπεριδρωσία	 ή	
σύνδρομο	Raynaud	εκτελείται	θωρακοσκοπικά	είτε	με	
πλάγια	προσπέλαση	διαδοχικά	είτε	αμφοτερόπλευρα	
στον	ίδιο	χρόνο	με	τον	ασθενή	σε	ύπτια	θέση.	Η	επικέ-
ντρωση	του	χειρουργικού	πεδίου	γίνεται	στο	Τ2	γάγ-
γλιο	και	οδηγό	σημείο	είναι	η	2η	πλευρά.	Η	πρόσβαση	
στο	Τ2	γάγγλιο	γίνεται	μεταξύ	2ης	και	3ης	πλευράς.	
Ωστόσο,	η	διατομή	που	επιχειρείται	στη	συμπαθητική	
άλυσο	προσδιορίζεται	από	την	ένδειξη	διενέργειας	της	
επέμβασης.	Πιο	συγκεκριμένα:

Α.	Για	υπεριδρωσία	ή	ερυθρότητα	προσώπου:	Απο-
μονώνεται	 το	 Τ2	 επίπεδο	 διατέμνοντας	 επί	 της	 2ης	
και	 3ης	πλευράς.	 Άλλοι	 πάλι	 χειρουργοί	 διατέμνουν	
πάνω	από	τη	2η	πλευρά	αποφεύγοντας	το	αστεροει-
δές	γάγγλιο,	μολονότι	το	κατώτερο	τρίτο	του	αστερο-
ειδούς	γαγγλίου	μπορεί	να	διαταμεί	χωρίς	πρόκληση	
συνδρόμου	Horner.	

Β.	 Για	παλαμιαία	υπεριδρωσία:	Διατομή	της	αλυ-
σίδας	στο	Τ2-Τ3	με	διατομή	μεταξύ	2ης	και	3ης	πλευ-
ράς.	

Γ.	Για	μασχαλιαία	υπεριδρωσία:	Διατομή	της	αλυ-
σίδας	στα	 Τ3-Τ4	 και	 είναι	 σημαντική	 η	 συμπερίληψη	
της	4ης	πλευράς.

Δ.	Για	χρόνιο	παγκρεατικό	πόνο:	Διατομή	της	αλυ-
σίδας	μεταξύ	4ης	και	10ης	πλευράς.

Ε.	Για	σύνδρομο	μακρού	QT,	η	συμπαθητική	άλυσος	
διατέμνεται	 από	 το	 επίπεδο	 του	 κατώτερου	 τρίτου	
του	αστεροειδούς	γαγγλίου	μέχρι	το	Τ5	μαζί	με	όλους	
τους	κλάδους	που	διαδράμουν	στην	ουραία	περιοχή	ή	
σε	πλάγια	κατεύθυνση	(16).	

Η χειρουργική αντιμετώπιση εμπυήματος αποτελεί	
σημαντική	ένδειξη	θωρακοσκοπικής	προσπέλασης	ει-
δικά	 όταν	 ο	 ασθενής	 βρίσκεται	 στο	 δεύτερο	 στάδιο	
(ινοπυώδες).	Προσεκτική	μελέτη	των	προεγχειρητικών	
ακτινολογικών	εικόνων	είναι	απαραίτητη	προς	καθο-
ρισμό	της	καταλληλότερης	θέσης	προσπέλασης,	επει-
δή	κατά	τόπους	σε	περιοχές	θα	υπάρχουν	συμφύσεις	
και	ο	πνεύμονας	θα	είναι	εγκλωβισμένος	με	συνακό-
λουθη	δυσχέρεια	εισαγωγής	των	trocar	για	την	εκτέ-
λεση	της	VATS.	Είσοδος	δακτύλου	για	την	εξέταση	της	
περιοχής	πριν	την	τοποθέτηση	του	πρώτου	trocar	μας	
εξασφαλίζει	 από	 πιθανό	 ενδεχόμενο	 τρώσεως	 του	
πνεύμονος.	 Υπό	 άμεση	 θωρακοσκοπική	 όραση	 εκτε-
λείται	είσοδος	των	υπόλοιπων	ports	και	η	διαδικασία	
εξελίσσεται	περαιτέρω	με	αναρρόφηση	και	λύση	χα-
λαρών	συμφύσεων.	Περιορισμένη	αποφλοίωση	πεπα-
χυσμένων	υπεζωκοτικών	στοιχείων	μπορεί	να	εκτελε-
στεί	ενδοσκοπικά,	αλλά	σε	σημαντικά	«οργανωμένη»	
υπεζωκοτική	πάχυνση	μετατροπή	σε	θωρακοτομή	για	
επαρκή	αποφλοίωση	του	ασθενούς	είναι	κάποιες	φο-
ρές	αναπότρεπτη,	ειδικά	στο	τρίτο	στάδιο	της	εμπυη-
ματικής	νόσου	(οργανώσεως)	(17-18).

Το τραύμα θώρακος συνιστά	 ένα	 ακόμη	 πεδίο	
εφαρμογής	θωρακοσκοπικών	τεχνικών	σε	αιμοδυνα-
μικά	 σταθερούς	 ασθενείς.	 Μπορεί	 να	 προσφέρει	 σε	
ασθενείς	 με	 παραμένοντα	 παρά	 την	 εισαγωγή	 σω-
λήνα	 αιμοθώρακα,	 σε	 επιμένοντα	 πνευμοθώρακα,	
στην	 εκτίμηση	 του	 διαφράγματος	 σε	 διατιτραίνοντα	
θωρακοκοιλιακά	τραύματα,	στην	αντιμετώπιση	μετα-
τραυματικών	 εμπυημάτων	 της	 υπεζωκοτικής	 κοιλό-
τητας,	αλλά	και	στην	επίσχεση	ενεργού	αιμορραγίας	
σε	αιμοδυναμικά	σταθερούς	ασθενείς.	Η	μέθοδος	της	
θωρακοσκόπησης	 διαθέτει	 υψηλή	 ευαισθησία	 και	 ει-
δικότητα	στην	εξακρίβωση	διαφραγματικών	κακώσε-
ων,	αλλά	συνιστά	απόλυτη	αντένδειξη	στην	εφαρμογή	
της	η	αιμοδυναμική	αστάθεια.	Θεωρείται	μάλιστα	ότι	
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η	 έγκαιρη	 διενέργεια	 θωρακοσκοπικής	 προσπέλασης	
στα	αμβλέα	τραύματα	θώρακα	εξασφαλίζουν	μικρό-
τερη	διάρκεια	νοσηλείας	και	μικρότερο	ποσοστό	θω-
ρακοτομών	(19).

Άλλες	 σπάνιες	 ενδείξεις	 είναι	 η	 αφαίρεση	 ξένου	
σώματος,	 η	αντιμετώπιση	τραυματικού	χυλοθώρακα	
και	η	αφαίρεση	πλευράς.	

O χυλοθώρακας αποτελεί	χαρακτηριστική	ένδειξη	
εφαρμογής	θωρακοσκοπικών	τεχνικών.	Η	προσπέλα-
ση	 μπορεί	 να	 γίνει	 από	 δεξιά	 ή	 αριστερά	 και	 συνί-
σταται	σε	απολίνωση	του	μείζονος	θωρακικού	πόρου	
άνωθεν	του	διαφράγματος	μεταξύ	οισοφάγου,	κατι-
ούσης	θωρακικής	αορτής,	αζύγου	φλεβός	 και	σπον-
δυλικής	 στήλης.	 Ευχερέστερη	 θεωρείται	 η	 πρόσβαση	
από	 δεξιά.	 Ένδειξη	 χειρουργικής	 απολίνωσης	 τίθεται	
όταν	ο	χυλοθώρακας	δεν	ανταποκρίνεται	σε	συντη-
ρητική	αντιμετώπιση	(παροχέτευση	συλλογής,	διακοπή	
σιτίσεως,	ολική	παρεντερική	διατροφή,	αναμονή	έως	15	
ημέρες)	ή	υποτροπιάζει	μετά	από	αρχική	ανταπόκριση	
(20-21).	

Στο σύνδρομο θωρακικής εξόδου	 έχει	περιγραφεί	
θωρακοσκοπική	 εξαίρεση	 της	 1ης	 πλευράς,	 η	 οποία	
παρουσιάζει	 εξαιρετικά	πλεονεκτήματα.	Ο	ώμος	δεν	
χρειάζεται	ανάσπαση	για	πολύ	χρόνο,	η	έκθεση	είναι	
πολύ	καλή	και	τα	δερματικά	νεύρα	της	μασχάλης	δεν	
διαταράσσονται	(22).	

Η θυμεκτομή,	επέμβαση	ενδεικνυόμενη	σε	μυασθέ-
νεια	gravis	προσφάτου	ενάρξεως	σε	άτομα	ηλικίας	μι-
κρότερης	των	70	ετών,	θεωρείται	ότι	αυξάνει	σημαντι-
κά	την	πιθανότητα	βελτίωσης	ή	υφέσεως	της	νόσου.	Η	
επέμβαση	μπορεί	να	εκτελεστεί	θωρακοσκοπικά	-	από	
τη	δεξιά	ή	την	αριστερή	υπεζωκοτική	κοιλότητα	-	με	
ασφάλεια	 και	συγκρίσιμα	αποτελέσματα	από	πλευ-
ράς	εκβάσεως	της	μυασθένειας	σε	σχέση	με	την	κλα-
σική	ανοικτή	προσπέλαση	(μέση	στερνοτομή).	Όταν	με	
τη	μυασθένεια	συνυπάρχει	θύμωμα,	η	θωρακοσκοπική	
προσπέλαση	μπορεί	να	επιχειρηθεί	για	την	εξαίρεση	
θυμωμάτων	σταδίου	Ι	κατά	Masaoka	 (χωρίς	διήθηση	
της	κάψας)	(23).

Η επέμβαση μείωσης πνευμονικού όγκου (lung volume 
reduction surgery- LVRS)	 αποτελεί	 σημαντική	 πρόοδο	
στην	αντιμετώπιση	της	ΧΑΠ/εμφυσηματικής	νόσου.	Η	
επέμβαση	αυτή	έχει	βελτιώσει	την	ποιότητα	ζωής,	την	
πνευμονική	λειτουργία,	την	ανοχή	στην	άσκηση	και	την	
επιβίωση	 σε	 επιλεγμένους	 ασθενείς.	 Μολονότι	 θεω-
ρείται	 ότι	 τόσο	 η	 VATS	 όσο	 και	 η	 μέση	 στερνοτομή	
έχουν	παρόμοια	νοσηρότητα,	θνητότητα	και	οφέλη,	η	
VATS	κοστίζει	λιγότερο	και	παρέχει	ταχύτερη	ανάρ-
ρωση	(24).	Oι	ασθενείς	που	είναι	υποψήφιοι	για	LVRS	

είναι	συμπτωματικοί	παρά	τη	μέγιστη	φαρμακευτική	
φροντίδα,	που	περιλαμβάνει	εισπνεόμενα,	οξυγονοθε-
ραπεία	και	φυσική	αποκατάσταση.	Η	τελευταία	βοηθά	
στην	επιλογή	και	θεραπεία	των	ασθενών.	Οι	ασθενείς	
με	σοβαρό	εμφύσημα	είναι	απορρυθμισμένοι,	καχεκτι-
κοί,	 σε	 μυϊκή	 απίσχνανση	 και	 καταβολική	 φάση	 και	
η	αποκατάσταση	ενδυναμώνει	τους	μυς	των	άκρων	
και	μειώνει	τη	δύσπνοια.	Οι	καλύτερα	προετοιμασμέ-
νοι	ασθενείς	συνεργάζονται	αποτελεσματικότερα	και	
ανταποκρίνονται	καλύτερα	στις	μετεγχειρητικές	τους	
δοκιμασίες,	 την	 άμεση	 κινητοποίηση,	 τη	 χρήση	 των	
σπιρομέτρων	και	την	αναπνευστική	φυσικοθεραπεία	
για	 την	 αποφυγή	 μετεγχειρητικών	 αναπνευστικών	
επιπλοκών.	 Ασθενείς	 που	 δεν	 συνεργάζονται	 καλά	
ή	 αποτυγχάνουν	 στην	 αποκατάσταση	 είναι	 κακοί	
υποψήφιοι	για	LVRS.	Ο	πιο	σημαντικός	παράγοντας	
επιλογής	με	την	ευνοϊκότερη	πρόγνωση	είναι	το	ετε-
ρογενές	πρότυπο	εμφυσήματος,	όπως	ταυτοποιείται	
στην	αξονική	τομογραφία	θώρακος	και	στο	σπινθηρο-
γράφημα	αιματώσεως	πνευμόνων.	Διαδοχικά	μείωση	
πνευμονικού	όγκου	από	την	κάθε	πλευρά	είναι	ασφα-
λής	στρατηγική	αντιμετώπισης.	Μετά	την	εκτέλεση	της	
μείωσης	 από	 τη	 δεύτερη	 πλευρά,	 δεν	 βελτιώνονται	
περαιτέρω	οι	σπιρομετρικοί	δείκτες	και	το	υποκειμε-
νικό	αίσθημα	φυσικής	κατάστασης	δεν	μεταβάλλεται,	
αλλά	παρατείνονται	 τα	 οφέλη	που	 εξασφαλίστηκαν	
με	την	αρχική	επέμβαση	μείωσης	(25).

Άλλες	ενδείξεις	εφαρμογής	θωρακοσκοπικής	τεχνι-
κής	αποτελούν	οι	παραοισοφάγειες	κύστεις	(26)	και	οι	
όγκοι	του	οπισθίου	μεσοθωρακίου	(27).

Στην	ογκολογική	εκτομή	καρκίνου	οισοφάγου	έχει	
επίσης	δοκιμαστεί	με	πολύ	καλά	αποτελέσματα	συν-
δυασμός	θωρακοσκοπικής	και	λαπαροσκοπικής	προ-
σπέλασης,	που	προτείνεται	για	πρώιμους	οισοφαγι-
κούς	καρκίνους	(<	PT2	και	Ν0)	και	καρκίνους	γαστρο-
οισοφαγικής	συμβολής	(28).	

Στο	πεδίο	της	οισοφαγεκτομής	έχει	δοκιμαστεί	και	
η	πρηνής	θέση	του	ασθενούς	με	μερική	σύμπτωση	του	
πνεύμονα,	 που	 εξασφαλίζει	 καλύτερη	 κινητοποίηση	
του	 οισοφάγου,	 πληρέστερο	 λεμφαδενικό	 καθαρισμό	
και	αποφυγή	τεχνικών	δυσκολιών	στην	περιοχή	του	
αορτοπνευμονικού	παραθύρου	(29).	

Ενδιαφέρουσα	εφαρμογή	της	θωρακοσκοπικής	χει-
ρουργικής	αποτελεί	η αποκατάσταση δυσμορφιών της 
θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.	Οι	κλασικές	
προσπελάσεις	στη	σπονδυλική	στήλη	ήσαν	η	οπισθο-
πλάγια,	η	πλευρεγκάρσια	και	η	πρόσθια.	Για	την	πρό-
σθια	 επιφάνεια	 της	 σπονδυλικής	 στήλης,	 η	πρόσθια	
θωρακοτομή	 αποτελούσε	 την	 προσπέλαση	 εκλογής.	

Ελάχιστα	επεμβατικές	τεχνικές	στη	Χειρουργική	Θώρακος.	Πού	εφαρμόζονται,	τι	προσφέρουν	
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Προβλήματα	 σχετιζόμενα	 με	 τη	 θωρακοτομή	 αποτε-
λούν	η	μακρά	τομή,	η	αφαίρεση	πλευράς,	η	σημαντική	
διαστολή	 των	 πλευρών,	 η	 διατάραξη	 της	 λειτουργί-
ας	 των	πνευμόνων	 και	 της	ωμικής	 ζώνης,	 ο	πόνος,	
η	συνακόλουθη	νοσηρότητα	και	το	πτωχό	κοσμητικό	
αποτέλεσμα.	 Η	 VATS	 προσπέλαση	 εξασφαλίζει	 στο	
χειρουργό	 της	 σπονδυλικής	 στήλης	 μια	 ενδοσκοπική	
δυνατότητα	για	προσέγγιση	στην	πρόσθια	επιφάνεια	
της	σπονδυλικής	στήλης	 με	σημαντικά	πλεονεκτήμα-
τα.	Τα	οφέλη	που	απορρέουν	από	την	εφαρμογή	της	
μεθόδου	συνοψίζονται	στην	ελάχιστη	επεμβατικότητά	
της,	στην	καλύτερη	εικόνα	και	τη	μεγέθυνση	που	επι-
τυγχάνεται	στους	χειρισμούς	με	συνέπεια	μεγαλύτερη	
ακρίβεια	εκτέλεσης,	ελαττωμένο	μετεγχειρητικό	πόνο,	
μικρότερη	αναπνευστική	επιβάρυνση,	μειωμένη	απώ-
λεια	αίματος,	βραχύτερη	διάρκεια	νοσηλείας,	μικρότερο	
κόστος,	καλύτερη	φροντίδα	τραύματος	και	ταχύτερη	
επιστροφή	στις	προνοσοκομειακές	δραστηριότητες	με	
ελάχιστη	δυσλειτουργία	της	 κατ’ώμον	άρθρωσης.	Οι	
ενδείξεις	για	παιδιά	και	ενήλικες	είναι	οι	ακόλουθες:	

Α.	Άκαμπτη	ιδιοπαθής	σκολίωση	σε	βαθμό	μεγαλύ-
τερο	ή	ίσο	με	75	μοίρες,	διότι	καμπύλωση	αυτού	του	
βαθμού	μπορεί	να	προκαλέσει	απώλεια	πνευμονικής	
λειτουργίας,	ακόμη	και	αναπνευστική	ανεπάρκεια.	

Β.	Κύφωση	μεγαλύτερη	από	70	μοίρες
Γ.	Νευρομυϊκές	ανωμαλίες	που	συνοδεύονται	από	

οριακή	πνευμονική	λειτουργία	
Δ.	Προοδευτική	σπονδυλική	παραμόρφωση	και	με-

ταβολική	νόσος
Ε.	 Νευροϊνωμάτωση	 με	 ενδοθωρακικούς	 όγκους	

επιπροσθέτως	 της	 σημαντικής	 σπονδυλικής	 παρα-
μόρφωσης

ΣΤ.	Ψευδάρθρωση	μετά	από	πρόσθια	σπονδυλο-
δεσία	

Ζ.	Πρόσθια	ημιεπιφυσιόδεση	για	συγγενή	σκολίω-
ση	

Η.	Βιοψία	εκτομής	και	διατομής.
Όλες	σχεδόν	οι	προσπελάσεις	θωρακικής	μοίρας	

σπονδυλικής	 στήλης	 που	 απαιτούσαν	 θωρακοτομή	
μπορούν	να	πραγματοποιηθούν	με	ελάχιστα	επεμβα-
τική	τεχνική.	Σχετικές	αντενδείξεις	για	βιντεοθωρακο-
σκοπική	τεχνική	θεωρούνται	η	εξαιρετικά	σοβαρή	σκο-
λίωση,	όταν	η	σπονδυλική	στήλη	σχεδόν	ακουμπά	στο	
θωρακικό	κλωβό	στις	πλευρές,	προηγούμενη	επέμβαση	
θωρακοτομής	στην	περιοχή-στόχο	της	επέμβασης	και	
ασθενείς	με	σοβαρό	περιοριστικό	λειτουργικό	έλλειμμα	
που	δεν	είναι	σε	θέση	να	ανεχθούν	τον	αποκλεισμό	
αερισμού	του	ενός	πνεύμονα	(30).	

Η πτύχωση του διαφράγματος αποτελεί	μία	ακόμη	

εφαρμογή	 των	 ελάχιστα	 επεμβατικών	 τεχνικών	 στη	
θωρακοχειρουργική.	Το	χρονίως	παράλυτο	διάφραγ-
μα	είναι	παρεκτοπισμένο	προς	τα	πάνω.	Οι	ασθενείς	
παρουσιάζουν	απώλεια	της	διαφραγματικής	αναπνο-
ής	 με	 αποτέλεσμα	 δύσπνοια	 και	 εύκολη	 κόπωση.	 Η	
πτύχωση	του	διαφράγματος	οδηγεί	σε	βελτίωση	της	
πνευμονικής	λειτουργίας.	Το	διάφραγμα	απορροφά	το	
υπεζωκοτικό	 υγρό	 που	 δημιουργείται	 σε	 καθημερινή	
βάση	στην	υπεζωκοτική	κοιλότητα	και	όταν	η	πτύχωση	
γίνει	καλά	η	επιφάνεια	απορρόφησης	του	διαφράγμα-
τος	περιορίζεται.	Για	το	λόγο	αυτό,	οι	ασθενείς	μπορεί	
να	παροχετεύουν	ένα	εξαιρετικά	μεγάλο	ποσό	υγρού	
μετεγχειρητικά	και	να	παραταθεί	η	νοσηλεία	τους	(31).	

Σημαντική	 είναι	 η	 συμβολή	 της	 θωρακοσκοπικής	
χειρουργικής	 και	 στα	 βρέφη	 για	 την	 αντιμετώπιση	
συγγενών	πνευμονικών	δυσπλασιών	(32).	

Η	 εισαγωγή	 των	 ελάχιστα	 επεμβατικών	 τεχνι-
κών	 κατά	 τα	 τελευταία	 έτη	 στην	 αντιμετώπιση	 της	
εμμένουσας	 ή	 υποτροπιάζουσας	 κολπικής	 μαρμαρυ-
γής	έχει	οδηγήσει	σε	υποσχόμενα	αποτελέσματα	και	
τα	ποσοστά	 ελέγχου	 και	 απαλλαγής	από	 τη	 χρήση	
αντιαρρυθμικών	φαρμάκων	υπερβαίνουν	το	60%	μετά	
από	VATS	έναντι	45%	μετά	από	κατάλυση	που	επιχει-
ρείται	διαδερμικά	με	καθετήρα	(33).	

Τέλος,	βιντεοθωρακοσκοπική	μέθοδος	εφαρμόζεται	
στον	 τροπιδοειδή	 και	 τον	πτηνοειδή	 θώρακα	 (pectus	
carinatum/pectus	 excavatum)	 για	 τη	 διόρθωσή	 τους,	
ακόμη	και	μετά	από	προηγηθείσα	αποτυχούσα	ανοι-
κτή	προσπέλαση	(Ravitch)	(34).	

Εφαρμογή	θωρακοσκοπικών	τεχνικών	
για	μείζονες	εκτομές	πνεύμονος

Παρότι	δεν	χρησιμοποιούνται	ευρέως,	το	ενδιαφέ-
ρον	διεθνώς	έχει	αυξηθεί	μετά	τη	δημοσίευση	σειρών	
με	 υποσχόμενα	 αποτελέσματα.	 Ήδη	 διαμορφώνεται	
επαρκής	τεκμηρίωση	ότι	οι	θωρακοσκοπικές	λοβεκτο-
μές	μπορούν	να	διενεργηθούν	με	μειωμένη	νοσηρότητα	
και	 συγκρίσιμα	 ογκολογικά	 αποτελέσματα	 σε	 σχέση	
με	τις	ανοικτές	λοβεκτομές	(35).	

Πολυπαραγοντική	ανάλυση	21	σειρών	VATS	λοβε-
κτομών	για	μη	μικροκυτταρικά	καρκινώματα	πρώιμου	
σταδίου	 κατέδειξε	 συγκρίσιμα	 αποτελέσματα	 με	 τις	
ανοικτές	 λοβεκτομές	 από	πλευράς	 νοσηρότητας	 και	
επιβίωσης	(36).	

Πλήρως	θωρακοσκοπικές	 λοβεκτομές	ανακοινώθη-
καν	 ήδη	 από	 το	 1997.	Mε	 την	 πάροδο	 των	 ετών	 και	
την	εξέλιξη	της	τεχνικής	διευρύνθηκε	η	χρήση	τους	σε	
εξειδικευμένα	κέντρα	με	την	αντίστοιχη	εμπειρία.	Οι	κα-
ταλληλότερες	ενδείξεις	είναι	ο	σταδίου	Ι	καρκίνος	πνεύ-
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μονα,	όγκοι	<	6	εκ.	και	καλοήθεις	νόσοι,	όπως	οι	βρογ-
χεκτασίες.	Σχετικές	αντενδείξεις	είναι	όγκοι	διαμέτρου	
5-8	εκ.,	η	προεγχειρητική	ακτινοθεραπεία,	η	εισαγωγική	
χημειοθεραπεία,	οι	εκτομές	δίκην	περιχειρίδος	(με	βρογ-
χοπλαστική	ή/και	αρτηριοπλαστική)	και	η	διήθηση	του	
θωρακικού	τοιχώματος	από	τον	όγκο.	Απόλυτες	αντεν-
δείξεις	είναι	όγκοι	διαμέτρου	>	8εκ.,	προσβολή	/	διήθηση	
του	μεσοθωρακίου	και	δυσκολία	του	χειρουργού.	

Στις	 δημοσιευθείσες	 σειρές	 καταδεικνύεται	 ότι	
ογδοντάχρονοι	που	υποβάλλονται	σε	εκτομή	με	VATS	
για	 καρκίνο	 πνεύμονος	 παρουσιάζουν	 μειωμένη	 νο-
σηρότητα,	 με	 αποτέλεσμα	 βραχύτερη	 και	 λιγότερο	
απαιτητική	νοσηλεία	και	μικρότερη	ανάγκη	για	μετεγ-
χειρητική	αποκατάσταση	 (37).	Η	μόνη	διαφοροποίηση	
που	έχει	περιγραφεί	αφορά	στη	μετεγχειρητική	έκλυση	
κολπικής	μαρμαρυγής	σε	ποσοστό	σημαντικά	μεγαλύ-
τερο	στους	ογδοντάχρονους	συγκριτικά	με	τις	υπό-
λοιπες	ηλικιακές	ομάδες	(38).

Άλλη	μία	ενδιαφέρουσα	παρατήρηση	αφορά	στην	
αφαίρεση	 των	 σωλήνων	 παροχέτευσης	 μετά	 από	
VATS	λοβεκτομή	που	μπορεί	να	γίνει	σε	ποσοστό	82.5%	
των	ασθενών	μέσα	σε	48	ώρες	μετεγχειρητικά.	Αυτό	
μεταφράζεται	σε	μικρότερη	παραμονή	στο	νοσοκομείο	
και	συνακόλουθα	μικρότερη	νοσηρότητα	των	ασθενών	
λόγω	λιγότερων	επιπλοκών	(39).	

Σε	μεγάλη	μετα-ανάλυση	39	σειρών	(από	τις	οποίες	
μία	τυχαιοποιημένη	προοπτική)	με	3256	θωρακοτομές	
και	3114	VATS	λοβεκτομές	για	καρκίνο	πνεύμονος	συ-
νήχθη	ότι	η	VATS	λοβεκτομή	συνδυαζόταν	με	βραχύτε-
ρη	παραμονή	των	σωλήνων,	μικρότερη	διάρκεια	νοση-
λείας	και	βελτιωμένη	επιβίωση	(στα	4	χρόνια	μετά	την	
εκτομή)	σε	στατιστικά	σημαντικό	βαθμό.	Αναφορικά	με	
ασθενείς	πρώιμου	σταδίου	μη	μικροκυτταρικού	καρ-
κίνου	πνεύμονος,	η	VATS	λοβεκτομή	ευνοεί	μικρότερη	
νοσηρότητα	και	καλύτερους	δείκτες	επιβιώσεως	(40).	

Οι	ίδιες	παρατηρήσεις	αφορούν	στις	τμηματεκτο-
μές,	οι	οποίες	μπορούν	να	διενεργηθούν	με	αποδεκτή	
νοσηρότητα,	θνητότητα,	υποτροπή	και	επιβίωση,	ενώ	
εξασφαλίζουν	μικρότερη	διάρκεια	νοσηλείας	και	λιγό-
τερες	μετεγχειρητικές	πνευμονικές	επιπλοκές	συγκρι-
τικά	με	τις	ανοικτές	τεχνικές	(41).

Οι	 όποιες	 ενστάσεις	 προκύψουν	 για	 το	 κόστος	
υπερκεράζονται	 από	 την	 παρατήρηση	 ότι	 η	 VATS	
λοβεκτομή	 είναι	 εν	 τέλει	 λιγότερο	 δαπανηρή	από	 τη	
συμβατική	διότι	τα	αυξημένα	έξοδα	της	χειρουργικής	
αίθουσας	 (χρόνος	 και	 αναλώσιμα)	 αντισταθμίζονται	
από	τη	βραχύτερη	νοσηλεία	με	αποτέλεσμα	την	τα-
χύτερη	διακίνηση	ασθενών	και	απελευθέρωση	κλινών	
για	άλλους	ασθενείς	(42).

Aναφορικά	με	τον	συστηματικό	λεμφαδενικό	καθα-
ρισμό	κατά	τις	VATS	εκτομές	πνεύμονος	για	κακοήθεια,	
αυτός	 είναι	 εφικτός	 χωρίς	 επιπλέον	 νοσηρότητα	 για	
τον	ασθενή	και	οδηγεί	σε	ασφαλή	συμπεράσματα	στα-
διοποίησης,	 υπερέχει	 δε	 από	 το	 PET	 (ειδικά	στα	αδε-
νοκαρκινώματα)	στην	εξακρίβωση	του	σταδίου	και	το	
σχεδιασμό	της	κατάλληλης	ογκολογικής	θεραπείας	(43).	

Τι	 προσφέρουν	 οι	 θωρακοσκοπικές	
τεχνικές

Οι	ελάχιστα	επεμβατικές	τεχνικές	είναι	ελκυστικές	
στους	ασθενείς	για	πολλούς	λόγους,	όπως	οι	μικρό-
τερες	ουλές,	η	βραχύτερη	νοσοκομειακή	νοσηλεία	και	
η	 ταχύτερη	 ανάρρωση.	 Μολονότι	 οι	 λιγότερες	 επι-
πλοκές	σε	ασθενείς	που	υποβάλλονται	σε	ελάχιστα	
επεμβατικές	 τεχνικές	 έχουν	 αποδοθεί	 στο	 λιγότερο	
μετεγχειρητικό	πόνο	των	ασθενών,	στην	πραγματικό-
τητα	αυτό	μπορεί	να	οφείλεται	σε	μικρότερο	επηρεα-
σμό	του	ανοσολογικού	συστήματος	(44).	Η	χειρουργική	
πράξη	 προκαλεί	 ανοσοκαταστολή,	 η	 οποία	 αυξάνει	
την	πιθανότητα	μεταστάσεων	και	την	ανάπτυξη	ση-
πτικών	επιπλοκών	μετεγχειρητικά.	Θεωρείται	λοιπόν	
ότι	η	VATS	έχοντας	μικρότερη	επίδραση	στο	ανοσολο-
γικό	σύστημα,	οδηγεί	σε	λιγότερα	προβλήματα	επού-
λωσης	και	λοιμώξεων	βραχυπρόθεσμα	και	 καλύτερη	
επιβίωση	μακροπρόθεσμα	(45-46).	

Οι	 ευαίσθητοι	 ασθενείς	 ανέχονται	 καλύτερα	 τη	
θωρακοσκοπική	 προσπέλαση,	 ενώ	 λόγω	 της	 ταχύ-
τερης	 ανάρρωσης	 απ’ό,τι	 μετά	 από	 θωρακοτομή,	 οι	
ασθενείς	 έχουν	 περισσότερες	 ευκαιρίες	 να	 λάβουν	
πλήρεις	 δόσεις	 συμπληρωματικής	 θεραπείας	 σε	 κα-
τάλληλο	χρονικό	ορίζοντα	(47).	Είναι	τέλος	σημαντικό	
να	επισημανθεί	ότι,	παρά	τη	μεγαλύτερή	τους	ηλικία,	
ασθενείς	που	υποβάλλονται	σε	VATS	εμφανίζουν	μι-
κρότερο	 ποσοστό	 μετεγχειρητικής	 πνευμονίας	 από	
τους	υποβαλλόμενους	σε	θωρακοτομή.	Αυτό	αποδίδε-
ται	στη	βραχύτερη	χρονικά	νοσηλεία	τους	σε	Μονάδα	
Εντατικής	Θεραπείας	και	την	ταχύτερη	αποκατάστα-
σή	 τους	 συνολικά.	 Αυτά	 τα	 ευνοϊκά	 αποτελέσματα	
υποστηρίζουν	 την	 εφαρμογή	 της	 θωρακοσκοπικής	
προσπέλασης	για	λοβεκτομές	σε	ασθενείς	με	περιο-
ρισμένες	αναπνευστικές	 εφεδρείες,	 με	προβλεπόμενη	
μετεγχειρητική	FEV1	και	DLCO	της	τάξεως	του	40%	ή	
μικρότερη	(48).

Περιορισμοί	και	προϋποθέσεις

Απαραίτητες	προϋποθέσεις	για	την	εφαρμογή	ενός	
προηγμένου	προγράμματος	θωρακοσκοπικής	χειρουρ-

Ελάχιστα	επεμβατικές	τεχνικές	στη	Χειρουργική	Θώρακος.	Πού	εφαρμόζονται,	τι	προσφέρουν	
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γικής	αποτελεί	 η	ύπαρξη	μιας	αφοσιωμένης	ομάδας,	
σ’ένα	νοσοκομείο	που	διαθέτει	ικανή	θωρακοχειρουρ-
γική	 υποδομή	 και	 αρκετές	 επεμβάσεις	 θωρακοχει-
ρουργικής	σε	ετήσια	βάση.	Ενδεικτικά	καταγράφονται	
κάποιες	 βασικές	προδιαγραφές	 ενός	προγράμματος	
θωρακοσκοπικής	χειρουργικής:

•	 	Διάθεση	 χρόνου.	 Στις	 περισσότερες	 σειρές	 οι	
επεμβάσεις	έχουν	μεγάλη	διάρκεια,	επειδή	χρει-
άζεται	επιμελής	παρασκευή	και	τήρηση	των	κα-
νόνων	βήμα	προς	βήμα.	

•	 	Έλεγχος	οποιασδήποτε	αιμορραγίας	προκύπτει	
στην	εξέλιξη	της	επέμβασης,	ώστε	το	χειρουρ-
γικό	 πεδίο	 να	 παραμένει	 καθαρό	 και	 να	 μην	
επηρεάζεται	η	ποιότητα	της	εικόνας.	

•	 	Επίτευξη	της	καλύτερης	δυνατής	έκθεσης.
•	 	Χρήση	 προηγμένου	 συστήματος	 εικόνας	 και	

κατά	 προτίμηση	 κάμερας	 υψηλής	 ευκρίνειας	
που	θα	επιτρέψει	καθαρή	εικόνα	και	χειρουρ-
γική	αίσθηση	ανάλογη	μιας	επέμβασης	από	μι-
κροσκόπιο.

•	 	Διάθεση	 αριθμού	 εργαλείων	 ώστε	 να	 χρησι-
μοποιείται	 το	 σωστό	 εργαλείο	 για	 το	 σωστό	
σκοπό.	Αυτό	σημαίνει	ύπαρξη	καλής	ποιότητας	
εξειδικευμένων	 εργαλείων	 σε	 επαρκή	 ποσό-
τητα	με	 τον	ανάλογο	διαθέσιμο	 εξοπλισμό	σε	
συσκευές	 διπολικής	 διαθερμίας	 και	 ψαλιδιών	
υπερήχων.	

•	 	Αυτόματα	συρραπτικά	μηχανήματα	των	κατάλ-
ληλων	μεγεθών	που	θα	επιτρέψουν	αξιόπιστη	
διατομή	των	κρίσιμων	αγγειακών	δομών,	αλλά	
και	των	βρόγχων	καθώς	επίσης	και	το	διαχω-
ρισμό	του	πνευμονικού	παρεγχύματος	που	θα	
εκταμεί	από	τον	υπολειπόμενο	πνεύμονα.	

•	 	Καλή	 εργονομική	 διευθέτηση	 του	 χειρουργικού	
πεδίου	και	της	χειρουργικής	ομάδας,	ώστε	να	
αποφεύγονται	θέσεις	και	στάσεις	του	σώματος	
που	 προκαλούν	 σωματική	 καταπόνηση,	 πόνο	
στους	ώμους	και	ακαμψία	του	κορμού	(49).	

Πρέπει	 να	 επισημανθεί	 ότι	 πάντοτε	 για	 το	 χει-
ρουργό	 παραμένει	 ως	 ζητούμενο	 η	 παροχή	 υψηλής	
στάθμης	υπηρεσιών,	η	επιστημονική	τεκμηρίωση,	η	συ-
νεχιζόμενη	εκπαίδευση,	ο	ζήλος	καινοτομίας,	η	τόλμη	
της	αλλαγής,	ταυτόχρονα	όμως	η	επίγνωση	των	ορί-
ων,	 η	 σύνεση	 και	 η	 μετριοφροσύνη,	 προκειμένου	 να	
επιτυγχάνεται	η	εισαγωγή	χειρουργικών	νεωτερισμών	
χωρίς	 να	 επηρεάζεται	 η	 ποιότητα	 της	 χειρουργικής	
φροντίδας.	Ακόμη	τέλος,	 η	όποια	ρήξη	με	το	παλαιό	
και	καθιερωμένο	χρειάζεται	να	εκπορεύεται	από	τις	
ανάγκες	των	ασθενών	και	όχι	από	εμπορικές	σκοπι-

μότητες	 ή	ανταγωνιστικές	διαθέσεις	 καταξίωσης	και	
αναγνώρισης,	που	ενίοτε	διολισθαίνουν	σε	αυτοσκο-
πό	των	χειρουργών.	
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SUMMARY

VASLAMATZIS M M. Renal cell carcinoma: Treatment options for metastatic renal cell carcinoma. Patients who 
present with metastatic or locally advanced disease not amenable to curative resection and those who develop meta-
static disease following initial surgery have a poor prognosis. A variety of modalities have been tested in such patients. 
Immunotherapy for the treatment of renal cancer has been around since 1984, but it is a non-specific and very toxic 
treatment for advanced renal cancer. Since 2004, a number of novel targeted agents such as VEGF receptor-tyrosine 
kinase inhibitors (VEGFR-TKI’s), anti-VEGF monoclonal antibody, and mammalian target of rapamycin pathways, (mTOR’s) 
inhibitors, have improved therapy for metastatic renal cell carcinoma (mRCC). Sequential administration of agents with 
similar mechanisms of action has shown some efficacy in small retrospective studies; however, prospective Phase II 
studies have reached differing conclusions, and there is a current lack of prospective randomized data to validate this 
approach. Sequential administration of agents with different mechanisms of action has shown clinical efficacy in prospec-
tive trials, including a randomized Phase III study (RECORD-1) of the mTOR inhibitor everolimus, the only targeted agent 
recommended for use after VEGFR-TKI failure in metastatic renal cell carcinoma. Ongoing research will further define 
the relative merits of other sequences in terms of clinical outcome. However, even with these new advances in drug 
development, there remain a number of challenges for the doctors treating patients with RCC: Which is the best first-line 
therapy? Can treatment be individualized? Is there optimizing treatments for RCC, in addition to various combinations of 
drugs and sequencing of drugs to find the most effective and safe treatment for patients with late-stage disease? Which 
is the best second- and third-line treatment? Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 282-296, 2012.

Key words: renal cell carcinoma, sequence bevacizumab, mTOR inhibitor, sorafenib, sunitinib, VEGFR-TKI

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζονται με μεταστατική ή τοπικοπεριοχικά προχωρημένη νόσο, δεν είναι υποψήφιοι 
για ριζική χειρουργική θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονταν αρχικά με ανοσοθεραπεία, η οποία όμως 
απεδείχθη αναποτελεσματική, ιδίως και δεδομένων των παρενεργειών της. Από το 2004, νέοι στοχεύοντες παράγο-
ντες, όπως αναστολείς του υποδοχέα της τυροσινικής κινάσης [VEGF receptor-tyrosine kinase inhibitors (VEGFR-TKI’s)], 
αντί-VEGF μονοκλωνικά αντισώματα, και αναστολείς των mammalian target of rapamycin pathways, (mTOR’s), έχουν 
βελτιώσει τα θεραπευτικά αποτελέσματα σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα του νεφρού. Η διαδοχική χορήγηση 
στοχευόντων παραγόντων με ίδιο μηχανισμό δράσεως, σε μικρές αναδρομικές μελέτες απεδείχθη, ότι έχει κάποια 
θεραπευτική δραστικότητα, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε σε προοπτικά πρωτόκολλα φάσεως ΙΙ. Η διαδοχική χορή-
γηση παραγόντων με διαφορετικό μηχανισμό δράσεως, έχει αποδειχθεί δραστική σε προοπτικές μελέτες, μεταξύ 
των οποίων και στην μελέτη με τυχαία κατανομή φάσεως ΙΙΙ RECORD-1. Σε αυτήν αποδείχθηκε η χρησιμότητα 2ης 
γραμμής θεραπεία με τον αναστολέα των mTOR’s everolimus, που αποτελεί τον μόνο στοχεύοντα παράγοντα, που 
συστήνεται σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα του νεφρού, μετά από αποτυχία θεραπείας με VEGFR-TKI. Με-

ΔΙΑΛΕΞΗ
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λέτες σε εξέλιξη προσπαθούν να καθορίσουν επί μέρους λεπτομέρειες χορηγήσεως των στοχευόντων παραγόντων. 
Εντούτοις, παρά τις προόδους, στην θεραπεία των ασθενών με μεταστατικό καρκίνωμα του νεφρού, παραμένουν 
ερωτήματα, τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων ή ακριβέστερων απαντήσεων: Ποια είναι πέραν αμφισβητήσεων η 
καλύτερη 1ης γραμμής θεραπεία? Μπορεί η θεραπεία να εξατομικεύεται? Υπάρχει ιδεατή θεραπεία, από άποψη 
αποτελεσματικότητας και μειωμένων παρενεργειών, με διαδοχική χορήγηση στοχευόντων παραγόντων? Ποια είναι η 
καλύτερη 2ης και 3ης γραμμής θεραπεία? Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 282-296, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: μεταστατικό καρκίνωμα νεφρού, διαδοχικές θεραπείες, bevacizumab, αναστολείς των mTOR;s, 
αναστολείς της κινάσης του υποδοχέα του VEGF, sorafenib, sunitinib

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το	καρκίνωμα	του	νεφρού	αποτελεί	το	2–3%	όλων	
των	 κακοήθων	 νεοπλασμάτων	 των	 ενηλίκων.	 Είναι	
το	7ο	σε	συχνότητα	καρκίνωμα	μεταξύ	των	ανδρών	
και	 το	 9ο	 μεταξύ	 των	 γυναικών.	 Ετησίως	 διαγιγνώ-
σκονται	 παγκοσμίως	 209	 000	 νέες	περιπτώσεις	 και	
συμβαίνουν	 102	000	θάνατοι	 (1,	 2).	Η	συχνότητα	της	
νόσου	και	οι	θάνατοι	από	αυτήν	αυξάνουν	σταθερά	
κάθε	 χρόνο	 (3,	 4,	 5).	 Το	 ενεργητικό	 και	 το	 παθητικό	
κάπνισμα,	ενοχοποιούνται	αποδεδειγμένα	για	εμφά-
νιση	καρκινώματος	νεφρού,	με	σχετικό	κίνδυνο	2-3	(2,	
6),	όπως	και	η	παχυσαρκία	 (7,	8).	Τα	φρούτα	και	τα	
λαχανικά,	σε	ορισμένες	εργασίες,	φαίνεται	ότι	παρέ-
χουν	προστασία	από	την	νόσο,	αλλά	ειδικές	δίαιτες	
δεν	αποδείχθηκε	να	σχετίζονται	με	την	νόσο	(9,	10,	11).	
Η	αρτηριακή	υπέρταση	αποτελεί	παράγοντα	κινδύνου,	
ενώ	τα	αντιυπερτασικά	και	τα	διουρητικά,	δεν	είναι	
ανεξάρτητοι	παράγοντες	σχετιζόμενοι	με	την	νόσο	(12).	
Το	καρκίνωμα	του	νεφρού	εμφανίζεται	συχνότερα	σε	
ασθενείς	με	τελικού	σταδίου	νεφρική	ανεπάρκεια,	επί-
κτητη	κυστική	νεφροπάθεια	και	φυματιώδη	σκλήρυνση	
σε	σχέση	με	τον	γενικό	πληθυσμό	(13,	14).	Σε	ασθενείς	
με	 μη	προφανείς	παράγοντες	 κινδύνου,	 υποτίθενται	
περιβαλλοντικοί	παράγοντες,	ως	ενοποιητικοί	για	την	
νόσο,	μεταξύ	των	οποίων	η	acetaminophen,	αναλγητι-
κά	φάρμακα,	έκθεση	σε	αμίαντο	ή	trichloroethylene	(2).	
Περίπου	 το	 2–3%	 των	 καρκινωμάτων	 νεφρού	 έχουν	
οικογενή	κατανομή	και	σχετίζονται	με	ορισμένα	σύν-
δρομα	κληρονομούμενα	με	αυτοσωματικό	επικρατού-
ντα	χαρακτήρα	 (15).	 Το	πλέον	γνωστό	είναι	 το	σύν-
δρομο	 von	 Hippel-Lindau	 (1	 περίπτωση	 κάθε	 36	 000	
γεννήσεις),	νόσος	με	υψηλή	διεισδυτικότητα	το	οποίο	
χαρακτηρίζεται	από	αρκετούς	αγγειακούς	όγκους,	δι-
αυγοκυτταρικά	 καρκινώματα	 νεφρού,	 αιμαγγειοβλα-
στώματα	και	φαιοχρωμοκυττώματα	(16).	Το	υπεύθυνο	
ογκοκατασταλτικό	γονίδιο	βρίσκεται	στο	χρωμόσωμα	
3	 (3p25–26).	 Ασθενείς	 με	 σύνδρομο	 von	 Hippel-Lindau	
έχουν	κληρονομική	έλλειψη	ενός	των	αλληλίων	του	VHL	
γονιδίου	(17).	Πολλοί	ασθενείς	με	σποραδικό	διαυγοκυτ-
ταρικό	καρκίνωμα	νεφρού	έχουν	έλλειψη	αμφοτέρων	

των	αλληλίων	του	VHL	γονιδίου	και	δυσλειτουργία	της	
πρωτεΐνης	von	Hippel-Lindau.	Σε	αντίθεση	με	τα	κλη-
ρονομικά	 διαυγοκυτταρικά	 καρκινώματα	 νεφρού,	 τα	
σποραδικά	 νεοπλάσματα	 συνήθως	 εμφανίζονται	 σε	
μεγαλύτερη	ηλικία	και	είναι	ετερόπλευρα	(18).	

Το	 καρκίνωμα	 του	 νεφρού	 που	 προέρχεται	 από	
τον	νεφρικό	φλοιό	συνιστά	το	80%	-	85%,	των	πρω-
τοπαθών	καρκινωμάτων	του	νεφρού.	

Όταν	οι	ασθενείς	διαγιγνώσκονται	με	εντοπισμένη	
νόσο,	η	χειρουργική	εκτομή,	μπορεί	να	συνιστά	ριζική	
θεραπεία.	Εντούτοις	πολλά	ΝΚ	δεν	δίνουν	κλινική	συ-
μπτωματολογία	για	 μεγάλο	χρονικό	 διάστημα,	ώστε	
η	διάγνωση	να	τίθεται	όταν	η	νόσος	είναι	τοπικοπε-
ριοχικά	προχωρημένη	ή	μεταστατική,	 με	συνέπεια	οι	
ασθενείς	να	χρειάζονται	συστηματική	θεραπεία	και	να	
έχουν	πτωχή	πρόγνωση.	

Η	προθεραπευτική	μελέτη	των	ασθενών	αυτών	έχει	
στόχο	τον	καθορισμό	κλινικών	παραγόντων,	οι	οποίοι	
να	προδικάζουν	καλύτερη	έκβαση.	Ευνοϊκοί	παράγοντες	
οι	οποίοι	ταυτοποιήθηκαν	σε	μελέτες,	μετά	πολυπαρα-
γοντική	ανάλυση	των	αποτελεσμάτων	τους,	είναι	(19):

1.	Το	μεγάλο	διάστημα	μεταξύ	νεφρεκτομής	και	εμ-
φανίσεως	των	μεταστάσεων	

2.	Η	εμφάνιση	μεταστάσεων	σε	μία	θέση.
3.	Η	απουσία	οπισθοπεριτοναϊκής	 λεμφαδενοπά-

θειας
4.	Δείκτης	δραστηριότητας	κατά	Karnofsky	>	80%.
5.	Τιμή	LDH	ορού	<	1.5	φοράς	του	ανωτέρου	φυσι-

ολογικού	ορίου.
6.	Διορθωμένη	τιμή	ασβεστίου	ορού	<	10	mg/dL	(2.5	

mmol/L).
7.	Φυσιολογική	τιμή	αιμοσφαιρίνης	αίματος.
8.	Απουσία	νεφρεκτομής.
9.	Η	απουσία	παρανεοπλασματικών	συνδρόμων.	
10.	Η	απουσία	παχυσαρκίας.	
Ασθενείς	χωρίς	κάποιον	από	τους	ανωτέρω	επιβα-

ρυντικούς	παράγοντες	σε	σύγκριση	με	όσους	έχουν	0-1	
ή	2	ή	3	και	περισσότερους	παράγοντες	κινδύνου	έχουν	
σημαντικά	 υψηλότερα	 ποσοστά	 ετήσιας	 επιβιώσεως	
(71%	έναντι	42%,	έναντι	12%,	αντιστοίχως)	και	επιβιώσε-
ως	στα	τρία	χρόνια	(31%	έναντι	7%	έναντι	0%	αντιστοί-
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χως).	Στην	μελέτη	η	διάμεση	επιβίωση	για	όσους	έχουν	
1	ή	2	ή	3	και	περισσότερους	παράγοντες	κινδύνου	ήταν	
30,	 14	 και	 5	 μήνες,	 αντιστοίχως.	 Σε	 ανάλυση	 αποτε-
λεσμάτων	μελέτης	παρακολουθήσεως	σε	463	ασθενείς	
οι	οποίοι	αντιμετωπίσθηκαν	με	interferon-alfa	(IFN-α),	η	
ανάγκη	ενάρξεως	θεραπείας	σε	<	1	έτος	από	την	αρχι-
κή	διάγνωση,	ταυτοποιήθηκε	ως	ανεξάρτητος	προβλε-
πτικός	παράγοντας	κακής	εκβάσεως.	Αν	και	νεώτεροι	
ασθενείς	(20-40	ετών),	είναι	συνηθέστερα	συμπτωματι-
κοί	κατά	την	τεκμηρίωση	της	νόσου,	η	έκβασή	τους	είναι	
ελαφρώς	καλύτερη,	πιθανότατα	λόγω	χαμηλής	πιθα-
νότητας	λεμφαδενικής	προσβολής	(19,	20,	21).	

Σε	 σειρά	 της	Cleveland	Clinic	 σε	 353	 ασθενείς	 με	
μεταστατικό	καρκίνωμα	νεφρού	(ΜΚΝ),	που	δεν	είχαν	
πάρει	προηγουμένως	θεραπεία,	ταυτοποιήθηκαν	άλ-
λοι	δύο	σημαντικοί	αρνητικοί	παράγοντες:	η	προηγού-
μενη	ακτινοθεραπεία	και	η	ύπαρξη	περισσοτέρων	της	
μιας	μεταστατικών	θέσεων.	Ασθενείς	χαμηλού	κινδύ-
νου	(έχοντες	≤	1	κακούς	προγνωστικούς	παράγοντες),	
ενδιαμέσου	κινδύνου	(με	2	κακούς	προγνωστικούς	πα-
ράγοντες)	ή	αυξημένου	κινδύνου	(με	>	2	κακούς	προ-
γνωστικούς	παράγοντες)	εμφάνιζαν	διάμεση	επιβίωση	
26,	14	και	7	μήνες,	αντιστοίχως	(22).

Μελέτες	στις	οποίες	χρησιμοποιήθηκαν	αντι–VEGF	
θεραπείες,	 χρησιμοποιήθηκαν	 και	 για	 τον	 καθορισμό	
προγνωστικών	παραγόντων	και	οι	πολυπαραγοντι-
κές	αναλύσεις	κατέληξαν	ότι	δείκτης	δραστηριότητας	
κατά	 Karnofsky	 <80%,	 χρονικό	 διάστημα	 μεταξύ	 δια-
γνώσεως	και	θεραπείας	<	1	έτους,	αιμοσφαιρίνη	αίμα-
τος	μικρότερη	της	κατώτερης	φυσιολογικής	τιμής	και	
τιμές	ασβεστίου	ορού,	ουδετεροφίλων	ή	αιμοπεταλίων,	
υψηλότερες	του	ανώτερου	φυσιολογικού	ορίου,	είναι	
δυσμενείς	προβλεπτικοί	παράγοντες	επιβιώσεως.	

Ασθενείς	 κατατασσόμενοι	 στην	 ευνοϊκή	 ομάδα,	
(χωρίς	 παράγοντες	 κινδύνου),	 στην	 ενδιαμέσου	 κιν-
δύνου	 (με	 1-2	παράγοντες	κινδύνου)	και	στην	ομάδα	
αυξημένου	 κινδύνου	 (με	 3	 ή	παραπάνω	παράγοντες	
κινδύνου),	εμφάνιζαν	διάμεση	επιβίωση,	που	δεν	είχε	
συμπληρωθεί,	27	και	9	μήνες	αντιστοίχως.	Τα	ποσο-
στά	2ετούς	επιβιώσεως	των	τριών	ομάδων	ήταν	75%,	
53%	και	7%	αντιστοίχως	(20,	23,	24).	

Οι	παραπάνω	παράγοντες	εκτός	της	προγνωστι-
κής	σημαντικότητας,	είναι	χρήσιμοι	και	για	τον	καθο-
ρισμό	των	ασθενών,	που	είναι	υποψήφιοι	για	ειδικές	
θεραπευτικές	παρεμβάσεις.	

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ

Προ	του	2005,	οι	δυνατότητες	συστηματικής	θερα-
πείας	του	ΜΚΝ,	περιορίζονταν	σε	θεραπείες	με	κυτ-
ταροκίνες,	 όπως	 η	 IL-2	 και	 η	 INF-α,	 οι	 οποίες	 όμως	

επάγουν	 χαμηλά	 ποσοστά	 ανταποκρίσεως	 και	 επι-
δρούν	 ελάχιστα	 στην	 συνολική	 επιβίωση	 (ΣΕ)	 των	
ασθενών	(25).	Η	αύξηση	των	γνώσεών	μας	στην	βιο-
λογία	του	ΜΚΝ,	οδήγησε	στην	εισαγωγή	στοχευόντων	
παραγόντων,	 πολλοί	 από	 τους	 οποίους	 έχουν	 δεί-
ξει	σημαντικό	όφελος	στους	καταληκτικούς	στόχους	
μελετών	με	 τυχαία	 κατανομή	ασθενών	και	 ήδη	χρη-
σιμοποιούνται	 στην	 κλινική	πράξη	 (26,	 27,	 28,	 29,	 30,	
31,	 32,	 33,	 34,	 35,	 36,	 37).	 Στους	 παράγοντες	 αυτούς	
ανήκουν	 οι	 αναστολείς	 του	 υποδοχέα	 της	 τυροσινι-
κής	κινάσης	του	VEGF	 (VEGFR-TKIs),	 sunitinib	 (SutentR),	
sorafenib	(NexavarR),	pazopanib	(VotrientR)	και	axitinib,	η	
bevacizumab	(AvastinR),	που	αποτελεί	στοχεύον	αντί-
σωμα	κατά	του	VEGF	και	οι	αναστολείς	των	mTOR’s,	
temsirolimus	(ToriselR)	και	everolimus	(AfinitorR).	

Η	 διαδοχική	 χρήση	 στοχευόντων	παραγόντων	σε	
ασθενείς	με	ΜΚΝ,	επιτρέπει	σε	αυτούς	να	λάβουν	το	
σύνολο	 του	 οφέλους	από	 τους	παράγοντες	 αυτούς,	
με	αποφυγή	της	δοσοπεριοριστικής	τοξικότητας,	που	
μπορεί	 να	 παρατηρείται	 όταν	 οι	 παράγοντες	 αυτοί	
χορηγούνται	σε	συνδυασμό	μεταξύ	τους.	Στην	εικόνα	1,	
δίδονται	οι	εγκρίσεις	της	Ευρωπαϊκής	Ενώσεως	για	τα	
Bevacizumab	(+	IFN-a),	Sunitinib,	Sorafenib	και	Temsirolimus	
σε	ασθενείς	με	ΜΚΝ,	από	διαυγή	κύτταρα.	
Εικόνα 1.		Εγκεκριμένα	 φάρμακα	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	

Ένωση	για	την	θεραπεία	ασθενών	με	ΜΚΝ

ΦΑΡΜΑΚΟ 	EU	ΕΓΚΡΙΣΗ
Bevacizumab(Avastin) Προχωρημένο	ή	ΜΚΝ.
Avastin	+	IFN-α		

Sunitinib Προχωρημένο	ή	ΜΚΝ.	
Sorafenib Προχωρημένο	ή	ΜΚΝ,	μετά	απο-

τυχία	ή	μη	δυνατότητα	χορηγή-
σεως	ανοσοθεραπείας.

Temsirolimus 1ης	 γραμμής	 θεραπεία	 σε	προ-
χωρημένο	ή	ΜΚΝ	πτωχής	προ-
γνώσεως.

Στην	 εικόνα	 2	 δίδονται	 οι	 συστάσεις	 του	 National	
Comprehensive	Cancer	Network	Kidney	Cancer	Panel.	Σύμ-
φωνα	 με	 αυτές	 στην	 κατηγορία	 1	 ανήκουν	 η	 sunitinib,	
η	 pazopanib	 ο	 συνδυασμός	 bevacizumab+	 IFN-α	 και	 το	
temsirolimus	για	τους	ασθενείς	αυξημένου	κινδύνου	με	δι-
αυγοκυτταρικό	ΜΚΝ,	ενώ	η	sorafenib	ανήκει	στην	κατηγο-
ρία	2Α	και	πρέπει	να	χορηγείται	σε	επιλεγμένους	ασθε-
νείς.	Μεταξύ	των	θεραπειών	2ης	γραμμής	το	everolimus	
μόνο	του,	έχει	σύσταση	κατηγορίας	1,	μετά	από	αγωγή	με	
αναστολείς	της	τυροσινικής	κινάσης	του	υποδοχέα	του	
VEGF	 (VEGFR-TKI),	 ενώ	 η	 sunitinib	 και	 η	 sorafenib,	 έχουν	
αξία	 θεραπείας,	 κατηγορίας	 2Α.	 Η	 sunitinib,	 η	 sorafenib	

Σύγχρονες	απόψεις	για	τη	θεραπεία	του	καρκίνου	του	νεφρού
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και	 η	 pazopanib	 έχουν	θεραπευτική	 ένδειξη	 κατηγορίας	
1,	 μετά	 από	 ανοσοθεραπεία	 (38).	 Προς	 το	 παρόν	 δεν	
υπάρχει	ομοφωνία	στην	κλινική	πρακτική	για	την	ιδεα-
τή	εναλλαγή	στοχευόντων	παραγόντων,	ιδίως	μετά	την	
αποτυχία	 θεραπείας	 κατά	 του	VEGFR-TKI	 και	 αυτό	 εν	
πολλοίς	οφείλεται	στην	συνεχή	εισαγωγή	νέων	στοχευ-
όντων	παραγόντων	στην	θεραπεία	του	ΜΚΝ	και	στην	
χρήση	νέων	βιολογικών	δεικτών	οι	οποίοι	μπορεί	να	εί-
ναι	προβλεπτικοί	εκβάσεως	της	νόσου.
ΕΙΚΟΝΑ 2.		Συστάσεις	 του	 National	 Comprehensive	

Cancer	Network	Kidney	Cancer	Panel

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΥΠΟΤΡΟΠΗ		
ή	

ΣΤΑΔΙΟ	IV	

1ης	ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ	ΓΡΑΜΜΗΣ

Sunitinib Everolimus(post-VEGF-TKI)

Temsirolimus1 Sorafenib	(post-cytokine)	2Α

Bevacizumab	
+	IFN-α

Sunitinib(post-cytokine)

Pazopanib	 Pazopanib(post-cytokine)
1= Σύσταση μόνο για ασθενείς αυξημένου κινδύνου. 
2Α = Σύσταση μόνο για επιλεγμένους ασθενείς.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟΝ VEGFR-TKI  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟΝ VEGF
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Σε	αρκετές	αναδρομικές	μελέτες	έχει	εκτιμηθεί	η	θε-
ραπευτική	αξία	των	διαδοχικών	θεραπειών	με	Sunitinib	
και	Sorafenib	οι	οποίοι	αποτελούν	αναστολείς	της	τυ-
ροσινικής	κινάσης	του	υποδοχέα	του	VEGF.	Σε	μελέτη	
επί	68	ασθενών	με	ΜΚΝ	οι	οποίοι	αντιμετωπίσθηκαν	
με	Sorafenib	ακολουθούμενο	από	Sunitinib,	παρατηρή-
θηκε	ποσοστό	συνολικής	ανταποκρίσεως	(ΣΑ),	15%.	Το	
αντίστοιχο	ποσοστό	ΣΑ	για	22	ασθενείς	οι	οποίοι	έλα-
βαν	πρώτα	Sunitinib	και	στην	συνέχεια	Sorafenib	ήταν	
9%.	Σταθερή	νόσος	(ΣΝ)	επιτεύχθηκε	σε	ποσοστό	50%	
και	 στις	 δύο	 ομάδες.	 Το	 διάμεσο	 ελεύθερο	προόδου	
νόσου	διάστημα	(ΔΕΠΝΔ)	με	2ης	γραμμής	θεραπεία	με	
sunitinib	ήταν	6	μήνες	για	ασθενείς	οι	οποίοι	αντιμε-
τωπίσθηκαν	αρχικά	με	Sorafenib	και	επί	πλέον	6.4	μή-
νες,	για	όσους	έλαβαν	στην	συνέχεια	Sunitinib.	Όταν	
οι	ασθενείς	πήραν	πρώτα	Sunitinib	το	ΔΕΠΝΔ	ήταν	5	
μήνες,	ενώ	όσοι	έλαβαν	2ης	γραμμής	Sorafenib,	είχαν	
επί	πλέον	ΔΕΠΝΔ	3.9	μήνες.	Η	μερική	ύφεση	(ΜΥ)	στην	
2ης	 γραμμής	 θεραπεία,	 δεν	 φαίνεται	 να	 εξαρτάται	
από	το	είδος	της	ανταποκρίσεως	στην	προηγούμενη	
θεραπεία	με	αναστολέα	της	τυροσινικής	κινάσης	του	

υποδοχέα	του	VEGF	(39).	Τα	συμπεράσματα	της	μελέ-
της	ότι	η	χορήγηση	2ης	γραμμής	θεραπεία	με	sunitinib	
είναι	πολύ	δραστική	ανεξαρτήτως	της	προηγηθείσας	
αγωγής,	 επιβεβαιώθηκε	 όταν	 αντί	 για	 sorafenib,	 ως	
1ης	 γραμμής	 θεραπεία,	 χορηγήθηκαν,	 άλλοι	 νεώτεροι	
παράγοντες	(40,	41,	42).	Το	ΔΕΠΝΔ	με	2ης	γραμμής	θε-
ραπεία	με	sunitinib,	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	έλαβαν	προ-
ηγουμένως	 bevacizumab,	 ήταν	 7	 μήνες	 (40).	 Σε	 μικρή	
αναδρομική	μελέτη	29	ασθενείς	αντιμετωπίσθηκαν	με	
1ης	γραμμής	Sorafenib	και	επί	προόδου	νόσου	έλαβαν	
Sunitinib,	 ενώ	 20	 άλλοι	 ασθενείς,	 αντιμετωπίσθηκαν	
με	τον	αντίστροφο	τρόπο.	Τα	ποσοστά	ΣΑ	των	δύο	
ομάδων	 ήταν	 21%	 και	 5%	αντιστοίχως,	 ενώ	ΣΝ	πα-
ρατηρήθηκε	στο	30%	σε	κάθε	ομάδα	 (42).	Οι	Porta	C,	
et	al	ανακοίνωσαν	κλινικό	όφελος	από	την	διαδοχική	
χορήγηση	 θεραπειών	 με	 αναστολείς	 της	 τυροσινικής	
κινάσης	του	υποδοχέα	του	VEGF	σε	118	ασθενείς.	Η	δι-
αδοχή	sorafenib		sunitinib	επήγε	συνολικά	ΔΕΠΝΔ	13.4	
μήνες	που	επιμερίσθηκε	σε	8.6	και	4.8	μήνες	για	τον	
πρώτο	 και	 τον	 δεύτερο	 αναστολέα	 της	 τυροσινικής	
κινάσης	 του	υποδοχέα	 του	VEGF	αντιστοίχως.	Όσοι	
αντιμετωπίσθηκαν	με	την	αντίστροφη	ακολουθία	των	
φαρμάκων	εμφάνισαν	ΔΕΠΝΔ	17.5	μήνες	συνολικά,	9.4	
και	8.1	μήνες	για	κάθε	ένα	από	τα	δύο	θεραπευτικά	
σκέλη.	 Ασθενείς	 με	 πτωχό	 προγνωστικό	 δείκτη	 εκ-
βάσεως	κατά	Memorial	Sloan	Kettering	Cancer	Center	
(MSKCC)	έλαβαν	ως	1ης	γραμμής	θεραπεία,	συχνότερα	
sunitinib	(27%	έναντι	7%)	και	αυτό	εξηγεί	το	μεγαλύτερο	
ΔΕΠΝΔ,	που	παρατηρήθηκε	 με	 την	 διαδοχή	 sorafenib	
→	 sunitinib	 (41).	 Μεγαλύτερη	 αναδρομική	 ανάλυση	 επί	
192	ασθενών	κατέληξε	ότι	το	σύνολο	αυτών	ωφελήθη-
κε	από	στοχεύουσα	θεραπεία	με	δεύτερο	αναστολέα	
της	τυροσινικής	κινάσης	του	υποδοχέα	του	VEGF	(43).	
Άλλες	μικρότερες	μελέτες	επιβεβαίωσαν	την	θεραπευ-
τική	 αξία	 διαδοχικών	 θεραπειών	 με	 αναστολείς	 της	
τυροσινικής	κινάσης	του	υποδοχέα	του	VEGF	 (44,	45,	
46).	Αντιθέτως	η	χορήγηση	συνδυασμένων	θεραπειών,	
παρά	τα	πρώτα	 ενθαρρυντικά	αποτελέσματα	μελε-
τών	φάσεως	Ι	και	ΙΙ	(47,	48,	49)	δεν	απεδείχθη	χρήσιμη	
σε	ασθενείς	με	ΜΚΝ.	Σχετικές	μελέτες	με	τυχαία	κατα-
νομή	μεγάλου	αριθμού	ασθενών	είναι	απαραίτητες	για	
την	εξαγωγή	αναμφισβήτητων	συμπερασμάτων	(35).	

Έχουν	 ανακοινωθεί	 μόνον	 περιορισμένες	 ανα-
δρομικές	 πληροφορίες	 από	 την	 διαδοχική	 χορήγηση	
αγωγής	 με	 αναστολείς	 της	 τυροσινικής	 κινάσης	 του	
υποδοχέα	 του	 VEGF	 (VEGFR-TKI)	 και	 bevacizumab.	 Η	
κυριότερη	από	τις	σχετικές	μελέτες,	προέρχεται	από	
το	Danna-Farber	Cancer	Institute/	Beth	Israel	Deaconess.	
Σε	αυτήν	το	44%	των	ασθενών	οι	οποίοι	έλαβαν	1ης	
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γραμμής	θεραπεία	με	sunitinib,	sorafenib	ή	bevacizumab,	
άλλαξαν	 θεραπεία	 σε	 άλλον,	 στοχεύοντα	 κατά	 του	
VEGF,	παράγοντα,	λόγω	προϊούσας	νόσου	(ΠΝ)	ή	τοξι-
κότητας.	Η	διάμεση	διάρκεια	χορηγήσεως	του	πρώτου	
παράγοντα	ήταν7.7	μήνες	ενώ	του	δευτέρου	κυμαινό-
ταν	από	1.9	μήνες	εφόσον	πρώτος	παράγων	ήταν	η	
bevacizumab	και	ο	δεύτερος	sunitinib,	σε	9.3	μήνες	για	
την	διαδοχή	sunitinib		bevacizumab	(50).	

Οι	αναλύσεις	των	αναδρομικών	μελετών	φαίνεται	
να	υποστηρίζουν	 την	θέση,	 ότι	 δεν	υπάρχει	απόλυτη	
διασταυρούμενη	αντοχή	μεταξύ	των	στοχευόντων,	τον	
VEGF,	 παραγόντων	 (37).	 Αρκετές	 μελέτες,	 αλλά	 με	 μι-
κρούς	αριθμούς	ασθενών,	έδειξαν	ότι	οι	κυριότεροι	κα-
ταληκτικοί	στόχοι	οι	οποίοι	ελέχθησαν	(ΣΑ,	ΔΕΠΝΔ,	ΣΕ),	
είναι	υψηλότεροι,	όταν	εφαρμόζεται	η	διαδοχή	sorafenib	
	sunitinib.	Εντούτοις	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	καμμία	
από	τις	μελέτες	αυτές	δεν	σχεδιάστηκε	για	να	ελέγξει	
την	ιδεατή	διαδοχή	στοχευόντων	τον	VEGF	παραγόντων	
(39,	41,	42).	Μία	μελέτη	φάσεως	ΙΙ,	με	τυχαία	κατανομή	
189	 ασθενών,	 κατέληξε	 ότι	 θεραπεία	 1ης	 γραμμής	 με	
sorafenib	δεν	έδειξε	υπεροχή	έναντι	IFN-α	(51).	Οι	πληρο-
φορίες	αυτές	ενισχύουν	την	άποψη	ότι	η	sorafenib	δεν	
αποτελεί	την	ιδεατή	1ης	γραμμής	θεραπεία	σε	ασθενείς	
με	ΜΚΝ,	ώστε	το	φάρμακο	να	μην	έχει	σύσταση	επιπέ-
δου	1	για	την	αντιμετώπιση	της	νόσου	(38).

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟΝ VEGFR-TKI  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟΝ VEGF
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αρκετές	προοπτικές	κλινικές	μελέτες	έχουν	σχεδια-
σθεί	για	να	ελέγξουν	την	διαδοχική	χορήγηση	θεραπειών	
με	αναστολείς	της	τυροσινικής	κινάσης	του	υποδοχέα	
του	 VEGF	 (VEGFR-TKI),	 σε	 ασθενείς	 με	 ΜΚΝ.	 Σε	 μελέτη	
φάσεως	ΙΙ,	52	ασθενείς,	από	τους	οποίους	το	94%	ήταν	
καλής	 προγνώσεως,	 ευνοϊκού	 ή	 ενδιαμέσου	 κινδύνου	
σύμφωνα	με	τα	κριτήρια	του	MSKCC	και	 είχαν	εμφα-
νίσει	ΠΝ,	 εντός	60	ημερών	από	την	έναρξη	θεραπείας	
με	 sunitinib,	 αντιμετωπίσθηκαν	 με	 sorafenib	 (52).	 Κατά	
την	 διάρκεια	 της	 μελέτης	 παρατηρήθηκαν	 5	 ΜΥ,	 μετά	
2	κύκλους	(16	εβδομάδες)	θεραπείας	με	sorafenib	και	το	
ποσοστό	των	ΣΑ	ήταν	9.6%	με	95%	CI	5-17%.	Το	ποσο-
στό	 ήταν	 κατώτερο	 του	 15%	 το	 οποίο	 απαιτείτο	 για	
τεκμηρίωση	ισχυρής	στατιστικής	σχέσεως	σύμφωνα	με	
το	χρησιμοποιηθέν	στην	συγκεκριμένη	μελέτη	στατιστικό	
πρότυπο.	Είναι	ενδιαφέρον	ότι	οι	ΣΑ	στο	sorafenib	πα-
ρατηρήθηκαν	ανεξαρτήτως	της	προηγηθείσας	ανταπο-
κρίσεως	ή	μη	στο	sunitinib.	Το	ΔΕΠΝΔ	ήταν	3.7	(1.8	-	9.2)	
μήνες	και	η	διάμεση	ΣΕ	7.3	(3.7	–	14.7)	μήνες.	Μείωση	των	
ορίων	των	όγκων,	με	ελάττωση	≥10%	του	αθροίσματος	

των	μεγίστων	διαστάσεων,	όπως	ορίζεται	με	τα	κριτή-
ρια	RECIST,	παρατηρήθηκε	σε	13	(25%)	ασθενείς.	

Σε	 άλλη	 προοπτική	 μελέτη	 27	 ασθενείς	 με	 ΜΚΝ,	
καλού	ή	 ενδιαμέσου	δείκτη	δραστηριότητας,	οι	οποί-
οι	απεδείχθησαν	ανθεκτικοί	σε	θεραπεία	με	sunitinib,	
έλαβαν	2ης	γραμμής	αγωγή	με	sorafenib.	Δεν	τεκμηρι-
ώθηκε	καμμία	ΣΑ	και	το	ΔΕΠΝΔ	ήταν	4.4	μήνες.	Άλλοι	
20	ασθενείς	ανθεκτικοί	σε	θεραπεία	με	bevacizumab,	
αντιμετωπίσθηκαν	 με	 2ης	 γραμμής	 sorafenib.	 Ένας	
ασθενής	(2%)	εμφάνισε	αμφισβητήσιμη	ΜΥ,	20	(43%)	ΣΝ,	
ενώ	μείωση	≥5%	του	αθροίσματος	των	μεγίστων	δια-
στάσεων,	όπως	ορίζεται	με	τα	κριτήρια	RECIST,	παρα-
τηρήθηκε	σε	14	(30%)	ασθενείς	(53).	

Μια	 μικρότερη	 μελέτη	 φάσεως	 ΙΙ	 κατέληξε	 ότι	 ο	
έλεγχος	των	ασθενών	επιτεύχθηκε	στο	72%	όταν	αυ-
τοί	αντιμετωπίσθηκαν	με	2ης	γραμμής	sorafenib,	μετά	
τεκμηρίωση	 ΠΝ,	 στους	 13	 ασθενείς	 υπό	 sunitinib	 και	
στους	5	υπό	pazopanib	που	περιελάμβανε	το	πρωτό-
κολλο.	Είναι	ενδιαφέρον	ότι	σε	6	ασθενείς	απαιτήθηκε	
βαθμιαία	αύξηση	του	sorafenib.	Το	ΔΕΠΝΔ	ήταν	4.3	μή-
νες	για	τους	14	ασθενείς	εκτός	θεραπείας	και	>	8	μήνες	
για	τους	4	ασθενείς	που	παρέμεναν	σε	θεραπεία	(54).	

Μόνο	σε	μία	προοπτική	μελέτη	σχεδιάσθηκε	η	δρα-
στικότητα	 θεραπείας	 με	 VEGFR-TKI,	 μετά	 αποτυχία	
παράγοντος	 στοχεύοντος	 τον	 VEGF.	 Στην	 μελέτη	 61	
ασθενείς	οι	οποίοι	ήταν	ανθεκτικοί	στην	bevacizumab,	
η	χορήγηση	2ης	γραμμής	sunitinib	επήγε	ΣΑ	(όλες	ΜΥ)	
σε	ποσοστό	23%	και	ΣΝ	στο	59%.	Το	ΔΕΠΝΔ	και	η	ΣΕ	
ήταν	7.0	και	10.8	μήνες	αντιστοίχως	(55).	

Σε	όλες	τις	παραπάνω	μελέτες	οι	ασθενείς	δεν	κατα-
νέμονται	με	τυχαίο	τρόπο,	ο	αριθμός	τους	είναι	μικρός	
και	δεν	υπάρχει	σκέλος	ελέγχου.	Επί	πλέον	υπάρχουν	
διαφορές	στον	σχεδιασμό	των	μελετών	και	στα	κριτή-
ρια	επιλογής	των	ασθενών,	ώστε	συγκριτικά	αποτελέ-
σματα	είναι	πολύ	δύσκολο	να	εξαχθούν.	Εντούτοις	τα	
χαμηλά	ποσοστά	ανταποκρίσεως,	τα	βραχέα	διαστή-
ματα	ελεύθερα	προόδου	νόσου	ή	μέχρι	την	υποτροπή	
και	τα	χαμηλά	ποσοστά	ασθενών	οι	οποίοι	εμφάνισαν	
μείωση	του	περιγράμματος	των	όγκων	κατά	RECIST,	με	
την	διαδοχική	θεραπεία	sunitinib		sorafenib,	φαίνεται	
ότι	καθιστούν	βάσιμη	την	αναγκαιότητα	καθορισμού	και	
εφαρμογής,	δραστικότερης	2ης	γραμμής	θεραπείας.	Θε-
ραπεία	2ης	γραμμής	με	συνδυασμό	bevacizumab	+	IFN-α	
σε	ασθενείς	με	ΜΚΝ,	στους	οποίους	απέτυχε	η	χορή-
γηση	sunitinib,	φαίνεται	ότι	ίσως	να	αποτελεί	ικανοποι-
ητική	λύση.	Πρέπει,	όμως,	να	σημειωθεί	ότι	δύο	μελέτες	
φάσεως	 ΙΙΙ	χορηγήσεως	του	συνδυασμού	bevacizumab	
+	IFN-α	ως	1ης	γραμμής	θεραπεία	σε	ασθενείς	με	ΜΚΝ	
και	κακούς	προγνωστικούς	δείκτες,	δεν	απέδειξαν	θε-
ραπευτικό	όφελος	(34,	35,	37).	

Σύγχρονες	απόψεις	για	τη	θεραπεία	του	καρκίνου	του	νεφρού
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟ-
ΝΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΟΝ VEGF

Δεδομένου	ότι	 όλοι	 οι	παράγοντες	οι	 οποίοι	στο-
χεύουν	τον	VEGF,	εκτός	του	κοινού	στόχου,	έχουν	και	
απολύτως	παρόμοιο	πρότυπο	τοξικότητας,	η	διαδοχική	
χορήγησή	τους	μπορεί	να	επάγει	αθροιστική	τοξικότη-
τα.	Οι	αναδρομικές	αναλύσεις	παρέχουν	λίγες	πληρο-
φορίες,	 σχετικά,	 σε	 αντίθεση	 με	 αρκετές	 προοπτικές	
μελέτες.	Σε	μελέτη	φάσεως	ΙΙ,	η	οποία	ήδη	αναφέρθηκε,	
η	τοξικότητα	από	την	χρήση	sorafenib	σε	ασθενείς	αν-
θεκτικούς	σε	1ης	γραμμής	θεραπεία	με	sunitinib,	οδήγησε	
σε	μείωση	των	δόσεων	του	φαρμάκου	στην	πλειοψηφία	
των	ασθενών	και	περίπου	στο	50%	των	χορηγηθέντων	
109	συνολικά	κύκλων.	Η	μείωση	αφορούσε	στο	25%	σε	
36	(33%)	κύκλους	και	στο	50%	σε	18	(16.5%)	κύκλους	λόγω	
τοξικότητας	grade	2-4.	Οι	συνηθέστερες	τοξικότητες,	σε	
>50%	 των	 ασθενών,	 ήταν	 κόπωση,	 διάρροια,	 ναυτία,	
εμετοί,	 εξάνθημα	 και	 ουδετεροπενία.	 Τοξικότητα	 grade	
3	+	4	παρατηρήθηκε	σε	περίπου	5%	των	ασθενών	και	
αφορούσε	 σε	 ουδετεροπενία	 στο	 15.4%,	 διάρροια	 στο	
11.5%,	 ναυτία	 –	 εμετούς	 στο	 11.5%,	 αναιμία	 στο	 9.6%,	
υπέρταση	στο	9.6%	και	θρομβοπενία	στο	7.7%	(52).	Στην	
μελέτη	η	συχνότητα	των	συνήθων	παρενεργειών,	όπως	
η	κόπωση,	η	διάρροια,	η	ναυτία,	οι	εμετοί	και	το	εξάνθη-
μα	ήταν	μεγαλύτερη	σε	σχέση	με	άλλες	που	προηγήθη-
καν.	Είναι	ενδιαφέρον	ότι	όλοι	οι	ασθενείς	οι	οποίοι	εμ-
φάνισαν	αρτηριακή	υπέρταση	grade	3	με	sorafenib,	είχαν	
εμφανίσει	 ίδιου	 grade	 υπέρταση,	 με	 την	 προηγηθείσα	
θεραπεία	 με	 sunitinib	 (28).	 Σε	 άλλη	 μελέτη	 (56),	 κατα-
γράφηκαν	παρόμοια	ποσοστά	τοξικότητας	με	sorafenib	
σε	ασθενείς	οι	οποίοι	ήταν	ανθεκτικοί	σε	προηγηθείσα	
θεραπεία	με	sunitinib	ή	bevacizumab.	Το	58%	των	ασθε-

νών	εμφάνισε	τοξικότητα	grade	3.	Η	συχνότητα	και	η	
σοβαρότητα	των	πλέον	συχνών	παρενεργειών	από	την	
sorafenib	ήταν	το	σύνδρομο	χειρών	–	ποδών	(grade	1	+	2	
στο	71%,	grade	3	στο	57%),	το	εξάνθημα	(grade	1	+	2	στο	
43%,	grade	3,	στο	14%),	η	αρτηριακή	υπέρταση	(grade	1	+	
2	στο	48%,	grade	3	στο	19%),	η	διάρροια	(grade	1	+	2	στο	
95%,	grade	3	στο	14%),	και	η	κόπωση	(grade	1	+	2	στο	76%,	
grade	3	στο	33%).	Οι	παρενέργειες	ήταν	συχνότερες	και	
σοβαρότερες	 σε	 ασθενείς	 οι	 οποίοι	 δεν	 είχαν	 λάβει	
προηγουμένως	θεραπεία	με	VEGFR-TKI	 (28).	 Εντούτοις,	
ειδικώς	η	ομάδα	ασθενών	η	οποία	είχε	αντιμετωπισθεί	
με	1ης	γραμμής	θεραπεία	με	sunitinib,	εμφάνιζε	μεγαλύ-
τερη	συχνότητα	 εξανθήματος	 (p–0.04),	 ενώ	όσοι	 είχαν	
λάβει	bevacizumab	παρουσίαζαν	συχνότερα	σύνδρομο	
χειρών	–	ποδών	(p	–	0.02)	και	βλεννογονίτιδα	(p	–	0.04).	
Στην	ίδια	μελέτη	φαίνεται	ότι	το	πρότυπο	ασφαλείας	
του	sunitinib,	επηρεάζονταν	από	προηγούμενη	χορήγη-
ση	bevacizumab	(56).	

Σε	τρίτη	μελέτη	καταγράφηκε	συχνότητα	κοπώσεως	
σε	ποσοστό	34%	και	αρτηριακής	υπερτάσεως	στο	18%,	
σε	ασθενείς	οι	οποίοι	αντιμετωπίσθηκαν	με	sunitinib,	
μετά	αποτυχία	1ης	γραμμής	θεραπείας	με	bevacizumab	
(55).	 Τα	 ποσοστά	παρενεργειών	 ήταν	 υψηλότερα	 σε	
σχέση	με	όσα	καταγράφηκαν	επί	ασθενών,	οι	οποίοι	
δεν	είχαν	λάβει	προηγουμένως	θεραπεία	με	VEGFR-TKI	
(27),	ώστε	να	ενισχύεται	η	άποψη	ότι	η	2ης	γραμμής	
θεραπεία	 με	 sunitinib,	 μετά	 αποτυχία	 θεραπείας	 με	
bevacizumab,	συνοδεύεται	από	αθροιστική	τοξικότητα.	
Τα	δεδομένα	ασφαλείας	από	την	διαδοχική	χρήση	δύο	
παραγόντων,	οι	οποίοι	να	στοχεύουν	τον	VEGF,	όπως	
εξάγονται	από	τις	προαναφερθείσες	μελέτες	δίδονται	
συνοπτικά	στον	Πίνακα	1	(37).	

Πίνακας 1.		Δεδομένα	 ασφαλείας	 από	 την	 διαδοχική	 χορήγηση	 δύο	 παραγόντων	 στοχευόντων	 τον	 VEGF	 σε	
ασθενείς	με	μεταστατικό	καρκίνωμα	νεφρού

Grade	3+4		
τοξικότητα	(%)

Di	Lorenzo	et	al.	sunitinib	
	sorafenib	(n=52)

Shepard	et	al*.	sunitinib/
bevacizumab		sorafenib	(n=42)

Rini	et	al.	bevacizumab		
sunitinib	(n=61)

Σύνδρομο	χειρών-ποδών 3.8 57 10

Κόπωση 3.8 33 34

Υπέρταση 9.6 19 18
Εξάνθημα 3.8 14 7**
Διάρροια 11.5 14 7
Ουδετεροπενία 15.4 Δ.Δ. Δ.Δ.
Ναυτία-εμετοί 11.5 5 5
Αναιμία 9.6 Δ.Δ. Δ.Δ.
Θρομβοπενία 7.7 Δ.Δ. Δ.Δ.

* = Δεν περιγράφηκε τοξικότητα grade 4.  ** = Μόνο δερματική αντίδραση. Δ.Δ. = Δεν Δίδεται, στην μελέτη.
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H	μειωμένη	κλινική	αποτελεσματικότητα	των	θερα-
πειών	2ης	γραμμής	στο	ΜΚΝ,	είναι	κυρίως	αποτέλεσμα	
της	αντιστάσεως	των	νεοπλασματικών	κυττάρων	και	
των	μειωμένων	δόσεων	οι	οποίες	συνήθως	χρησιμο-
ποιούνται	σε	αυτήν	λόγω	επαγόμενης	αυξημένης	το-
ξικότητας.	Επί	θεραπειών	οι	οποίες	εφαρμόζονται	με	
την	 χρησιμοποίηση	παραγόντων	 με	 στόχο	 τον	VEGF	
και	μολονότι	οι	αναδρομικές	αναλύσεις	μελετών	ήταν	
μάλλον	ενθαρρυντικές,	οι	προοπτικές	μελέτες	φάσεως	
ΙΙ,	όπως	ήδη	ανεπτύχθησαν,	δεν	κατέληξαν	σε	ικανο-
ποιητικά	θεραπευτικά	αποτελέσματα.	Πρέπει,	εντού-
τοις,	 να	 σημειωθεί	 ότι	 δύο	 ανεξάρτητες	 προοπτικές	
μελέτες	 ανέδειξαν	περιορισμένη	 θεραπευτική	 αποτε-
λεσματικότητα	του	sorafenib	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	εμ-
φάνισαν	ΠΝ	σε	προηγούμενη	θεραπεία	με	sunitinib	και	
bevacizumab.	Η	σημαντικότητα	των	μελετών	έγκειται	
στο	ότι	απέδειξαν	ότι	δεν	είναι	απόλυτη	η	διασταυ-
ρούμενη	 αντοχή	 μεταξύ	 παραγόντων	 στοχευόντων	
τον	VEGF	 (53,	54).	 Επί	πλέον	τα	δεδομένα	ασφαλείας	
από	 προοπτικές	 μελέτες,	 απέδειξαν	 αθροιστική	 το-
ξικότητα	από	την	διαδοχική	χορήγηση	θεραπειών	με	
αναστολείς	 της	 τυροσινικής	 κινάσης	 του	 υποδοχέα	
του	VEGF	(VEGFR-TKI)	και	αυξημένη	συχνότητα	παρε-
νεργειών	από	αυτές	με	παράλληλη	αδυναμία	χορηγή-
σεως	των	θεραπειών	χωρίς	προηγούμενη	μείωση	των	
δόσεών	τους	(52,	55,	56).	Όλες	οι	παραπάνω	μελέτες	
αφορούν	σε	μικρούς	αριθμούς	ασθενών,	ώστε	μελέτες	
ειδικά	σχεδιασμένες	για	τον	σκοπό	αυτό,	με	μεγάλους	
αριθμούς	 ασθενών	 είναι	 απαραίτητες.	 Εναλλακτικές	
θεραπευτικές	στρατηγικές	με	χορήγηση	άλλης	τάξεως	
θεραπευτικών	παραγόντων	 (ώστε	 πρακτικά	 να	 μην	
υφίσταται	αθροιστική	τοξικότητα)	φαίνεται	να	έχουν	
πολύ	σημαντική	θέση,	μετά	την	αποτυχία	1ης	γραμμής	
θεραπείας	με	VEGFR-TKI,	σε	ασθενείς	με	ΜΚΝ.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑ-
ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ VEGFR-TKI  MTOR’S

Εναλλακτική	 στρατηγική	 στην	 επιλογή	 θεραπείας	
σε	 ασθενείς	 με	 ΜΚΝ,	 είναι	 η	 εφαρμογή	 παραγόντων	
με	διαφορετικό	μηχανισμό	δράσεως,	όπως	η	αναστολή	
των	mTOR	μετά	την	αποτυχία	αγωγής	με	VEGFR-TKI.	Η	
αλλαγή	από	ένα	στοχεύοντα	παράγοντα	σε	ένα	άλλο	
με	διαφορετικό	μηχανισμό	δράσεως,	θεωρητικά	τουλά-
χιστον,	παρέχει	διαφορετικό	θεραπευτικό	εύρος	με	μη	
διασταυρούμενη	 αντίσταση.	 Σε	 προκλινικά	 πρότυπα	
καρκινώματος	νεφρού,	οι	VEGFR-TKI	φαίνεται	ότι	αυξά-

νουν	την	υποξία	των	όγκων	(57)	με	συνέπεια	την	ανα-
βάθμιση	των	προαγγειογενετικών	παραγόντων	και	την	
αύξηση	της	μεταστατικής	τους	ικανότητας	(58).	Η	ανα-
στολή	των	mTOR,	ως	γνωστόν	μειώνει	την	μετάφραση	
των	 προαγγειογενετικών	 παραγόντων	 (58),	 όγκων	 οι	
οποίοι	έχουν	αποκτήσει	ανθεκτικότητα	στην	θεραπεία	
με	 VEGFR-TKI.	 Η	 θεραπευτική	 δυνατότητα	 αναστολέ-
ων	των	mTORs	 ελέγχθηκε	στην	μελέτη	RECORD-1,	 την	
μόνη	μελέτη	με	τυχαία	κατανομή	ασθενών,	η	οποία	έχει	
δημοσιευθεί	 έως	σήμερα	 (31,	 36).	Η	RECORD-1	 ήταν	δι-
εθνής,	 πολυκεντρική,	 διπλή	 τυφλή	 μελέτη	 φάσεως	 ΙΙΙ,	
στην	 οποία	 συγκρίθηκε	 η	 χορήγηση	 everolimus	 έναντι	
εικονικού	φαρμάκου,	μετά	από	αποτυχία	θεραπείας	με	
VEGFR-TKI.	Στην	μελέτη	αυτή,	416	ασθενείς	με	ΜΚΝ	εκ	
διαυγών	κυττάρων,	οι	οποίοι	εμφάνισαν	ΠΝ	μετά	θε-
ραπεία	με	sunitinib,	sorafenib	ή	μετά	λήψη	και	των	δύο	
κατανεμήθηκαν	σε	αναλογία	2:1	μεταξύ	δύο	σκελών,	εκ	
των	οποίων	στο	ένα	277	ασθενείς	αντιμετωπίσθηκαν	
με	everolimus	10mg/ημερησίως	+	την	καλύτερη	υποστη-
ρικτική	αγωγή	(σκέλος	1),	ενώ	στο	δεύτερο	139	ασθενείς	
έλαβαν	μόνον	την	καλύτερη	υποστηρικτική	αγωγή	(σκέ-
λος	2).	Επί	ΠΝ	οι	ασθενείς	του	2ου	σκέλους	μπορούσαν	
να	λάβουν	everolimus,	όπως	οι	ασθενείς	του	1ου	σκέ-
λους.	Μειώσεις	των	δόσεων	ή	διακοπή	της	αγωγής	λόγω	
τοξικότητας	έγινε	στο	39%	και	το	12%	στα	σκέλη	1	και	
2	αντιστοίχως.	Δέκα	ασθενείς	που	έλαβαν	everolimus,	
εμφάνισαν	μη	λοιμώδη	πνευμονίτιδα	grade	3.	Τα	τελι-
κά	αποτελέσματα	της	μελέτης,	όπως	αναλύθηκαν	από	
επιστημονική	 ομάδα,	 ανεξάρτητη	 των	 συμμετεχόντων	
κέντρων,	έδειξαν	σημαντική	διαφορά	στην	επίτευξη	ΔΕ-
ΠΝΔ,	το	οποίο	αποτελούσε	τον	πρωταρχικό	στόχο	της	
μελέτης	υπέρ	της	ομάδας	η	οποία	έλαβε	το	everolimus.	
Το	ΔΕΠΝΔ	 ήταν	 4.9	 μήνες	στην	 ομάδα	 του	 everolimus	
(95%	 CI:	 4.0–5.5	 μήνες)	 και	 1.9	 μήνες	 στην	 ομάδα	 του	
placebo	 (95%	CI:	 1.8–1.9	μήνες),	που	μεταφράζονταν	σε	
μείωση	 του	 κινδύνου	ΠΝ	κατά	67%	υπέρ	 της	ομάδας	
του	 everolimus	 έναντι	 του	 placebo	 (hazard	 ratio:	 0.33;	
95%	CI:	0.25–0.43;	p	<	0.001).	Στην	στρωματοποίηση	των	
ασθενών	 φαίνεται	 ότι	 το	 όφελος	 από	 το	 everolimus,	
προσπορίσθηκαν	όλες	οι	υποομάδες	των	ασθενών,	στις	
οποίες	 περιλαμβάνονταν	 όσοι	 έλαβαν	προηγουμένως	
μία	ή	δύο	θεραπείες	με	VEGFR-TKI	ή	ανήκαν	σε	ομάδες	
χαμηλού,	 ενδιάμεσου	 ή	 αυξημένου	 κινδύνου	 σύμφωνα	
με	την	εκτίμηση	κατά	MSKCC	 (31,	 36).	Στην	ομάδα	του	
everolimus	παρατηρήθηκε	ΣΝ	και	ΜΥ	σε	ποσοστά	67%	
και	 1.8%,	 έναντι	 32%	και	0%	στην	ομάδα	του	placebo.	
Μείωση	των	διαστάσεων	του	όγκου	παρατηρήθηκε	σε	
ποσοστά	 47%	 και	 10%	στις	 δύο	 ομάδες	αντιστοίχως.	
Η	ΔΕ	ήταν	παρόμοια	στα	δύο	σκέλη	και	ανήρχετο	σε	

Σύγχρονες	απόψεις	για	τη	θεραπεία	του	καρκίνου	του	νεφρού
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14.8	και	 14.4	μήνες	αντιστοίχως.	 Είναι	προφανές	ότι	η	
μη	 ύπαρξη	 διαφορών	στις	 δύο	 ομάδες	 οφείλεται	 στο	
μεγάλο	ποσοστό	 (81%)	 των	ασθενών	της	ομάδας	του	
placebo	οι	οποίοι	έλαβαν	στην	συνέχεια	everolimus	(36).	
Σε	μεταγενέστερη	ανάλυση	η	οποία	έλαβε	υπ’	όψη	το	
ποσοστό	 των	ασθενών	 οι	 οποίοι	 μετακινήθηκαν	από	
την	 ομάδα	 του	 εικονικού	 φαρμάκου	 στην	 ομάδα	 του	
everolimus	η	ΔΕ	ήταν	14.8	και	10.0	μήνες,	στις	δύο	ομάδες	
Παράλληλα	αναδείχθηκε	μείωση	του	κινδύνου	θανάτου	
κατά	45%	(hazard	ratio:	0.55;	95%	CI:	0.31–0.97;	p	=	0.0389)	
υπέρ	της	ομάδας	του	everolimus	(59).	Δεδομένων	όλων	
των	ανωτέρω,	η	RECORD-1,	παρέσχε,	πέραν	αμφισβη-
τήσεων,	 την	 βεβαιότητα	 οφέλους	 από	 2ης	 γραμμής	
everolimus,	στους	ασθενείς	με	ΜΚΝ	οι	οποίοι	εμφάνισαν	
ΠΝ	μετά	από	θεραπεία	με	VEGFR-TKI.	

Η	θεραπευτική	αποτελεσματικότητα	των	αναστο-
λέων	των	mTOR’s	ελέγχθηκε	και	σε	μελέτη	φάσεως	ΙΙ,	

με	37	ασθενείς	που	έλαβαν	everolimus,	μετά	1ης	γραμ-
μής	θεραπεία	με	sorafenib	ή	sunitinib.	Παρατηρήθηκαν	
ΜΥ	και	ΣΝ	σε	ποσοστά	14%	και	73%	αντιστοίχως.	Το	
ΔΕΠΝΔ	ήταν	11.2	μήνες	και	η	ΣΕ	22.1	μήνες	(60).	

Ανάλογα	 ενθαρρυντικά	 αποτελέσματα	 έδωσε	 ο	
συνδυασμός	everolimus	+	bevacizumab	σε	ασθενείς	με	
ΜΚΝ,	οι	οποίοι	 είχαν	προηγουμένως	αντιμετωπισθεί	
με	sorafenib	±	sunitinib.	Σε	μελέτη	φάσεως	ΙΙ,	80	ασθε-
νείς,	από	τους	οποίους	οι	30	είχαν	πάρει	θεραπεία	1ης	
γραμμής	με	sorafenib	±	sunitinib,	αντιμετωπίσθηκαν	με	
everolimus	+	bevacizumab.	Από	τους	30	προθεραπευ-
θέντες	ασθενείς,	ανταποκρίθηκε	το	23%	(1	ΠΥ,	6	ΜΥ),	
ενώ	το	64%	εμφάνισε	ΣΝ.	Το	ΔΕΠΝΔ	ήταν	7.1	μήνες	και	
η	ΣΕ	14.5	μήνες	(61).	

Η	δραστικότητα	των	ήδη	αναφερθεισών,	2ης	γραμ-
μής	θεραπειών	με	αναστολείς	των	mTOR’s,	σε	ασθε-
νείς	με	ΜΚΝ	δίνεται	συνοπτικά	στον	Πίνακα	2	(37).

Πίνακας 2.	Αποτέλεσματα	από	2ης	γραμμής	θεραπεία	με	Everolimus	σε	ασθενείς	με	ΜΚΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ		
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΑ(%) ΣΝ(%) ΔΕΠΝΔ	(μή-

νες) ΔΙΑΜΕΣΗ	ΣΕ

Motzer	et	al.
(μελέτη	φάσεως	ΙΙΙ,		
με	τυχαία	κατανομή)

VEGFR-TKI		
everolimus 277 1.8 67 4.9 14.8

VEGFR-TKI		
placebo 139 0 32 1.9 14.4

Jac	et	al.	(Φάσεως	II) VEGFR-TKI		
everolimus 37 14 73 11.2 22.1

Hainsworth	et	al.		
(Φάσεως	II)

VEGFR-TKI		
everolimus	+	
bevacizumab

30 23 64 7.1 14.5

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑ-
ΓΟΝΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΟΝ VEGF ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ MTOR’S

Δεδομένου	ότι	 οι	αναστολείς	 των	mTOR’s	 και	 οι	
αναστολείς	 της	 τυροσινικής	 κινάσης	 του	 υποδοχέα	
του	 VEGF,	 ελέγχουν	 διαφορετικούς	 μοριακούς	 στό-
χους,	είναι	αναμενόμενο	οι	παρενέργειές	τους	να	μην	
αλληλοεπικαλύπτονται,	όταν	χορηγούνται	διαδοχικά	
και	αυτό	παρατηρήθηκε	στην	RECORD-1.	Η	συγκεκρι-
μένη	μελέτη	κατέγραψε	αποδεκτή	τοξικότητα	από	την	
χορήγηση	 everolimus	σε	ασθενείς	 με	ΜΚΝ,	 οι	 οποίοι	
είχαν	 αντιμετωπισθεί	 ήδη	 με	 1ης	 γραμμής	 θεραπεία	
με	VEGFR-TKI’s.	Η	στοματίτιδα	(44%),	η	λοίμωξη	(37%),	
η	ασθένεια	 (33%)	 και	 η	 κόπωση	 (31%),	 ήταν	οι	συνη-
θέστερες	τοξικές	επιπτώσεις,	από	την	χορήγηση	του	

everolimus.	 Οι	 κυριότερες	 παρενέργειες	 grade	 3	 +	 4	
ήταν	η	λοίμωξη	(10%),	η	δύσπνοια	(7%)	και	η	κόπωση	
(5%).	Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	οι	κυριότερες	παρενέρ-
γειες	από	την	χρήση	των	VEGFR-TKI’s,	όπως	η	αρτηρι-
ακή	υπέρταση	και	το	σύνδρομο	χειρών	–	ποδών,	πα-
ρατηρήθηκαν	σπανιότατα	με	θεραπεία	με	everolimus.	
Η	μη	λοιμώδης	πνευμονίτιδα	ήταν	η	κυριότερη	σοβαρή	
επιπλοκή	 των	 ασθενών	 που	 αντιμετωπίσθηκαν	 με	
everolimus	και	αφορούσε	στο	14%	των	ασθενών,	από	
τους	οποίους	το	10%	την	εμφάνισε	σε	grade	1	+	2	και	
το	4%	σε	grade	3	(36).	Στην	μελέτη	φάσεως	II	των	Jac	
et	al,	το	34%	παρουσίασε	λοιμώδη	πνευμονίτιδα	grade	
1	+	2	και	το	23%	grade	3	(60).	Στις	δύο	μελέτες	(36,	60),	
μεταξύ	 των	άλλων	 τοξικών	παρενέργειες	 οι	 οποίες	
παρατηρήθηκαν	 από	 την	 χορήγηση	 του	 everolimus,	
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ήταν	 υπεργλυκαιμία	 (57–59%),	 υπερχοληστεριναιμία	
(64–77%)	και	υπερτριγλυκεριδαιμία	(73%).	Οι	συνδυα-
σμοί	temsirolimus	ή	everolimus	με	bevacizumab	φαίνεται	
ότι	γίνονται	καλά	ανεκτοί	από	τους	περισσότερους	
ασθενείς,	 οι	 οποίοι	 είχαν	 εμφανίσει	 προηγουμένως	
ανθεκτικότητα	 σε	 θεραπεία	 με	 VEGFR-TKI.	 Στην	 με-
λέτη	 φάσεως	 II	 των	 Hainsworth	 et	 al.,	 τα	 αποτελέ-
σματα	 ασφαλούς	 χορηγήσεως	 από	 τον	 συνδυασμό	

everolimus	+	bevacizumab	ως	2ης	γραμμής	θεραπείας,	
είναι	 δύσκολο	 να	 καταγραφούν	 δεδομένου	 του	 μι-
κτού	πληθυσμού	της	μελέτης	 (61),	 μολονότι	φαίνεται	
ότι	ο	συνδυασμός	δεν	επήγε	αυξημένη	τοξικότητα	σε	
ασθενείς	με	ΜΚΝ,	οι	οποίοι	αντιμετωπίσθηκαν	με	1ης	
γραμμής	 VEGFR-TKI’s.	 Τα	 αποτελέσματα	 ασφαλείας	
από	την	διαδοχική	χορήγηση	VEGFR-TKI’s	και	mTOR’s,	
δίδονται	στον	Πίνακα	3.

Πίνακας 3.		Δεδομένα	ασφαλείας	από	την	διαδοχική	χορήγηση	VEGFR-TKI’s	και	mTOR’s	σε	ασθενείς	με	μεταστα-
τικό	καρκίνωμα	νεφρού

Grade	3+4	τοξικότητα	(%) Motzer	RJ,	et	al.	VEGFR-TKI	
	everolimus	(n=274)±

Jac	J,	al.	VEGFR-TKI		
everolimus	(n=26)

Hainsworth	JD,	et	al.	
VEGFR-TKI		everolimus	
+	bevacizumab	(n=80)	±	±

Αναιμία 13 19 5

Λοίμωξη* 10 Δ.Δ. Δ.Δ.

Δύσπνοια 7 Δ.Δ. Δ.Δ.

Κόπωση 5 Δ.Δ. 13

Στοματίτιδα# <5 8 15

Πνευμονίτιδα@ 4 23 Δ.Δ.

Ασθένεια <4 Δ.Δ. Δ.Δ.

Ναυτία-εμετοί 3 0 3

Κεφαλαλγία <2 Δ.Δ. Δ.Δ.

Εξάνθημα 1 0 3

Πόνος 1 Δ.Δ. Δ.Δ.

Πρωτεϊνουρία Δ.Δ. Δ.Δ. 25

Διάτρηση	ΓΕΣ Δ.Δ. Δ.Δ. Δ.Δ.

Αιμορραγία	 Δ.Δ. Δ.Δ. Δ.Δ.

Διάρροια 1 0 9

Δυσκοιλιότητα Δ.Δ. Δ.Δ. 5

Υπέρταση Δ.Δ. Δ.Δ. 4

Ανορεξία 1 0 4

± = Δεδομένα ασφαλείας σε μη και σε προθεραπευμένους ασθενείς. 
±± = Περιγράφονται μόνο τοξικότητες grade 3 + 4.
* = Περιγράφονται όλες οι λοιμώξεις, μεταξύ των οποίων η πνευμονία, η ασπεργίλλωση, η καντιντίαση και η σήψη.
# = Στον όρο «στοματίτιδα» περιλαμβάνονται η αφθώδης στοματίτιδα, τα έλκη του στόματος και της γλώσσας.
@ = Περιλαμβάνονται η διάμεση πνευμονική νόσος, η πνευμονική διήθηση, η πνευμονική κυψελιδική αιμορραγία, η κυ-
ψελιδίτιδα και η πνευμονική τοξικότητα.
Δ.Δ. = Δεν Δίδεται, στην μελέτη.

Σύγχρονες	απόψεις	για	τη	θεραπεία	του	καρκίνου	του	νεφρού
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ΕΠΑΝΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

Μολονότι	η	διαδοχική	χορήγηση	στοχευόντων	πα-
ραγόντων	 επάγει	 αύξηση	 της	 ΣΕ	 ασθενών	 με	 ΜΚΝ,	
εντούτοις	στο	σύνολο	των	περιπτώσεων,	η	νόσος	θα	
υποτροπιάσει.	 Το	 δεδομένο	 αυτό	 καθιστά	 απαραί-
τητη	 την	 αναζήτηση	 3ης	 γραμμής	 θεραπείας,	 τουλά-
χιστον	 για	 όσους	 εκ	 των	 ασθενών	 διατηρούν	 καλό	
δείκτη	δραστηριότητας.	Αρκετές	αναδρομικές	μελέτες	
έχουν	 αποδείξει	 όφελος	 από	 την	 επαναχρησιμοποί-
ηση	VEGFR-TKI	παράγοντος	μετά	την	τεκμηρίωση	ΠΝ	
σε	ασθενείς	οι	οποίοι	έλαβαν	2ης	γραμμής	θεραπεία	
με	αναστολείς	των	mTOR’s.	Η	υπόθεση	η	οποία	τίθε-
ται	εν	προκειμένω,	είναι	ότι	η	ευαισθησία	στην	αρχική	
θεραπεία	αποκαθίσταται	όταν	μεσολαβήσει	θεραπεία	
με	άλλον	μηχανισμό	δράσεως.	Σε	αναδρομική	ανάλυ-
ση	αποτελεσμάτων	αντιαγγειογενετικής	θεραπείας	σε	
14	ασθενείς	με	ΜΚΝ,	οι	οποίοι	εμφάνισαν	ΠΝ	υπό	με	
everolimus	και	έλαβαν	στα	πλαίσια	3ης	γραμμής	αγω-
γής	sunitinib	[n	=	5],	sorafenib	[n	=	7]	ή	και	τους	δύο	πα-
ράγοντες	διαδοχικά	 [n	=	2],	και	άλλους	παράγοντες,	
όπως	bevacizumab/IFN-a	[n	=	1]	ή	ερευνητικό	φάρμακο	
[n	=	1]	παρατηρήθηκε	έλεγχος	της	νόσου	στο	86%,	από	
τους	οποίους	στο	21%	ΜΥ	και	στο	64%	ΣΝ.	Το	ΔΕΠΝΔ	
ήταν	 5.1	 μήνες	 μετά	 την	θεραπεία	 με	 everolimus	 (62).	
Παρόμοια	ήταν	και	τα	αποτελέσματα	άλλης	αναδρο-
μικής	 μελέτης	 με	 23	 ασθενείς,	 που	 έλαβαν	 2ο	 κύκλο	
θεραπείας	με	sunitinib,	μετά	από	θεραπεία	με	άλλους	
στοχεύοντες	 παράγοντες	 μεταξύ	 των	 οποίων	 ανα-
στολείς	των	mTOR’s.	Όλοι	οι	ασθενείς	είχαν	διακόψει	
την	1ης	γραμμής	θεραπεία	με	sunitinib,	εξαιτίας	τεκμη-
ριώσεως	ΠΝ.	Κατά	την	διάρκεια	της	ενδιάμεσης	χρο-
νικής	περιόδου,	το	26%	έλαβε	VEGFR-TKI’s,	το	13%	ανα-
στολέα	των	mTOR’s	και	το	26%	συνδυασμό	VEGFR-TKI’s	
+	αναστολέα	των	mTOR’s.	Όταν	οι	ασθενείς	πήραν	εκ	
νέου	sunitinib,	εμφάνισαν	ΜΥ	και	ΣΝ	σε	ποσοστά	22%	
και	74%	αντιστοίχως,	ενώ	το	ΔΕΠΝΔ	ήταν	7.2	μήνες.	Το	
μήκος	της	ενδιάμεσης	διάρκειας	μεταξύ	των	δύο	θερα-
πειών	με	sunitinib	φαίνεται	να	σχετίζεται	με	το	ΔΕΠΝΔ	
με	την	δεύτερη	θεραπεία	με	sunitinib.	Οι	πληροφορίες	
ασφαλείας	από	την	επαναχορήγηση	VEGFR-TKI’s	μετά	
αποτυχία	2ης	γραμμής	θεραπεία	με	mTOR’s,	δείχνουν	
ότι	 η	 θεραπεία	 αυτή	 είναι	 καλά	 ανεκτή.	 Δεν	 παρα-
τηρήθηκαν	 νέες	 ανεπιθύμητες	 παρενέργειες	 (63).	 Σε	
λεπτομερέστερη	 ανάλυση	 περιστατικού,	 η	 επαναχο-
ρήγηση	sunitinib	συνοδεύτηκε	από	τις	παρενέργειες	οι	
οποίες	είχαν	παρουσιασθεί	και	στην	πρώτη	χορήγηση	
του	φαρμάκου	και	συνίσταντο	σε	ασθένεια,	 βλεννο-
γονίτιδα	 και	αρτηριακή	 υπέρταση,	 ενώ	 το	σύνδρομο	

χειρών	–	ποδών	ήταν	ηπιότερο	την	2η	φορά	(64).	Συ-
νοπτικά	 τα	 προκαταρκτικά	 αποτελέσματα	 δείχνουν	
ότι	 η	 δραστικότητα	 και	 η	 αποτελεσματικότητα	 από	
την	 επαναχορήγηση	 VEGFR	 TKI,	 μετά	 από	 ενδιάμεση	
2ης	γραμμής	θεραπεία	με	mTOR’s,	είναι	ικανοποιητική,	
χωρίς	ιδιαίτερη	τοξικότητα.	Είναι,	εντούτοις	απαραίτη-
το,	τα	παραπάνω	συμπεράσματα,	να	επιβεβαιωθούν	
από	καλά	σχεδιασμένες	προς	τούτο	μελέτες,	με	μεγά-
λους	αριθμούς	ασθενών	(37).

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΝΕΦΡΟΥ

Στο	 ΜΚΝ	 η	 πρόοδος	 των	 γνώσεών	 μας	 την	 τε-
λευταία	5ετία	από	την	 εφαρμογή	των	στοχευουσών	
θεραπειών	που	 ήδη	αναφέρθηκαν,	 δίνει	 την	αίσθηση	
ότι	χορήγηση	συνδυασμού	στοχευόντων	παραγόντων	
με	διαφορετικό	τρόπο	δράσεως,	μπορεί	να	βελτιστο-
ποιήσει	 τα	αποτελέσματα.	 Για	 τον	σκοπό	αυτό	βρί-
σκονται	ήδη	σε	εξέλιξη	μελέτες	φάσεως	Ι	συνδυασμού	
everolimus	+	sorafenib	(65),	sunitinib	+	temsirolimus	(66),	
sunitinib	+bevacizumab	(67),	ή	sunitinib	+	everolimus	(68).	
Είναι	 ενδιαφέρον	 ότι	 από	 τα	πρώτα	 αποτελέσματα	
των	 συγκεκριμένων	 μελετών	 φαίνεται	 αφ’	 ενός	 μεν	
η	δραστικότητα	των	συνδυασμών	αυτών,	αλλά	και	η	
τοξικότητά	τους,	με	συνέπεια	την	αναγκαιότητα	μει-
ώσεων	των	δόσεων,	ώστε	να	χορηγούνται	ασφαλώς.	
Στο	παρελθόν	η	μελέτη	φάσεως	 II	TORAVA	συνδυα-
σμού	temsirolimus	+	bevacizumab	ως	1ης	γραμμής	θερα-
πεία	σε	ασθενείς	με	ΜΚΝ,	διεκόπη	για	λόγους	άλλους,	
εκτός	 προόδου	 νόσου	 υπό	 θεραπεία,	 στο	 43%	 των	
περιπτώσεων,	ενώ	το	36%	των	ασθενών	είχε	εμφα-
νίσει	τοξικότητα	grade	3	ή	4	και	παρατηρήθηκαν	δύο	
τοξικοί	θάνατοι.	Εξάλλου	ο	συνδυασμός	temsirolimus	+	
bevacizumab	δεν	απέδειξε	αυξημένη	θεραπευτική	ικα-
νότητα	στις	48	εβδομάδες,	σε	σχέση	με	τα	δύο	σκέλη	
ελέγχου	της	μελέτης	τα	οποία	συνίσταντο	σε	sunitinib	
ή	bevacizumab	+	IFN-a	(69).	

Αντιθέτως,	 η	 διαδοχική	 χορήγηση	 στοχευόντων	
παραγόντων	 με	 διαφορετικούς	 μηχανισμούς	 δράσε-
ως,	όπως	πχ	η	αναστολή	του	VEGFR	και	του	mTOR,	
έχει	καταλήξει	σε	ικανοποιητικά	αποτελέσματα,	όπως	
η	 αύξηση	 του	 ΔΕΠΝΔ	 στην	 ήδη	 αναφερθείσα	 μελέτη	
με	τυχαία	κατανομή	μεταξύ	everolimus	έναντι	placebo	
σε	 ασθενείς	 με	ΜΚΝ,	 ανθεκτικούς	 σε	VEGFR-TKI	 (36).	
Αντιθέτως	στοχεύουσα	διαδοχική	θεραπεία	με	VEGFR-
TKI	→	VEGF,	δεν	απέδειξε	κλινική	αποτελεσματικότητα	
σε	 προοπτικές	 μελέτες	 Πρώτες	 αναδρομικές	 εκτιμή-
σεις	δεδομένων	καταλήγουν	ότι	η	διαδοχή	στοχευου-
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σών	θεραπειών	τύπου	VEGFR-TKI	→	mTOR	αναστολέα	
→	 VEGFR-TKI	 είναι	 κλινικά	 (πολύ)	 ικανοποιητική	 και	
χρήζει	ελέγχου	της	σε	προοπτικές	μελέτες	με	τυχαία	
κατανομή	ασθενών.	Μέχρι	την	εξαγωγή	τελικών	απο-
τελεσμάτων,	από	μελέτες	φάσεως	ΙΙΙ	που	ήδη	είναι	σε	
εξέλιξη,	 η	χορήγηση	everolimus	σε	ασθενείς	οι	 οποίοι	
εμφάνισαν	 ΠΝ	 σε	 θεραπεία	 με	 VEGFR-TKI’s,	 συνιστά	
την	θεραπεία	η	οποία	συστήνεται	από	όλες	τις	επί-
σημες	κατευθυντήριες	οδηγίες	των	μεγάλων	διεθνών	
φορέων	(36,	38).	

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η	διαδοχική	χορήγηση	στοχευόντων	παραγόντων	
αποτελούν	την	καθημερινή	θεραπευτική	πρακτική	για	
ασθενείς	με	ΜΚΝ.	Σήμερα	το	everolimus	αποτελεί	 το	
μοναδικό	 φάρμακο	 που	 έχει	 σύσταση	 κατηγορίας	 1,	
για	 ασθενείς	 στους	 οποίους	 απέτυχε	 θεραπεία	 με	
VEGFR-TKI’s	(38).

Αρκετές	 μεγάλες	 μελέτες	 με	 τυχαία	 κατανομή	
ασθενών	είναι	σε	εξέλιξη,	με	σκοπό	να	βρεθεί	η	ιδεατή	
διαδοχή	στοχευόντων	παραγόντων	και,	τελικά,	το	μέ-
γιστο	όφελος	για	τους	ασθενείς.	Μία	μελέτη	φάσεως	
ΙΙΙ	με	τυχαία	κατανομή	ασθενών	σχεδιάσθηκε	για	να	
εξετάσει	την	σκοπιμότητα	χορηγήσεως	διαδοχικών	θε-
ραπειών	με	VEGFR-TKI’s,	σε	ασθενείς	με	ΜΚΝ.	Σύμφωνα	
με	τις	αρχές	της	μελέτης,	οι	ασθενείς	κατανέμονται	με	
τυχαίο	τρόπο	μεταξύ	δύο	θεραπευτικών	σκελών:	ενός	
που	περιλαμβάνει	θεραπεία	1ης	γραμμής	με	sunitinib,	
ακολουθούμενη	 από	 2ης	 γραμμής	 sorafenib	 και	 ενός	
άλλου	 σκέλους	που	περιλαμβάνει	 τα	 ίδια	φάρμακα,	
χορηγούμενα	όμως	κατ’	αντίθετο	τρόπο	(70).	

Η	 Axitinib,	 είναι	 νέος	 παράγων	 της	 ομάδας	 των	
VEGFR-TKI’s,	 που	 αν	 και	 δεν	 έχει	 πάρει	 επισήμως	
άδεια	χορηγήσεως	κατά	του	ΜΚΝ,	φαίνεται	δραστικός	
σε	 ασθενείς,	 ανθεκτικούς	 σε	 προηγούμενη	 θεραπεία	
με	VEGFR-TKI’s	 (71).	Η	δραστικότητα	του	axitinib,	ένα-
ντι	του	sorafenib,	ως	2ης	γραμμής	θεραπεία,	ελέγχθηκε	
στην	μελέτη	φάσεως	ΙΙΙ,	AXIS	(72),	η	οποία	ολοκληρώθη-
κε	τον	Ιούνιο	του	2011,	περιέλαβε	723	ασθενείς	(361	στο	
σκέλος	του	axitinib	και	362	στο	σκέλος	του	sorafenib).	
Τα	αποτελέσματα	της	μελέτης	δημοσιεύθηκαν	στις	 3	
Δεκεμβρίου	του	2011	και	σύμφωνα	με	αυτά	το	ΔΕΠΝΔ	
ήταν	6.7	και	4.7	μήνες	(p<0.0001)	αντιστοίχως,	στα	δύο	
σκέλη	(73).

Άλλες	μελέτες	ελέγχουν	προοπτικά	την	θεραπευτι-
κή	ισχύ	διαδοχικών	στοχευουσών	θεραπειών,	με	δια-
φορετικό	στόχο	δράσεως,	όπως	θεραπείες	κατά	των	
αναστολέων	 της	 τυροσινικής	 κινάσης	 του	υποδοχέα	
του	VEGF	αρχικά	και	κατά	του	υποδοχέα	του	mTOR	

στην	συνέχεια.	Μία	μελέτη	φάσεως	ΙΙΙ	σε	εξέλιξη	κά-
νει	head-to-head	σύγκριση	μεταξύ	temsirolimus	έναντι	
sorafenib,	 σε	 ασθενείς	 ανθεκτικούς	 στο	 sunitinib	 (74).	
Για	εκτίμηση	της	ιδεατής	διαδοχής	θεραπειών	VEGFR-
TKI’s	και	αναστολέων	των	mTOR’s,	της	δραστικότητας	
και	της	ανοχής	των	θεραπειών	αυτών	σχεδιάσθηκε	η	
μελέτη	 τυχαίας	 κατανομής	φάσεως	 II	 RECORD-3	 (75,	
76).	Η	μελέτη	σχεδιάσθηκε	για	να	ελέγξει	την	αποτε-
λεσματικότητα	 θεραπείας	 1ης	 γραμμής	 με	 everolimus	
ακολουθούμενη	από	2ης	γραμμής	sunitinib	έναντι	θε-
ραπείας	1ης	γραμμής	με	sunitinib	ακολουθούμενη	από	
2ης	γραμμής	αγωγή	με	everolimus.	Παραλλήλως	σχεδι-
άσθηκε	και	ξεκίνησε	άλλη	μελέτη	φάσεως	II,	η	EVERSUN,	
ACTRN12609000643279,	η	οποία	μελετά	την	χρήση	δύο	
στοχευόντων	παραγόντων	με	διαφορετικούς	μηχανι-
σμούς	δράσεως,	ως	1ης	γραμμής	θεραπείες.	Στην	με-
λέτη	 γίνεται	 η	 διαδοχή	 sunitinib	 επί	 4	 εβδομάδες	 και	
everolimus	επί	5	εβδομάδες,	με	την	μεσολάβηση	κενού,	
άνευ	θεραπειών,	διαστήματος	2	εβδομάδων.	Μετά	το	
everolimus	υπήρχε	κενό	διάστημα	μιας	εβδομάδος,	προ	
της	επανενάρξεως	του	κύκλου.	Η	μελέτη	σχεδιάσθηκε	
με	σκοπό	την	αύξηση	της	εντάσεως	των	χορηγούμε-
νων,	αποδεδειγμένα	δραστικών,	παραγόντων,	με	πα-
ράλληλη	αποφυγή	αθροιστικής	ή	αλληλοεπικαλυπτό-
μενης	τοξικότητας	(77).	

Δεδομένου	 ότι	 οι	 στοχεύουσες	 θεραπείες	 έχουν	
αποδειχθεί	 ιδιαιτέρως	 χρήσιμες	 στην	 θεραπεία	 του	
ΜΚΝ,	 είναι	 αναγκαία	 η	 ταυτοποίηση	 μοριακών	 δει-
κτών,	 με	 τους	 οποίους	 θα	 γίνεται	 εφικτή	 η	 ακριβής	
και	 γρήγορη	 εκτίμηση	 των	 αποτελεσμάτων	 της	 θε-
ραπείας.	 Πρόσφατα	 η	 μελέτης	 της	 εκφράσεως	 της	
γονιδιακής	 ταυτότητας	φαίνεται	 ότι	 μπορεί	 να	 βοη-
θήσει	στην	 επιλογή	 της	στοχεύουσας	θεραπείας	 και	
να	προβλέψει	την	αποτελεσματικότητά	της	(78).	Στην	
κατεύθυνση	αυτή	ήδη	εξετάζεται	η	χρησιμότητα	και	η	
σκοπιμότητα	εφαρμογής	τους	στην	κλινική	πράξη	και	
άλλων	δεικτών,	όπως	η	PI3K	στην	οδό	των	mTOR’s	ή	ο	
υποδοχέας	των	MET	(37),	ενώ	και	νέα	φάρμακα,	όπως	
το	cediranib,	ήδη	δοκιμάζονται	(79).	
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:	Ο	οξύς	πόνος	εμφανίζεται	συχνότατα	κατά	την	μετεγχειρητική	περίοδο.	Οι	βλαπτικές	επιπτώσεις	
του	πόνου,	ψυχολογικές,	φυσιολογικές	και	κοινωνικο-	οικονομικές	είναι	γνωστές	και	εύκολα	αναγνωρίσιμες.	Ο	
αποτελεσματικός	έλεγχος	του	μετεγχειρητικού	πόνου	αποτελεί	πλέον	αναπόσπαστο	μέρος	του	νοσηλευτικού	
έργου.	Η	αντιμετώπισή	του	αφενός	μεν	αποτελεί	ανθρωπιστικό	καθήκον,	αφετέρου	δε	περιορίζει	τη	συχνότητα	
και	τη	βαρύτητα	των	μετεγχειρητικών	επιπλοκών,	επιταχύνει	την	ανάρρωση,	ελαττώνει	τις	μέρες	νοσηλείας	και	
μειώνει	την	πιθανότητα	εμφάνισης	χρόνιου	πόνου.	ΣΤΟΧΟΣ:	Ανάδειξη	του	ρόλου	του	νοσηλευτή	καθώς	και	τη	
σημασία	της	συνεχιζόμενης	εκπαίδευσης	του,	προκειμένου	να	αποκτήσει	επαρκή	εξειδίκευση	στην	αντιμετώπιση	
του	πόνου	που	βιώνουν	οι	χειρουργικοί	ασθενείς.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΙΚΗ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Η	αποτελεσματική	αντιμετώπιση	του	μετεγχειρητικού	πόνου	προϋποθέτει	την	σύσταση	
πολυδύναμης	ομάδας,	ενεργό/βασικό	μέλος	της	οποίας	αποτελούν	νοσηλευτές,	τόσο	των	αναισθησιολογικών	
όσο	και	χειρουργικών	τμημάτων.	Η	εξασφάλιση	μετεγχειρητικής	αναλγησίας	πρέπει	να	αποτελεί	μέγιστο	στόχο	
για	ηθικούς	και	ανθρωπιστικούς	λόγους	και	πρέπει	και	να	επιδιώκεται	και	να	ενθαρρύνεται.	Νοσοκομειακά 
Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 297, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: μετεγχειρητικός	πόνος,	νοσηλευτικές	παρεμβάσεις,	ρόλος	νοσηλευτή
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SUMMARY

TSAROUCHA K, DIMITROULI K, GIANNAKIDOU M. Approaching the role of nurses in the management of lower 
extremity venous ulcers. INTRODUCTION: Leg ulcers of the lower limb present a significant clinical and social-eco-
nomic problem. Their frequency is increasing by age, while peripheral vascular disease is considered to be the primary 
cause of their appearance. Venous ulcers represent 70% of all lower extremity ulcers, with high rates of recurrence and 
duration of development, granted the fact that 24 – 54% need more than a year to heal. Thereby, leg ulcers constitute 
a costly ailment of the advanced countries’ health systems. OBJECTIVE: The present, intends to highlight the necessity 
of the existence of specialized nurses in the treatment of lower extremity leg ulcers, with an ultimate goal of more ef-
fective diagnosis, management, care and healing. METHODS: The substantiation of this study, is based on both personal 
working experience and on the research of Greek and international bibliography as well as on official nursing network 
sites. RESULTS: Nurses should be able to identify venous leg ulcers, by taking a complete patient’s medical history, 
and form an appropriate diagnostic plan. This is accomplished by keeping information concerning the evolution in the 
therapeutic methods up to date, by the appropriate planning of customized treatment and also by keeping a record of 
the interventions as part of a multidisciplinary team. DISCUSSION-CONCLUSION: Reviews have certified that nurses’ 
specialization, constant education and the use of effective methods in the management of venous leg ulcers, form 
indispensable factors of nursing care quality, in a transitional era when all health professionals are committed to prove 
the quality of their services. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 298-306, 2012.

Key words: venous ulcers, nursing specialty, compression bandaging, dressings.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα έλκη των κάτω άκρων αποτελούν ένα μεγάλο ιατρονοσηλευτικό και παράλληλα κοινωνικοοικο-
νομικό πρόβλημα. Η συχνότητά τους αυξάνεται με την ηλικία, ενώ πρωταρχική αιτία για τη δημιουργία τους 
θεωρείται η περιφερική αγγειακή νόσος. Τα φλεβικά έλκη αποτελούν το 70% όλων των ελκών, με υψηλά ποσοστά 
υποτροπής και διάρκειας εξέλιξης, δεδομένου ότι το 24-54% κάνουν περισσότερο από ένα χρόνο να επουλωθούν, 
αποτελώντας έτσι μια πολυδάπανη νόσο για τα συστήματα υγείας προηγμένων χωρών. ΣΚΟΠΟΣ: Η εργασία 
αυτή έχει σκοπό την παρουσίαση της αναγκαιότητας ύπαρξης εξειδικευμένων νοσηλευτών στην αντιμετώπιση 
των φλεβικών ελκών κάτω άκρων, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη διάγνωση, διαχείριση, φροντίδα 
και επούλωσή τους. ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Η τεκμηρίωση της εργασίας βασίστηκε στην βιβλιογραφική αναζήτηση 
τόσο Ελληνικής όσο και διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και συγκεκριμένων διαδικτυακών τόπων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΑ: Οι νοσηλευτές θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τα φλεβικά έλκη από τις άλλες μορφές ελκών με 
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τη λήψη ενός ολοκληρωμένου ατομικού ιστορικού και τη διαμόρφωση κατάλληλου διαγνωστικού πλαισίου. Αυτό 
επιτυγχάνεται με συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στις θεραπευτικές μεθόδους, τον κατάλληλο σχεδια-
σμό εξατομικευμένου θεραπευτικού πλαισίου και την καταγραφή των παρεμβάσεων στα πλαίσια μιας θεραπευ-
τικής ομάδας παρακολούθησης που αποτελείται κι από άλλες ειδικότητες. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Έρευνες 
έχουν επιβεβαιώσει ότι η εξειδίκευση, η συνεχής επιμόρφωση και οι αποτελεσματικές μέθοδοι στην οργάνωση της 
διαχείρισης των φλεβικών ελκών αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής 
φροντίδας, σε μια μεταβατική εποχή όπου όλοι οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να αποδείξουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών τους. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 298-306, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: φλεβικά έλκη, νοσηλευτική εξειδίκευση, συμπιεστική επίδεση, επιθέματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα	έλκη	κάτω	άκρων	αποτελούν	μεγάλο	ιατρονο-
σηλευτικό	 και	 παράλληλα	 κοινωνικοοικονομικό	 πρό-
βλημα.	Είναι	συνήθως	φλεβικής	αιτιολογίας,	με	κυριό-
τερη	αιτία	την	χρόνια	φλεβική	ανεπάρκεια.	Εμφανίζο-
νται	όταν	οι	φλέβες	των	κάτω	άκρων	αδυνατούν	να	
επιστρέψουν	επαρκή	ποσότητα	αίματος	στην	καρδιά	
με	αποτέλεσμα	 το	αίμα	 να	πηγαίνει	 από	 τις	 εν	 τω	
βάθει	φλέβες	απευθείας	στις	επιπολής	και	το	αίμα	να	
λιμνάζει	στα	κάτω	άκρα.	Οφείλεται	είτε	σε	θρόμβους	
ή	κιρσούς	οι	οποίοι	καταστρέφουν	τις	βαλβίδες	των	
φλεβών,	είτε	σε	ανεπαρκή	λειτουργία	του	μυός	της	γα-
στροκνημίας.	Τα	φλεβικά	έλκη	εμφανίζονται	κάτω	από	
το	γόνατο	και	συνηθέστερα	πάνω	από	το	έσω	σφυ-
ρό	(Εικόνα	1).	Τα	κυριότερα	χαρακτηριστικά	τους	είναι	
κιρσώδης	φλέβες,	αίσθημα	φαγούρας,	πρησμένα	κάτω	
άκρα	τα	οποία	εμφανίζουν	πόνο	και	ανακουφίζονται	
κατά	την	ανύψωση,	ποικιλόχρωμες	καφέ	και	μαύρες	
κοιλίδες,	ξηρό	και	κοκκινόχρωμο	δέρμα,	λέπτυνση	του	
δέρματος,	υπερκεράτωση,	θηλωμάτωση	(μικρά	σκληρά	
εξογκώματα),	ύπαρξη	σχισμών,	εξιδρώματος,	φλεγμο-
νή	η	οποία	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	λεμφοίδημα,	λιπο-
δερματοσκλήρυνση	όπου	το	κάτω	άκρο	παρουσιάζει	
σκλήρυνση.	Για	την	θεραπεία	τους	απαιτείται	τόσο	η	
περιποίηση	 του	 έλκους	 όσο	 και	 η	 αντιμετώπιση	 της	
υποβόσκουσας	φλεβικής	νόσου.	(1-4)	

Εικόνα 1.	Φλεβικό	έλκος	πάνω	από	το	έσω	σφυρό

Η	συχνότητά	των	ελκών	κάτω	άκρων	αγγίζει	το	1%	
περίπου	του	γενικού	πληθυσμού	προηγμένων	χωρών	
και	αυξάνεται	με	την	πάροδο	της	ηλικίας.	Εμφανίζο-
νται	με	μεγαλύτερη	συχνότητα	στις	γυναίκες	πιθανώς	
τόσο	λόγω	του	ότι	οι	γυναίκες	ζουν	περισσότερο	όσο	
και	στον	αυξημένο	κίνδυνο	που	έχουν	να	εμφανίσουν	
εν	 τω	 βάθει	 φλεβοθρόμβωση	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
εγκυμοσύνης.	 Τα	ποσοστά	υποτροπής	και	διάρκειας	
είναι	υψηλά,	ιδιαίτερα	για	τα	φλεβικά	έλκη,	το	24-54%	
των	οποίων	χρειάζονται	περισσότερο	από	ένα	έτος	
για	να	θεραπευθούν.	Η	φλεβική	ανεπάρκεια	παρατη-
ρείται	στο	65%	των	ασθενών	με	χρόνιο	έλκος.	Σε	πε-
ρίπου	20%	των	περιπτώσεων	συνυπάρχει	και	αρτηρι-
ακή	εμπλοκή	(μεικτό	έλκος),	παρόλα	αυτά	τα	φλεβικά	
έλκη	καταλαμβάνουν	το	70%	-	90%	του	συνόλου	των	
ελκών	κάτω	άκρων.	(5,6)

Έρευνες	έχουν	δείξει	πως	η	αντιμετώπιση	των	φλε-
βικών	ελκών	είναι	μια	πολυδάπανη	διαδικασία.	Υπο-
λογίζεται	 ότι	 το	 κόστος	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	
ελκών	κάτω	άκρων	στη	Μεγάλη	Βρετανία	έχει	εύρος	
από	150	–	600	εκατομμύρια	λίρες	ετησίως.	Μεγάλο	πο-
σοστό	 του	 κόστους	 αυτού	 σπαταλάται	 κυρίως	 στα	
επιθέματα	και	στο	χρόνο	που	αφιερώνουν	οι	νοση-
λευτές,	οι	οποίοι	αφιερώνουν	το	10-50%	του	χρόνου	
τους	στη	διαχείριση	των	ελκών	αυτών.	(7)	Θα	πρέπει,	
επίσης,	να	ληφθεί	υπόψη	και	το	προσωπικό	κόστος	
του	 ασθενή	 συμπεριλαμβανομένου	 των	 επιπέδων	
πόνου,	 του	 αισθήματος	 ατονίας,	 των	 διαταραχών	
διάθεσης,	της	απώλειας	αυτονομίας,	του	κοινωνικού	
αποκλεισμού,	της	έλλειψης	αυτοεκτίμησης,	του	αυξα-
νόμενου	άγχους	ακόμη	και	της	κατάθλιψης.	(5,	8)	

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός	 της	 παρούσας	 εργασίας	 είναι,	 με	 βάση	
πρόσφατη	εμπειρία	μας	σε	νοσηλευτικό	ίδρυμα	της	Μ.	
Βρετανίας	να	παρουσιάσουμε	την	διαφορετική	προσέγ-
γιση	των	εκεί	νοσηλευτών	στη	διαχείριση	των	φλεβικών	
ελκών	κάτω	άκρων.	Μέσα	από	εκπαίδευση	και	εξειδί-
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κευση	 οι	 νοσηλευτές	 εκεί	 επιτυγχάνουν:	 αποτελεσμα-
τικότερη	 διάγνωση,	 ανακούφιση	 των	 συμπτωμάτων,	
θεραπεία	και	σωστή	ενημέρωση	των	ασθενών	ώστε	να	
αποφεύγεται	 η	 υποτροπή,	 προάγοντας	 έτσι	 την	 ολι-
στική	 αντιμετώπιση	 του	 ασθενή	 και	 τη	 βελτίωση	 της	
ποιότητας	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	υγείας,	μειώ-
νοντας	παράλληλα	σημαντικά	το	κόστος.	Οι	εξειδικευ-
μένοι	νοσηλευτές,	αποτελούν	μέλη	της	διεπιστημονικής	
ομάδας	που	αποτελείται	από	διάφορες	ειδικότητες.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ

Το	υλικό	αποτέλεσε	η	πρόσφατη	εμπειρία	μας	σε	
νοσηλευτικό	 ίδρυμα	 της	Μ.	 Βρετανίας.	Η	 τεκμηρίωση	
της	 εργασίας	 βασίστηκε	 στην	 βιβλιογραφική	 αναζή-
τηση	τόσο	Ελληνικής	όσο	και	διεθνούς	βιβλιογραφίας	
καθώς	και	συγκεκριμένων	διαδικτυακών	τόπων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η	νοσηλευτική	διεργασία	σε	εξειδικευμένη	κλινική	για	

έλκη	κάτω	άκρων	στην	Αγγλία	ξεκινάει	με	την	συμπλή-
ρωση	 ενός	 έτοιμου	 εντύπου	 εκτίμησης	 (Εικόνα	 2).	 Αυτό	
συμπληρώνεται	 από	 ειδικά	 εκπαιδευμένο	 νοσηλευτικό	
προσωπικό,	το	οποίο	περιλαμβάνει	τη	λήψη	ενός	πλή-
ρους	ιστορικού	του	ασθενή	και	του	έλκους	και	τη	διενέρ-
γεια	απαραίτητων	μετρήσεων,	έτσι	ώστε	να	τεθεί	η	διά-
γνωση	και	κατ’	επέκταση	ο	σχεδιασμός	της	διαχείρισης.

Αρχικά	 γίνεται	 αναφορά	 στους	 προδιαθεσικούς	
παράγοντες	σχετικά	με	ιστορικό	φλεβικής	θρόμβωσης,	
κιρσώδεις	 φλέβες,	 φλεβίτιδα,	 παλιότερες	 χειρουργι-
κές	 επεμβάσεις	που	έχουν	γίνει	στο	πάσχον	άκρο	ή	
άλλων	 χειρουργικών	 επεμβάσεων	 και	 εγκυμοσύνες.	
Παράλληλα	 και	 με	 σκοπό	 να	αποκλείσουμε	αρτηρια-
κή	 νόσο	 ή	 σακχαρώδη	 διαβήτη	 συλλέγονται	 στοιχεία	
για	αγγειοχειρουργικές	επεμβάσεις,	διαλείπουσα	χω-
λότητα,	αρτηριακή	υπέρταση,	καρδιολογικά	νοσήματα	
όπως	στηθάγχη	ή	έμφραγμα	μυοκαρδίου,	ΑΕΕ,	περιφε-
ρικές	αγγειακές	νόσους,	σακχαρώδη	διαβήτη	ή	άλλους	
προδιαθεσικούς	 παράγοντες	 όπως	 λύκος,	 ελκώδης	
κολίτιδα	κλπ.

Εικόνα 2.	Έντυπο	εκτίμησης

Προσέγγιση	του	ρόλου	των	νοσηλευτών	στη	διαχείριση	των	φλεβικών	ελκών	κάτω	άκρων
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Στη	συνέχεια	εξετάζεται	η	ύπαρξη	επιβαρυντικών	
παραγόντων	που	μπορεί	να	σχετίζονται	με	το	έλκος	
όπως	μειωμένη	κινητικότητα,	ακίνητη	άρθρωση	σφυ-
ρών,	 ιστορικό	 αναιμίας,	 καπνίσματος,	 κατανάλωσης	
αλκοόλ,	συνηθειών	ύπνου	(αν	δηλαδή	ο	ασθενής	κοι-
μάται	στο	κρεβάτι	ή	στη	καρέκλα)	και	ελέγχονται	οι	δι-
ατροφικές	συνήθειές	του	με	ειδική	κλίμακα	εκτίμησης.

Όσον	αφορά	την	παρούσα	νόσο	εξετάζονται	πα-
ράγοντες	 που	 αναφέρονται	 σε	 κιρσώδεις	 φλέβες,	
υπέρχρωση	του	δέρματος,	φλεγμονώδης	φλέβες	στην	
περιοχή	των	αστραγάλων,	έκζεμα,	σκληρύνσεις.	Για	να	
αποκλειστεί	η	ύπαρξη	αρτηριακής	εμπλοκής	εκτιμάται	
η	κατάσταση	του	δέρματος	και	η	ύπαρξη	ψηλαφητών	
αρτηριακών	παλμών	στο	πόδι.	(9-12)	

Κάποιες	βασικές	μετρήσεις	είναι	επίσης	απαραίτη-
τες	για	να	τεθεί	η	διάγνωση	και	να	διασφαλιστεί	ότι	
το	έλκος	είναι	φλεβικό	και	όχι	αρτηριακό	ή	μεικτό	διότι	
αυτό	θα	επηρεάσει	το	τελικό	θεραπευτικό	πλάνο.	Ο	
ασθενής	ζυγίζεται	και	μετράται	το	ύψος	του,	λαμβά-
νεται	η	αρτηριακή	πίεση	και	το	σάκχαρο	τριχοειδικού	
αίματος.	Μία	από	τις	ουσιαστικότερες	μετρήσεις	που	
διενεργείται	 από	 το	 κατάλληλα	 εξειδικευμένο	 προ-
σωπικό	και	στα	δυο	κάτω	άκρα,	για	τον	αποκλεισμό	
ύπαρξης	αρτηριακής	νόσου,	είναι	το	υπερηχογράφημα	
Doppler	για	την	μέτρηση	του	σφυροβραχιόνιου	δείκτη	
συστολικής	πίεσης	(ABPI),	ο	οποίος	αποτελεί	την	αριθ-
μητική	αναλογία	της	συστολικής	πίεσης	των	σφυρών	
προς	τη	συστολική	πίεση	του	βραχίονα	(Εικόνα	3).	Ένα	
αποτέλεσμα	ίσο	ή	μεγαλύτερο	του	0.9	υποδεικνύει	φυ-
σιολογική	αρτηριακή	παροχή	στο	κάτω	άκρο.	Μια	τιμή	
όμως,	μικρότερη	του	0.9	υποδεικνύει	πως	κάποιου	εί-
δους	 ισχαιμία	εμπλέκεται.	Η	θεραπεία	με	υψηλή	συ-
μπιεστική	επίδεση	δεν	θα	πρέπει	να	εφαρμόζεται	αν	ο	
σφυροβραχιόνιος	δείκτης	είναι	κάτω	από	0.8.	Μια	τιμή	
μεταξύ	0.8	–	0.5	υποδηλώνει	πως	υπάρχει	αρτηρια-
κή	εμπλοκή	και	πως	θα	πρέπει	να	γίνεται	στενή	και	
προσεκτική	παρακολούθηση	σε	περίπτωση	εφαρμογής	
συμπιεστική	επίδεσης.	Μια	τιμή	μικρότερη	ή	ίση	του	0.5	
υποδεικνύει	την	ύπαρξη	ισχαιμικού	άλγους	ανάπαυ-
σης	και	δεν	θα	πρέπει	να	εφαρμόζεται	καμία	συμπιε-
στική	μέθοδος.	Η	εξέταση	αυτή	γίνεται	με	χρήση	σφυγ-
μομανομέτρου	και	μηχανήματος	υπερήχων	χειρός,	με	
τον	ασθενή	σε	ύπτια	ή	καθιστική	θέση	(Εικόνα	4).	Θα	
πρέπει	 να	 επαναλαμβάνεται	 όταν	 το	 έλκος	παρου-
σιάζει	 επιδείνωση,	 δεν	 έχει	 θεραπευθεί	 σε	 διάστημα	
τριών	μηνών,	υποτροπιάσει,	σε	περίπτωση	ξαφνικής	
αύξησης	του	πόνου	ή	όταν	είτε	το	χρώμα	είτε	η	θερ-
μοκρασία	του	πάσχοντος	άκρου	αλλάξει.	Εάν	υπάρχει	
υποψία	για	συνύπαρξη	αρτηριακής	νόσου	αναζητάται	
περαιτέρω	ιατρική	γνωμάτευση	και	αλλάζει	ο	σχεδια-

σμός	της	νοσηλευτικής	φροντίδας.	Μια	ακόμη	διαγνω-
στική	μέθοδος	που	εφαρμόζεται	συχνά	είναι	η	χρήση	
υπερήχων.	(11,	13)

Εικόνα 3.		Υπολογισμός	 σφυροβραχιόνιου	 δείκτη	 συ-
στολικής	πίεσης

Εικόνα 4. Τεχνική	μέτρησης	σφυροβραχιόνιου	δείκτη

Η	αξιολόγηση	του	πόνου	είναι	επίσης	ένα	σημαντικό	
σκέλος	της	εκτίμησης.	Ο	ασθενής	καλείται	να	περιγρά-
ψει	τον	χαρακτήρα	του	πόνου	και	τη	συχνότητά	του,	να	
τον	βαθμολογήσει	με	βάσει	την	κλίμακα	πόνου	1-10,	να	
αναφέρει	τι	τον	ανακουφίζει	ή	τον	επιδεινώνει,	αν	χρη-
σιμοποιεί	αναλγησία	 και	 την	αποτελεσματικότητά	της,	
ώστε	να	διατηρηθεί	η	υπάρχουσα	αγωγή	ή	να	ληφθούν	
μέτρα	από	το	γιατρό	για	μεγαλύτερη	αποτελεσματικό-
τητα	 της	 αναλγητικής	 αγωγής.	 Οι	 νοσηλευτές	 λαμβά-
νουν	τα	απαραίτητα	μέτρα	για	την	μείωση	του	πόνου	
του	ασθενή.	Για	παράδειγμα	ο	πόνος	κατά	την	διάρκεια	
των	αλλαγών	μπορεί	να	μειωθεί	με	επαρκή	ενυδάτωση	
των	επιθεμάτων	πριν	την	αφαίρεσή	τους.	(14,	15)

Σχετικά	 με	 το	 ιστορικό	 του	 έλκους	 γίνεται	 ανα-
φορά	 στην	 πρώτη	 μέρα	 παρουσίας	 εξέλκωσης	 στο	
παρελθόν,	 και	 πόσος	 χρόνος	 χρειάστηκε	 ώστε	 να	
επουλωθεί,	 και	 αν	 το	 παρόν	 έλκος	 είναι	 υποτροπή	
ή	 πρωτοεμφανιζόμενο	 και	 καταγράφεται	 η	 διάρκεια	
εμφάνισής	του.	Στη	περίπτωση	αυτή	ερωτήσεις	σχετι-
κές	με	το	πώς	εμφανίστηκε	το	έλκος,	τι	αλλαγές	στο	
τρόπο	ζωής	προέκυψαν	από	τη	στιγμή	της	εμφάνισής	
του,	πώς	αντιλαμβάνεται	ο	 ίδιος	ο	ασθενής	την	κα-
τάστασή	 του,	παλαιότερες	 θεραπείες	που	 έχει	 χρη-
σιμοποιήσει	αλλά	και	πρόσφατες	που	αφορούν	στα	
επιθέματα	και	στην	επίδεση,	είναι	ουσιώδεις.

Μετρήσεις	που	αφορούν	αποκλειστικά	στο	έλκος	
περιλαμβάνουν	 καταγραφή	 της	 εντόπισής	 του,	 του	
μεγέθους	 του	 (μήκος	 και	 πλάτος),	 της	 ύπαρξης	 εξι-
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δρώματος	ή	δυσοσμίας,	του	σταδίου	επούλωσης,	της	
κατάστασης	του	γύρω	δέρματος,	της	ύπαρξης	φλεγ-
μονής	και	της	βαρύτητας	του	αποικισμού,	αν	ο	ασθε-
νής	 λαμβάνει	 αντιβιοτική	 αγωγή	 και	 την	 αποστολή	
καλλιεργειών	από	το	έλκος,	αν	αυτό	κρίνεται	απαραί-
τητο.	 Γνωστές	αλλεργίες	 και	 ευαισθησία	 του	ασθενή	
σε	φάρμακα	και	υλικά	καλό	είναι	να	αναφέρονται	και	
σε	πολλές	περιπτώσεις	 γίνονται	απαραίτητα	patch-
tests,	ιδίως	αν	διαπιστώνεται	η	ύπαρξη	περιελκωτικού	
ερυθήματος	και	δεδομένου	του	γεγονότος	ότι	περίπου	
το	70%	των	ασθενών	παρουσιάζουν	τουλάχιστον	μία	
θετική	δερματολογική	αντίδραση.

Η	διαδικασία	καλό	είναι	να	πραγματοποιείται	από	
τον	ίδιο	νοσηλευτή	κάθε	φορά,	ώστε	να	είναι	πιο	αντι-
κειμενικά	τα	στοιχεία	που	συλλέγονται	και	να	χρησι-
μοποιούνται	τα	ίδια	οδηγά	σημεία.	Σ’	αυτό	το	στάδιο	
συνηθίζεται	και	βοηθά	πολύ,	τόσο	ο	σχεδιασμός	του	
έλκους	με	μαρκαδόρο	σε	ειδικά	έντυπα	(Εικόνα	5),	αλλά	
και	η	λήψη	φωτογραφιών.	(9-12)

Εικόνα 5.	Σχεδιασμός	των	ορίων	του	έλκους

Η	διαχείριση	των	φλεβικών	ελκών	περιλαμβάνει	3	
διαστάσεις	:	

•	 	τη	 χρήση	 των	 κατάλληλων	 προϊόντων	 για	 τη	
φροντίδα	του	έλκους

•	 	τη	φροντίδα	του	δέρματος,	και
•	 	τη	 βελτίωση	 του	 αποχετευτικού	 συστήματος	

του	άκρου
Για	 τη	 φροντίδα	 του	 έλκους	 και	 του	 γύρω	 δέρ-

ματος	 ακολουθούνται	 συγκεκριμένα	 πρωτόκολλα.	 Ο	
καθαρισμός	 του	 έλκους	 γίνεται	 συστηματικά	 είτε	 με	
χλιαρό	νερό	βρύσης	είτε	με	φυσιολογικό	ορό	και	θα	
πρέπει	 να	 στεγνώνεται	 προσεκτικά.	 Δεν	 θα	πρέπει	
να	χρησιμοποιούνται	αντισηπτικά	παρά	μόνο	σε	πε-
ρίπτωση	που	υπάρχουν	εμφανή	σημεία	φλεγμονής.	Τα	
επιθέματα	 που	 χρησιμοποιούνται	 στα	 φλεβικά	 έλκη	

βοηθούν	στο	να	διατηρείται	η	υγρασία	της	περιοχής,	
να	αναπτύσσεται	κοκκιώδης	ιστός	και	να	επαναεπι-
θηλιοποιείται	το	τραύμα.	Δεν	κρίνεται	απαραίτητη	η	
εφαρμογή	άσηπτης,	αλλά	επιβάλλεται	η	εφαρμογή	κα-
θαρής	τεχνικής	για	να	αποφευχθεί	η	επιμόλυνση	του	
τραύματος.	Η	 επιλογή	 των	κατάλληλων	 επιθεμάτων	
γίνεται	από	 το	 εξειδικευμένο	 νοσηλευτικό	προσωπι-
κό	το	οποίο	πριν	την	εφαρμογή	τους	επιβάλλεται	να	
προβαίνει	σε	νεαροποίηση	του	έλκους	και	απομάκρυν-
ση	των	νεκρωμένων	ιστών	(Εικόνα	6).	(9,10)

Εικόνα 6.	Νεαροποίηση	του	έλκους

Τα	επιθέματα	που	χρησιμοποιούνται,	είναι	:	
•	 	Αλγηνικά,	για	τη	διαχείριση	άφθονου	εξιδρώματος
•	 	Αφρώδη,	για	προστασία	του	έλκους	και	απορ-

ροφητικότητα	κάτω	από	την	συμπιεστική	επί-
δεση,	διαχείριση	του	πόνου

•	 	Απλή	γάζα,	για	απορροφητικότητα
•	 	Γάζα	 ιωδιούχου	 ποβιδόνης,	 για	 ρηχά	 αποικι-

σμένα	έλκη
•	 	Υδροκολλοειδή,	για	προαγωγή	της	κοκκιοποίη-

σης	και	διαχείριση	του	πόνου	 (όχι	όμως	όταν	
υπάρχει	άφθονο	εξίδρωμα)

•	 	Υδρογέλης,	 (επίσης	 όχι	 όταν	 υπάρχει	 άφθονο	
εξίδρωμα)

•	 	Επιθέματα	 αργύρου	 ή	 άλλων	 με	 αντιμικροβιακή	
δράση,	για	αντιμετώπιση	επιμολυσμένου	ή	δύσο-
σμου	έλκους	(δεν	ενδείκνυται	συστηματική	χρήση).

Η	 περιποίηση	 του	 περιβάλλοντος	 δέρματος	 πε-
ριλαμβάνει	 την	 χρήση	 ήπιων	 μη	 αλλεργιογόνων	 μα-
λακτικών	όπως	γάζες	παραφίνης,	αλγηνικά,	αλοιφές	
ψευδαργύρου	και	μαλακτικά	της	επιδερμίδας	με	βάση	
την	παραφίνη.	Τα	προϊόντα	που	χρησιμοποιούνται	θα	
πρέπει	να	είναι	χωρίς	latex.	Η	χρήση	των	αντιβιοτι-

Προσέγγιση	του	ρόλου	των	νοσηλευτών	στη	διαχείριση	των	φλεβικών	ελκών	κάτω	άκρων
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κών	δεν	θα	πρέπει	να	είναι	συστηματική	παρά	μόνο	
σε	περίπτωση	που	το	έλκος	εμφανίσει	φλεγμονή,	αύ-
ξηση	του	πόνου,	πυώδες	εξίδρωμα,	ταχεία	επιδείνωση	
ή	ο	ασθενής	παρουσιάσει	πυρετό.	(11,	12)

Η	 βελτίωση	 του	 αποχετευτικού	 συστήματος	 του	
άκρου	επιτυγχάνεται	με	συμπιεστική	επίδεση,	η	οποία	
προάγει	τη	μείωση	της	πίεσης	του	αίματος	στο	επι-
πολής	 φλεβικό	 σύστημα,	 την	 ενίσχυση	 της	 φλεβικής	
επιστροφής	 του	 αίματος	 στη	 καρδιά	 μέσω	 αύξησης	
της	ταχύτητας	ροής	στις	εν	τω	βάθει	φλέβες	και	τη	
μείωση	του	οιδήματος	μέσω	της	μείωσης	της	διαφοράς	
πίεσης	μεταξύ	των	τριχοειδών	και	των	ιστών.

Υπάρχουν	τέσσερις	κατηγορίες	συμπιεστικών	επι-
δέσμων	με	βάση	την	συμπίεση	που	εφαρμόζουν	στην	
περιοχή	των	σφυρών:

•	 	Ελαφράς	συμπίεσης	(14	–	17	mmHg)
•	 	Μέτριας	συμπίεσης	(18	–	24	mmHg)
•	 	Υψηλής	συμπίεσης	(25	–	35	mmHg)
•	 	Πολύ	υψηλής	συμπίεσης	(60	mmHg)
Το	απαιτούμενο	επίπεδο	συμπίεσης	για	τα	φλεβι-

κά	έλκη	είναι	40mmHg	στην	περιοχή	των	σφυρών	και	
17mmHg	στην	περιοχή	κάτω	από	το	γόνατο	(Εικόνα	7).	
Υπάρχουν	διάφορα	είδη	επιδέσμων:	

•	 	οι	ελαστικοί	επίδεσμοι	οι	οποίοι	θα	πρέπει	να	
εφαρμόζονται	το	πρωί	και	να	αφαιρούνται	το	
βράδυ,

•	 	οι	μικρής	ελαστικότητας	επίδεσμοι,	φοριούνται	
μέρα	–	νύχτα	και	μπορούμε	να	τους	αφήσουμε	
για	αρκετές	ημέρες,	αντενδείκνυται	σε	ασθενείς	
που	δεν	περπατούν,

•	 	οι	συνεκτικοί	επίδεσμοι,	εφαρμόζουν	ελαφρότε-
ρη	συμπίεση	και	μπορούν	να	παραμείνουν	για	
δυο	ή	τρεις	μέρες	και	σε	μερικές	περιπτώσεις	
να	επαναχρησιμοποιηθούν,

•	 	οι	πολυ-επίπεδοι	επίδεσμοι,	αλλάζονται	μια	με	
δυο	φορές	την	εβδομάδα.(6,16)

Εικόνα 7.	Επίπεδο	συμπίεσης

Η	αποτελεσματικότερη	τεχνική	που	χρησιμοποιεί-
ται	είναι	η	κλιμακούμενη	με	πολλά	στρώματα	υψηλή	
συμπίεση	(με	αρκετό	γέμισμα	στις	οστικές	προεξοχές)	
ώστε	να	διατηρείται	η	συμπίεση	για	τουλάχιστον	μια	
εβδομάδα.	Η	πιο	συνηθισμένη	πολυ-επίπεδη	ελαστική	
επίδεση	είναι	η	επίδεση	τεσσάρων	στρωμάτων	(Εικόνα	
8),	 η	 οποία	 περιλαμβάνει	 ορθοπεδικό	 βαμβάκι,	 έναν	
επίδεσμο	κρεπ,	έναν	ελαστικό	επίδεσμο	χαμηλής	συ-
μπίεσης	και	έναν	συνεκτικό	ελαστικό	επίδεσμο	υψηλής	
συμπίεσης	(Εικόνα	9).	Αρκετά	συχνά	εφαρμόζεται	και	
η	 τριών	 στρωμάτων	 επίδεση	 η	 οποία	 περιλαμβάνει	
ορθοπεδικό	 βαμβάκι,	 έναν	 επίδεσμο	 κρεπ	 και	 έναν	
υψηλής	 συμπίεσης	 επίδεσμο.	 Οι	 σωληνοειδής	 επίδε-
σμοι	εφαρμόζονται	εύκολα,	είναι	αποτελεσματικότεροι	
όταν	χρησιμοποιούνται	δυο	στρώματα	επιδέσμων	και	
αποτελούν	 μια	 εναλλακτική	 επιλογή	 για	 τους	ασθε-
νείς	που	δεν	αντέχουν	την	υψηλή	συμπίεση.	Τέλος,	οι	
ελαστικές	 κάλτσες	 χρησιμοποιούνται	 όταν	 το	 μέγε-
θος	του	επιθέματος	που	χρησιμοποιείται	είναι	μικρό	ή	
όταν	το	έλκος	έχει	θεραπευθεί.

Εικόνα 8.	Επίδεση	τεσσάρων	στρωμάτων

Εικόνα 9. Πολυ-επίπεδοι	επίδεσμοι
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Για	 την	 επιλογή	 της	 καταλληλότερης	 τεχνικής	 συ-
μπίεσης	θα	πρέπει	να	ληφθεί	υπ’	όψιν	ο	τρόπος	ζωής	
του	ασθενή	(επάγγελμα,	κοινωνικοί	παράγοντες)	και	η	
ψυχολογική	του	κατάσταση,	τα	επίπεδα	ανοχής	του,	η	
απαιτούμενη	συχνότητα	εφαρμογής,	το	μέγεθος	και	το	
σχήμα	του	ποδιού.	 Για	παράδειγμα	ένα	μεγάλο	άκρο,	
πρησμένο	με	οίδημα	απαιτεί	 έναν	υψηλότερης	συμπί-
εσης	 επίδεσμο	σε	σχέση	 με	 ένα	 λεπτότερο	άκρο	 έτσι	
ώστε	να	επιτευχθεί	επαρκής	συμπίεση.	Θα	πρέπει	επί-
σης	οι	επίδεσμοι	να	εφαρμόζονται	σπειροειδώς	(Εικόνα	
10)	ή	με	τη	τεχνική	«8»	(Εικόνα	11)	και	ν’	ακολουθούνται	
οι	οδηγίες	του	κατασκευαστή.	Παράλληλα,	οι	ασθενείς	
θα	πρέπει	να	κινητοποιούνται	και	να	ασκούνται	ώστε	
να	βελτιώνεται	η	λειτουργικότητα	της	άρθρωσης	των	
σφυρών	και	η	αντλητική	λειτουργία	των	μυών	της	γά-
μπας	 αλλά	 και	 να	 ανυψώνουν	 τα	 άκρα	 τους	 πάνω	
από	το	επίπεδο	της	καρδιάς	για	τουλάχιστον	δυο	ώρες	
κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας	(όχι	συνεχόμενα	απαραί-
τητα)	και	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	νύχτας	 (Εικόνα	12).	
Η	συμπιεστική	επίδεση	απαιτεί	αφενός	μεν	εκπαίδευ-
ση	και	εξοικείωση	των	νοσηλευτών	με	τους	χειρισμούς,	
αφετέρου	δε	μεγάλη	επιδεξιότητα.	Η	λανθασμένη	εφαρ-
μογή	μικρότερης	ή	μεγαλύτερης	συμπίεσης	στο	πάσχον	
άκρο	θα	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	επιδείνωση	του	έλ-
κους	και	την	παράταση	της	θεραπείας	του.	(16-	20)
Εικόνα 10. Σπειροειδής	επίδεση

Εικόνα 11.	Τεχνική	«8»

Εικόνα 12.	Ανύψωση	άκρου

Στις	περιπτώσεις	που	το	έλκος	εμφανίσει	σημάδια	
κακοήθειας,	 περιφερικής	 αρτηριακής	 νόσου,	 σακχα-
ρώδη	διαβήτη,	ρευματοειδούς	αρθρίτιδας/αγγειίτιδας,	
άτυπης	κατανομής	των	ελκών,	δερματίτιδας	ανθεκτι-
κής	στα	τοπικά	στεροειδή	ή	έλλειψης	θεραπείας	του,	
θα	πρέπει	ο	ασθενής	να	παραπέμπεται	στον	κατάλ-
ληλο	επαγγελματία	υγείας.

Δεν	θα	πρέπει	να	αποκλείεται	η	επιλογή	της	νοση-
λείας	του	ασθενή	στο	νοσοκομείο	όταν	αυτό	κρίνεται	
απαραίτητο.	 Ιδιαίτερα	 σε	 περιπτώσεις	 ατόμων	 που	
είναι	κλινήρη,	που	δεν	μπορούν	να	αυτοεξυπηρετηθούν	
λόγω	συνύπαρξης	κι	άλλων	προβλημάτων	υγείας	κα-
θώς	και	όταν	είναι	απαραίτητη	η	εφαρμογή	κάποιας	
χειρουργικής	παρέμβασης	ή	ακόμη	και	συνδυαστικής	
θεραπευτικής	 μεθόδου	 όπως	 η	 εφαρμογή	 ηλεκτρικής	
διέγερσης,	υπερβαρικού	οξυγόνου,	θεραπευτικών	υπε-
ρήχων,	laser,	τοπικής	αρνητικής	πίεσης.	(11)

Μέσα	στα	καθήκοντα	των	νοσηλευτών	περιλαμβά-
νεται	και	η	εκπαίδευση	των	ασθενών	με	φλεβικά	έλκη	
κάτω	άκρων.	Συστάσεις	όπως:	Χρησιμοποιείτε	απο-
τελεσματική	επίδεση-	Κάνετε	τακτικά	φυσική	άσκηση	
(περπατάτε	όσο	το	δυνατόν	περισσότερο,	αποφεύγε-
τε	να	στέκεστε	όρθιοι	για	αρκετή	ώρα	κι	όταν	συμβαί-
νει	αυτό	να	μετακινείστε	τακτικά	από	το	ένα	πόδι	στο	
άλλο,	σε	καθιστή	θέση	να	ασκείτε	τους	αστραγάλους)-
Φροντίστε	το	δέρμα	στα	κάτω	άκρα	(κόβετε	τακτικά	
τα	νύχια,	αποφεύγετε	την	χρήση	πολύ	πιεστικών	καλ-
τσών	και	παπουτσιών)	-	Ανυψώνετε	τα	πόδια	κατά	
την	ξεκούραση-	Δώστε	ιδιαίτερη	προσοχή	στο	βάρος	
σας	 (χάστε	 βάρος	 αν	 πρέπει)-	 Τρώτε	 ισορροπημέ-
νη	διατροφή	-	Αποφύγετε	τραυματισμούς	στα	κάτω	
άκρα-	Αποφύγετε	ακραίες	θερμοκρασίες	(όπως	πολύ	
ζεστό	μπάνιο)	ή	ξαφνικές	εναλλαγές	της	θερμοκρασί-
ας,	 είναι	 απαραίτητο	 να	 δίνονται	 στον	ασθενή	από	

Προσέγγιση	του	ρόλου	των	νοσηλευτών	στη	διαχείριση	των	φλεβικών	ελκών	κάτω	άκρων
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την	πρώτη	επαφή	του	με	το	νοσηλευτικό	προσωπικό	
που	διαχειρίζεται	το	έλκος	του.

Για	να	αξιολογήσουν	την	αποτελεσματικότητα	των	
παρεμβάσεών	τους,	οι	νοσηλευτές	πρέπει	να	κάνουν	
επανεκτίμηση	 του	 έλκους	 σε	 τακτά	 χρονικά	 διαστή-
ματα	με	 τη	χρήση	αποτυπωμάτων	 ή	φωτογραφιών,	
όπως	 αναφέρθηκε	 νωρίτερα,	 ώστε	 να	 παρακολου-
θούν	την	εξέλιξη	του.	Εάν	δεν	υπάρξει	βελτίωση	μέσα	
σε	2-3	μήνες	ή	και	νωρίτερα,	το	έλκος	πρέπει	να	επα-
νεκτιμηθεί	και	να	αποκλειστεί	η	παρουσία	φλεγμονής	ή	
ισχαιμίας.	Εάν	το	έλκος	έχει	θεραπευθεί	θα	πρέπει	να	
εκτιμάται	μετά	από	έξι	μήνες	και	η	εκτίμηση	περιλαμ-
βάνει	φυσική	αξιολόγηση,	νέα	μέτρηση	ABPI,	αντικατά-
σταση	των	ελαστικών	καλτσών	και	επανεκπαίδευση	
του	ασθενή.	Ο	νοσηλευτής	θα	πρέπει	να	παροτρύνει	
τον	ασθενή	να	φοράει	τις	ελαστικές	του	κάλτσες,	να	
σιγουρευτεί	πως	έχει	κατανοήσει	τις	οδηγίες	που	του	
έχουν	 δοθεί	 καθώς	 και	 του	πιθανού	 κινδύνου	 επα-
νεμφάνισης	του	έλκους.	Θα	πρέπει	να	ενημερώσει	τον	
ασθενή	 πως	 σε	 περίπτωση	 επανεμφάνισης	 του	 έλ-
κους	θα	πρέπει	να	ζητηθεί	άμεσα	βοήθεια	έτσι	ώστε	
να	είναι	και	πιο	γρήγορη	η	θεραπεία.	(9,	10)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η	πρόσφατη	εμπειρία	μας	στο	εξειδικευμένο	νοση-
λευτικό	κέντρο	της	Μ.	Βρετανίας,	αποτέλεσε	κίνητρο	
για	τη	δημιουργία	αυτής	της	εργασίας	και	μας	προ-
βλημάτισε	για	το	ρόλο	που	μπορούν	και	θα	έπρεπε	να	
έχουν	οι	νοσηλευτές	μέσα	από	την	εξειδίκευση.	

Οι	νοσηλευτές	στην	Ελλάδα	θα	πρέπει	συνεχώς	να	
ενημερώνονται	 και	 να	 εκπαιδεύονται	ώστε	 να	 μπο-
ρούν	να	διεξάγουν	την	σωστή	διάγνωση	αλλά	και	να	
εφαρμόσουν	 το	 σωστό	 θεραπευτικό	 πλαίσιο.	 Η	 συ-
νεχής	 εκπαίδευση	 των	 νοσηλευτών	 θα	 βοηθήσει	 και	
στην	 σωστή	 ενημέρωση	 των	 ασθενών	 τόσο	 για	 την	
θεραπεία	όσο	και	για	την	αποφυγή	της	υποτροπής.	
Ωστόσο,	τα	παραπάνω	θα	πρέπει	να	προάγονται	και	
από	 την	 σωστή	 οργάνωση	 του	 συστήματος	 υγείας.	
Θα	πρέπει	 να	 διοργανώνονται	προγράμματα	 συνε-
χούς	εκπαίδευσης	και	να	δίνονται	τα	κατάλληλα	κί-
νητρα	 για	 την	 συμμετοχή	 των	 νοσηλευτών	 σε	 αυτά	
(Εικόνα	13).	

Η	εξειδίκευση	των	νοσηλευτών	βοηθάει	στην	μείω-
ση	του	κόστους	μέσω	της	επιλογής	των	καταλληλό-
τερων	θεραπευτικών	μεθόδων	που	θα	επιταχύνει	την	
διαδικασία	επούλωσης	και	θα	βοηθήσει	στην	κοινωνι-
κή	επανένταξη	του	ασθενή,	συμβάλλοντας	παράλληλα	
στην	παροχή	υψηλής	ποιότητας	υπηρεσιών	υγείας.	(9	
-	11,	20)

Εικόνα 13. Ο	ρόλος	της	εξειδίκευσης	των	νοσηλευτών
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SUMMARY 

DIMITROULI A, STAVRINOU L, LOUFARDAKI M, GALANIS, KALAMATIANOS, SAKAS D, STRANJALIS G. Long term 
outcome after severe traumatic brain injury as assessed by a novel outcome scale: a pilot study. INTRODUCTION: 
Valid and reliable assessment of long term outcome in traumatic brain injury (TBI) survivors is a prerequisite for the evalu-
ation of functional disability and appropriateness of healthcare provision and rehabilitation support. OBJECTIVE: To record 
the long-term outcome of the patients of the University Neurosurgery Clinic of “Evangelismos Hospital” after severe TBI, 
who were assessed with a new outcome measurement tool, in order both its suitability and usability to be evaluated, 
when applied by nurses. METHODS: The present study is a retrospective one that was carried out from February to June 
2010. The cohort consisted of 96 patients that were hospitalized due to severe TBI at the University Neurosurgery Clinic 
of “Evangelismos” Hospital some when between February 1999 and June 2009. The proposed “Athens Disability Scale” 
(ADS) - which combines selected elements of commonly used outcome scales - allows, as a pilot research, the quick (5-7 
minutes) assessment of TBI outcome on motor, psycho-cognitive and social aspects by evaluating ten elements. The scale 
was applied on the cohort by telephone interview. The statistical analysis of the data was accomplished with the SPSS 16.0 
for Windows. RESULTS: The study highlighted statistically significant associations between TBI outcome and the following 
parameters: patient age, Glasgow Coma Scale score, physiotherapy use and presence of post-traumatic epileptic seizures. 
Ability to work or study for TBI survivors was also shown to be associated with the use of physiotherapy, the presence 
of posttraumatic epileptic seizures, the level of mobility and with cognitive and psychological status, at a statistically sig-
nificant level. CONCLUSION: The present findings indicate that ADS, as a pilot, represents a useful outcome measurement 
tool that allows for the rapid assessment of functional disability and quality of life in TBI survivors, in which nurses should 
also take part. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 307-321, 2012.

Key words: traumatic brain injury, outcome, disability scale, rehabilitation, functionality, psychosocial, cognitive, mobil-
ity, return to work, physiotherapy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση της μακρόχρονης έκβασης των επιζώντων από ΚΕΚ, αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την αξιολόγηση της λειτουργικής ανικανότητας, αλλά και της καταλληλότητας των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών υγείας και της υποστηρικτικής αποκατάστασης. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κα-
ταγραφή της μακρόχρονης έκβασης ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική 
του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» με βαριά ΚΕΚ, οι οποίοι αξιολογήθηκαν με μία νέα κλίμακα εκτίμησης της έκβασης 
ώστε παράλληλα να εξεταστεί η χρηστικότητα και η χρησιμότητά της κατά την εφαρμογή της και από νοσηλευ-
τές. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως 
τον Ιούνιο 2010. Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 96 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Πανεπιστημιακή 
Νευροχειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» από τον Φεβρουάριο του 1999 έως τον Ιούνιο του 2009 
λόγω βαριάς ΚΕΚ. Η νέα προτεινόμενη κλίμακα αξιολόγησης της έκβασης «Athens Disability Scale» (ADS) - η οποία 
συνδυάζει επιλεγμένα στοιχεία από ευρέως χρησιμοποιούμενες κλίμακες έκβασης – επιτρέπει πιλοτικά την τα-
χεία (5-7 λεπτά) εκτίμηση της έκβασης μετά από ΚΕΚ σε κινητικό, ψυχονοητικό και κοινωνικό επίπεδο εξετάζοντας 
δέκα σημεία. Το ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε στον μελετώμενο πληθυσμό με τηλεφωνική συνέντευξη. Η ανάλυση 
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το SPSS 16.0 for Windows. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Η παρούσα μελέτη επεσήμα-
νε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην έκβαση μετά από ΚΕΚ και σε παραμέτρους όπως η ηλικία 
των ασθενών, η Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, η διενέργεια φυσικοθεραπείας και η παρουσία μετατραυματικών 
επιληπτικών κρίσεων. Η ικανότητα για εργασία, φάνηκε ότι συσχετίζεται με τη φυσικοθεραπεία, την παρουσία 
μετατραυματικών επιληπτικών κρίσεων, το επίπεδο κινητικότητας, καθώς επίσης και με τη νοητική και ψυχο-
λογική τους κατάσταση, σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Τα αποτελέσματα 
της παρούσας πιλοτικής μελέτης υποδεικνύουν ότι η νέα κλίμακα (ADS) αντιπροσωπεύει πιλοτικά ένα απλό και 
χρήσιμο εργαλείο μέτρησης της λειτουργικής ανικανότητας και της ποιότητας ζωής των επιζώντων μετά από 
μια βαριά ΚΕΚ σε επίπεδο μετανοσοκομειακής παρακολούθησης, στην οποία οφείλουν να συμμετέχουν και οι 
νοσηλευτές. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 307-321, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έκβαση, αποκατάσταση, κλίμακες εκτίμησης έκβασης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι	κρανιοεγκεφαλικές	κακώσεις	(ΚΕΚ)	αντιπροσω-
πεύουν	ένα	βαρύ	φορτίο	σε	επίπεδο	ανθρώπινου	και	
οικονομικού	 κόστους.	 Στις	 Η.Π.Α.	 η	 συχνότητα	 υπο-
λογίζεται	σε	175-200/100.000	τραυματίες/έτος	(1),	ενώ	
ακόμη	μεγαλύτερα	επίπεδα	συχνότητας	εντοπίζονται	
σε	 Ευρωπαϊκές	 χώρες	 όπως	 η	 Γαλλία	 (281/	 100.000	
τραυματίες/έτος)	(2)	και	η	Σουηδία	(546/100.000	τραυ-
ματίες/έτος).	 (3)	 Σύμφωνα	 με	 την	 Εθνική	 Στατιστική	
Υπηρεσία,	στην	Ελλάδα	το	«ανθρώπινο	κόστος	εξαιτί-
ας	οδικών	θανάτων»	που	οφείλονται	σε	ΚΕΚ	ανέρχε-
ται	σε	 146/1.000.000/έτος,	ποσοστό	μεγάλο	 ιδιαίτερα	
όταν	συγκρίνεται	με	το	αντίστοιχο	57	για	το	Ηνωμένο	
Βασίλειο	ή	53	για	τη	Σουηδία.	Δυστυχώς	δεν	υπάρχουν	
ακριβή	δημογραφικά	και	γεωγραφικά	 επιδημιολογικά	
στοιχεία	όσον	αφορά	στις	ΚΕΚ	στην	Ελλάδα	και	ως	εκ	
τούτου	το	μέγεθος	και	ο	κοινωνικός	τους	αντίκτυπος	
παραμένουν	άγνωστα.	(4-6)	

Η	 έκβαση	 μετά	 από	 ΚΕΚ	 έχει	 σοβαρές	 κοινωνι-
κές	και	οικονομικές	επιπτώσεις,	για	τους	ίδιους	τους	
ασθενείς	 και	 για	 τις	 οικογένειές	 τους.	 Μία	 ποικιλία	
μεθόδων	έχουν	επινοηθεί	ώστε	να	ταξινομηθεί	η	έκβα-
ση.	Τέτοιες	ταξινομήσεις	αποτελούν	οδηγά	σημεία	για	
έλεγχο,	μελέτη	και	ανεύρεση	μεθόδων	ώστε	να	εκτιμη-
θεί	η	θεραπευτική	παρέμβαση.	(7)	

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός	αυτής	της	πιλοτικής	μελέτης	είναι	η	εφαρ-
μογή	 μιας	 νέας	 κλίμακας	 εκτίμησης	 της	 έκβασης,	 η	
οποία	 προτείνεται	 από	 την	 Πανεπιστημιακή	 Νευρο-
χειρουργική	κλινική	του	Γ.Ν.Α.	«Ο	Ευαγγελισμός»	ώστε	
να	εξεταστεί	η	μακρόχρονη	έκβαση	των	τραυματιών	
που	νοσηλεύτηκαν	στην	κλινική	αυτή	λόγω	βαριάς	ΚΕΚ	
κατά	τη	δεκαετία	1999	–	2009.

Στόχος	της	νέας	κλίμακας	είναι	:
-	 να	συμπληρώνεται	γρήγορα	και	εύκολα	(<	10’).
-	 να	 εξετάζει	 την	 κινητική,	 κοινωνική	 και	ψυχο-

νοητική	έκβαση.
-	 να	επιτρέπει	την	εξαγωγή	στατιστικών	και	επι-

δημιολογικών	δεδομένων.
Συνοψίζοντας	δηλαδή,	να	είναι	:	χρηστική,	ολιστική,	

ευαίσθητη	και	χρήσιμη.	

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ

Σύμφωνα	με	την	ηλεκτρονική	βάση	δεδομένων	της	
κλινικής	μας,	500	άτομα	νοσηλεύτηκαν	λόγω	ΚΕΚ	από	
το	Φεβρουάριο	του	1999	έως	τον	Ιούνιο	του	2009.	Από	
αυτούς	231	είχαν	υποστεί	βαριά	ΚΕΚ	(όπως	αυτή	ορί-
στηκε	στην	εισαγωγή,	δηλαδή	GCS	<	8	/	15	 ),	με	όριο	
ηλικίας	<65	έτη,	οι	οποίοι	εξήλθαν	από	το	νοσοκομείο	

Μακρόχρονη	έκβαση	ατόμων	μετά	από	βαριά	κρανιοεγκεφαλική	κάκωση
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εν	ζωή,	έχοντας	ως	προορισμό	είτε	κέντρα	/	ιδιωτικές	
κλινικές	αποκατάστασης,	είτε	την	οικεία	τους.	

Λόγω	των	πολλών	ετών	που	μεσολάβησαν	μέχρι	
τη	διενέργεια	της	συνέντευξης,	πολλά	από	τα	άτομα	
αυτά	 είχαν	αλλάξει	αριθμό	τηλεφώνου,	 με	αποτέλε-
σμα	να	καταστεί	εφικτή	η	τηλεφωνική	επικοινωνία	με	
108	από	αυτά,	 ενώ	 12	άτομα	 είχαν	αποβιώσει	 μέσα	
σε	αυτό	το	χρονικό	διάστημα.	Έτσι,	το	τελικό	δείγμα	
αποτέλεσαν	96	άτομα.	

Εκτιμήθηκε	η	κατάστασή	τους	μετά	από	την	πάροδο	
1-10	ετών	από	την	έξοδό	τους	από	το	νοσοκομείο,	όσον	
αφορά	στην	καθημερινή	λειτουργικότητά	τους,	την	κι-
νητικότητα,	την	ψυχοκοινωνική	λειτουργικότητα	και	την	
επαγγελματική	τους	αποκατάσταση	μετά	την	κάκωση.

Για	 την	 αξιολόγησή	 τους	 χρησιμοποιήθηκε	 η	 νέα	
προτεινόμενη	 κλίμακα	 εκτίμησης	 της	 έκβασης,	 που	
ονομάζεται	 «Athens	 Disability	 Scale»	 (ADS),	 η	 οποία	
εφαρμόστηκε	με	τηλεφωνική	συνέντευξη	ώστε	παράλ-
ληλα	να	αξιολογηθεί	η	χρηστικότητα	και	η	χρησιμότητα	
της	συγκεκριμένης	κλίμακας	(παράρτημα	1).

Πριν	από	την	αξιολόγηση	των	ασθενών	με	τη	νέα	
κλίμακα,	συγκεντρώθηκαν	χρήσιμα	περιγραφικά	στοι-
χεία,	 τόσο	από	τη	βάση	δεδομένων	της	 κλινικής	όσο	
και	κατά	τη	διάρκεια	της	συνέντευξης,	σχετικά	με	το	
μηχανισμό	κάκωσης,	τη	φυσικοθεραπεία,	την	παρούσα	
διαμονή,	την	ύπαρξη	επιληπτικών	κρίσεων	και	τη	συνε-
χιζόμενη	ιατρική	παρακολούθησή	τους	(παράρτημα	2).	

Ο	σχεδιασμός	νέας	κλίμακας	που	προτείνει	η	κλι-
νική	μας,	είναι	επιλογή	και	συνδυασμός	των	βασικών	
στοιχείων	διεθνώς	αναγνωρισμένων	κλιμάκων	όπως:	
της	 GOS	 (Glasgow	 Outcome	 Scale),	 του	 συστήματος	
FIM+FAM	(Functional	Independence	Measure	+	Functional	
Assessment	 Measure),	 της	 DRS	 (Disability	 Rating	 Scale)	
και	της	κλίμακας	Barthel	(The	Barthel	Index).

Η	νέα	κλίμακα	που	προτείνεται	εξετάζει	10	σημεία	
:	σίτιση,	προσωπική	υγιεινή,	ντύσιμο,	ορθοκυστική	λει-
τουργία,	 κινητικότητα,	 μετακίνηση	 με	αυτοκίνητο	 (όχι	
απαραίτητα	 ως	 οδηγός),	 λεκτική	 κατανόηση,	 λεκτική	
έκφραση,	 συναισθηματική	 κατάσταση	 και	 ικανότητα	
εργασίας	ή	εκπαίδευσης.

Το	σκορ	στην	κλίμακα	αυτή	κυμαίνεται	από	10	–	30,	
όπου	:

-	 	Σκορ	10-14	δηλώνει	ότι	ο	ασθενής	είναι	πλήρως	
εξαρτημένος

-	 	Σκορ	15-25	δηλώνει	ότι	ο	ασθενής	είναι	μετρίως	
εξαρτημένος,

-	 	Σκορ	26-30	δηλώνει	ότι	ο	ασθενής	είναι	ανεξάρ-
τητος.

Κατά	τη	στατιστική	ανάλυση,	οι	ποσοτικές	μετα-
βλητές	παρουσιάζονται	με	τη	μορφή	μέσων	τιμών	(±	

τυπική	απόκλιση)	 και	 διαμέσων	 (ενδοτεταρτημοριακό	
εύρος),	ενώ	οι	ποιοτικές	μεταβλητές	παρουσιάζονται	
με	 τη	 μορφή	 απόλυτων	 και	 σχετικών	 συχνοτήτων.	
Για	 την	 παρουσίαση	 των	 αποτελεσμάτων	 χρησιμο-
ποιήθηκαν	ιστογράμματα,	διαγράμματα	πλαισίου	και	
διαγράμματα	σημείων.	Ο	έλεγχος	κανονικότητας	για	
τις	ποσοτικές	μεταβλητές	πραγματοποιήθηκε	με	 τον	
έλεγχο	Kolmogorov-Smirnov	και	την	εξέταση	των	ιστο-
γραμμάτων	και	βρέθηκε	ότι	οι	ποσοτικές	μεταβλητές	
δεν	ακολουθούν	την	κανονική	κατανομή	και	γι’	αυτό	
χρησιμοποιήθηκαν	μη	παραμετρικές	μέθοδοι.	

Για	τη	διερεύνηση	της	ύπαρξης	σχέσης	μεταξύ	ποι-
οτικών	 μεταβλητών	 χρησιμοποιήθηκε	 ο	 έλεγχος	 x2	
(chi-square	test).	Για	τη	διερεύνηση	της	ύπαρξης	σχέσης	
μεταξύ	ποσοτικών	και	ποιοτικών	μεταβλητών	χρησι-
μοποιήθηκε	ο	έλεγχος	Mann-Whitney.	Για	τη	διερεύνηση	
της	ύπαρξης	σχέσης	μεταξύ	ποσοτικών	μεταβλητών	
χρησιμοποιήθηκε	ο	συντελεστής	συσχέτισης	Spearman.	

Ο	έλεγχος	της	εσωτερικής	αξιοπιστίας	του	ερωτη-
ματολογίου	έγινε	με	τον	υπολογισμό	του	συντελεστή	
Cronbach.	O	συντελεστής	Cronbach	βρέθηκε	ίσος	με	0,9	
γεγονός	που	δηλώνει	υψηλή	εσωτερική	αξιοπιστία	του	
ερωτηματολογίου.	

Σε	 όλους	 τους	στατιστικούς	 ελέγχους,	 τιμές	 p	 μι-
κρότερες	από	0,05	θεωρήθηκαν	στατιστικά	σημαντικές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στον	πίνακα	1	φαίνονται	τα	δημογραφικά,	κλινικά	και	
άλλα	συναφή	δεδομένα	του	μελετώμενου	πληθυσμού,	οι	
απόλυτες	και	σχετικές	τιμές	τους,	καθώς	και	η	μέση	τιμή	
και	 τυπική	 απόκλιση	 της	 ηλικίας	 των	 συμμετεχόντων,	
της	μέσης	διάρκειας	φυσικοθεραπείας	και	του	χρονικού	
διαστήματος	μεταξύ	της	εισαγωγής	στο	νοσοκομείο	και	
της	συμπλήρωσης	του	ερωτηματολογίου.

Το	συνολικό	σκορ	λάμβανε	τιμές	μεταξύ	10	και	30.	
Η	μέση	τιμή	του	συνολικού	σκορ	ήταν	24,5	(±6,7).	Η	διά-
μεσος	ήταν	27	και	το	ενδοτεταρτημοριακό	εύρος	ήταν	
20.	Η	ελάχιστη	και	η	μέγιστη	τιμή	ήταν	10	και	30	αντι-
στοίχως.	Στον	πίνακα	2	φαίνονται	οι	απόλυτες	και	οι	
σχετικές	συχνότητες	αναφορικά	με	το	συνολικό	σκορ.	

Θεωρώντας	 τα	 πλήρως	 εξαρτημένα	 με	 συνολι-
κό	σκορ	10	έως	14,	τα	μετρίως	εξαρτημένα	άτομα	με	
συνολικό	σκορ	15	έως	25	και	τα	πλήρως	ανεξάρτητα	
άτομα	με	σκορ	26	έως	30,	προέκυψε	ότι	το	58,5%	(n=56)	
ήταν	ανεξάρτητα,	το	27,1%	(n=26)	ήταν	μετρίως	εξαρτη-
μένα	και	το	14,6%	(n=14)	ήταν	πλήρως	εξαρτημένα.	

Στον	πίνακα	 3	παρουσιάζονται	 οι	 απόλυτες	 και	
σχετικές	συχνότητες	αναφορικά	με	τα	δέκα	σημεία	της	
κλίμακας.
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Δεν	βρέθηκε	στατιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	
στο	συνολικό	σκορ	και	το	φύλο	(έλεγχος	Mann-Whitney,	
U=489,	p=0,5)	ή	το	μηχανισμό	κάκωσης	(έλεγχος	Mann-
Whitney,	U=350,	p=0,3).	Η	σχέση	ανάμεσα	στην	ηλικία	
και	το	συνολικό	σκορ	ήταν	αρνητική	(συντελεστής	συ-
σχέτισης	Spearman=	-	0,13).

Πίνακας 1.  Δημογραφικά,	κλινικά	και	άλλα	συναφή	δε-
δομένα	 του	 μελετώμενου	πληθυσμού,	 από-
λυτες	–	σχετικές	τιμές,	μέση	τιμή	και	τυπική	
απόκλιση	 της	 ηλικίας	 των	 συμμετεχόντων,	
της	 μέσης	 διάρκειας	 φυσικοθεραπείας	 και	
του	χρονικού	διαστήματος	μεταξύ	της	εισα-
γωγής	στο	νοσοκομείο	και	της	συμπλήρωσης	
του	ερωτηματολογίου.	

Δεδομένα	πληθυσμού
Ν	(%)	ή		
Μέση	τιμή	και	
(±)	STD

Φύλο 

Άνδρες	 83	(8,5)

Γυναίκες	 13	(13,5)

Μηχανισμός κάκωσης	

Τροχαίο	ατύχημα 86	(89,6)

Πτώση 10	(10,4)

Κατάσταση	εξόδου

Στάσιμη	 28	(29,2)

Βελτίωση	 68	(70,8)

Φυσιοθεραπεία 

Ναι	 79	(82,3)

Όχι	 17	(17,7)

Τόπος φυσιοθεραπείας	

Ίδρυμα	 39	(40,6)

Σπίτι	 27	(28,1)

Ίδρυμα	και	σπίτι	 13	(13,5)

Παρούσα διαμονή 

Σπίτι	 90	(93,8)

Κέντρο	αποκατάστασης	 3	(3,1)

Κλινική	/	νοσοκομείο 3	(3,1)

Επιληπτικές κρίσεις

Ναι	 25	(26,0)

Όχι	 71	(74,0)

Φάρμακα για την επιληψία

Ναι	 43	(44,8)

Όχι	 53	(55,2)

Συνεχής ιατρική παρακολούθηση

Ναι	 49	(51,0)

Όχι	 47	(49,0)

Ηλικία	(έτη) 29,5	±10,6

Φυσικοθεραπεία	(μήνες) 22	±28,2

Χρονικό	διάστημα	 5,6	±3,5

Σκορ στην κλίμακα Γλασκώβης

3 2	(2,1)

4 14	(14,6)

5 9	(9,4)

6 13	(13,5)

7 33	(34,4)

8 25	(26,0)

Πίνακας 2.  Απόλυτες	και	 σχετικές	 συχνότητες	 ανα-
φορικά	με	το	συνολικό	σκορ.

Συνολικό	σκορ Ν	(%)

10 9	(9,4)

11 1	(1,0)

13 2	(2,1)

14 2	(2,1)

15 2	(2,1)

18 1	(1,0)

19 1	(1,0)

20 4	(4,2)

21 3	(3,1)

22 1	(1,0)

23 3	(3,1)

24 5	(5,2)

25 6	(6,3)

26 3	(3,1)

27 7	(7,3)

28 3	(3,1)

29 11	(11,5)

30 32	(33,3)

Μακρόχρονη	έκβαση	ατόμων	μετά	από	βαριά	κρανιοεγκεφαλική	κάκωση
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Πίνακας 3.		Απόλυτες	-	σχετικές	συχνότητες	αναφορι-
κά	με	τα	10	σημεία	της	κλίμακας

Κατηγορία N	(%)
Σίτιση 
Πλήρως	εξαρτημένος	 11	(11,5)
Μετρίως	εξαρτημένος	 8	(8,3)
Πλήρως	ανεξάρτητος	 77	(80,2)
Προσωπική υγιεινή 
Πλήρως	εξαρτημένος	 17	(17,7)
Μετρίως	εξαρτημένος	 18	(18,8)
Πλήρως	ανεξάρτητος	 61	(63,5)
Ντύσιμο	
Πλήρως	εξαρτημένος	 15	(15,6)
Μετρίως	εξαρτημένος	 19	(19,8)
Πλήρως	ανεξάρτητος	 62	(64,6)
Ορθοκυστική λειτουργία 
Πλήρως	εξαρτημένος	 12	(12,5)
Μετρίως	εξαρτημένος	 12	(12,5)
Πλήρως	ανεξάρτητος	 72	(75,0)
Κινητικότητα 
Πλήρως	εξαρτημένος	 13	(13,5)
Μετρίως	εξαρτημένος	 21	(21,9)
Πλήρως	ανεξάρτητος	 62	(64,6)
Μετακίνηση με αυτοκίνητο
Πλήρως	εξαρτημένος	 13	(13,5)
Μετρίως	εξαρτημένος	 14	(14,6)
Πλήρως	ανεξάρτητος	 69	(71,9)
Λεκτική κατανόηση
Ανίκανος 6	(6,3)
Μετρίως	ικανός	 15	(15,6)
Ικανός	 75	(78,1)
Λεκτική έκφραση 
Ανίκανος 9	(9,4)
Μετρίως	ικανός 26	(27,1)
Πλήρως	ικανός 61	(63,5)
Συναισθηματική κατάσταση 
Κακή	 20	(20,8)
Μέτρια	 33	(34,4)
Καλή	 43	(44,8)

Ικανότητα για εργασία-εκπαίδευση
Ανίκανος	 39	(40,6)
Μετρίως	ικανός	 15	(15,6)
Ικανός	 42	(43,8)

Η	σχέση	ανάμεσα	στο	σκορ	στην	κλίμακα	Γλασκώβης	
και	το	συνολικό	σκορ	ήταν	θετική	(συντελεστής	συσχέ-
τισης	 Spearman=0,4).	 Η	 σχέση	 αυτή	 ήταν	 στατιστικά	
σημαντική	(p<0,001).	

Βρέθηκε	στατιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	στο	
συνολικό	σκορ	και	την	φυσιοθεραπεία	(έλεγχος	Mann-
Whitney,	U=331,	p=0,001).	

Η	σχέση	ανάμεσα	στους	μήνες	φυσιοθεραπείας	και	
το	συνολικό	σκορ	(συντελεστής	συσχέτισης	Spearman=-
0,5),	ήταν	στατιστικά	σημαντική	(p<0,001).

Βρέθηκε	στατιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	στο	
συνολικό	σκορ	και	την	ύπαρξη	επιληπτικών	κρίσεων	
(έλεγχος	Mann-Whitney,	U=453,	p<0,001).	Βρέθηκε	στα-
τιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	στο	συνολικό	σκορ	
και	τη	λήψη	φαρμάκων	για	επιληπτικές	κρίσεις	(έλεγ-
χος	Mann-Whitney,	U=576,	p<0,001).	

Δεν	βρέθηκε	στατιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	
στο	συνολικό	σκορ	και	στο	χρονικό	διάστημα	μεταξύ	
της	 εισαγωγής	 στο	 νοσοκομείο	 και	 της	 συμπλήρω-
σης	 του	 ερωτηματολογίου	 (συντελεστής	 συσχέτισης	
Spearman=0,	p=1).

Βρέθηκε	 στατιστικά	 σημαντική	 σχέση	 ανάμεσα	
στην	 ικανότητα	για	 εργασία	και	 την	πραγματοποίη-
ση	 φυσιοθεραπείας	 (έλεγχος	 x2,	 x2=13,4,	 p<0,001).	 Τα	
άτομα	που	δεν	έκαναν	φυσιοθεραπεία	ήταν	σε	μεγα-
λύτερο	ποσοστό	 ικανά	για	εργασία.	Πιο	συγκεκριμέ-
να,	το	82,4%	των	ατόμων	χωρίς	φυσιοθεραπεία	ήταν	
ικανά	για	εργασία,	ενώ	μόνο	το	35,4%	των	ατόμων	με	
φυσιοθεραπεία	ήταν	ικανά	για	εργασία.	Επιπλέον,	το	
48,1%	 των	 ατόμων	 με	 φυσιοθεραπεία	 ήταν	 ανίκανα	
για	 εργασία,	 ενώ	 μόνο	 το	 5,9%	 των	 ατόμων	 χωρίς	
φυσιοθεραπεία	ήταν	ανίκανα	για	εργασία.

Βρέθηκε	 στατιστικά	 σημαντική	 σχέση	 ανάμεσα	
στην	ικανότητα	για	εργασία	και	την	ύπαρξη	επιληπτι-
κών	κρίσεων	(έλεγχος	x2,	x2=11,	p=0,001).	Τα	άτομα	που	
δεν	είχαν	επιληπτικές	κρίσεις	ήταν	σε	μεγαλύτερο	πο-
σοστό	ικανά	για	εργασία.	Πιο	συγκεκριμένα,	το	53,5%	
των	ατόμων	χωρίς	επιληπτικές	κρίσεις	ήταν	ικανά	για	
εργασία,	ενώ	μόνο	το	16%	των	ατόμων	με	επιληπτι-
κές	κρίσεις	ήταν	ικανά	για	εργασία.	Επιπλέον,	το	64%	
των	ατόμων	με	επιληπτικές	κρίσεις	ήταν	ανίκανα	για	
εργασία,	ενώ	μόνο	το	32,4%	των	ατόμων	χωρίς	επιλη-
πτικές	κρίσεις	ήταν	ανίκανα	για	εργασία.	

Βρέθηκε	 στατιστικά	 σημαντική	 σχέση	 ανάμεσα	
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στην	 ικανότητα	για	 εργασία	 και	 τη	 λεκτική	 έκφραση	
(έλεγχος	x2,	 x2=44,	 p<0,001).	 Τα	άτομα	που	δεν	 ήταν	
ικανά	να	 εκφραστούν	λεκτικά	σε	μεγαλύτερο	ποσο-
στό	 δεν	 ήταν	 ικανά	 για	 εργασία.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	
το	100%	των	ατόμων	που	ήταν	πλήρως	ανίκανα	ως	
προς	τη	λεκτική	έκφραση	δεν	ήταν	ικανά	για	εργασία.	
Από	τα	άτομα	που	ανήκουν	στην	κατηγορία	των	με-
τρίως	ικανών	ως	προς	τη	λεκτική	έκφραση,	ποσοστό	
27,1%	(n=26)	επί	του	συνόλου,	το	65,4%	(n=17)	φαίνεται	
ανίκανο	να	εργαστεί	ή	να	σπουδάσει,	το	30,8%	 (n=8)	
μετρίως	ικανό,	ενώ	μόλις	το	3,8%	(n=1)	είναι	ικανό	για	
εργασία	ή	εκπαίδευση.	Στον	πίνακα	6	φαίνεται	η	συ-
σχέτιση	της	λεκτικής	έκφρασης	με	την	ικανότητα	για	
εργασία	ή	εκπαίδευση.

Βρέθηκε	στατιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	στην	
ικανότητα	για	εργασία	και	τη	λεκτική	κατανόηση	(έλεγ-
χος	x2,	x2=27,	p<0,001).	Τα	άτομα	που	δεν	ήταν	ικανά	
να	κατανοήσουν	λεκτικά	σε	μεγαλύτερο	ποσοστό	δεν	
ήταν	 ικανά	 για	 εργασία.	 Πιο	 συγκεκριμένα,	 το	 100%	
των	ατόμων	που	ήταν	πλήρως	ανίκανα	ως	προς	τη	
λεκτική	κατανόηση	δεν	ήταν	 ικανά	για	εργασία.	Από	
τα	άτομα	που	ανήκουν	στην	κατηγορία	των	μετρίως	
ικανών	ως	προς	τη	λεκτική	κατανόηση,	ποσοστό	15,6%	
(n=15)	 επί	 του	συνόλου,	 το	 60,0%	 (n=9)	φαίνεται	ανί-
κανο	να	εργαστεί	ή	να	σπουδάσει	και	το	40,0%	(n=6)	
μετρίως	 ικανό.	Στον	πίνακα	7	φαίνεται	 η	συσχέτιση	
της	λεκτικής	κατανόησης	με	την	ικανότητα	για	εργασία	
ή	εκπαίδευση.

Βρέθηκε	στατιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	στην	
ικανότητα	για	εργασία	και	την	κινητικότητα	(έλεγχος	
x2,	x2=51,	p<0,001).	Τα	άτομα	που	ήταν	πιο	ανεξάρτητα	
στην	κινητικότητα	ήταν	σε	μεγαλύτερο	ποσοστό	ικανά	
για	εργασία.	Πιο	συγκεκριμένα,	το	100%	των	ατόμων	
που	ήταν	πλήρως	εξαρτημένα	ως	προς	την	κινητικό-
τητα	δεν	ήταν	ικανά	για	εργασία.	Από	τα	άτομα	που	
ανήκουν	στην	κατηγορία	των	μετρίως	εξαρτημένων	ως	
προς	την	κινητικότητα,	ποσοστό	21,9%	 (n=21)	επί	του	
συνόλου,	το	66,7%	(n=14)	φαίνεται	ανίκανο	να	εργαστεί	
ή	να	σπουδάσει	και	το	33,3%	(n=7)	μετρίως	ικανό.	Στον	
πίνακα	8	φαίνεται	η	συσχέτιση	της	κινητικότητας	με	
την	ικανότητα	για	εργασία	ή	εκπαίδευση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η	ανάγκη	για	τη	δημιουργία	της	νέας	προτεινόμε-
νης	από	την	κλινική	μας	κλίμακας	προέκυψε	για	τους	
εξής	λόγους	:

-	 Η	GOS,	που	συνήθως	χρησιμοποιείται	από	την	
κλινική	μας,	αλλά	και	από	άλλες	κλινικές,	είναι	ένας	
πολύ	 αδρός	 τρόπος	 εκτίμησης,	 ο	 οποίος	 δεν	 αντα-

νακλά	τη	λειτουργικότητα	του	ασθενή,	 όπως	 επίσης	
δεν	δίνει	εικόνα	για	το	οικογενειακό	και	το	γενικότερο	
κοινωνικό	φορτίο.	(8)

-	 Το	σύστημα	FIM+FΑΜ	είναι	πολύ	χρονοβόρο	για	
να	συμπληρωθεί	(περίπου	35	λεπτά,)	και	συνεπώς	δύ-
σχρηστο	για	τα	εξωτερικά	ιατρεία	επί	Νευροχειρουρ-
γικής	εφημερίας,	ενώ	φαίνεται	να	χρησιμεύει	περισσό-
τερο	στον	Φυσίατρο	για	τη	λεπτομερή	καταγραφή	της	
κατάστασης	και	της	προόδου	των	ασθενών	αυτών	σε	
επίπεδο	κέντρου	αποκατάστασης.	(9)

-		 Η	κλίμακα	DRS,	 είναι	μεν	 ενδελεχής	και	αυτής	
όμως	 ο	 χρόνος	 διεξαγωγής	 κυμαίνεται	 από	 15	 -	 30	
λεπτά	ενώ	παράλληλα	απαιτείται	μεγάλη	εξοικείωση	
του	εξεταστή	με	την	κλίμακα,	έτσι	ώστε	αυτή	να	θεω-
ρηθεί	σύντομη	και	χρηστική.	(10)	

-	Η	κλίμακα	Barthel	εξετάζει	μόνο	τη	λειτουργικό-
τητα	των	ασθενών	στην	καθημερινότητα,	αφήνοντας	
όμως	έξω	τη	συναίσθηση,	τη	συμπεριφορά,	την	επικοι-
νωνία	και	την	κοινωνική	λειτουργικότητά	τους,	χωρίς	
να	προσφέρει	μία	ολιστική	προσέγγιση	της	γενικότε-
ρης	κατάστασής	τους.	(11-14)	

Ένα	πρώτο	εύρημα	της	παρούσας	μελέτης	αποτελεί	
η	αρνητική	σχέση	ανάμεσα	στην	ηλικία	και	το	συνολικό	
σκορ,	η	οποία	μπορεί	εξαιτίας	του	μικρού	αριθμού	του	
δείγματος	 να	μην	 είναι	στατιστικά	σημαντική	 (p=0,2),	
δείχνει	όμως	την	τάση	να	μειώνεται	το	συνολικό	σκορ	
όσο	αυξάνεται	η	ηλικία.	Αυτό	βρίσκει	σύμφωνη	τη	με-
λέτη	των	Carlos	Marquez	de	la	Plata	et	al.	το	2008,	που	
υποστηρίζει	ότι	οι	μεγαλύτεροι	σε	ηλικία	ασθενείς	πα-
ρουσιάζουν	 αντίστοιχη	 λειτουργική	 επιδείνωση	 μετά	
από	5	έτη	από	την	κάκωση,	απ’	ότι	οι	νεότεροι,	αφού	
πρώτα	αξιολογήθηκαν	με	τις	κλίμακες	GOS	(Glasgow	
Outcome	Score),	FIM	(Functional	Independence	Measure)	
και	DRS	(Disability	Rating	Scale).	(15)	Επιπρόσθετα,	όπως	
φαίνεται	και	σε	άλλες	μελέτες	οι	ηλικιωμένοι	ασθενείς	
μπορεί	αρχικά	να	δείχνουν	σημεία	πρώιμης	βελτίωσης	
όσον	 αφορά	 στη	 λειτουργικότητα	 σε	 σχέση	 με	 τους	
νεότερους	ασθενείς,	οι	δεύτεροι	όμως	παρουσιάζουν	
μια	συνεχή	βελτίωση	στο	χρόνο,	ενώ	δε	συμβαίνει	το	
ίδιο	και	με	τους	πρώτους,	οι	οποίοι	από	ένα	σημείο	
και	μετά	παρουσιάζουν	επιδείνωση.	(16-18)	

Λόγω	του	μικρού	αριθμού	αλλά	και	της	ανομοιο-
γένειας	 του	δείγματος	σε	 ότι	αφορά	στο	φύλο	 (άν-
δρες=83,	γυναίκες=13),	δεν	βρέθηκε	στην	παρούσα	με-
λέτη	στατιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	στο	φύλο	
και	την	έκβαση.	Ακόμη	και	σε	μη	τυχαιοποιημένες	με-
λέτες	όμως,	όπως	αυτή	των	Slewa-Younan	S	et	al.	το	
2004	στην	οποία	συμμετείχε	ίσος	αριθμός	ατόμων	και	
από	τα	δύο	φύλα	δεν	αποδείχθηκε	ότι	υπάρχει	στα-

Μακρόχρονη	έκβαση	ατόμων	μετά	από	βαριά	κρανιοεγκεφαλική	κάκωση
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τιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	στο	φύλο	και	την	
έκβαση.	 (19)	 Αν	 και	 σε	 μία	 αναδρομική	 πολυκεντρική	
μελέτη	 των	 ιδίων,	 το	 2008,	 στην	 οποία	 συμμετείχαν	
25	γυναίκες	και	45	άνδρες	με	 ίδια	κριτήρια	ως	προς	
την	ηλικία	και	τη	βαρύτητα	της	κάκωσης,	παρατηρή-
θηκε	ότι	οι	γυναίκες	επέδειξαν	ένα	καλύτερο	πρώιμο	
αποτέλεσμα	ως	προς	την	έκβαση.	(20)	Αντίστοιχα,	σε	
έρευνα	των	Kirness	CJ	et	al.	to	2004,	124	άνδρες	και	33	
γυναίκες,	(ηλικία	16-89	έτη),	εκτιμήθηκαν	με	την	κλίμακα	
GOSE	 (Extended	 Glasgow	 Outcome	 Scale)	 και	 την	 FSE	
(Functional	 Status	 Examination)	 για	 να	 αποδειχθεί	 ότι	
οι	γυναίκες	που	είχαν	ηλικία	≥30	ετών	παρουσίαζαν	
φτωχότερη	 έκβαση	 από	 τους	 άνδρες	 και	 τις	 νεότε-
ρες	 γυναίκες	 στη	 μελέτη.	 (21)	 Το	 σίγουρο	 όμως	 είναι	
ότι	όλες	οι	μελέτες	συγκλίνουν	στο	συμπέρασμα	ότι	
το	φύλο	δεν	έχει	εξεταστεί	διεξοδικά	ως	παράγοντας	
που	θα	 επηρέαζε	 την	 έκβαση	μετά	από	ΚΕΚ	και	ότι	
απαιτείται	περαιτέρω	έρευνα	ώστε	να	διευκρινιστούν	
οι	λόγοι	που	μπορεί	αυτό	να	συμβαίνει.	(19-22)

Και	 ενώ	το	φύλο	δεν	έχει	προγνωστική	αξία	για	
την	 έκβαση	 ούτε	 και	 στην	 έρευνα	 των	Husson	 EC	 et	
al.το	Μάιο	του	2010,	 η	GCS	 (Glasgow	Coma	Scale)	 ει-
σαγωγής	φαίνεται	να	έχει.	Τουλάχιστον	αυτό	δείχνει	
η	 συστηματική	 μελέτη	 27	 ερευνών	 υψηλής	 ποιοτικής	
αξίας	στις	οποίες	έγινε	σύγκριση	της	GCS	εισαγωγής	
και	της	έκβασης	(τουλάχιστον	6	μήνες	μετά	από	ΚΕΚ),	
η	οποία	μετρήθηκε	με	την	κλίμακα	GOS	σε	συνδυασμό	
κάποιες	 φορές	 και	 με	 άλλες	 κλίμακες	 εκτίμησης	 της	
έκβασης.	 (23)	Αυτό	βρίσκει	σύμφωνο	και	το	δικό	μας	
εύρημα	που	δείχνει	 θετική	 και	στατιστικά	σημαντική	
τη	σχέση	ανάμεσα	στο	σκορ	στη	GCS	και	το	συνολι-
κό	σκορ	(p<0,001),	αφού	όσο	αυξανόταν	το	σκορ	στην	
GCS	τόσο	αυξανόταν	και	το	συνολικό	σκορ	έκβασης.	
Ο	συνδυασμός	υψηλού	σκορ	στην	έκβαση	όταν	έχουμε	
να	κάνουμε	με	«βαριά»	ΚΕΚ	και	σκορ	στη	GCS	εισα-
γωγής	3-8,	ίσως	ξενίζει,	μπορεί	όμως	να	δικαιολογηθεί.	
Η	επιθετική	προνοσοκομειακή	φροντίδα	που	περιλαμ-
βάνει	πρώιμη	καταστολή	και	διασωλήνωση	αλλά	και	η	
πάρεση	μετά	από	ΚΕΚ	αποτελούν	«συγχυτικούς	πα-
ράγοντες»	που	παρεμποδίζουν	την	έγκυρη	νευρολο-
γική	εκτίμηση	με	τη	GCS	τις	πρώτες	24	ώρες	μετά	την	
κάκωση	και	σαφώς	μπορεί	να	επηρεάζουν	τη	σχέση	
της	 με	 τη	 μακρόχρονη	 έκβαση,	 όπως	 φαίνεται	 στην	
έρευνα	των	Balestreri	M	et	 al.	 το	2004	 (24)	αλλά	και	
των	Heim	C	et	al.	την	 ίδια	χρονιά.	 (25)	Μελέτες	που	
χρησιμοποίησαν	τη	GCS	ως	μεταβλητή	στην	πρόγνωση	
της	έκβασης	σε	ενήλικες	ασθενείς,	βρήκαν	πιο	σχετικό	
το	κομμάτι	της	που	αφορά	στην	κινητικότητα	και	την	
καλύτερη	πρόγνωση	να	συμβαδίζει	με	τα	πολύ	υψηλά	

ή	πολύ	χαμηλά	σκορ	στην	GCS	και	όταν	αξιολογείται	
παράλληλα	και	η	αντίδραση	των	κορών.	(26)	Σε	αρκε-
τές	μελέτες	πάντως	φαίνεται	ότι	η	GCS	ως	μόνη	μετα-
βλητή	μπορεί	να	έχει	περιορισμένη	αξία	στην	πρόγνω-
ση	της	λειτουργικότητας	μετά	από	ΚΕΚ,	(27)	ενώ	όταν	
συνδυάζεται	με	άλλες	κλίμακες	εκτίμησης	της	βαρύτη-
τας	της	κάκωσης	(π.χ.	«Abbreviated	Injury	Score-AIS»,	
«Injury	Severity	score-ISS»)	και	με	κάποια	δημογραφικά	
στοιχεία	(π.χ.	ηλικία,	επαγγελματική	κατάσταση	πριν	
την	κάκωση	κ.λ.π.)	μπορεί	να	αποτελέσει	χρήσιμο	προ-
γνωστικό	δείκτη	τόσο	για	την	μακρόχρονη	έκβαση,	όσο	
και	για	την	κοινωνική	επανένταξη	των	ατόμων	μετά	
από	ΚΕΚ.	(28,29)	

Στην	έρευνά	μας	το	82,3%	των	ατόμων	ακολούθησε	
κάποιο	πρόγραμμα	 αποκατάστασης,	 είτε	 σε	 κάποιο	
κέντρο	 (40,6%),	 είτε	 στο	 σπίτι	 (28,1%),	 ενώ	 ένα	 μικρό	
ποσοστό	 συνδύασε	 και	 τα	 δύο	 (13,5%).	 Αποδείχθηκε	
στατιστικά	σημαντική	η	σχέση	ανάμεσα	στη	φυσικο-
θεραπεία	και	το	συνολικό	σκορ	έκβασης	(p=0,001)	εφ’	
όσων	η	διάμεση	τιμή	στο	σκορ	για	αυτούς	που	έκαναν	
φυσιοθεραπεία	ήταν	26.	Σ’	αυτό	συμφωνεί	και	η	μελέ-
τη	των	Willer	B,	Button	J	και	Rempel	R	το	1999,	οι	οποίοι	
αφού	χώρισαν	τον	πληθυσμό	των	ατόμων	μετά	από	
βαριά	ΚΕΚ	σε	δύο	ομάδες,	23	άτομα	που	έλαβαν	μέρος	
σε	συστηματικό	και	οργανωμένο	πρόγραμμα	αποκα-
τάστασης	σε	εξειδικευμένο	κέντρο	και	23	άτομα	που	
υποβλήθηκαν	σε	προγράμματα	αποκατάστασης	στο	
σπίτι	 ή	 σε	προγράμματα	 της	 κοινότητας,	 κατέληξαν	
στο	συμπέρασμα	ότι	και	στις	δύο	ομάδες	παρατηρή-
θηκε	βελτίωση	μέσα	στον	πρώτο	χρόνο	από	την	έναρ-
ξη	 της	 αποκατάστασης	 τόσο	 στην	 κινητικότητα	 όσο	
και	στις	νοητικές	λειτουργίες,	με	την	πρώτη	ομάδα	να	
υπερτερεί	 βέβαια	 της	 δεύτερης	 σε	 βελτίωση.	 (30)	 Τα	
παραπάνω	 αποτελέσματα	 εν	 μέρει	 επαναλαμβάνο-
νται	και	εμπλουτίζονται	στις	έρευνες	των	Sander,	(31)	
Seale	et	al	 (32)	και	Cicerone	et	al.	 (33)	Επιπρόσθετα	η	
έναρξη	αποκατάστασης	φαίνεται	να	οδηγεί	σε	βελτίω-
ση	της	έκβασης	είτε	όταν	ξεκινήσει	έγκαιρα	(<	6	μήνες)	
είτε	απώτερα	(μέσα	στα	τρία	πρώτα	χρόνια	από	την	
κάκωση).	(34,35)	

Ένα	αξιόλογο	εύρημα	της	μελέτης	μας,	αποτελεί	το	
γεγονός	 ότι	 παρόλο	 που	 η	 συσχέτιση	 φυσικοθερα-
πείας	 και	 έκβασης	 αποδεικνύεται	 θετική,	 η	 διάρκεια	
της	φυσικοθεραπείας	δεν	φαίνεται	να	ακολουθεί	την	
ίδια	ροπή.	Πιο	συγκεκριμένα,	όσο	αυξάνονταν	οι	μήνες	
φυσικοθεραπείας	(οι	οποίοι	έφταναν	τους	120	σε	κά-
ποιες	περιπτώσεις,	δηλαδή	10	χρόνια)	τόσο	μειωνόταν	
το	συνολικό	σκορ	και	η	σχέση	αυτή	ήταν	στατιστικά	
σημαντική	(p<0,001).	Αυτό	ερμηνεύεται	ως	απόδειξη	ότι	
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από	ένα	σημείο	και	μετά	η	βαριά	αναπηρία	δεν	βελ-
τιώνεται	με	φυσικοθεραπεία.	Και	αυτό	απέδειξε	και	η	
σύγχρονη	πολυκεντρική	μελέτη	των	William	C	et	al.	το	
2007,	 κατά	την	οποία	από	τους	 102	βετεράνους	και	
αξιωματικούς	 του	 Αμερικανικού	 στρατού	 που	 υπο-
βλήθηκαν	 σε	 άμεση	 και	 οργανωμένη	 αποκατάσταση	
μετά	από	βαριά	ΚΕΚ,	πάνω	από	το	1/3	συνέχισε	να	
έχει	νευροκινητικές	δυσλειτουργίες	 (τουλάχιστον	μία)	
ακόμα	και	δύο	χρόνια	μετά.	(36)	

Η	μετατραυματική	επιληψία	αποτελεί	ένα	γνωστό	
πιθανό	επακόλουθο	των	ΚΕΚ.	Υπολογίζεται	ότι	η	επί-
πτωση	ποικίλλει	λόγω	των	διαφορετικών	ορισμών	που	
χρησιμοποιούνται	τόσο	για	τις	ΚΕΚ,	όσο	και	για	τη	με-
τατραυματική	επιληψία,	(37)	καθώς	και	λόγω	των	δια-
φορετικών	χρόνων	στους	οποίους	λαμβάνουν	χώρα	οι	
μελέτες	που	ασχολούνται	με	το	θέμα.	(38)	Στην	έρευνά	
μας,	το	26	%	των	ατόμων	που	μελετήθηκαν	παρουσι-
άζει	 μετατραυματική	 επιληψία,	ποσοστό	που	 μοιάζει	
αρκετά	υψηλό	και	επιβεβαιώνει	τη	στατιστικά	σημαντι-
κή	σχέση	ανάμεσα	στο	συνολικό	σκορ	και	την	ύπαρξη	
επιληπτικών	κρίσεων	(p<0,001).	Η	σχέση	αυτή	επιβεβαι-
ώνεται	όμως	και	από	άλλες	μελέτες	όπως	αυτή	των	
Annegers	et	al.,	το	1998	στην	οποία	αναφέρεται	ότι	το	
ποσοστό	που	παρουσιάζει	επιληπτικές	κρίσεις	ανέρ-
χεται	σε	15%	και	μεταφράζεται	σε	17	φορές	μεγαλύτε-
ρο	κίνδυνο	απ’	ότι	για	άτομα	που	υπέστησαν	ήπια	ή	
μέτρια	 ΚΕΚ.	 (39)	 Σε	παρόμοια	 μελέτη	 των	D’Ambrosio	
and	Perucca,	2004	τα	επιδημιολογικά	δεδομένα	δείχνουν	
τον	 αυξημένο	 κίνδυνο	 ανάπτυξης	 μετατραυματικής	
επιληψίας	για	τα	άτομα	μετά	από	βαριά	ΚΕΚ	(ποσο-
στό	10%),	σε	αντιδιαστολή	με	τα	άτομα	μετά	από	ήπια	
(ποσοστό	0,5%)	ή	μέτρια	(ποσοστό	1,2%)	ΚΕΚ.	(40)	Ακόμη	
περισσότερο	συμφωνεί	με	το	εύρημά	μας	η	μελέτη	της	
Temkin	NR	το	2003,	στην	οποία	 επισημαίνεται	ότι	σε	
υποπληθυσμούς	 με	 βαριά	 ΚΕΚ	 όπως	 είναι	 άτομα	 με	
ανοιχτή	κάκωση,	εμπίεσμα	κρανίου,	οξύ	υποσκληρίδιο	
ή	ενδοεγκεφαλικό	αιμάτωμα	και/ή	τουλάχιστον	μία	μη	
αντιδρώσα	κόρη,	με	εκδηλώσεις	πρώιμων	επιληπτικών	
κρίσεων	(μέσα	στην	πρώτη	εβδομάδα	από	την	κάκωση),	
παρατηρείται	 μετατραυματική	 επιληψία	 σε	 ποσοστό	
μεγαλύτερο	από	20%.	(41)	

Οξύμωρο,	ωστόσο,	μπορεί	να	φαίνεται	το	εύρημά	
μας	ότι	υπό	αντιεπιληπτική	αγωγή	δε	βρίσκεται	μόνο	
το	26%	του	μελετώμενου	πληθυσμού	που	παρουσιά-
ζει	 μετατραυματική	 επιληψία,	 αλλά	 το	 44,8%.	Όπως	
επισημάνθηκε	 πριν,	 η	 μετατραυματική	 επιληψία	 πα-
ρουσιάζεται	σε	μεγαλύτερο	ποσοστό	μετά	από	βαριά	
ΚΕΚ	 και	 μάλιστα	 ενώ	 σε	 μέτρια	 κάκωση	 ο	 κίνδυνος	
εμφάνισης	επιληπτικών	κρίσεων	είναι	αυξημένος	μέχρι	

και	 για	 τα	 επόμενα	 δέκα	 χρόνια,	 σε	 βαριά	 κάκωση	
ο	 κίνδυνος	 παρατείνεται	 ακόμη	 και	 για	 περισσότε-
ρα	 από	 είκοσι	 χρόνια.	 (39-41)	 Φαίνεται	 λοιπόν	 πως	
είτε	 οι	 ασθενείς	 δεν	 επισκέπτονται	 γιατρό	 σχετικής	
ειδικότητας	 (Νευρολόγο	ή	Νευροχειρουργό)	με	σκοπό	
την	 αναπροσαρμογή	 ή	 τη	 διακοπή	 της	 αγωγής	 που	
τους	 χορηγήθηκε	 για	 την	 αντιμετώπιση	 πρώιμων	 ή	
απώτερων	επιληπτικών	κρίσεων,	είτε	οι	γιατροί	που	
παρακολουθούν	τα	άτομα	αυτά	είναι	διστακτικοί	στο	
να	διακόψουν	την	αντιεπιληπτική	αγωγή,	φοβούμενοι	
πιθανή	υποτροπή,	η	οποία	υπολογίζεται	να	έχει	εύ-
ρος	10%	-	70%	μετά	τη	διακοπή	των	φαρμάκων	σύμ-
φωνα	 με	 τη	 μετανάλυση	 των	 Berg	 AT,	 Shinnar	 S	 το	
1994.	(42)	Στην	έρευνα	του	Beghi	E.	το	2003,	μία	μετα-
νάλυση	στην	 οποία	 μελετήθηκαν	πιθανοί	 μηχανισμοί	
πρόληψης	της	επιληπτογένεσης,	καθώς	και	αναφορές	
αλλά	και	συστηματικές	έρευνες	ώστε	να	καθοριστούν	
στρατηγικές	και	τα	αποτελέσματά	τους	ως	προς	τη	
μείωση	 της	 ανάπτυξης	 μετατραυματικής	 επιληψίας,	
διαπιστώθηκε	ότι	η	προληπτική	χορήγηση	αντιεπιλη-
πτικής	αγωγής	 οφείλει	 να	 είναι	 βραχυπρόθεσμη	 και	
περιορισμένη	ακόμη	και	σε	ότι	αφορά	στις	άμεσες	και	
πρώιμες	επιληπτικές	κρίσεις,	ενώ	η	χρόνια	λήψη	των	
φαρμάκων	 θα	 πρέπει	 να	 συστήνεται	 μόνο	 εάν	 έχει	
διαγνωστεί	 μετατραυματική	 επιληψία.	 (43)	 Είναι	 πά-
ντως	γεγονός	πως	στη	διεθνή	βιβλιογραφία	πολλές	
μελέτες	συγκλίνουν	στο	ίδιο	συμπέρασμα:	δεν	υπάρ-
χουν	επαρκή	στοιχεία	που	να	δικαιολογούν	το	καθα-
ρό	όφελος	της	προληπτικής	αντιεπιληπτικής	αγωγής	
σε	 οποιοδήποτε	 χρόνο	 μετά	 την	 κάκωση,	 (44)	 ούτε	
όμως	και	το	χρόνο	διακοπής	της	αγωγής	σε	ενήλικα	
άτομα	που	είναι	 ελεύθερα	επιληπτικών	κρίσεων	για	
κάποιο	χρονικό	διάστημα.	Περαιτέρω	τυφλές	 τυχαι-
οποιημένες	ελεγχόμενες	μελέτες	χρειάζονται	ώστε	να	
καθοριστεί	ο	καλύτερος	δυνατός	χρόνος	διακοπής	της	
αγωγής,	καθώς	και	οι	παράγοντες	κινδύνου	πρόγνω-
σης	της	υποτροπής,	(45)	αφού	ληφθούν	υπόψη	και	οι	
κοινωνικοί	 παράγοντες	 (άδεια	 οδήγησης,	 εργασιακές	
δραστηριότητες)	 καθώς	 επίσης	 και	 οι	 συναισθηματι-
κοί	και	προσωπικοί	παράγοντες,	οι	οποίοι	οφείλουν	
να	συζητώνται	τόσο	με	τον	πάσχοντα	όσο	και	με	το	
οικογενειακό	του	περιβάλλον.	(46)	

Είναι	 γεγονός	 πως	 η	 επιστροφή	 στην	 εργασία	
αποτελεί	έναν	σημαντικό	δείκτη	έκβασης	για	τα	άτομα	
που	επέζησαν	μιας	βαριάς	ΚΕΚ,	τα	οποία	συχνά	αντι-
μετωπίζουν	νοητικές	και	κινητικές	δυσλειτουργίες.	(47)	
Στην	 παρούσα	 μελέτη	 ένα	 ακόμη	 σημαντικό	 εύρημα	
αποτελεί	η	στατιστικά	σημαντική	σχέση	ανάμεσα	στην	
ικανότητα	 για	 εργασία	 ή	 εκπαίδευση	 και	 την	πραγ-

Μακρόχρονη	έκβαση	ατόμων	μετά	από	βαριά	κρανιοεγκεφαλική	κάκωση
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ματοποίηση	φυσικοθεραπείας	(x2,	p<0,001),	την	κινητι-
κότητα	(x2,	p<0,001),	την	ύπαρξη	επιληπτικών	κρίσεων	
(x2,	p=0,001),	τη	λεκτική	έκφραση	(x2,	p<0,001),	τη	λεκτική	
κατανόηση	 (x2,	p<0,001)	και	τη	συναισθηματική	κατά-
σταση	(x2,	p<0,001).	Το	43,8%	του	μελετώμενου	πληθυ-
σμού	φαίνεται	ικανό	να	εργαστεί/σπουδάσει,	το	15,6%	
παρουσιάζεται	 μετρίως	 ικανό	 και	 το	 40,6%	 ανίκανο	
για	εργασία/εκπαίδευση.	Με	το	υψηλό	ποσοστό	επι-
στροφής	στην	εργασία/εκπαίδευση	που	βρήκαμε,	συμ-
φωνεί	και	η	μετανάλυση	των	Shames	J	et	al.	το	2007,	οι	
οποίοι	μετά	από	ανασκόπηση	της	βιβλιογραφίας	κα-
τέληξαν	στο	συμπέρασμα	ότι	ένα	σημαντικό	ποσοστό	
των	ασθενών	που	υπέστησαν	ΚΕΚ,	συμπεριλαμβανο-
μένων	 και	 αυτών	 με	 βαριά	 κάκωση,	 είναι	 ικανοί	 να	
επιστρέψουν	σε	παραγωγική	εργασία	εάν	υπάρξουν	
οι	επαρκείς	και	κατάλληλες	συνθήκες.	(48)	Παλαιότερες	
έρευνες	έχουν	αναγνωρίσει	πολλαπλές	μεταβλητές	οι	
οποίες	συσχετίζονται	με	την	επιστροφή	στην	εργασία	
μετά	από	ΚΕΚ	συμπεριλαμβανομένων	δημογραφικών	
μεταβλητών	(ηλικία,	επίπεδο	εκπαίδευσης,	επαγγελμα-
τική	κατάσταση),	(49,50)	δείκτες	βαρύτητας	της	κάκω-
σης	(50,51)	και	αξιολογήσεις	τόσο	της	νοητικής	(52)	όσο	
και	 της	 κινητικής	 λειτουργικότητας.	 (53,54)	 Τα	 άτομα	
που	βρέθηκαν	μετρίως	ικανά	ή	ανίκανα	να	εργαστούν	
/	σπουδάσουν	 και	στη	 δική	 μας	 έρευνα,	 επιβεβαιώ-
νουν	τις	παραπάνω	συσχετίσεις,	διότι	τα	αίτια	που	
εμποδίζουν	την	 επιστροφή	τους	στην	 εργασία	ή	την	
εκπαίδευση	 είναι:	 πονοκέφαλοι,	 ελλείμματα	 όρασης,	
χρόνιος	πόνος,	ίλιγγος,	αστάθεια	βάδισης,	υπερτονία,	
επιληπτικές	κρίσεις,	κινητικά	ελλείμματα,	κενά	μνήμης,	
αϋπνία,	κόπωση,	αδυναμία	συγκέντρωσης,	προβλήμα-
τα	πρόσληψης	ή	εκπομπής	του	λόγου.	(55,56)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Υπάρχει	ένας	αριθμός	περιορισμών	κατά	τη	χρήση	
μιας	βάσης	δεδομένων	προκειμένου	να	διεξαχθεί	μία	
μελέτη,	οι	οποίοι	αφορούν	κυρίως	στην	επάρκεια	των	
στοιχείων	που	απαρτίζουν	τη	βάση.	Η	παρούσα	μελέ-
τη	στηρίχθηκε	στη	βάση	δεδομένων	της	Νευροχειρουρ-
γικής	 Κλινικής	 μεγάλου	 νοσηλευτικού	 ιδρύματος	 της	
χώρας	με	μεγάλη	και	πολυετή	πείρα	στην	αντιμετώ-
πιση	ατόμων	που	υπέστησαν	βαριά	ΚΕΚ.	Η	απώλεια	
όμως	 δημογραφικών	 στοιχείων	 (τηλέφωνα,	 διευθύν-
σεις)	λόγω	των	πολλών	ετών	που	μεσολάβησαν	μέχρι	
τη	 διενέργεια	 της	 τηλεφωνικής	 συνέντευξης,	 συνετέ-
λεσε	στη	μη	ανεύρεση	μεγάλου	αριθμού	ατόμων	από	
τον	 μελετώμενο	 πληθυσμό.	 Το	 διαφορετικό	 μέγεθος	
του	εκάστοτε	υπό	εξέταση	πληθυσμού	αποτελεί	τον	
βασικό	αντικειμενικό	παράγοντα	που	παρεμποδίζει	τη	

σύγκριση	των	αποτελεσμάτων	μεταξύ	των	διαφόρων	
ερευνών	 και	 κατά	 συνέπεια	 επιτρέπει	 δύσκολα	 την	
αναγωγή	 των	 αποτελεσμάτων	 στο	 γενικότερο	 πλη-
θυσμό.

Υπήρξε,	 επίσης,	 σοβαρός	 προβληματισμός	 για	 τη	
βαθμονόμηση	της	έκβασης,	αλλά	μετά	από	σχολαστι-
κή	 μελέτη	 των	 ερωτηματολογίων	 και	 εφαρμόζοντας	
όλους	τους	πιθανούς	συνδυασμούς	βαθμολογίας,	κα-
ταλήξαμε	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 η	 κατηγορία	 «μετρί-
ως	εξαρτημένος»	οφείλει	να	έχει	μεγάλο	εύρος	τιμών,	
αφού	πρακτικά	ασθενείς	που	συγκέντρωναν	βαθμούς	
μέσα	σε	αυτό	το	εύρος,	δεν	μπορούσαν	να	χαρακτη-
ριστούν	ούτε	πλήρως	εξαρτημένοι	ακόμη	και	όταν	συ-
γκέντρωναν	 15	 βαθμούς,	αλλά	ούτε	 και	ανεξάρτητοι	
ακόμη	και	όταν	συγκέντρωναν	25	βαθμούς.

Η	χρήση	της	νέας	κλίμακας	ως	εργαλείου	εκτίμησης	
της	αναπηρίας	ατόμων	μετά	από	βαριά	ΚΕΚ	σε	αυτή	
την	πιλοτική	μελέτη,	αποτέλεσε	 έναν	δεύτερο	περιο-
ρισμό,	 διότι	 δεν	 επέτρεψε	 την	 εύκολη	 σύγκριση	 των	
αποτελεσμάτων	παρόμοιων	ερευνών	στην	ανασκόπη-
ση	της	διεθνούς	βιβλιογραφίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η	 χρήση	 της	 νέας	 κλίμακας	 «Athens	 Disability	
Scale»,	ως	εργαλείο	αξιολόγησης	για	τη	διεξαγωγή	της	
μελέτης,	μας	επέτρεψε	μέσα	σε	πολύ	σύντομο	χρόνο	
(5-7	λεπτά)	να	αξιολογήσουμε	κάθε	ένα	από	τα	άτομα	
του	μελετώμενου	πληθυσμού	 (συμπεριλαμβανομένων	
μέσα	σε	αυτό	το	χρόνο	και	τη	συμπλήρωση	των	πε-
ριγραφικών	στοιχείων).	Αποκομίσαμε	έτσι,	μια	εικόνα	
της	 έκβασης	 των	 ατόμων	 αυτών,	 ενώ	 φαίνεται	 ότι	
πρόκειται	για	μία	κλίμακα	σύντομη	και	χρήσιμη	για	τις	
ανάγκες	μιας	Νευροχειρουργικής	κλινικής.

Ο	σκοπός	της	παρούσας	εργασίας	(μία	από	τις	πιο	
πρόσφατες	μελέτες	έκβασης	μετά	από	βαριά	ΚΕΚ	που	
έγιναν	στην	Ελλάδα)	είναι	η	αξιολόγηση	των	υπηρεσιών	
υγείας	 σε	 ότι	 αφορά	 στη	 μακρόχρονη	 αναπηρία	 και	
θνησιμότητα,	 χρησιμοποιώντας	 αναδρομικά	 στοιχεία.	
Το	 σημαντικό	 είναι	 ότι	 καταδεικνύει	 τη	 σημασία	 της	
συστηματικής	 ανάλυσης	 της	 έκβασης	 από	 την	πλευ-
ρά	της	Νοσηλευτικής,	αν	αναλογιστούμε	ότι	οι	γιατροί	
εξετάζουν	 τους	 ασθενείς	 κατά	 διαστήματα	 μετά	 την	
έξοδό	τους	από	το	νοσοκομείο	σε	επίπεδο	εξωτερικού	
ιατρείου,	ενώ	οι	νοσηλευτές	δεν	τους	επαναξιολογούν.	
Κατά	συνέπεια	η	εργασία	αυτή	απεικονίζει	το	εξαιρε-
τικό	αποτέλεσμα	58,5%	πλήρως	ανεξάρτητων	και	27,1%	
μετρίως	εξαρτημένων	μετά	από	βαριά	ΚΕΚ	ατόμων,	για	
το	οποίο	υπεύθυνοι	είναι	και	οι	νοσηλευτές.

Με	τη	μελέτη	αυτή	αναδείχθηκαν	κάποια	από	τα	
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κινητικά,	νοητικά,	ψυχολογικά	και	εν	γένει	λειτουργικά	
προβλήματα	που	αντιμετωπίζουν	τα	άτομα	μετά	από	
βαριά	ΚΕΚ,	τα	οποία	επηρεάζουν	την	αυτονομία,	την	
ποιότητα	ζωής	και	την	κοινωνική	επανένταξη.	Προκύ-
πτει	λοιπόν	η	ανάγκη	παρακολούθησης	της	πορείας	
των	ατόμων	αυτών,	προκειμένου	να	καταγραφούν	οι	
υστερήσεις	τους	αλλά	και	για	να	αρχίσει	μια	προσπά-
θεια	 οργάνωσης	 ενός	 συστηματικού	 προγράμματος	
παρακολούθησής	τους,	με	απώτερο	στόχο	την	καλύ-
τερη	και	πιο	γρήγορη	αποκατάστασή	και	επανένταξη	
στο	κοινωνικό	σύνολο.	

Σε	ένα	σύστημα	υγείας	που	νοσεί,	όπως	είναι	το	ελ-
ληνικό,	μια	τέτοια	προσπάθεια	είναι	ελπιδοφόρα	τόσο	
σε	επιστημονικό	όσο	και	σε	ανθρωπιστικό	επίπεδο	και	
η	έρευνα	θα	βοηθήσει	στην	πραγματοποίησή	της.	Μελ-
λοντικές	έρευνες	λοιπόν	θα	πρέπει	να	εστιάσουν	στην	
συνεχή	παρακολούθηση	και	τον	έλεγχο	μεγαλύτερου	
αριθμού	ατόμων	μετά	από	ΚΕΚ,	όσον	αφορά	στη	μειω-
μένη	λειτουργικότητά	τους	και	την	επίδραση	που	έχει	
αυτή	στην	ποιότητα	ζωής	τους.

Γι’	αυτό	είμαστε	διατεθειμένοι	να	ενισχύσουμε	την	
αξιοπιστία	της	κλίμακας	«ADS»	στο	μέλλον,	επανεξε-
τάζοντας	 τον	 ίδιο	 πληθυσμό	 ξανά	 με	 αυτήν	 καθώς	
και	με	μία	από	τις	πιο	διαδεδομένες	διεθνώς	(π.χ.	την	
FIM)	ώστε	να	συγκρίνουμε	τα	αποτελέσματα	που	θα	
προκύψουν,	να	την	εφαρμόσουμε	σε	μεγαλύτερο	πλη-
θυσμό,	να	τη	διαθέσουμε	σε	άλλες	νευροχειρουργικές	
κλινικές	 της	 χώρας,	 να	 τη	 μεταφράσουμε	 και	 να	 τη	
διαθέσουμε	σε	νευροχειρουργικές	κλινικές	του	εξωτε-
ρικού,	 φιλοδοξώντας	 να	 αποτελέσει	 στο	 μέλλον	 μία	
διεθνώς	αναγνωρισμένη	κλίμακα.	
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Πίνακας 4.		Συσχέτιση	ικανότητας	για	εργασία-εκπαίδευση	με	τη	λεκτική	έκφραση,	τη	λεκτική	κατανόηση	και	την	
κινητικότητα	(απόλυτες	και	σχετικές	τιμές).

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	-	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΜΕΤΡΙΩΣ	ΙΚΑΝΟΣ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΝΙΚΑΝΟΣ 9	(100%) 0	(,0%) 0	(,0%) 9	(100%)

ΜΕΤΡΙΩΣ	ΙΚΑΝΟΣ 17	(65,4%) 8	(30,8%) 1	(3,8%) 26	(100%)

ΙΚΑΝΟΣ 13	(21,3%) 7	(11,5%) 41	(67,2%) 61	(100%)

ΣΥΝΟΛΟ 39	(40,6%) 15	(15,6%) 42	(43,8%) 96	(100%)

ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΑΝΙΚΑΝΟΣ 6	(100%) 0	(,0%) 0	(,0%) 6	(100%)

ΜΕΤΡΙΩΣ	ΙΚΑΝΟΣ 9	(60,0%) 6	(40,0%) 0	(,0%) 15	(100%)

ΙΚΑΝΟΣ 24	(21,3%) 9	(11,5%) 42	(67,2%) 75	(100%)

ΣΥΝΟΛΟ 39	(40,6%) 15	(15,6%) 42	(43,8%) 96	(100%)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΙΚΑΝΟΣ 13	(100%) 0	(,0%) 0	(,0%) 13	(100%)

ΜΕΤΡΙΩΣ	ΙΚΑΝΟΣ 14	(66,7%) 7	(33,3%) 0	(,0%) 21	(100%)

ΙΚΑΝΟΣ 12	(19,4%) 8	(12,9%) 42	(67,7%) 62	(100%)

ΣΥΝΟΛΟ 39	(40,6%) 15	(15,6%) 42	(43,8%) 96	(100%)

p<	0,001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ATHENS DISABILITY SCALE

1. ΣΙΤΙΣΗ
α)	τρώει	από	το	στόμα	μόνος	του,	έστω	κι	αν	χρειάζεται	πολύ	χρόνο	
β)	τρώει	από	το	στόμα	με	μικρή	βοήθεια	άλλου	ατόμου	 	
γ)	δεν	τρώει	από	το	στόμα	μόνος	του	(ή	έχει	ρινογαστρικό	σωλήνα	/	γαστροστομία).	Χρειάζεται	συνεχή	βοήθεια	

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
α)	πλένεται	μόνος	του,	έστω	κι	αν	χρειάζεται	πολύ	χρόνο	
β)	πλένεται	με	μικρή	βοήθεια	άλλου	ατόμου	
γ)	δεν	μπορεί	να	πλυθεί	μόνος	του.	Χρειάζεται	συνεχή	βοήθεια	

3. ΝΤΥΣΙΜΟ
α)	ντύνεται	μόνος	του,	έστω	κι	αν	χρειάζεται	πολύ	χρόνο	
β)	ντύνεται	με	μικρή	βοήθεια	άλλου	ατόμου	
γ)	δεν	μπορεί	να	ντυθεί	μόνος	του.	Χρειάζεται	συνεχή	βοήθεια	

4. ΟΡΘΟΚΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΙΓΤΗΡΩΝ)
α)	έχει	έλεγχο	των	σφιγκτήρων	/	αυτοεξυπηρετείται	στην	τουαλέτα	
β)	έχει	απώλειες	ούρων	/	κοπράνων	κάποιες	φορές.	Χρειάζεται	μικρή	βοήθεια	άλλου	ατόμου	
γ)	δεν	έχει	έλεγχο	των	σφιγκτήρων	(ή	έχει	ουροκαθετήρα	/	πάνα).	Χρειάζεται	συνεχή	βοήθεια	

5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
α)	κινητοποιείται	μόνος	του,	έστω	κι	αν	έχει	δυσκολία	στο	περπάτημα	(σπαστικότητα	/	πάρεση	κ.λ.π.),		
ή	χρειάζεται	πολύ	χρόνο	
β)	κινητοποιείται	με	μικρή	βοήθεια	άλλου	ατόμου	/	βοηθητικών	συσκευών	ή
δεν	μπορεί	να	καλύψει	μεγάλες	αποστάσεις	
γ)	δεν	κινητοποιείται	/	χρησιμοποιεί	αμαξίδιο.	Χρειάζεται	συνεχή	βοήθεια	

6. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (όΧΙ ΑΠΑΡΑίΤΗΤΑ ΣΑΝ ΟΔΗΓόΣ)
α)	μπαίνει	και	βγαίνει	μόνος	του	από	το	αυτοκίνητο,	έστω	κι	αν	του	παίρνει	
πολύ	χρόνο,	χωρίς	να	κουράζεται	από	μακρινές	αποστάσεις	
β)	χρειάζεται	μικρή	βοήθεια	άλλου	ατόμου,	κουράζεται	από	τις	μακρινές	αποστάσεις	
γ)	δεν	μετακινείται	καθόλου	μόνος	του	(κλινήρης	/	σε	φορείο).	Χρειάζεται	συνεχή	βοήθεια	

7. ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
α)	κατανοεί	εύκολα	απλά	και	σύνθετα	παραγγέλματα	τον	περισσότερο	καιρό	
β)	συγχυτικός	κατά	διαστήματα,	κατανοεί	μόνο	απλά	παραγγέλματα	ή	
χρειάζεται	συχνά	επανάληψη	των	παραγγελμάτων	
γ)	ανίκανος	να	κατανοήσει	παραγγέλματα	

8. ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
α)	εκφράζεται	εύκολα	με	απλές	και	σύνθετες	έννοιες	τον	περισσότερο	καιρό	/	τραχειοστομία		
β)	δυσκολεύεται	κατά	διαστήματα	στην	έκφραση	(διακοπές	φωνής,	παραφασία,
πάρεση	προσώπου,	δυσφασία),	εκφράζεται	μόνο	με	απλές	έννοιες,	
κάποιες	φράσεις	ή	μονολεκτικά	/	τραχειοστομία	
γ)	έχει	ακατανόητη	έκφραση	ή	είναι	ανίκανος	να	μιλήσει,	στενάζει	ή	μόνο	χειρονομεί	/	τραχειοστομία	
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9. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α)	συμμετέχει	στην	καθημερινότητα	με	ανάλογη	συναισθηματική	αντίδραση.	
Ελέγχει	πλήρως	τη	συμπεριφορά	του	
β)	παρουσιάζει	περιστασιακά	άγχος	/	κατάθλιψη	/	ταραχή	/	απογοήτευση,
ελεγχόμενα	με	φαρμακευτική	αγωγή.	Δεν	έχει	επικίνδυνη	συμπεριφορά	
γ)	παρουσιάζει	πολύ	συχνά	ή	συνεχώς	άγχος	/	κατάθλιψη	/	ταραχή	/	απογοήτευση	/	επικίνδυνη	συμπεριφο-
ρά	ή	αυτοκτονικό	ιδεασμό.	¨Εχει	ανάγκη	συνεχούς	φαρμακευτικής	αγωγής	και	επίβλεψης	

10. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α)	-Έχει	επιστρέψει	στην	προηγούμενη	εργασία	του.	Πλήρης	απασχόληση
-Οι	μαθητές	συνεχίζουν	το	σχολείο	με	ικανοποιητική	απόδοση	
β)	-Εργάζεται	σε	συγκεκριμένες	εργασίες,	χρησιμοποιεί	ειδικές	βοηθητικές	συσκευές	και	ειδικά	διαμορφωμένο	
περιβάλλον	/	παρουσία	βοηθού	/	ημιαπασχόληση
-	Οι	μαθητές	παρακολουθούν	ειδικό	σχολείο	και	εκμάθηση	
γ)	-Δε	μπορεί	να	εργαστεί.				-	Οι	μαθητές	δε	μπορούν	να	παρακολουθήσουν	ειδικό	σχολείο	και	εκμάθηση	
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Υγιεινή των χεριών 
Εφαρμόζουμε υγιεινή των χεριών και αν όχι γιατί;
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Νοσηλεύτρια	Επιτήρησης	Λοιμώξεων	Γ.Ν.Α	«Ο	Ευαγγελισμός»

Στοιχεία αλληλογραφίας: 
Κολοκοτρώνη 19, Υμηττός, Αθήνα
Τηλ.: 2107623802
E-mail: potnikos@yahoo.gr

SUMMARY

VEINI F. Do we apply hand hygiene and if not, why? Health-care-associated infections (HAI) are major problem 
that increases the morbidity and mortality among hospitalized patients. HAI result in prolonged hospital stay, additional 
financial burden and high cost for the patients. Horizontal transmission of health-care-associated pathogens mainly oc-
curs via the contaminated hands of health care workers. The risk of transmission exists every time we are touching a 
patient or a contaminated surface of a patient. Hand hygiene has been considered as one of the most important infec-
tion control measures of preventing HAI. It consists of either handwashing with soap and water or use of a waterless, 
alcohol-based hand rub. However, the rate of compliance by healthcare workers with the recommended hand hygiene 
procedures, remain unacceptably low. Critical points about Hand Hygiene are the proper technique, the proper antisep-
tic agent, the proper amount, and of course the right timing. The World Health Organization (WHO) has summarized 
as absolute indications for hand hygiene the “5 Moments”: Before touching a patient, before any clean/aseptic proce-
dure, after body fluid exposure, after touching a patient, after touching patient surroundings. Goal for each health care 
provider must be the elimination of the incidence of HAI through the implementation of hand hygiene. Nosokomiaka 
Chronika, 74, Supplement Β΄, 322-330, 2012.

Key words: healthcare worker, hand hygiene, compliance

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα που αυξάνει τη θνητότητα, τις ημέρες νοσηλείας 
και το κόστος της νοσηλείας. Η οριζόντια μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών γίνεται κυρίως μέσω των 
μολυσμένων χεριών των επαγγελματιών υγείας. Ο κίνδυνος μετάδοσης υπάρχει κάθε φορά που ερχόμαστε σε 
επαφή με τον ασθενή ή και το περιβάλλον του. Η υγιεινή των χεριών αποτελεί το πιο σημαντικό μέτρο για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Περιλαμβάνει είτε το πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι είτε τη 
χρήση μη υδατικού αλκοολούχου διαλύματος. Παρ’ όλα αυτά η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας είναι 
διεθνώς αλλά και στη χώρα μας αρκετά χαμηλή. Κρίσιμα σημεία σχετικά με την υγιεινή των χεριών αποτελεί η 
σωστή τεχνική, το κατάλληλο αντισηπτικό, η κατάλληλη ποσότητα και κυρίως η κατάλληλη στιγμή. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας έχει συνοψίσει ως απόλυτες ενδείξεις για την υγιεινή των χεριών, τις «5 στιγμές» (5 Moments): 
πριν από επαφή με τον ασθενή, πριν από άσηπτη ή καθαρή τεχνική, μετά από επαφή με τον ασθενή, μετά από 
έκθεση σε βιολογικά υγρά του ασθενή, μετά από επαφή με το περιβάλλον του ασθενή. Στόχος κάθε επαγγελμα-
τία υγείας πρέπει να είναι η μείωση της επίπτωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η εφαρμογή της υγιεινής 
των χεριών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, 
Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 322-330, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: επαγγελματίας υγείας, υγιεινή των χεριών, συμμόρφωση 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι	Νοσοκομειακές	Λοιμώξεις	αποτελούν	σημαντι-
κό	πρόβλημα	για	 την	ασφάλεια	 των	ασθενών	και	 η	
επιτήρηση	και	η	πρόληψή	τους	πρέπει	να	αποτελούν	
απόλυτη	προτεραιότητα	για	τα	συστήματα	υγείας	των	
ανεπτυγμένων	και	των	αναπτυσσόμενων	χωρών.	

Η	 εμφάνιση	 μίας	 νοσοκομειακής	 λοίμωξης	 παρα-
τείνει	την	παραμονή	στο	νοσοκομείο,	αυξάνει	την	πι-
θανότητα	ανάπτυξης	αντοχής	μικροοργανισμών	στα	
αντιβιοτικά,	αυξάνει	το	νοσοκομειακό	κόστος	για	το	
σύστημα	υγείας,	για	τους	ασθενείς	και	τις	οικογένειές	
τους.

Εκτιμάται	 ότι	 περισσότερο	 από	 1.4	 εκατομμύ-
ρια	 ασθενείς	 παγκοσμίως	 εμφανίζουν	 Νοσοκομειακή	
Λοίμωξη	 κάθε	στιγμή.(1)	 Στις	ανεπτυγμένες	χώρες	οι	
Νοσοκομειακές	Λοιμώξεις	αφορούν	το	5-15%	των	νο-
σηλευόμενων	ασθενών	και	μπορεί	να	επηρεάσουν	το	
9-37%	των	ασθενών	που	νοσηλεύονται	σε	ΜΕΘ	ενώ	
στις	αναπτυσσόμενες	χώρες	υπάρχει	εγγενής	δυσκο-
λία	στην	αποτίμηση	της	επίπτωσης	των	Νοσοκομεια-
κών	Λοιμώξεων.(2)	

Η	ασφάλεια	των	ασθενών	αποτελεί	τη	λυδία	λίθο	
για	τα	σύγχρονα	συστήματα	υγείας.	Στόχος	του	ελέγ-
χου	Νοσοκομειακών	Λοιμώξεων	είναι	το	ασφαλές	πε-
ριβάλλον	 νοσηλείας	 για	 τους	 ασθενείς	 και	 η	 υγιεινή	
των	χεριών	συμβάλλει	στην	επίτευξη	του	στόχου	αυ-
τού.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ

Στην	παρούσα	ανασκόπηση	 επιχειρείται	 η	 κατα-
νόηση	 των	 παραμέτρων	 που	 αφορούν	 την	 υγιεινή	
των	χεριών,	η	ανάλυση	του	μοντέλου	του	Παγκόσμιου	
Οργανισμού	Υγείας	με	τη	χρήση	των	«5	Στιγμών»	 (5	
Moments)	και	η	διερεύνηση	των	αιτιών	για	τα	χαμη-
λά	 ποσοστά	 συμμόρφωσης	 στους	 κανόνες	 υγιεινής	
των	χεριών.	 Για	τη	συλλογή	της	βιβλιογραφίας	χρη-
σιμοποιήθηκαν	οι	λέξεις-κλειδιά	«υγιεινή	των	χεριών»,	
«επαγγελματίας	υγείας»,	 «νοσοκομειακές	λοιμώξεις»,	
«συμμόρφωση	στην	υγιεινή	των	χεριών»	στις	βιβλιο-
γραφικές	βάσεις	δεδομένων	MEDLINE.

Ιστορική	αναδρομή

Από	τα	μέση	του	18ου	αιώνα	μελέτες	από	τον	Ignaz	
Semmelweis	συσχέτισαν	την	ανάπτυξη	νοσοκομειακών	
λοιμώξεων	με	τη	μη	τήρηση	των	κανόνων	υγιεινής	των	
χεριών	από	το	προσωπικό.	Το	1847	ο	Semmelweis	έκα-
νε	μία	παρατήρηση	στις	δύο	γυναικολογικές	κλινικές	

του	Νοσοκομείου	της	Βιέννης:	το	ποσοστό	θνητότητας	
γυναικών	με	επιλόχειο	πυρετό	στο	ένα	γυναικολογικό	
τμήμα	ήταν	σαφώς	μεγαλύτερο	απ’	ό,τι	στο	άλλο	τμή-
μα	(16%	vs	7%).	Παρατήρησε	ότι	οι	γιατροί	του	τμήματος	
με	την	υψηλή	θνητότητα	πήγαιναν	απευθείας	από	το	
δωμάτιο	που	διενεργούνταν	νεκροψίες	στις	λεχωίδες	
ασθενείς,	έχοντας	πλύνει	τα	χέρια	τους	μόνο	με	νερό	
και	σαπούνι.	Συνέστησε	λοιπόν	το	πλύσιμο	των	χερι-
ών	να	γίνεται	με	διάλυμα	χλωρίου.	Ως	αποτέλεσμα	η	
θνητότητα	μειώθηκε	στο	3%	και	παρέμεινε	για	αρκετό	
διάστημα	 χαμηλή.	 Η	 χρήση	 χλωριούχου	 διαλύματος	
για	την	υγιεινή	των	χεριών	βεβαίως	δεν	εφαρμόστηκε	
καθολικά	και	διαχρονικά,	προφανώς	λόγω	των	ισχυ-
ρών	ανεπιθύμητων	ενεργειών.

Η	 κίνηση	 όμως	 αυτή	 του	 Semmelweis	 αποτέλεσε	
την	απαρχή	για	την	κατανόηση	της	σημασίας	εφαρμο-
γής	της	υγιεινής	των	χεριών	από	τους	επαγγελματίες	
υγείας.	

Φυσιολογική	χλωρίδα	του	δέρματος

Τα	βακτήρια	που	αποικίζουν	το	δέρμα	μπορούν	να	
χωριστούν	σε	δύο	μεγάλες	κατηγορίες,	την	παροδική	
(transient	 flora)	 και	 τη	 μόνιμη	 (resident	 flora)	 χλωρίδα	
του	δέρματος	(3).

Η	παροδική	χλωρίδα,	που	αποικίζει	τα	επιφανει-
ακά	 στρώματα	 του	 δέρματος,	 είναι	 πιο	 εύκολο	 να	
απομακρυνθεί	με	την	εφαρμογή	της	υγιεινής	των	χε-
ριών.	 Μικροοργανισμοί	 που	 ανήκουν	 στην	 παροδική	
χλωρίδα	του	δέρματος	είναι	συνήθως	υπεύθυνοι	για	
επιδημίες	που	σχετίζονται	με	την	πλημμελή	εφαρμογή	
υγιεινής	 των	 χεριών.	 Παράδειγμα	 μικροοργανισμών	
παροδικής	 χλωρίδας	 του	 δέρματος	 είναι	 Gram-	 βα-
κτήρια,	E.	coli	κ.α.	

Η	μόνιμη	χλωρίδα	αποτελείται	από	μικροοργανι-
σμούς	που	επιβιώνουν	κάτω	από	την	κεράτινη	στι-
βάδα	του	δέρματος,	αλλά	μπορεί	να	βρεθούν	και	στην	
επιφάνειά	του.	Πολύ	λίγο	συμβάλλουν	στην	ανάπτυξη	
λοίμωξης.	Η	υγιεινή	των	χεριών	μπορεί	να	μειώσει	το	
μικροβιακό	φορτίο	της	μόνιμης	χλωρίδας	του	δέρμα-
τος.

Μικροοργανισμοί	 είναι	 παρόντες	 στα	 χέρια	 του	
προσωπικού	τις	περισσότερες	φορές	(μόνιμη	χλωρίδα)	
ή	αποκτώνται	κατά	τη	διάρκεια	επαφής	με	τον	ασθε-
νή	(παροδική	χλωρίδα).	Τα	χέρια	ενοχοποιούνται	για	
πρόκληση	 διασταυρούμενης	 μετάδοσης	 παθογόνων	
μικροοργανισμών	και	μπορεί	να	συντελέσουν	στην	εμ-
φάνιση	επιδημιών	οφειλόμενων	σε	σταφυλόκοκκο	αν-
θεκτικό	στη	μεθικιλλίνη	(MRSA),	εντερόκοκκο	ανθεκτικό	
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στη	βανκομυκίνη	(VRE),	πολυανθεκτικούς	παθογόνους	
μικροοργανισμούς	(MDRO’s)	κ.ά.

Τι	είναι	η	Υγιεινή	των	χεριών	

Με	τον	όρο	Υγιεινή	των	χεριών	εννοούμε	τη	δια-

δικασία	μέσω	της	οποίας	αποσκοπούμε	στη	μείωση	ή	
στην	 αναστολή	 ανάπτυξης	 μικροοργανισμών	 είτε	 με	
την	εφαρμογή	μη	υδατικού	αλκοολούχου	διαλύματος	
είτε	με	το	πλύσιμο	των	χεριών	με	απλό	ή	αντιμικροβι-
ακό	σαπούνι	και	νερό.	(σχήμα	1)

Σχήμα 1.  Τρόποι	εφαρμογής	της	Υγιεινής	των	Χεριών

Τα	«5	βήματα»	της	Υγιεινής	των	Χεριών	δημιουργή-
θηκαν	από	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας	(WHO	2009)	
με	σκοπό:

•	 	να	 προστατεύσουν	 τους	 ασθενείς	 από	 τη	 μετάδο-
ση	παθογόνων	μικροοργανισμών	από	τα	χέρια	των	
επαγγελματιών	υγείας

•	 	να	προστατεύσουν	τους	ασθενείς	από	μικροοργανι-
σμούς	 (συμπεριλαμβανομένων	 και	 των	 δικών	 τους)	
που	μπορεί	να	εισαχθούν	στον	οργανισμό	τους	από	
διάφορες	 παρεμβατικές	 τεχνικές	 κατά	 τη	 διάρκεια	
της	νοσηλείας	τους	

•	 	να	προστατεύσουν	τους	επαγγελματίες	υγείας	από	
τους	 παθογόνους	 μικροοργανισμούς	 των	 ασθενών	
που	νοσηλεύουν

Τα	«5	βήματα»	(5	Moments)	απαιτούν	την	εφαρμογή	της	
υγιεινής	των	χεριών:	(εικόνα	1)

o	 πριν	από	επαφή	με	τον	ασθενή
o	 πριν	από	άσηπτη	ή	καθαρή	τεχνική
o	 μετά	από	επαφή	με	τον	ασθενή
o	 μετά	από	έκθεση	σε	βιολογικά	υγρά	του	ασθενή
o	 μετά	την	επαφή	με	το	περιβάλλον	του	ασθενή	

Εικόνα 1.  Τα	«5	Βήματα»	για	την	Υγιεινή	των	χεριών	
ΠΗΓΗ:	ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Υγιεινή	των	χεριών.	Εφαρμόζουμε	υγιεινή	των	χεριών	και	αν	όχι	γιατί;
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Τρόποι	μετάδοσης	παθογόνων	μικρο-
οργανισμών

Οι	κύριοι	τρόποι	μετάδοσης	παθογόνων	μικροοργα-
νισμών	στο	χώρο	του	νοσοκομείου	είναι	μέσω	επαφής,	
μέσω	σταγονιδίων	ή	μέσω	αερογενούς	μετάδοσης.

Η	μετάδοση	μέσω	επαφής	γίνεται:
Άμεσα	από	τον	ασθενή	που	φέρει	παθογόνο	μικρο-

οργανισμό	στον	επαγγελματία	υγείας	ή	το	αντίστροφο
Έμμεσα	με	τη	μετάδοση	μικροοργανισμού	από	άψυ-

χες	 μολυσμένες	 επιφάνειες	 του	 περιβάλλοντος	 του	
ασθενή	στα	χέρια	του	προσωπικού	κι	από	εκεί	στον	
άλλο	ασθενή,	αν	δεν	μεσολαβήσει	υγιεινή	των	χεριών.	

Παράδειγμα	 μικροοργανισμών	 που	 μεταδίδονται	
μέσω	επαφής	είναι	τα	πολυανθεκτικά	στελέχη	μικρο-
βίων,	νοροϊοί,	Clostridium	difficile	κ.α.	

Μετάδοση	 παθογόνων	 μικροοργανι-
σμών	μέσω	των	χεριών

Η	μετάδοση	παθογόνων	μικροοργανισμών	από	τον	
ένα	ασθενή	στον	άλλον	μέσω	των	χεριών	του	προσω-
πικού	προϋποθέτει	πέντε	διαδοχικά	βήματα.	

1.	 Ο	μικροοργανισμός	να	είναι	παρών	στο	δέρμα	
του	ασθενή	ή	να	έχει	μεταδοθεί	σε	άψυχη	επιφάνεια	
στο	περιβάλλον	του	ασθενή.	

2.	 Ο	 μικροοργανισμός	 να	 μπορεί	 να	 μεταφερθεί	
μέσω	των	χεριών	του	προσωπικού	(εικόνα	2).

3.	 Ο	μικροοργανισμός	να	έχει	την	ικανότητα	να	επι-
βιώνει	για	κάποια	λεπτά	στα	χέρια	του	προσωπικού.	

4.	 Ο	 επαγγελματίας	 υγείας	 να	 έχει	 εφαρμόσει	
πλημμελώς	 ή	 να	 έχει	 παραλείψει	 να	 εφαρμόσει	 την	
ενδεδειγμένη	υγιεινή	των	χεριών.	

5.	 Τα	μολυσμένα	χέρια	του	επαγγελματία	υγείας	
να	έρθουν	σε	άμεση	επαφή	με	κάποιον	άλλο	ασθενή	
(εικόνα	3).

Εικόνα 2.  Η	επαφή	με	τον	ασθενή	Α	αποικίζει	τον	επαγ-
γελματία	υγείας	με	παθογόνους	μικροοργα-
νισμούς	που	φέρει	ο	ασθενής	ΠΗΓΗ:	WHO

Εικόνα 3.  Διαδοχική	επαφή	με	τον	ασθενή	Β,	χωρίς	να	
μεσολαβήσει	 υγιεινή	 των	 χεριών,	 αποικίζει	
και	τον	ασθενή	Β	ΠΗΓΗ:	WHO

Πολλές	επιστημονικές	έρευνες	έχουν	κατά	καιρούς	
καταδείξει	 την	 επιβίωση	 των	 παθογόνων	 μικροορ-
γανισμών	στο	άψυχο	περιβάλλον.	Κάτω	από	ειδικές	
συνθήκες	οι	σπόροι	του	C.	difficile,	ο	VRE,	ο	MRSA	και	
άλλα	 παθογόνα	 βακτήρια	 μπορούν	 να	 επιβιώσουν	
για	μία	εβδομάδα	ή	και	περισσότερο	πάνω	σε	στεγνές	
επιφάνειες	(4).

Πρωταρχικός	όμως	παράγοντας	που	συντελεί	στη	
μετάδοση	 μικροοργανισμών	 παραμένει	 η	 πλημμελής	
εφαρμογή	της	υγιεινής	των	χεριών.

Ο	σωστός	χρόνος	εφαρμογής	της	Υγι-
εινή	των	Χεριών

Τα	 χέρια	 μολύνονται	 με	 παθογόνους	 μικροορ-
γανισμούς	μέσω	της	επαφής	με	τον	ασθενή	ή	με	το	
μολυσμένο	περιβάλλον	 του	 ασθενή.	 Διασταυρούμενη	
μετάδοση	μπορεί	να	συμβεί	ανάμεσα	στον	επαγγελ-
ματία	υγείας	και	 τον	ασθενή,	ανάμεσα	στον	ασθενή	
ή	τον	επαγγελματία	υγείας	και	το	περιβάλλον,	ή	από	
ένα	ανατομικό	σημείο	του	ασθενή	σε	άλλο	ανατομικό	
σημείο.	 Εφαρμόζοντας	υγιεινή	 των	χεριών	πριν	από	
κάθε	 επεισόδιο	 επαφής	 με	 τον	 ασθενή	 (είτε	 μεταξύ	
διαφορετικών	 ασθενών	 είτε	 μεταξύ	 διαφορετικών	
δραστηριοτήτων	στον	ίδιο	ασθενή)	και	μετά	από	κάθε	
δραστηριότητα	με	τον	ασθενή	(ανεξαρτήτως	της	χρή-
σης	 γαντιών)	 μπορούμε	 να	 μειώσουμε	 τον	 κίνδυνο	
από	διασταυρούμενη	μετάδοση	παθογόνων	μικροορ-
γανισμών	(5).

Βήμα 1: Πριν την επαφή με τον ασθενή
Για	να	προστατεύσουμε	τον	ασθενή	από	τα	δυνητι-

κά	παθογόνα	των	χεριών	του	επαγγελματιών	υγείας
Παράδειγμα:	 Αγγίζοντας	 τον	 ασθενή	 (βοηθώντας	

τον	να	ανασηκωθεί	ή	να	ντυθεί),	πριν	από	κάθε	μη	πα-
ρεμβατική	τεχνική	στον	ασθενή	(χορήγηση	Ο2,	λήψη	ζωτι-
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κών	σημείων,	λήψη	ΗΚΓ),	πριν	από	την	προετοιμασία	και	
χορήγηση	φαρμάκων	(per	os	φαρμάκων,	νεφελοποίηση).

Βήμα	2:	Πριν	από	κάθε	άσηπτη	ή	καθαρή	τεχνική
Για	να	προστατεύσουμε	τον	ασθενή	από	μικροοργα-

νισμούς	(συμπεριλαμβανομένων	και	των	δικών	του)	που	
μπορεί	να	γίνουν	παθογόνοι	αν	εισέλθουν	στη	κυκλοφο-
ρία	του	κατά	τη	διάρκεια	μιας	παρεμβατικής	τεχνικής

Παράδειγμα:	Τοποθέτηση	περιφερικής	 ή	 κεντρικής	
γραμμής,	λήψη	τριχοειδικού	σακχάρου	αίματος,	λήψη	
αερίων	αίματος,	χορήγηση	IV	νοσηλείας,	προετοιμασία	
και	χορήγηση	παρεντερικής	διατροφής,	αλλαγή	τραύ-
ματος,	 τοποθέτηση	 ρινογαστρικού	 σωλήνα,	 αναρρό-
φηση	εκκρίσεων	κ.ά	

Βήμα 3: Μετά από έκθεση σε σωματικά υγρά του 
ασθενή

Για	να	προστατεύσουμε	τον	εαυτό	μας	και	το	πε-
ριβάλλον	 μας	 από	 τους	 παθογόνους	 μικροοργανι-
σμούς	του	ασθενή

Παράδειγμα:	Μετά	από	οποιαδήποτε	επαφή	με	βι-
ολογικά	υγρά	του	ασθενή	(αίμα,	έμετος,	ούρα,	κόπρανα)	
σε	κάθε	αλλαγή	τραύματος,	κένωση	ουροσυλλέκτη,	λήψη	
αίματος	ή	αερίων	αίματος,	χορήγηση	νοσηλείας	κ.ά.

Βήμα 4: Μετά την επαφή με τον ασθενή
Για	να	προστατεύσουμε	τον	εαυτό	μας	και	το	πε-

ριβάλλον	 μας	 από	 τους	 παθογόνους	 μικροοργανι-
σμούς	του	ασθενή

Παράδειγμα:	 Λήψη	 ζωτικών	 σημείων,	 χορήγηση	
οξυγονοθεραπείας	κ.ά.

Βήμα 5: Μετά την επαφή με το άψυχο περιβάλ-
λον του ασθενή 

Για	να	προστατεύσουμε	τον	εαυτό	μας	και	το	πε-
ριβάλλον	 μας	 από	 τους	 παθογόνους	 μικροοργανι-
σμούς	του	ασθενή

Παράδειγμα:	 ανασήκωμα	 του	 ερεισίνωτου	 του	
κρεβατιού,	 μετακίνηση	 του	 κομοδίνου	 του	 κρεβατιού,	
αλλαγή	της	ροής	σε	αντλία	έγχυσης	φαρμάκων,	δια-
κοπή	του	alarm	του	μόνιτορ	κ.ά.

Τo	σωστό	προϊόν	για	την	Υγιεινή	των	
Χεριών	

Πλήθος	ερευνητικών	εργασιών	και	διεθνών	πρωτο-
κόλλων	(WHO	Guidelines	on	Hand	Hygiene	in	Health	care	
2009;	 Canada	 Standards	 and	 Guideline	 Core	 Committee	
2008;	 Best	 Practices	 for	Hand	Hygiene	 in	 all	 health	 care	
settings	PIDAC	2008)	συμφωνούν	ότι	η	υγιεινή	των	χερι-
ών	με	τη	χρήση	μη	υδατικών	αλκοολούχων	σκευασμά-
των	είναι	πιο	αποτελεσματική	έναντι	των	παθογόνων	
συγκριτικά	με	τη	χρήση	απλού	ή	αντιμικροβιακού	σα-
πουνιού	 και	 νερού.	 Το	 μεγαλύτερο	πλεονέκτημα	 είναι	
ότι	ο	επαγγελματίας	υγείας	μπορεί	να	έχει	εύκολη	πρό-

σβαση	σε	αλκοολούχα	διαλύματα	(Πίνακας	1).

Πίνακας 1.  Σύγκριση	μεταξύ	 της	 χρήσης	 σαπουνιού	
και	νερού	και	της	χρήσης	μη	υδατικών	αλ-
κοολούχων	σκευασμάτων.

Xαρακτηριστικό
Πλύσιμο		
με	νερό		

και	σαπούνι

Αλκοολού-
χο	σκεύα-

σμα

Απομάκρυνση	 της	 πα-
ροδικής	χλωρίδας 90% 99,999%
Χρόνος	που	απαιτείται 40-60	sec 20-30	sec
Κίνδυνος	 για	 επιμόλυν-
ση	από	το	σαπούνι Ναι Όχι

Προσβασιμότητα
Περιορισμένη	

(νιπτήρες)
Απεριόρι-

στη
Επιπλέον	ανάγκη	σε	υλι-
κό	(χειροπετσέτες) Ναι Όχι
Συντήρηση	εξοπλισμού Ναι Όχι

Συνολικά	τα	μη	υδατικά	αλκοολούχα	διαλύματα	έχουν:	
•	 	Εξαιρετική	αντιμικροβιακή	δράση	έναντι	Gram	+	

και	Gram	–	βακτηρίων,	έναντι	του	μυκοβακτηρι-
δίου	tuberculosis	και	πολλών	μυκήτων.

•	 	Πολύ	 καλή	 αντιμικροβιακή	 δράση	 έναντι	 ιών	
(π.χ.	Ηπατίτιδας	Β,	C)

•	 	Μικρότερη	ή	κυμαινόμενη	δράση	έναντι	νοροϊών
•	 	Καθόλου	 δραστικότητα	 έναντι	 των	 σπόρων	

βακτηρίων	όπως	το	C.	difficile.
Παράγοντες	που	επηρεάζουν	την	αποτελεσματικό-

τητα	του	μέτρου	είναι,	εκτός	από	τα	ειδικά	συστατικά	
του	 διαλύματος,	 η	 διάρκεια	 επαφής	 με	 το	προϊόν,	 η	
ποσότητα	του	προϊόντος	που	χρησιμοποιείται	και	 η	
σωστή	τεχνική.

Τα	αντιμικροβιακά	σαπούνια	δεν	είναι	απαραίτη-
το	να	χρησιμοποιούνται	στην	καθημερινή	πρακτική.	Το	
απλό	σαπούνι	δρα	μέσω	της	μηχανικής	απομάκρυν-
σης	 των	 μικροοργανισμών,	 δεν	 έχει	 αντιμικροβιακές	
ιδιότητες,	είναι	όμως	αποτελεσματικό	για	το	πλύσιμο	
των	χεριών	που	είναι	εμφανώς	λερωμένα.	

Όταν	 υπάρχει	 υποψία	 για	 αποικισμό	 ή	 λοίμωξη	
ασθενούς	με	C.difficile	τα	αλκοολούχα	διαλύματα	από	
μόνα	τους	δεν	είναι	αποτελεσματικά.	Είναι	δραστικά	
για	 την	 απομάκρυνση	 των	 βλαστικών	 μορφών	 του	
κλωστηριδίου	 αλλά	 όχι	 για	 την	 απομάκρυνση	 των	
σπόρων	 που	 αυτές	 παράγουν.	 Άρα	 σε	 περίπτωση	
που	 υπάρχει	 υποψία	 ή	 επιβεβαιωμένο	 περιστατικό	
ασθενούς	 με	 C.difficile	 επιβάλλεται	 το	 πλύσιμο	 των	
χεριών	με	νερό	και	σαπούνι	και	όχι	η	χρήση	μη	υδατι-
κού	αλκοολούχου	διαλύματος.

Υγιεινή	των	χεριών.	Εφαρμόζουμε	υγιεινή	των	χεριών	και	αν	όχι	γιατί;
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Ο	 σωστός	 τρόπος	 εφαρμογής	 Υγιει-
νής	των	Χεριών

Η	αποτελεσματικότητα	στην	εφαρμογή	της	Υγιεινής	
των	χεριών	στηρίζεται	τόσο	στην	επιλογή	του	κατάλ-
ληλου	αντισηπτικού	 όσο	 και	 στην	 εφαρμογή	 της	 κα-
τάλληλης	τεχνικής.	Ακατάλληλη	τεχνική	μπορεί	να	είναι	
ο	κύριος	λόγος	αποτυχίας	της	Υγιεινής	των	Χεριών	ως	
μέτρου	πρόληψης	των	Νοσοκομειακών	Λοιμώξεων.	

Η	διάρκεια	του	πλυσίματος	των	χεριών	με	νερό	και	
σαπούνι	 είναι	 40-60	 sec	 και	 απαιτεί	 τρεχούμενο	 νερό,	
σαπούνι,	χειροπετσέτες.	Σημαντικό	σημείο	 είναι	 να	 έρ-
χονται	σε	επαφή	όλες	οι	επιφάνειες	των	χειρών	με	το	
νερό	και	το	σαπούνι,	να	στεγνώνουν	καλά	τα	χέρια,	με	
έμφαση	στα	μεσοδακτύλια	διαστήματα	και	να	χρησιμο-
ποιείται	χειροπετσέτα	για	το	κλείσιμο	της	βρύσης,	προ-
κειμένου	να	μη	μολυνθεί	ξανά	το	καθαρό	χέρι.	Τέλος	δεν	
πρέπει	να	χρησιμοποιείται	πολύ	ζεστό	νερό	προκειμένου	
να	μην	έχουμε	καταστροφή	του	δέρματος.	(εικόνα	4)

Για	την	 εφαρμογή	μη	υδατικού	αλκοολούχου	δια-
λύματος	δεν	χρειάζονται	περισσότερο	από	20-30	sec.	

Η	ποσότητα	που	χρειάζεται	για	την	αποτελεσματική	
εφαρμογή	της	υγιεινής	των	χεριών	είναι	τουλάχιστον	
ένα	πάτημα	της	αντλίας	ή	τόση	ποσότητα	αντισηπτι-
κού	ώστε	να	καλύπτονται	όλες	οι	επιφάνειες	του	χε-
ριού.	(εικόνα	5).	

Όμως	μελέτες	παρατήρησης	κατέδειξαν	ότι	η	μέση	
διάρκεια	εφαρμογής	του	μέτρου	από	τους	επαγγελμα-
τίες	υγείας	κυμαίνεται	από	6.5	έως	30	sec.	(6)	Παράλ-
ληλα,	ότι	είναι	πλημμελής	και	ο	τρόπος	εφαρμογής	της	
Υγιεινής	με	αποτέλεσμα	να	μην	καλύπτεται	επαρκώς	
όλη	η	επιφάνεια	των	χεριών	και	άρα	να	μην	έχουμε	
σωστή	εφαρμογή	του	μέτρου.	

Η	 μέση	 συχνότητα	 εφαρμογής	 της	 υγιεινής	 των	
χεριών	 εξαρτάται,	 μεταξύ	άλλων,	 και	 από	 το	 χώρο	
εργασίας	 του	 επαγγελματία	 υγείας.	 Για	παράδειγμα	
επαγγελματίας	υγείας	που	εργάζεται	σε	ΜΕΘ	έχει	αυ-
ξημένο	φόρτο	εργασίας	και	περίπου	30	ευκαιρίες	για	
εφαρμογή	υγιεινής	των	χεριών	ανά	ώρα.	Όσο	αυξάνε-
ται	ο	φόρτος	εργασίας	τόσο	μειώνεται	η	συμμόρφωση	
στην	υγιεινή	των	χειρών.	(7)

Εικόνα 4. Τεχνική	πλυσίματος	των	χεριών	με	νερό	και	σαπούνι	ΠΗΓΗ:	ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
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Εικόνα 5. Τεχνική	εφαρμογής	αλκοολούχου	αντισηπτικού	ΠΗΓΗ:	ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Χειρουργική	αντισηψία	

Για	να	αποφευχθεί	η	ανάπτυξη	λοίμωξης	χειρουρ-
γικού	 τραύματος	 απαραίτητη	 μεταξύ	 άλλων	 είναι	 η	
κατάλληλη	 εφαρμογή	 υγιεινής	 των	 χεριών.	 Για	 πολ-
λές	δεκαετίες	θεωρούνταν	απαραίτητη	η	χειρουργική	
αντισηψία	διάρκειας	10	λεπτών,	ενώ	σήμερα	ο	χρόνος	
αυτός	έχει	μειωθεί	κατά	πολύ.	Τρία	με	πέντε	λεπτά	εί-
ναι	αρκετά	προκειμένου	να	είμαστε	ασφαλείς	για	χει-
ρουργική	επέμβαση,	ακολουθώντας	οπωσδήποτε	την	
κατάλληλη	 τεχνική	 (2).	 Με	 τη	 χειρουργική	 αντισηψία	

επιδιώκουμε	την	εξαφάνιση	της	παροδικής	χλωρίδας	
και	τη	μείωση	της	μόνιμης	χλωρίδας	με	την	αναστολή	
ανάπτυξης	 μικροβίων	 μέσα	 από	 τα	 αποστειρωμένα	
γάντια.

Τα	χέρια	πρέπει	να	πλένονται	με	νερό	και	αντιμι-
κροβιακό	σαπούνι	στην	αρχή	και	στο	τέλος	της	ημέ-
ρας,	 ενώ	ανάμεσα	στις	χειρουργικές	 επεμβάσεις,	 και	
εφόσον	τα	χέρια	δεν	είναι	εμφανώς	λερωμένα,	μπορεί	
να	εφαρμοστεί	υγιεινή	των	χεριών	με	μη	υδατικό	αλκο-
ολούχο	σκεύασμα,	με	έμφαση	στην	κατάλληλη	τεχνική	

Υγιεινή	των	χεριών.	Εφαρμόζουμε	υγιεινή	των	χεριών	και	αν	όχι	γιατί;
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και	με	την	κατάλληλη	ποσότητα	αντισηπτικού	παράγο-
ντα.	Αντίθετα,	αν	υπάρχει	διάτρηση	των	γαντιών	και	
άρα	επαφή	με	βιολογικά	υγρά	του	ασθενή	ή	υπόλειμμα	
ταλκ	πάνω	στα	 χέρια	 του	 επαγγελματία	 υγείας,	 τα	
χέρια	πρέπει	να	πλυθούν	με	σαπούνι	και	νερό	μετά	
την	αφαίρεση	των	αποστειρωμένων	γαντιών.

Παράγοντες	που	επηρεάζουν	τη	συμ-
μόρφωση	στην	υγιεινή	των	χεριών

Παρά	 τις	 εκτενείς	 οδηγίες	 από	 έγκυρους	 διεθνείς	
οργανισμούς,	 παρά	 τις	 αποδείξεις	 από	 μελέτες	 πα-
ρατήρησης	 για	 την	 αποτελεσματικότητα	 της	 Υγιεινής	
των	χεριών	στην	πρόληψη	μετάδοσης	νοσοκομειακών	
παθογόνων	 μικροοργανισμών,	 η	 συμμόρφωση	 των	
επαγγελματιών	υγείας	παραμένει	αρκετά	χαμηλή.	Κυ-
μαίνεται	από	5%	έως	89%	με	μέσο	όρο	το	38.7%.	(2)	Προ-
ηγμένα	συστήματα	υγείας,	σε	ανεπτυγμένες	χώρες,	με	
αρκετούς	ανθρώπινους	και	οικονομικούς	πόρους	έχουν	
υψηλά	ποσοστά	συμμόρφωσης.	Αντίθετα	σε	αναπτυσ-
σόμενες	χώρες,	σε	χώρες	που	δεν	 έχουν	 εφαρμοστεί	
συστηματικές	παρεμβάσεις	 ή	 που	 έχουν	 ένδεια	 οικο-
νομικών	πόρων	παρουσιάζονται	συνήθως	τα	χαμηλό-
τερα	ποσοστά	συμμόρφωσης	στην	Υγιεινή	των	χεριών.

Αίτια
•	 	Μεγάλος	 φόρτος	 εργασίας	 –	 όσο	 πιο	 έντονη	

η	 εργασία	 τόσο	 μικρότερη	 η	 πιθανότητα	 για	
εφαρμογή	της	Υγιεινής	των	Χεριών

•	 	Έλλειψη	χρόνου	–	«Δεν	υπάρχει	αρκετός	χρό-
νος	για	να	πλύνω	τα	χέρια	μου»

•	 	«Τα	 χέρια	 μου	 δεν	 είναι	 εμφανώς	 λερωμένα»	
–	 Τα	 μικρόβια	 υπάρχουν	ακόμα	 κι	 αν	 δεν	 τα	
βλέπουμε

•	 	Προβλήματα	με	τον	ερεθισμό	των	χεριών	από	τη	
χρήση	των	προϊόντων	–	ξηροδερμία,	φαγούρα	

•	 	Περιορισμένες	υποδομές	–	αν	δεν	υπάρχει	εύ-
κολη	πρόσβαση	σε	νιπτήρα	ή	αλκοολούχο	διά-
λυμα,	η	συμμόρφωση	είναι	πολύ	χαμηλή.

Ορισμένες	κατηγορίες	επαγγελματιών	υγείας	φαί-
νεται	να	έχουν	χαμηλότερη	συμμόρφωση	στις	οδηγίες	
σχετικά	με	την	Υγιεινή	των	Χεριών.	Έτσι	ο	γιατρός,	ο	
βοηθός	νοσηλευτής,	ο	φυσιοθεραπευτής,	ο	τεχνολόγος	
εφαρμόζουν	σε	μικρότερο	ποσοστό	Υγιεινή	των	Χερι-
ών.	Επίσης	η	εργασία	σε	Μονάδα	Εντατικής	Θεραπείας,	
στο	Τμήμα	Επειγόντων	Περιστατικών,	σε	χειρουργικό	
ή	 σε	 αναισθησιολογικό	 τμήμα	 λειτουργεί	 ανασταλτι-
κά.	 Η	 έλλειψη	 υποδομών	 και	 εξοπλισμού,	 όπως	 για	
παράδειγμα	 αυτόματων	 νιπτήρων	 ή	 χειροπετσετών	
καθιστά	την	 εφαρμογή	της	Υγιεινής	 των	χεριών	δυ-
σχερή.	(Πίνακας	2).	

Πίνακας 2.  Αίτια	χαμηλής	συμμόρφωσης	στην	 εφαρ-
μογή	 Υγιεινής	 των	 χεριών	 μεταξύ	 των	
επαγγελματιών	υγείας

Παράγοντες	από	μελέτες	
παρατήρησης

Παράγοντες	που	αναφέρουν	
οι	επαγγελματίες	υγείας

Ανδρικό	φύλο Έλλειψη	χρόνου	λόγω	δύσ-	
κολων	συνθηκών	εργασίας

Ιατρός,	βοηθός	νοσηλευτή,	
φυσιοθεραπευτής,	τεχνο-
λόγος

Έλλειψη	προσωπικού	(κακή	
αναλογία	ασθενών/	επαγ-
γελματιών	υγείας)

Εργασία	σε	ΜΕΘ,	σε	ΤΕΠ,	σε	
αναισθησιολογικό	τμήμα

Έλλειψη	σαπουνιού,	χειροπε-
τσετών

Εργασία	κατά	τη	διάρκεια	
της	βδομάδας

Δυσκολία	πρόσβασης	σε	
νιπτήρα	ή	σε	αλκοολούχο	
διάλυμα

Χρήση	μέτρων	ατομικής	
προστασίας	(ιδίως	γαντιών)

Πεποίθηση	ότι	τα	γάντια	
εξασφαλίζουν	τη	μη	μετάδο-
ση	παθογόνων

Επαφή	μόνο	με	το	περιβάλ-
λον	του	ασθενή

Τα	προϊόντα	προκαλούν	ξη-
ροδερμία	των	χεριών

Διάρκεια	επαφής	<	από	2	
λεπτά

Έλλειψη	γνώσεων	σχετικά	με	
το	πότε	πρέπει	να	πλένουμε	
τα	χέρια	μας

Η	 χρήση	 γαντιών	 μειώνει	 τη	 συμμόρφωση	 στην	
υγιεινή	 των	 χεριών.	 (8)	Μάλιστα	πρόσφατα	 δημοσι-
ευμένη	έρευνα	καταδεικνύει	ότι	όχι	μόνο	μειώνεται	η	
συμμόρφωση	αλλά	δεν	ακολουθούνται	σωστά	και	οι	
σχετικές	οδηγίες	για	τη	χρήση	γαντιών.	Η	πεποίθηση	
ότι	 τα	 γάντια	 μας	 προφυλάσσουν	 από	 τη	 μετάδο-
ση	παθογόνων	μικροοργανισμών,	είναι	εσφαλμένη.	Η	
εφαρμογή	υγιεινής	των	χεριών	είναι	επιβεβλημένη	και	
μετά	την	αφαίρεση	των	γαντιών.

Οι	επαγγελματίες	υγείας	συχνά	δηλώνουν	ότι	πλέ-
νουν	τα	χέρια	τους	περισσότερο	για	δική	τους	προ-
στασία	και	λιγότερο	για	την	προστασία	των	ασθενών	
που	νοσηλεύουν.	Έτσι	έρευνες	σχετικά	με	τη	συμμόρ-
φωση	 στην	 Υγιεινή	 των	 χεριών	 δείχνουν	 ότι	 το	 με-
γαλύτερο	ποσοστό	συμμόρφωσης	καταγράφεται	μετά	
από	την	επαφή	με	τον	ασθενή.	(9)

Το	 επίπεδο	 γνώσεων	 των	 επαγγελματιών	 υγεί-
ας	 φαίνεται	 ότι	 είναι	 αντιστρόφως	 ανάλογο	 με	 τη	
συμμόρφωση.	 Επαγγελματίες	 υγείας	 με	 υψηλότερο	
επίπεδο	 γνώσεων	 πλένουν	 λιγότερο	 συχνά	 τα	 χέ-
ρια	τους.(10)	Αντίθετα,	η	ύπαρξη	«θετικών»	μοντέλων	
και	συμπεριφορών	από	υψηλόβαθμους	στην	ιεραρχία	
επαγγελματίες	υγείας,	φαίνεται	να	αυξάνει	τα	ποσο-
στά	συμμόρφωσης	στην	υγιεινή	των	χεριών.(11)

Υπάρχουν	 αρκετές	 παρεμβάσεις,	 οι	 οποίες,	 όταν	
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εφαρμόστηκαν,	 είχαν	 μεγαλύτερη	 αποτελεσματικό-
τητα	 και	 βελτίωσαν	 τα	 ποσοστά	 συμμόρφωσης	 των	
επαγγελματιών	 υγείας.	 Η	 τοποθέτηση	 περισσότερων	
νιπτήρων	 για	 εύκολη	πρόσβαση,	 η	 χρήση	 αυτόματων	
νιπτήρων,	η	καθιέρωση	των	μη	υδατικών	αλκοολούχων	
διαλυμάτων,	τα	εκπαιδευτικά	μαθήματα,	οι	αφίσες	που	
προτρέπουν	για	εφαρμογή	της	υγιεινής	των	χεριών,	η	
επίδειξη	του	τρόπου	πλυσίματος	των	χεριών	και	άλλα	
μέτρα	φαίνεται	 να	 βελτιώνουν	 ικανοποιητικά	 τα	πο-
σοστά	 συμμόρφωσης.	 Παράλληλα	 η	 ανοικτή	 παρατή-
ρηση	 κατά	 τη	 διάρκεια	 εκτέλεσης	 των	 εργασιών	 του	
επαγγελματία	 υγείας	 και	 η	 επιτόπου	 διόρθωση	 της	
διαδικασίας	σε	περίπτωση	 μη	 εφαρμογής	 του	 μέτρου	
έχουν	αποδειχθεί	με	έρευνες	ότι	αύξησαν	τα	ποσοστά	
συμμόρφωσης.	Τέλος	η	ανατροφοδότηση	των	επαγγελ-
ματιών	υγείας	(feedback)	με	στοιχεία	που	συλλέχθησαν	
από	 μελέτες	 παρατήρησης	 σχετικά	 με	 τη	 συχνότητα	
εφαρμογής	του	μέτρου	φαίνεται,	να	είναι	το	πιο	αποτε-
λεσματικό	μέτρο	που	ενεργοποιεί	τους	επαγγελματίες	
υγείας	και	αυξάνει	κατακόρυφα	τη	συμμόρφωσή	τους.

Ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 κατά	 την	
εφαρμογή	υγιεινής	των	χεριών

Υπάρχουν	δύο	κύριοι	τύποι	αντίδρασης	του	δέρ-
ματος	που	σχετίζονται	με	την	υγιεινή	των	χεριών.	Η	
πρώτη	και	η	πιο	συνηθισμένη	είναι	συμπτώματα	που	
ποικίλλουν	από	απλή	ξηροδερμία,	ερεθισμό,	φαγούρα,	
ραγάδες	του	δέρματος	 έως	και	 μικρή	αιμορραγία.	Η	
δεύτερη	αντίδραση	είναι	η	αλλεργική	αντίδραση	κυρί-
ως	σε	κάποιο	από	τα	συστατικά	των	αλκοολούχων	
διαλυμάτων	και	είναι	πιο	σπάνια.

Παρά	τις	τοπικές	ή	τις	συστηματικές	αντιδράσεις,	
πρόσφατη	μελέτη	απέδειξε	ότι	τα	μη	υδατικά	αλκοο-
λούχα	διαλύματα	 είναι	 καλά	ανεκτά	 κατά	 τη	χρήση	
από	 τους	 επαγγελματίες	 υγείας	 και	 δεν	 προξενούν	
βλάβη	στο	δέρμα.	(12)

Πως	θα	αυξήσουμε	τη	συμμόρφωση;	

Στόχος	κάθε	συστήματος	υγείας	πρέπει	να	είναι	
η	αύξηση	της	συμμόρφωσης	στην	υγιεινή	των	χεριών	
με	κάθε	μέσο.	Η	εκπαίδευση	των	επαγγελματιών	υγεί-
ας	αποτελεί	τον	πρωταρχικό	τρόπο	αλλαγής	της	συ-
μπεριφοράς.	Ο	επαγγελματίας	υγείας	πρέπει	να	έχει	
ένα	κίνητρο,	πρέπει	να	γνωρίζει	γιατί	είναι	σημαντικό	
μέτρο	η	υγιεινή	των	χειρών,	πότε	και	πώς	πρέπει	να	
εφαρμόζεται.	Εναλλακτικός	τρόπος	αύξησης	της	συμ-
μόρφωσης	 είναι	 η	 ενίσχυση	 της	 θετικής	 συμπεριφο-
ράς	από	τους	ίδιους	τους	ασθενείς.	Τέλος	πρέπει	να	
υπάρχει	διοικητική	μέριμνα	από	τον	οργανισμό	υγείας	
ώστε	να	εξασφαλίζει	επαρκείς	πόρους	για	την	εφαρ-
μογή	της	υγιεινής	των	χεριών.	(13)
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SUMMARY

KALOGEROPOULOS I, KOLOFOUSI C. Digital Radiography. During the past two decades, digital radiography has 
supplanted screen-film radiography in many radiology departments. Today, manufacturers provide a variety of digital 
imaging solutions based on various detector and readout technologies. Digital detectors allow implementation of a fully 
digital picture archiving and communication system, in which images are stored digitally and are available anytime. 
Image distribution in hospitals can now be achieved electronically by means of web-based technology with no risk of 
losing images. Other advantages of digital radiography include higher patient throughput, increased dose efficiency, and 
the greater dynamic range of digital detectors with possible reduction of radiation exposure to the patient. The future 
of radiography will be digital, and it behooves radiologists to be familiar with the technical principles, image quality 
criteria, and radiation exposure issues associated with the various digital radiography systems that are currently avail-
able. Nosokomiaka Chronika Β΄, 74, Supplement, 332-337, 2012.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η ψηφιακή ακτινογραφία έχει αντικαταστήσει την απλή-ανα-
λογική ακτινογραφία σε πολλά ακτινολογικά τμήματα. Στις μέρες μας, οι κατασκευαστές προτείνουν μια ποικιλία 
ψηφιακών απεικονιστικών συστημάτων που βασίζονται σε νεότερες τεχνολογίες ανίχνευσης και καταγραφής. 
Τα ψηφιακά αυτά συστήματα επιτρέπουν την αποθήκευση και αρχειοθέτηση πλήρως ψηφιακών εικόνων, δια-
θέσιμων οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό σημαίνει πως η μεταφορά των ψηφιακών εικόνων στα νοσοκομεία μπορεί 
πλέον να γίνεται ηλεκτρονικά με μέσα διαδικτυακής τεχνολογίας χωρίς τον κίνδυνο απώλειας αυτών. Άλλα 
πλεονεκτήματα της ψηφιακής ακτινογραφίας περιλαμβάνουν το υψηλότερο συνολικό όγκο έργου (μεγαλύτερο 
αριθμό εξετάσεων), την ποιοτικότερη απόδοση για συγκεκριμένη δόση ακτινοβολίας και την πιθανή μείωση της 
έκθεσης των ασθενών στην ακτινοβολία. Το μέλλον της ακτινογραφίας είναι ψηφιακό και ως εκ τούτου κρίνεται 
αναγκαία η εξοικείωση των ακτινολόγων με τις τεχνικές αρχές λειτουργίας, τα κριτήρια ποιότητας των εικόνων 
και τα ζητήματα έκθεσης στην ακτινοβολία των ποικίλων ψηφιακών ακτινολογικών συστημάτων που είναι επί 
του παρόντος διαθέσιμα. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 332-337, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: ψηφιακή ακτινογραφία, ψηφιοποιημένη ακτινογραφία, ψηφιακοί ανιχνευτές
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι	 φυσικές	 αρχές	 της	 ψηφιακής	 ακτινογραφίας	
δε	διαφέρουν	πολύ	από	εκείνες	της	αναλογικής	ακτι-
νογραφίας.	 Ωστόσο,	 σε	 αντίθεση	 με	 την	 αναλογική	
ακτινογραφία	στην	οποία	το	φιλμ	λειτουργεί	τόσο	ως	
καταγραφικό	όσο	και	ως	αποθηκευτικό	μέσο,	οι	ψηφι-
ακοί	ανιχνευτές	χρησιμοποιούνται	μόνο	για	να	παρά-
γουν	την	εικόνα,	η	οποία	ακολούθως	αποθηκεύεται	σε	
κάποιο	ψηφιακό	μέσο.

Η	ψηφιακή	απεικόνιση	απαρτίζεται	από	4	 ξεχω-
ριστά	 στάδια:	 την	 παραγωγή,	 την	 επεξεργασία,	 την	
αρχειοθέτηση	και	την	παρουσίαση	της	εικόνας.

Ο	ψηφιακός	ανιχνευτής	 εκτίθεται	 στις	ακτίνες	 χ	
που	παράγονται	από	μια	ηλεκτρική	λυχνία.	Η	ενέργεια	
που	απορροφήθηκε	από	τον	ανιχνευτή	μετατρέπεται	
τελικά	 σε	 ηλεκτρικά	 σήματα,	 τα	 οποία	 καταγράφο-
νται,	ψηφιοποιούνται	 και	ποσοτικοποιούνται	 σε	 μια	
κλίμακα.	Αυτή	η	κλίμακα	αντιπροσωπεύει	την	ποσό-
τητα	της	ενέργειας	των	ακτίνων	χ	που	εναποτίθεται	
σε	 κάθε	ψηφιακό	τόπο	στην	προκύπτουσα	ψηφιακή	
εικόνα.	Μετά	την	παραγωγή	ακολουθεί	η	επεξεργασία	
της	εικόνας	με	την	εφαρμογή	λογισμικών,	που	οργα-
νώνουν	τις	ακατέργαστες	πληροφορίες	σε	εικόνα	με	
νόημα.

Μετά	την	τελική	επεξεργασία,	οι	εικόνες	αποστέλ-
λονται	σε	ένα	ψηφιακό	αποθηκευτικό	αρχείο.	Εκεί	κάθε	
εικόνα	συνδέεται	με	ένα	αρχείο	επικεφαλίδων	που	πε-
ριλαμβάνει	δημογραφικά	στοιχεία	των	ασθενών.

Παρότι	είναι	εφικτό	οι	ψηφιακές	εικόνες	να	τυπώ-
νονται	σε	φίλμ,	τα	πλεονεκτήματα	της	ψηφιακής	ακτι-
νογραφίας	 δεν	 αναδεικνύονται	 πλήρως	 παρά	 μόνο	
εάν	 οι	 εικόνες	 αξιολογηθούν	 ψηφιακά	 σε	 σταθμούς	
εργασίας.	 Οι	 ψηφιακές	 εικόνες	 μπορούν	 να	 τροπο-
ποιηθούν	κατά	την	ανάγνωση	με	λειτουργίες	όπως	η	
μεταβλητή	εστίαση,	η	μεγέθυνση,	η	μεταβολή	της	αντί-
θεσης	και	του	κορεσμού	και	οι	μετρήσεις	αποστάσεων	
και	γωνιών.	Εφικτή	είναι	και	η	μεταφορά	εικόνων	μέσω	
τοπικών	 δικτύων.	 Τέλος,	 οι	 ψηφιακές	 εικόνες	 και	 οι	
αντίστοιχες	 διαγνώσεις	 τους	 συνδέονται	 με	 τις	 σύ-
στοιχες	ψηφιακές	καταχωρήσεις	ασθενών	και	επιτρέ-
πουν	εύκολη	πρόσβαση	στο	διαγνωστικό	υλικό.

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Η	 ψηφιακή	 ακτινογραφία	 διακρίνεται	 στην	 CR	
(Computed	Radiography)	και	την	DR	(Direct	Radiography).	

Τα	 συστήματα	 CR	 χρησιμοποιούν	 ελάσματα	 φω-
σφόρου	για	την	αποθήκευση	της	ενέργειας	των	ακτί-
νων	χ,	η	οποία	ακολούθως	με	ξεχωριστή	διεργασία	με-

τατρέπεται	και	αποθηκεύεται	με	τη	μορφή	ηλεκτρικών	
φορτίων.	Αντιθέτως,	τα	συστήματα	DR	εξασφαλίζουν	
την	απ’	ευθείας	μετατροπή	των	ακτίνων	χ	σε	ηλεκτρι-
κά	σήματα	και	ταξινομούνται	περαιτέρω	σε	συστήματα	
άμεσης	και	συστήματα	έμμεσης	μετατροπής	αναλόγως	
του	τύπου	του	μετατροπέα	που	χρησιμοποιούν.

COMPUTED RADIOGRAPHY

Τα	συστήματα	CR	χρησιμοποιούν	ελάσματα	επικα-
λυμμένα	με	μια	επιφάνεια	φωτοευαίσθητων	κρυστάλ-
λων,	συνήθως	φωσφόρου.	Οι	κρύσταλλοι	φωσφόρου	
τοποθετούνται	 στα	 ελάσματα	 με	 άναρχη	 δομή.	 Το	
σύστημα	 αυτό	 αποτελεί	 τις	 κασέτες	φωσφόρου	 και	
αντικαθιστά	τις	συμβατικές	κασέτες.

Κατά	τη	διάρκεια	της	έκθεσης,	η	ενέργεια	των	ακτί-
νων	 χ	 απορροφάται	 και	 αποθηκεύεται	 προσωρινά	
στους	κρυστάλλους	οδηγώντας	τα	ηλεκτρόνια	αυτών	
σε	υψηλότερα	ενεργειακά	επίπεδα	(1).	Η	διεργασία	με-
τατροπής	πρέπει	να	ξεκινήσει	αμέσως	μετά	την	έκθε-
ση	καθώς	η	ποσότητα	της	αποθηκευμένης	ενέργειας	
μειώνεται	 με	 το	χρόνο.	 Έτσι,	 ακολουθεί	σάρωση	 του	
ελάσματος	με	μια	δέσμη	ακτίνων	 laser	υψηλής	 ενέρ-
γειας	 και	 συγκεκριμένου	 μήκους	 κύματος	 (flying-spot	
scanner),	οπότε	η	αποθηκευμένη	ενέργεια	απελευθερώ-
νεται	ως	εκπεμπόμενη	δέσμη	φωτός	με	μήκος	κύμα-
τος	διαφορετικό	από	εκείνο	της	δέσμης	των	ακτίνων	
laser.	Αυτή	η	δέσμη	φωτός	συγκεντρώνεται	από	τους	
φωτοπολλαπλασιαστές	και	μετατρέπεται	ψηφιακά	σε	
εικόνα	από	ειδικούς	μετατροπείς	(μετατροπείς	αναλο-
γικού	σήματος	σε	ψηφιακό)	(1).	

Η	όλη	διεργασία	μετατροπής	για	ένα	έλασμα	14x17	
ιντσών	χρειάζεται	περίπου	30-40	sec.	 Έτσι,	 ένας	μέ-
γιστος	φόρτος	εργασίας	90-120	ελασμάτων	την	ώρα	
είναι	θεωρητικά	εφικτός.

Πλεονεκτήματα:
•	 	Τα	συστήματα	CR,	όπως	και	όλα	τα	ψηφιακά	

συστήματα,	 έχουν	 ευρύ	 δυναμικό	 φάσμα	 μει-
ώνοντας	 έτσι	 τον	αριθμό	των	αποτυχημένων	
εκθέσεων	στην	ακτινοβολία.

•	 	Επειδή	 τα	 συστήματα	 CR	 έχουν	ως	 βάση	 την	
κασέτα	 μπορούν	 εύκολα	 να	 ενσωματωθούν	
στα	ήδη	υπάρχοντα	ακτινολογικά	μηχανήματα,	
είναι	ευκίνητα	και	χρησιμοποιούνται	εύκολα	σε	
εξετάσεις	κατά	κλίνη.	Είναι	έτσι	εύχρηστα	στην	
καθημέρα	πράξη.

•	 	Εάν	κάποιο	έλασμα	είναι	ελαττωματικό	μπορεί	
εύκολα	να	αντικατασταθεί	από	τον	τεχνολόγο	
χωρίς	την	ανάγκη	εξειδικευμένου	εξοπλισμού	ή	
προσωπικού.
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Μειονεκτήματα:
•	 	Η	χωρική	διακριτική	ικανότητα	στα	αποθηκευ-

τικά	ελάσματα	φωσφόρου	είναι	μικρότερη	απ’	
ότι	στα	συμβατικά	φίλμ.	Μελέτες	ωστόσο	ανα-
φέρουν	ότι	η	διαγνωστική	τους	ακρίβεια	είναι	
ανάλογη	(2-4).	

•	 	Συγκριτικά	με	τους	πιο	σύγχρονους	ψηφιακούς	
ανιχνευτές	 τα	 συστήματα	CR	 είναι	 κατώτερα	
από	άποψη	ποιότητας	εικόνας	και	διαγνωστι-
κής	ακρίβειας	(2,5).

DIRECT RADIOGRAPHY

Άμεσης	Μετατροπής:	

Η	άμεση	μετατροπή	απαιτεί	έναν	φωτοαγωγό	που	
μετατρέπει	τα	φωτόνια	ακτίνων	χ	σε	ηλεκτρικά	φορ-
τία	απελευθερώνοντας	 ηλεκτρόνια	 (6).	 Το	πιο	συχνά	
χρησιμοποιούμενο	υλικό	φωτοαγωγού	 είναι	 το	σελή-
νιο,	 το	 οποίο	 έχει	 υψηλή	 ενδογενή	 χωρική	 διακριτική	
ικανότητα.	Ως	εκ	τούτου,	η	χωρική	διακριτική	ικανότη-
τα	των	ανιχνευτών	άμεσης	μετατροπής	δεν	περιορί-
ζονται	από	το	υλικό	του	ανιχνευτή	αλλά	από	τα	μέσα	
καταγραφής	και	επεξεργασίας	που	χρησιμοποιούνται.

Τα	DR	συστήματα	άμεσης	μετατροπής	με	βάση	το	
σελήνιο	είναι	εξοπλισμένα	είτε	με	έναν	κύλινδρο σε-
ληνίου	είτε	με	έναν	επίπεδο ανιχνευτή.	Στην	πρώτη	
περίπτωση,	ένας	περιστρεφόμενος	κύλινδρος	σεληνί-
ου,	 ο	 οποίος	 έχει	 θετικό	 ηλεκτρικό	φορτίο,	 εκτίθεται	
στην	ακτινοβολία	χ.	Κατά	την	διάρκεια	 της	 έκθεσης,	
παράγεται	στην	επιφάνεια	του	κυλίνδρου	ένα	φορτίο	
ανάλογο	της	προσπίπτουσας	ακτινοβολίας	και	κατα-
γράφεται	κατά	τη	διάρκεια	της	περιστροφής	του	κυ-
λίνδρου	από	έναν	μετατροπέα	(αναλογικού	σε	ψηφια-
κό	σήμα)	(6).	Ποικίλες	κλινικές	μελέτες	έχουν	επιβεβαι-
ώσει	ότι	οι	κυλινδρικοί	ανιχνευτές	σεληνίου	εξασφα-
λίζουν	 καλή	ποιότητα	 εικόνας,	 ανώτερη	 της	 εικόνας	
που	παρέχουν	τα	συμβατικά	φίλμ	και	τα	συστήματα	
CR	(7).	Ωστόσο,	λόγω	του	μηχανικού	σχεδιασμού	τους	
προορίζονται	κατ’	εξοχήν	για	όρθια	συστήματα,	κύρια	
ακτινογραφιών	θώρακος,	και	δεν	επιτρέπουν	οποια-
δήποτε	μετακίνηση.

Μια	νεότερη	γενιά	συστημάτων	DR	άμεσης	μετα-
τροπής	χρησιμοποιούν	επίπεδους	ανιχνευτές	σεληνί-
ου.	 Αυτοί	 οι	 ανιχνευτές	 απαρτίζονται	 από	 μια	 επι-
φάνεια	 σεληνίου	 κάτωθεν	 της	 οποίας	 διατάσσεται	
μια	αντίστοιχη	σειρά	από	 λεπτές	 κρυσταλλολυχνίες	
(transistors)	 (TFTs).	 Η	 αρχή	 μετατροπής	 της	 ακτινοβο-
λίας	χ	σε	ηλεκτρικά	φορτία	είναι	όμοια	με	αυτή	που	
χρησιμοποιείται	 στους	 κυλίνδρους	 σεληνίου,	 με	 την	

εξαίρεση	ότι	τα	φορτία	εδώ	καταγράφονται	από	την	
διάταξη	των	TFTs,	οι	οποίοι	συγκεντρώνουν	και	απο-
θηκεύουν	την	ενέργεια	των	ηλεκτρονίων.

Ένα	πλεονέκτημα	 των	συστημάτων	με	 επίπεδους	
ανιχνευτές	σεληνίου	είναι	η	μεγαλύτερη	κλινική	εφαρ-
μογή	τους,	καθώς	οι	εν	λόγω	ανιχνευτές	δύναται	να	
εφαρμοσθούν	τόσο	σε	όρθια	συστήματα	θώρακα,	όσο	
και	 σε	 ακτινολογικές	 τράπεζες	 με	 αντιδιαχυτικά	 δι-
αφράγματα.	Όσον	αφορά	την	ποιότητα	εικόνας	που	
εξασφαλίζουν	τα	ανωτέρω	συστήματα,	λίγες	κλινικές	
μελέτες	έχουν	διεξαχθεί,	οι	οποίες	υποδεικνύουν	πως	
είναι	 ισάξια	 με	 αυτή	 που	 παρέχουν	 άλλοι	 επίπεδοι	
ανιχνευτές	 καθώς	 και	 οι	 κυλινδρικοί	 ανιχνευτές	σε-
ληνίου	 (7).	Μια	πολλά	υποσχόμενη	 κλινική	 εφαρμογή	
των	επίπεδων	ανιχνευτών	σεληνίου	 είναι	στο	πεδίο	
της	μαστογραφίας.

Έμμεσης	Μετατροπής	με	χρήση	CCD:

Το	CCD	είναι	ένας	φωτοευαίσθητος	αισθητήρας	για	
την	καταγραφή	εικόνων,	που	αποτελείται	από	ένα	ολο-
κληρωμένο	κύκλωμα	συνδεδεμένων	πυκνωτών.	Η	ενέρ-
γεια	της	ακτινοβολίας	χ	μετατρέπεται	σε	φώς	από	έναν	
σπινθηριστή	και	ακολούθως	καταγράφεται	από	το	CCD,	
όπου	το	φώς	μετατρέπεται	σε	ηλεκτρικά	φορτία.

Τα	εν	λόγω	συστήματα	χρησιμοποιούν	έναν	ειδικό	
δίαυλο	εκπομπής	ακτίνων	χ	από	βολφράμιο.	Ο	ασθενής	
σαρώνεται	από	μια	ευθυγραμμισμένη	δέσμη	ακτίνων	χ	
«δίκην	 βεντάλιας»,	 η	 οποία	 συνδέεται	 με	 μια	 ταυτο-
χρόνως	κινούμενη	διάταξη	ανιχνευτών	CCD	ανάλογου	
πλάτους.	 Έτσι,	 ο	 συνδυασμός	 μιας	 ευθυγραμμισμένης	
δέσμης	και	ενός	συγχρόνως	κινούμενου	ανιχνευτή	μει-
ώνει	την	επίδραση	της	σκεδάζουσας	ακτινοβολίας	στην	
εικόνα,	καθώς	το	μεγαλύτερο	ποσοστό	της	διαφεύγει	
χωρίς	να	καταγραφεί.	Επιπλέον,	η	σχετικά	χαμηλή	από-
δοση	των	συστημάτων	CCD,	η	οποία	είναι	συγκρίσιμη	
με	 εκείνη	 των	συστημάτων	CR,	αντισταθμίζεται	 λόγω	
του	μειωμένου	θορύβου	της	εικόνας	(8).

Ο	 χρόνος	 έκθεσης	 ανά	ασθενή	 είναι	περίπου	 20	
msec	και	η	διαδικασία	καταγραφής	χρειάζεται	περί-
που	1,3	sec	(9).	Τέλος,	λόγω	της	ανάγκης	για	σταθερή	
εγκατάσταση	τα	συστήματα	έμμεσης	μετατροπής	CCD	
ενδείκνυνται	 για	 ακτινογραφία	 θώρακος	 και	 κυρίως	
για	μαστογραφία	και	οδοντιατρική	ακτινογραφία.

Έμμεσης	Μετατροπής	με	χρήση	επίπε-
δου	ανιχνευτή	(Flat-Panel	Detector):

Τα	συστήματα	αυτά	απαρτίζονται	από	έναν	σπιν-
θηριστή,	ένα	κύκλωμα	φωτοδιοδίων	από	άμορφο	πυ-

Ψηφιακή	ακτινογραφία
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ρίτιο	και	μια	σειρά	TFTs.	Όταν	τα	φωτόνια	της	ακτινο-
βολίας	χ	προσπίπτουν	στον	σπινθηριστή,	εκπέμπεται	
ορατό	φώς	με	ενέργεια	ανάλογη	της	προσπίπτουσας,	
η	οποία	ακολούθως	προσλαμβάνεται	από	τα	φωτοδι-
όδια	και	μετατρέπεται	σε	ηλεκτρικά	φορτία.	Τα	φορτία	
αυτά	τελικά	καταγράφονται	από	τη	σειρά	των	TFΤs.

Οι	σπινθηριστές	αποτελούνται	συνήθως	από	CsI	
ή	Gd2O2S.	Οι	 κρύσταλλοι	Gd2O2S	 είναι	 άναρχα	 το-
ποθετημένοι	 μέσα	σε	συνδετικό	 υλικό,	 έχοντας	 δομή	
ανάλογη	των	κρυστάλλων	φωσφόρου.

Το	πλεονέκτημα	των	σπινθηριστών	με	βάση	το	CsI	
είναι	 ότι	 οι	 κρύσταλλοι	 μπορούν	 να	 λάβουν	 σχήμα	
βελονών,	εύρους	μόλις	5-10	μm,	και	να	διαταχθούν	κά-
θετα	στην	επιφάνεια	του	ανιχνευτή.	Αυτή	η	δομή	των	
κρυστάλλων	μειώνει	τη	διάχυση	του	φωτός	εντός	του	
σπινθηριστή	(10).	Ως	αποτέλεσμα,	μπορούν	να	χρησι-
μοποιηθούν	παχύτερα	 επιφάνειες	σπινθηριστών	και	
ως	εκ	τούτου	να	αυξηθεί	η	ένταση	του	εκπεμπόμενου	
φωτός,	κάτι	που	συνεπάγεται	καλύτερες	οπτικές	ιδι-
ότητες	και	υψηλότερη	απόδοση	(11).

Ένα	επιπλέον	πλεονέκτημα	των	επίπεδων	ανιχνευ-
τών	είναι	το	μικρό	τους	μέγεθος	που	επιτρέπει	χρήση	
σε	ήδη	υπάρχοντα	ακτινολογικά	τραπέζια	και	όρθια	
συστήματα	 θώρακα.	 Λόγω	 του	 ότι	 οι	 επίπεδοι	 ανι-
χνευτές	με	βάση	το	CsI	είναι	ιδιαίτερα	ευαίσθητοι	στο	
μηχανικό	φορτίο	λόγω	της	λεπτής	δομής	τους,	αυτά	
τα	συστήματα	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	μόνο	σε	
σταθερές	 εγκαταστάσεις,	 οπότε	 στερούνται	 τη	 δυ-
νατότητα	μετακίνησης.	Αντιθέτως,	κινητά	συστήματα	
επίπεδων	ανιχνευτών	χρησιμοποιούν	σπινθηριστές	με	
βάση	το	Gd2O2S,	οι	οποίοι	είναι	ανθεκτικοί	στο	μηχα-
νικό	φορτίο	όπως	οι	κρύσταλλοι	φωσφόρου	(12).	Από	
την	άλλη	πλευρά,	οποιαδήποτε	ελαττώματα	εμφανί-
ζονται	στους	ανιχνευτές	επάγουν	βλάβη	σε	ολόκληρο	
το	απεικονιστικό	σύστημα,	με	αποτέλεσμα	οι	συσκευ-
ές	έκτακτης	ανάγκης	να	είναι	απαραίτητες.

Η	παραγωγή	της	εικόνας	με	τους	επίπεδους	ανι-
χνευτές	θεωρείται	μια	διεργασία,	σχεδόν	σε	πραγμα-
τικό	 χρόνο,	 καθώς	 το	 διάστημα	 μεταξύ	 έκθεσης	 και	
αποτύπωσης	της	εικόνας	είναι	μικρότερο	των	10	sec.	
Επομένως,	 αυτά	 τα	 συστήματα	 είναι	 ιδιαίτερα	 πα-
ραγωγικά	 οπότε	περισσότεροι	 ασθενείς	 δύναται	 να	
εξετασθούν	στον	ίδιο	χρόνο	συγκριτικά	με	άλλες	ακτι-
νογραφικές	συσκευές.

Πολλές	 μελέτες	 συγκρίνοντας	 τους	 επίπεδους	
ανιχνευτές	 των	 συστημάτων	 DR	 με	 τα	 συμβατικά	
φίλμ,	 τις	 πλάκες	 φωσφόρου	 και	 άλλους	 ψηφιακούς	
ανιχνευτές	έχουν	αναδείξει	πως	οι	επίπεδοι	ανιχνευ-
τές	παρέχουν	καλύτερη	ποιότητα	εικόνας	από	όλους	

τους	 ψηφιακούς	 ανιχνευτές	 και	 μέχρι	 στιγμής	 είναι	
ανώτεροι	των	συμβατικών	φιλμ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μετά	την	έκθεση	και	την	καταγραφή,	τα	στοιχεία	
της	εικόνας	πρέπει	να	επεξεργαστούν	για	την	απει-
κόνιση	στον	υπολογιστή.	Αυτή	 η	διεργασία	αποτελεί	
ένα	από	τα	κύρια	χαρακτηριστικά	της	ψηφιακής	ακτι-
νογραφίας,	καθώς	επηρεάζει	καθοριστικά	τον	τρόπο	
που	απεικονίζεται	η	εικόνα	στον	ακτινολόγο	(13).	

Η	επεξεργασία	της	εικόνας	χρησιμοποιείται	για	τη	
βελτίωση	 της	 ποιότητάς	 της	 μειώνοντας	 το	 θόρυβο,	
απομονώνοντας	τα	τεχνικά	artifact	και	βελτιώνοντας	
την	αντίθεσή	της.	Η	χωρική	διακριτική	ικανότητα,	η	δυ-
νατότητα	δηλαδή	να	διακρίνεται	η	έκταση	και	το	σχήμα	
των	χαρακτηριστικών	της	εικόνας,	δεν	μπορεί	να	επη-
ρεαστεί	 από	 το	 λογισμικό	 επεξεργασίας	 παρά	 μόνο	
από	τις	τεχνικές	παραμέτρους	του	ανιχνευτή	(π.χ	το	
μέγεθος	των	pixels).	Ωστόσο,	με	τη	βελτιστοποίηση	των	
τεχνικών	επεξεργασίας,	η	ανεπαρκής	χωρική	διακριτι-
κή	ικανότητα	μπορεί	να	αντισταθμιστεί	(13).

Η	αλλαγή	των	χαρακτηριστικών	της	επεξεργασίας	
στις	ψηφιακές	εικόνες	δεν	είναι	απλή.	Όταν	ένα	χαρα-
κτηριστικό	 βελτιώνεται,	 άλλα	 μπορεί	 να	 υποβαθμίζο-
νται,	με	αποτέλεσμα	ακουσίως	να	επέρχεται	επικάλυψη	
διαγνωστικά	 σχετικών	 στοιχείων.	 Συμπερασματικά,	 η	
επεξεργασία	των	εικόνων	πρέπει	να	βελτιώνεται	ξεχω-
ριστά	για	κάθε	ψηφιακό	σύστημα	ακτινογραφίας,	όπως	
επίσης	οι	αλγόριθμοι	επεξεργασίας	πρέπει	να	προσαρ-
μόζονται	για	κάθε	ανατομική	περιοχή,	που	σημαίνει	ότι	
για	παράδειγμα	 διαφορετικά	πρωτόκολλα	πρέπει	 να	
χρησιμοποιούνται	για	την	πλάγια	και	διαφορετικά	για	
την	οπισθοπρόσθια	ακτινογραφία	θώρακος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

•	 	Οι	ψηφιακές	εικόνες	απαρτίζονται	από	επιμέ-
ρους	στοιχεία,	τα	λεγόμενα	pixels.	

•	 	Η	δισδιάστατη	συνάθροιση	των	pixels	στην	ει-
κόνα	αποτελεί	τη	μήτρα,	η	οποία	συνήθως	πε-
ριγράφεται	σαν	μήκος	(σε	pixels)	επί	πλάτος	(σε	
pixels).

•	 	Η	 μέγιστη	 χωρική	 διακριτική	 ικανότητα	 που	
μπορεί	να	επιτευχθεί	καθορίζεται	από	το	μέγε-
θος	των	pixels	ή	της	μήτρας.	Όσο	πιο	μικρό	είναι	
το	μέγεθος	των	pixels	 (ή	όσο	μεγαλύτερο	είναι	
το	μέγεθος	της	μήτρας)	τόσο	μεγαλύτερη	είναι	η	
χωρική	διακριτική	ικανότητα	της	εικόνας.

•	 	Aύξηση	της	ακτινοβολίας	που	εφαρμόζεται	στον	
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ανιχνευτή	δε	βελτιώνει	τη	μέγιστη	χωρική	δια-
κριτική	ικανότητα.	Από	την	άλλη	πλευρά,	η	διά-
χυση	φωτονίων	στον	ανιχνευτή	την	επηρεάζει.	
Επομένως,	 η	 ενδογενής	χωρική	 διακριτική	 ικα-
νότητα	 στους	 ανιχνευτές	 άμεσης	 μετατροπής	
με	βάση	το	σελήνιο	είναι	υψηλότερη	από	εκείνη	
των	 ανιχνευτών	 έμμεσης	 μετατροπής.	 Επίσης,	
οι	 σπινθηριστές	 με	 δομημένους	 κρυστάλλους	
υπερτερούν	έναντι	εκείνων	με	άναρχα	τοποθε-
τημένους	κρυστάλλους.

•	 	Το	μέγεθος	του	ανιχνευτή	καθορίζει	εάν	αυτός	
είναι	 κατάλληλος	 για	 όλες	 τις	 κλινικές	 εφαρ-
μογές.	 Για	 την	 ακτινογραφία	 θώρακος	 χρειά-
ζονται	μεγαλύτεροι	ανιχνευτές	απ’	ότι	για	τις	
ακτινογραφίες	άκρων.	Στις	συμβατικές	ακτινο-
γραφίες	αυτήν	την	παράμετρο	εξυπηρετούσαν	
τα	διαφορετικά	μεγέθη	κασετών.	

•	 	Το	δυναμικό	φάσμα	αντιπροσωπεύει	το	φάσμα	
των	 σημάτων	 που	 καταγράφει	 ο	 ανιχνευτής	
όταν	εκτίθεται	στις	ακτίνες	χ	 (14).	Στα	συμβα-
τικά	 φίλμ,	 η	 καμπύλη	 διαβάθμισης	 των	 σημά-
των	έχει	σχήμα	S	με	στενό	 εύρος	έκθεσης	για	
την	καλή	αμαύρωση	του	φίλμ.	Έτσι,	το	φίλμ	έχει	
χαμηλή	ανοχή	για	εκθέσεις	υψηλότερες	ή	μικρό-
τερες	των	απαιτούμενων	με	αποτέλεσμα	απο-
τυχημένες	 λήψεις	 και	 εικόνες	 χαμηλής	ποιότη-
τας.	Στους	δυναμικούς	ανιχνευτές,	το	δυναμικό	
φάσμα	είναι	το	φάσμα	έκθεσης	στην	ακτινοβο-
λία	χ	ώστε	να	προκύψει	μια	εικόνα	με	νόημα.	
Οι	 δυναμικοί	 ανιχνευτές	 έχουν	 ευρύτερο	 και	
γραμμικό	φάσμα,	το	οποίο	στην	κλινική	πράξη	
ουσιαστικά	περιορίζει	τον	κίνδυνο	των	αποτυ-
χημένων	 εκθέσεων.	 Ένα	 επιπλέον	 θετικό	 στοι-
χείο	του	ευρέως	δυναμικού	φάσματος	είναι	ότι	
διαφορές	απορρόφησης	μεταξύ	συγκεκριμένων	
ιστών	(πχ.	οστού	έναντι	μαλακών	μορίων)	μπο-
ρούν	να	απεικονισθούν	σε	μία	εικόνα	χωρίς	την	
ανάγκη	 επιπρόσθετων	 λήψεων.	 Από	 την	 άλλη	
πλευρά,	επειδή	η	ικανότητα	ανίχνευσης	αυξάνε-
ται	αναλογικά	με	την	έκθεση	στην	ακτινοβολία	
πρέπει	να	υπάρχει	μέριμνα	ώστε	να	μην	υπερε-
κτίθενται	οι	ασθενείς	στην	ακτινοβολία.

ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Γενικά,	η	υψηλότερη	απόδοση	των	ψηφιακών	ανι-
χνευτών	συγκριτικά	με	τα	συμβατικά	φίλμ	υποδηλώ-
νει	πως,	εκτός	από	καλύτερης	ποιότητας	εικόνες,	οι	
ψηφιακοί	ανιχνευτές	παρέχουν	τη	δυνατότητα	ουσια-
στικής	μείωσης	της	έκθεσης	των	ασθενών	στην	ακτι-

νοβολία	χωρίς	αντίστοιχη	μείωση	στην	ποιότητά	τους.	
Τα	 τελευταία	 χρόνια	 γίνονται	 πολλές	 προσπάθειες	
για	τη	βελτίωση	τόσο	της	ποιότητας	της	εικόνας	όσο	
και	της	έκθεσης	στην	ψηφιακή	ακτινογραφία.

Αρκετές	μελέτες	έχουν	αποδείξει	πως	για	την	ανά-
δειξη	των	ίδιων	ανατομικών	λεπτομεριών	σε	ποικίλα	
κλινικά	πεδία,	 το	 μικρότερο	ποσοστό	ακτινοβόλησης	
απαιτείται	 με	 τους	 επίπεδους	 ανιχνευτές	 συγκριτι-
κά	 με	 τα	 αποθηκευτικά	 συστήματα	 φωσφόρου	 και	
τα	συμβατικά	φίλμ.	Στις	περισσότερες	από	αυτές	τις	
μελέτες	οι	επίπεδοι	ανιχνευτές	έμμεσης	ψηφιακής	με-
τατροπής	ανέδειξαν	την	μικρότερη	απαιτούμενη	δόση	
ακτινοβολίας,	ανεξαρτήτως	κλινικού	πεδίου	και	ακο-
λουθούν	άλλα	συστήματα	DR	όπως	οι	κύλινδροι	σελη-
νίου	και	τα	συστήματα	με	χρήση	CCD.

Παρόλο	που	οι	περισσότερες	από	τις	μελέτες	συμ-
φωνούν	στην	σειρά	κατάταξης	των	συστημάτων	όσον	
αφορά	τη	μείωση	της	 έκθεσης,	 το	συνολικό	ποσοστό	
της	προτεινόμενης	μείωσης	ποικίλει	δραματικά	(15).	Το	
αποτέλεσμα	 είναι	 η	 αδυναμία	 διαμόρφωσης	 γενικών	
συστάσεων	 για	 τις	 κατάλληλες	 δόσεις	 ακτινοβολίας	
σε	 συγκεκριμένες	 κλινικές	 ενδείξεις.	 Συμπερασματικά,	
η	μείωση	της	έκθεσης	στην	ψηφιακή	ακτινογραφία	με	
επίπεδο	ανιχνευτή	είναι	εφικτή	σε	κάποιο	βαθμό,	ανε-
ξαρτήτως	 της	 ανατομικής	 περιοχής	 και	 της	 κλινικής	
περίστασης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Τα	άλματα	της	τεχνολογίας	τις	τελευταίες	δεκα-
ετίες	έχουν	συμβάλει	σημαντικά	στην	παραγωγή	πιο	
εξελιγμένων	συστημάτων	στην	ψηφιακή	απεικόνιση	με	
καλύτερες	 ιδιότητες	 για	 τη	 βελτίωση	 της	 ποιότητας	
της	εικόνας,	τη	μείωση	της	δόσης	ακτινοβόλησης	και	
την	ευκολότερη	χρήση	τους.

Διερευνούνται	 νέα	 αποθηκευτικά	 ελάσματα	 φω-
σφόρου	και	συστήματα	σάρωσης	για	χρήση	στην	CR.	
Αυτοί	οι	κρύσταλλοι	φωσφόρου	έχουν	σχήμα	βελόνας	
και	είναι	δομημένοι	κάθετα	στην	επιφάνεια	του	ελά-
σματος	πάνω	σε	υπόστρωμα	από	γυαλί	ή	αλουμίνιο,	
χωρίς	συνδετικό	υλικό	ανάμεσά	τους	(16).	Αυτή	η	στε-
νά	 συγκροτημένη	 δόμηση	 των	 κρυστάλλων	 εξασφα-
λίζει	 μείωση	 του	 μεγέθους	 των	 pixels	 και	 επομένως	
μεγαλύτερη	διακριτική	ικανότητα,	ανάλογη	των	ψηφι-
ακών	συστημάτων	έμμεσης	μετατροπής	με	επίπεδους	
ανιχνευτές.	Επίσης,	οι	εικόνες	σαρώνονται	ανά	γραμ-
μή	σε	αυτά	τα	συστήματα	με	αποτέλεσμα	να	επιτυγ-
χάνονται	μικρότεροι	χρόνοι	σάρωσης.

Επιπλέον,	με	την	εισαγωγή	φορητών	συσκευών,	τα	
συστήματα	με	επίπεδους	ανιχνευτές	θα	είναι	πιο	εύ-

Ψηφιακή	ακτινογραφία
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κολα	στη	χρήση	και	πιθανά	ίσως	αντικαταστήσουν	τα	
συστήματα	CR	 (12).	Ωστόσο,	 η	ποιότητα	 της	 εικόνας	
που	παρέχουν	αυτά	τα	φορητά	συστήματα	είναι	ένα	
θέμα	που	χρειάζεται	ακόμη	διερεύνηση	και	σύγκριση	
με	την	αντίστοιχη	ποιότητα	που	εξασφαλίζουν	τα	συ-
στήματα	φωσφόρου.

Μια	άλλη	υποσχόμενη	εφαρμογή	είναι	η	χρήση	δυ-
ναμικών	 επίπεδων	ανιχνευτών	στην	ακτινοσκόπηση,	
για	βελτιωμένη	ποιότητα	εικόνας	(14).	Η	πρόοδος	των	
ανιχνευτών	στην	αναλογία	σήματος	–	θορύβου	μπο-
ρεί	 επίσης	 να	συμβάλλει	στην	ποιότητα	της	 εικόνας	
και	 τη	 μείωση	 της	 έκθεσης	 στην	 ακτινοβολία.	 Τέλος,	
η	αρχιτεκτονική	των	επιφανειών	καταγραφής	μπορεί	
να	βελτιωθεί	για	τη	μείωση	τόσο	του	μεγέθους	των	
κυκλωμάτων	όσο	και	των	pixels.

Το μέλλον της ακτινογραφίας είναι ψηφιακό και 
επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον των ακτινολόγων. 
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SUMMARY

MANTZOROU A. Digital mammography. Mammography is a well-established screening tool and screening has been 
shown to reduce breast cancer mortality due to earlier detection. To date screen-film mammography (SFM) has been 
the reference standard in breast cancer screening programs.However, it also has a number of limitations, a fact that has 
encouraged investigation of full field digital mammography (FFDM) as a possible alternative. Finally, after gaining approval 
from US FDA in 2000 and the development, until today, of 5 different system types, FFDM has been increasingly replacing 
SFM, because of its many advantages over SFM, including the ability to manipulate images after acquisition, elimination of 
film processing and the more efficient use of CAD and telemammography. Of course, there were initial concerns about 
the sensitivity of FFDM for cancer detection, compared with SFM, but experimental studies have shown impro- ved image 
quality and some recent large-scale clinical studies suggest that FFDM is at least as good as SFM in population-based 
screening practice and more accurate than SFM in special subgroups such as women younger than 50years, with dense 
breast, pre-or perimenopausally. Also these studies have shown a lower glandular dose in FFDM and despite small dif-
ferences in breast compression force less discomfort, due to decrease in overall exam time with FFDM. Finally FFDM can 
greatly fascilitate new applications as contrast-enhanced FFDM, tomosynthesis and CAD, with the potential of improving 
the capabilities of the method. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 338-344, 2012.

Key words: screen-film mammography, digital mammography, breast cancer,screening, CAD,tomosynthesis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μαστογραφία αποτελεί ένα καθιερωμένο εργαλείο προληπτικού ελέγχου, ενώ έχει αποδειχτεί ότι ο προληπτι-
κός έλεγχος μειώνει την θνητότητα από τον καρκίνο του μαστού λόγω πλέον πρώιμης διάγνωσης. Μέχρι σήμερα 
η Κλασσική μαστογραφία (ΚΜ) αποτέλεσε την μέθοδο αναφοράς για τα προ- γράμματα προληπτικού ελέγχου 
του καρκίνου του μαστού. Παρόλα αυτά η ΚΜ έχει επίσης ένα αριθμό περιορισμών, γεγονός που ενθάρυνε την 
έρευνα γιά την ψηφιακή μαστογραφία (ΨΜ) ως εναλλακτικής μεθόδου. Τελικά, μετά την έγκριση από την FDA των 
Ηνωμένων Πολιτειών το 2000 και την ανάπτυξη μέχρι σήμερα 5 διαφορετικών συστημάτων, η ΨΜ αντικαθιστά 
ολοένα και περισσότερο την ΚΜ, λόγω των αρκετών πλεονεκτημάτων της, όπως η δυνατότητα διαχείρισης της 
εικόνας μετά την λήψη αυτής, η κατάργηση της διαδικασίας εμφάνισης και η αποτελεσματικότερη χρήση μεθόδων 
όπως η Υπολογιστικά Υποβοηθούμενη Διάγνωση (ΥΥΔ) και η τηλεδιάγνωση. Βεβαίως υπήρξαν αμφιβολίες αρχικά 
ως προς την ευαισθησία της ΨΜ, αλλά πειραματικές μελέτες κατέδειξαν αυξημένη ποιότητα εικόνας, ενώ ορισμένες 
πρόσφατες μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η ΨΜ είναι το ίδιο τουλάχιστον καλή με την ΚΜ στον 
προληπτικό έλεγχο του γενικού πληθυσμού και πλέον αξιόπιστη σε ειδικές ομάδες, όπως γυναίκες μικρότερες 
των 50 ετών, με πυκνούς μαστούς ως και περί την εμμηνόπαυση. Οι μελέτες αυτές έχουν επίσης δείξει χαμηλό-
τερη δόση ακτινοβολίας με την ΨΜ και παρά τις μικρές διαφορές στην δύναμη συμπίεσης του μαστού μικρότερη 
ενόχληση λόγω του μικρότερου χρόνου εξέτασης. Τέλος η ΨΜ διευκολύνει σημαντικά την χρήση νέων εφαρμογών 
όπως η μαστογραφία με την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφιού, η τομοσύνθεση και η υπολογιστικά 
υποβοηθούμενη διάγνωση. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 338-344, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: κλασσική μαστογραφία, ψηφιακή μαστογραφία, καρκίνος μαστού, προληπτικός έλεγχος, 
υπολογιστικά υποβοηθούμενη διάγνωση, τομοσύνθεση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο	καρκίνος	του	μαστού	αποτελεί	μία	από	τις	συ-
χνότερες	αιτίες	θανάτου	από	καρκίνο	για	τις	γυναί-
κες	του	Δυτικού	κόσμου.

Η	ευρεία	χρήση	προγραμμάτων	πρόληψης,	μαζί	με	
την	πρόοδο	 στην	 θεραπεία,	 έχει	 οδηγήσει	 τα	 τελευ-
ταία	χρόνια	σε	σημαντική	μείωση	του	ποσοστού	θνη-
τότητας.	Μέχρι	σήμερα	και	για	περισσότερα	από	35	
χρόνια	η	κλασσική	μαστογραφία	αποτελεί	την	μέθοδο	
αναφοράς	για	τα	προγράμματα	προληπτικού	ελέγχου	
του	καρκίνου	του	μαστού	και	όλες	τις	πραγματοποι-
ηθείσες	τυχαιοποιημένες	μελέτες	για	τον	σκοπό	αυτό	
και	μαζί	με	την	φυσική	εξέταση	των	μαστών	μπορεί	να	
οδηγήσει	στην	ανίχνευση	πολλών	προσυμπτωματικών	
περιστατικών	καρκίνου	του	μαστού	(1-3).

Η	κλασσική	μαστογραφία	απαιτεί	την	χρήση	μίας	
πηγής	ακτίνων	Χ	(λυχνίας)	για	την	απεικόνιση	του	μα-
στού	σε	ειδικό	ακτινολογικό	φιλμ,	τοποθετημένου	σε	
ειδική	κασέτα,	την	εμφάνιση	ακολούθως	του	φιλμ	σε	
ειδικό	εμφανιστήριο	και	επισκόπηση	της	τελικής	εικό-
νας	σε	διαφανοσκόπιο.

Η	κλασσική	μαστογραφία	έχει	αρκετά	πλεονεκτή-
ματα,	 όπως	 το	 σχετικά	 χαμηλό	 κόστος,	 την	 χρήση	
σχετικά	απλής	τεχνολογίας	και	τεχνικής,	την	μεγάλη	
διαθεσιμότητα,	την	δυνατότητα	λήψης	εικόνων	υψηλής	
ανάλυσης	 (της	 τάξεως	 των	 20	 κύκλων/χιλιοστό	 και	
ως	εκ	τούτου	απεικόνισης	λεπτών	προσεκβολών	και	
μικροαποτιτανώσεων),	 το	υψηλό	σχετικώς	κοντράστ	
που	επιτρέπει	την	κατάδειξη	ιστών	με	μικρές	διαφο-
ρές	στην	πυκνότητα	αυτών,	την	δυνατότητα	επισκό-
πησης	πυκνών	ιστών	με	την	χρήση	διαφανοσκόπιων	
υψηλού	φωτισμού	και	τέλος	την	δυνατότητα	αποτύ-
πωσης	μεγάλου	όγκου	πληροφορίας	επί	του	φιλμ	(της	
τάξεως	των	150megabytes/φιλμ).	Θα	πρέπει	επίσης	να	
σημειωθεί	η	ευκολία	στην	ταυτόχρονη	επισκόπηση	των	
διαφόρων	λήψεων,	την	συγκριτική	μελέτη	πρόσφατων	
και	προηγούμενων	εξετάσεων	καθώς	επίσης	την	δια-
θεσιμότητα	κασετών	διαφόρων	μεγεθών	για	την	απει-
κόνιση	μαστών	διαφορετικού	μεγέθους.

Πέραν	 όμως	 των	πλεονεκτημάτων	 της	 η	 κλασική	
μαστογραφία	παρουσιάζει	και	μία	σειρά	μειονεκτημά-
των/περιορισμών.	Σε	αυτά	περιλαμβάνονται	φυσικά	
η	απαιτούμενη	επεξεργασία	του	φιλμ	με	την	ανάγκη	
ύπαρξης	σκοτεινού	θαλάμου	και	την	χρήση	χημικών,	
καθώς	 επίσης	 ικανό	 χρονικό	 διάστημα	 της	 τάξεως	
των	5-10	λεπτών	για	την	εμφάνιση	κάθε	εξετάσεως,	
η	πιθανότητα	απώλειας	της	εξετάσεως	και	φυσικά	η	
αδυναμία	ταυτόχρονης	 επισκοπήσεως	μίας	 εξετάσε-
ως	σε	δύο	διαφορετικά	μέρη,	ενώ	βέβαια	θα	πρέπει	να	

σημειωθεί	ευρεία	σχετικώς	διακύμανση	στην	ποιότητα	
της	εικόνας	από	τεχνολόγο	σε	τεχνολόγο,	από	κέντρο	
σε	κέντρο,	από	μέρα	σε	μέρα.

Εκτός	δε	των	ανωτέρω	όμως	πρακτικών	ζητημά-
των	θα	πρέπει	να	σημειωθούν	και	περιορισμοί	στην	
ποιότητα	 της	 εικόνας	 στην	 κλασσική	 μαστογραφία.	
Ο	πρώτος	 εξ’	 αυτών	προκύπτει	 από	 τον	 συμβιβα-
σμό	 μεταξύ	 δυναμικού	φάσματος	 και	αντίθεσης.	Ως	
δυναμικό	 φάσμα	 ορίζεται	 το	 φάσμα	 των	 σημάτων	
–	πυκνοτήτων	που	καταγράφει	ένα	φιλμ	ή	ένας	ανι-
χνευτής	όταν	εκτεθεί	στις	ακτίνες	Χ.	Η	γραφική	απει-
κόνιση	της	σχέσης	μεταξύ	πυκνότητας	ενός	φιλμ	και	
έκθεσης	απεικονίζεται	με	την	χαρακτηριστική	καμπύ-
λης	(σχήματος	S),	καθενός	δεδομένου	τύπου	κασέτας-
φιλμ,	 κάτω	από	συγκεκριμένες	συνθήκες.	Λόγω	των	
μικρών	 διαφορών	 πυκνότητας	 των	 μαλακών	 ιστών	
του	μαστού	η	μαστογραφία	απαιτεί	υψηλή	αντίθεση,	
ενώ	λόγω	των	χαρακτηριστικών	της	προαναφερθεί-
σας	 καμπύλης	 υψηλή	 αντίθεση	 στους	 ιστούς	 μέσης	
πυκνότητας	συνεπάγεται	χαμηλή	αντίθεση	όσον	αφο-
ρά	τους	ιστούς	στα	άκρα	της	καμπύλης,	με	χαμηλό-
τερο	δυναμικό	φάσμα	της	μαστογραφίας	σε	σύγκριση	
παραδείγματος	χάριν	με	την	ακτινογραφία	θώρακος	
ή	οστών.	Ένας	άλλος	περιορισμός	προκύπτει	από	τον	
απαραίτητο	συμβιβασμό	μεταξύ	ακτινοβολίας	και	χω-
ρικής	διακριτικής	ικανότητας.	Καθώς	τα	προγράμμα-
τα	 πρόληψης	 αφορούν	 ουσιαστικά	 την	 έκθεση	 ενός	
μεγάλου	 πληθυσμού	 ασυμπτωματικών	 γυναικών	 σε	
ακτίνες	Χ	σε	μία	προσπάθεια	ανίχνευσης	μίας	νόσου	
με	 πολύ	 μικρή	 συχνότητα	 (1.5-4.5	 περιπτώσεις	 ανά	
1000	γυναίκες	ανά	έτος)	το	επίπεδο	ακτινοβολίας	θα	
πρέπει	να	διατηρηθεί	σε	χαμηλά	επίπεδα,	την	στιγμή	
που	η	χρήση	ειδικών	ενισχυτικών	πινακίδων	και	φιλμ	
(μονής	επίστρωσης)	για	την	επίτευξη	υψηλής	ανάλυσης	
απαιτεί	υψηλότερες	δόσεις	από	τα	συνήθη	ακτινογρα-
φικά	υλικά.	Τέλος	ένας	ακόμη	περιορισμός	προκύπτει	
από	 την	πιθανότητα	απόκρυψης	 μίας	 βλάβης	 λόγω	
επιπροβολής	δομών	παρόμοιας	πυκνότητας.

Λόγω	 των	 ανωτέρω	 από	 εικοσαετίας	 ξεκίνησε	 η	
διερεύνηση	 των	 δυνατοτήτων	 της	 ψηφιακής	 τεχνο-
λογίας	 στην	 λήψη	 ακτινογραφιών	 γενικώς	 ως	 και	
ειδικώς	 στην	 μαστογραφία,	 με	 εισαγωγή	 των	 πρώ-
των	ψηφιακών	μαστογράφων	στην	καθ’	ημέρα	πράξη	
περίπου	το	 2000	 και	σταδιακή	 έκτοτε	 επέκταση	 της	
χρήσης	τους	και	ειδικά	τα	τελευταία	χρόνια.

Αρχικά	υπήρξαν	σημαντικοί	ενδοιασμοί	όσον	αφο-
ρά	την	 ευαισθησία	της	μεθόδου	στην	ανίχνευση	 του	
καρκίνου,	λόγω	της	χαμηλότερης	διακριτικής	ικανότη-
τας	σε	σύγκριση	με	την	μέθοδο	αναφοράς,	δηλαδή	την	
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κλασσική	 μαστογραφία.	Όμως,	πειραματικές	 μελέτες	
έχουν	δείξει	 ότι	 τα	ψηφιακά	συστήματα	 εμφανίζουν	
υψηλότερο	δυναμικό	φάσμα	ως	και	υψηλότερο	λόγω	
σήματος	προς	 θόρυβο	 (και	 συγκεκριμένα	 υψηλότερο	
Detective	 Quantum	 Efficiency	 το	 οποίο	 υπολογίζεται	
ως	 ο	 λόγος	 του	 τετραγώνου	 του	 SNR	 των	ακτίνων	
Χ	που	προσπίπτουν	στον	ανιχνευτή	προς	το	τετρά-
γωνο	του	SNR	του	σήματος	εξόδου	του	ανιχνευτή	και	
προσδιορίζει	εν	πολλοίς	την	απόδοση	του	ανιχνευτή)	
στοιχεία	τα	οποία	και	οδηγούν	σε	υψηλότερη	αντίθε-
ση.	Επίσης	αρχικοί	ενδοιασμοί	ως	προς	την	δυνατότη-
τα	 ανίχνευσης	 των	 μικροαποτιτανώσεων,	 λόγω	 της	
μικρότερης	ανάλυσης,	έχουν	καταρριφθεί	από	μελέτες	
που	 δείχνουν	 καλύτερη	 ποιότητα	 εικόνας	 στην	 ψη-
φιακή	 μαστογραφία,	 με	 μεγαλύτερη	αξιοπιστία	στον	
χαρακτηρισμό	των	αποτιτανώσεων	(4-7).

Οι	 μέχρι	 σήμερα	 κλινικές	 μελέτες	 για	 την	 χρήση	
της	ψηφιακής	μαστογραφίας	σε	προγράμματα	πρόλη-
ψης	έχουν	παρουσιάσει	ποικίλλα	αποτελέσματα.	Στις	
πρώτες	μελέτες	οι	Lewin	et	al.	 (8-9)	και	Skaane	et	al.	
(10)	 έδειξαν	 ένα	στατιστικά	μη	σημαντικό	υψηλότερο	
ποσοστό	 ανίχνευσης	 καρκίνου	 με	 την	 κλασσική	 μα-
στογραφία.	Όμως	η	Απεικονιστική	Μελέτη	Πρόληψης	
με	 Ψηφιακή	 Μαστογραφία	 (DMIST),	 η	 οποία	 διοργα-
νώθηκε	από	το	Αμερικανικό	Κολέγιο	Ακτινολογίας	με	
την	χρηματοδότηση	του	Εθνικού	 Ινστιτούτου	για	τον	
Καρκίνο	(11-12),	αρχίζοντας	το	2001,	με	δημοσίευση	των	
πρώτων	αποτελεσμάτων	το	2005	και	 η	οποία	απο-
τελεί	την	μεγαλύτερη	μελέτη	ψηφιακής	μαστογραφίας	
μέχρι	σήμερα,	κατέληξε	στο	συμπέρασμα	ότι	η	ψηφιακή	
μαστογραφία	είναι	σημαντικά	ανώτερη	της	κλασσικής	
στον	 προληπτικό	 έλεγχο	 γυναικών	 μικρότερων	 των	
50ετών,	προ	ως	και	περιεμμηνοπαυσιακής	ηλικίας,	κα-
θώς	επίσης	γυναικών	με	πυκνούς	μαστούς.	Σε	πλέον	
πρόσφατα	δημοσιευμένο	άρθρο	με	τα	τελικά	αποτε-
λέσματα	της	μελέτης	Oslo	II,	οι	Skaane	et	al.	(13)	επίσης	
αναφέρουν	σημαντικά	 υψηλότερο	ποσοστό	ανίχνευ-
σης	καρκίνου	με	την	ψηφιακή	μαστογραφία,	ενώ	και	
ένας	αριθμός	άλλων	πρόσφατων	Ευρωπαϊκών	μελε-
τών	οδήγησαν	επίσης	σε	 ευνοϊκά	αποτελέσματα	για	
την	ψηφιακή	μαστογραφία	(14-17).

Πέραν	βέβαια	των	αποτελεσμάτων	των	κλινικών	
μελετών	 όσον	 αφορά	 την	 ευαισθησία	 και	 την	 ειδι-
κότητα	 της	 ψηφιακής	 μαστογραφίας,	 θα	 πρέπει	 να	
σημειωθεί	 η	 βελτιωμένη	 ροή	 εργασίας,	 η	 δυνατότητα	
μόνιμης	 αρχειοθέτησης	 και	 μάλιστα	 με	 μικρές	 απαι-
τήσεις	ως	προς	τον	χώρο	αποθήκευσης,	η	σημαντική	
ευκολία	στην	μεταφορά	της	πληροφορίας	(δυνατότητα	
ηλεκτρονικής	μετάδοσης	σε	πολλαπλές	θέσεις),	η	δυ-

νατότητα	επεξεργασίας	της	εικόνας	στους	σταθμούς	
εργασίας	με	σκοπό	την	βελτίωση	της	ποιότητας	της,	
ο	περιορισμός	των	διακυμάνσεων	στην	ποιότητα	της	
εικόνας	και	των	επαναλήψεων	(λόγω	του	ευρέως	δυ-
ναμικού	φάσματος)	και	επίσης	η	μείωση	του	χρόνου	
εξέτασης.

Τέλος,	θα	πρέπει	κανείς	να	αναφέρει	την	μικρότε-
ρη	κατά	βάση	δυσφορία	των	εξεταζόμενων	γυναικών	
(καθότι	παρά	την	ανάγκη	συμπίεσης	του	μαστού	και	
στην	περίπτωση	της	ψηφιακής	μαστογραφίας	και	μά-
λιστα	χωρίς	σημαντικές	διαφορές	ως	προς	την	δύναμη	
αυτής,	ο	χρόνος	εξέτασης	είναι	συνήθως	μικρότερος)	
και	 την	 μικρότερη	 μέση	 δόση	 ακτινοβολίας,	 από	 την	
κλασική	μαστογραφία,	ανά	πραγματοποιούμενη	λήψη	
(με	μετρήσιμες	βέβαια	διαφορές	μεταξύ	των	διαφόρων	
κατασκευαστών),	 ως	 καταδεικνύουν	 διάφορες	 μελέ-
τες.	Ειδικά	η	μελέτη	DMIST,	με	την	καταγραφή	στοιχεί-
ων	όπως	η	δύναμη	συμπίεσης	του	μαστού,	το	πάχος	
του	συμπιεζόμενου	μαστού	η	μέση	δόση	του	μαστού	
και	ο	αριθμός	των	απαιτηθέντων	επιπροσθέτων	λή-
ψεων	(σε	ένα	ποσοστό	10%	επί	του	συνολικού	αριθμού	
εξετασθέντων	 γυναικών),	 έδειξε	 μέση	 δύναμη	 συμπί-
εσης	 10.7dN	 στην	 κλασσική	 και	 10.1dN	 στην	ψηφιακή,	
μέσο	πάχος	συμπιεσθέντος	 μαστού	 5.3cm	 και	 5.4cm	
αντίστοιχα,	μέση	δόση	μαστού	ανά	λήψη	2.37mGy	και	
1.86mGy,	δηλαδή	μικρότερη	κατά	22%	(με	διαφορές	βέ-
βαια	αναλόγως	του	κατασκευαστή)	και	ποσοστό	12%	
και	21%	συμπληρωματικών	λήψεων,	αντιστοίχως,	για	
την	κάλυψη	όλου	του	αδενικού	ιστού.	

Η	 ψηφιακή	 μαστογραφία	 χρησιμοποιεί	 κλασικές	
διατάξεις	 (λυχνίες)	για	την	παραγωγή	ακτίνων	Χ,	με	
την	χρήση	ακολούθως	ψηφιακών	ανιχνευτών	για	με-
τατροπή	των	επ’	αυτών	προσπιπτουσών	ακτίνων	Χ	
(μετά	την	διέλευση	τους	δια	του	μαστού)	σε	ηλεκτρικά	
σήματα,	 τα	 οποία	 καταγράφονται,	 ψηφιοποιούνται	
και	 ποσοτικοποιούνται.	 Ακολουθεί	 επεξεργασία	 των	
στοιχείων	 αυτών,	 με	 την	 εφαρμογή	 ειδικού	 λογισμι-
κού,	για	τον	σχηματισμό	των	εικόνων,	οι	οποίες	και	
μπορούν	 ακολούθως	 να	 αποθηκευτούν	 ηλεκτρονικά,	
να	αποσταλούν,	να	επισκοπηθούν	ηλεκτρονικά	ή	και	
να	εκτυπωθούν,	καθώς	επίσης	να	αναλυθούν	και	να	
επεξεργασθούν	ποικιλλοτρόπως.

Βασικό	στοιχείο	στην	ψηφιακή	μαστογραφία	απο-
τελεί	ο	ψηφιακός	ανιχνευτής,	με	ύπαρξη	πέντε	τουλά-
χιστον	διαφορετικής	τεχνολογίας	συστημάτων.

Τύπος 1: Συστήματα επίπεδου ανιχνευτή,	 απο-
τελούμενα	 από	 ένα	 σπινθηριστή	 (συνήθως	 ιωδιού-
χο	καίσιο)	τοποθετημένο	σε	μία	επίπεδη	πλάκα	από	
άμορφο	πυρίτιο,	 ένα	 κύκλωμα	φωτοδιόδων	 (για	 την	

Ψηφιακή	μαστογραφία
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καταγραφή	 του	 εκ	 του	 σπινθηριστού	 εκπεμπομένου	
φωτός)	 και	 μία	 σειρά	 TFT	 διακοπτών.	 Στα	 συν	 της	
μεθόδου	η	ικανότητα	ταχείας	σάρωσης	καθώς	επίσης	
καλές	οπτικές	ιδιότητες	και	υψηλή	απόδοση.	Στα	μείον	
το	κόστος	αυτών	καθώς	επίσης	η	πιθανότητα	φαινο-
μένου	«μνήμης»	με	το	σήμα	του	ανιχνευτή	εξαρτώμενο	
από	το	ιστορικό	προηγούμενης	έκθεσης(18-19).

Τύπος 2: Έμμεσης μετατροπής με χρήση CCD	και	
ορθογωνική	λεπτή	διαμόρφωση	του	ανιχνευτή,	ο	οποί-
ος	 έχει	 διαστάσεις	 περί	 τα	 1χ24cm	 και	 αποτελείται	
από	 ένα	 σπινθηριστή	 (συνήθως	 επίσης	 CsI)	 και	 μία	
διάταξη	CCD’s	 (διασυνδεόμενα	με	 εκατομμύρια	οπτι-
κές	ίνες)	τα	οποία	μετατρέπουν	το	εκπεμπόμενο	φως	
σε	ηλεκτρικό	σήμα	που	ακολούθως	ψηφιοποιείται.	Η	
ακτινοβολία	 προέρχεται	 από	 μία	 αναλόγως	 λεπτή,	
ευθυγραμμισμένη	δέσμη	ακτίνων	Χ,	με	σύγχρονη	κίνη-
ση	της	δέσμης	των	ακτίνων	Χ	και	του	ανιχνευτή	κατά	
μήκος	του	μαστού.	Στα	συν	η	υψηλή	εγγενής	αντιδια-
χυτική	ικανότητα,	χωρίς	συνεπώς	την	ανάγκη	ύπαρ-
ξης	αντιδιαχυτικού	διαφράγματος	και	ως	εκ	τούτου	
την	 δυνατότητα	 μείωσης	 της	 ακτινοβολίας.	 Στα	 μεί-
ον	ο	μεγαλύτερος	χρόνος	σάρωσης	και	η	μεγαλύτερη	
θέρμανση	της	λυχνίας.

Τύπος 3: Συστήματα υπολογιστικής ακτινογρα-
φίας,	 αποτελούμενα	από	 κασέτες	 επικαλυμμένες	 με	
φωτοευαίσθητους	 κρυστάλλους,	 συνήθως	 φωσφώ-
ρου,	με	την	διέγερση	των	ηλεκτρονίων	αυτών	εκ	των	
ακτίνων	Χ.	Ακολουθεί	ανάγνωση	των	κασετών	αυτών	
σε	 ξεχωριστά	 συστήματα	 όπου	 και	 πραγματοποιεί-
ται	σάρωση	αυτών	από	μία	δέσμη	κόκκινου	laser,	με	
αποτέλεσμα	την	εκπομπή	φωτός	στο	μήκος	κύματος	
του	μπλε,	συγκέντρωση	αυτού	από	φωτοπολλαπλα-
σιαστές	και	ψηφιακή	μετατροπή	από	 ειδικούς	μετα-
τροπείς.	Το	μέγεθος	των	στοιχειακών	ανιχνευτών	δεν	
ξεπερνά	τα	50μm.Στα	συν	το	σχετικά	χαμηλό	κόστος,	
η	δυνατότητα	ύπαρξης	κασετών	ποικίλλου	μεγέθους	
και	 χρήσης	 σε	 κάθε	 σύστημα	 μαστογραφίας	 και	 το	
μικρό	μέγεθος	των	στοιχειακών	ανιχνευτών.	Στα	μεί-
ον	η	προσθήκη	θορύβου	λόγω	της	χαμηλής	απόδοσης	
του	συστήματος	συλλογής	του	εκπεμπομένου	φωτός,	
η	μείωση	της	διακριτικής	 ικανότητας	λόγω	διάχυσης	
κατά	την	σάρωση	του	 laser,	 με	 εκφόρτιση	 ίσως	πα-
ρακείμενων	κρυστάλλων	φωσφώρου	και	ο	απαιτού-
μενος	χρόνος	για	την	επεξεργασία	και	εκτύπωση	της	
εικόνας.

Τύπος 4: Συστήματα επίπεδου ανιχνευτή σελη-
νίου αποτελούμενα	από	σελήνιο	(άμορφο)	τοποθετη-
μένο	σε	μία	επίπεδη	πλάκα	από	άμορφο	πυρίτιο	με	
ηλεκτρόδια	τοποθετημένα	σε	αμφότερες	τις	επιφάνει-

ες	του	σεληνίου	(ή	και	λεπτή	σειρά	TFT’s)	για	την	κατα-
γραφή	των	ηλεκτρικών	φορτίων	που	δημιουργούνται	
από	την	πρόσπτωση	των	ακτίνων	Χ.	Ακολουθεί	η	ψη-
φιακή	 μετατροπή	 των	 καταγραφόμενων	 ηλεκτρικών	
φορτίων.	Στα	συν	της	μεθόδου	η	δυνατότητα	επίτευ-
ξης	 υψηλής	 ανάλυσης	 ως	 και	 υψηλού	 λόγου	 σήμα-
τος	 προς	 θόρυβο.	 Στα	 μείον	 της	 μεθόδου	 η	 ανάγκη	
υψηλής	 σταθερής	 ηλεκτρικής	 τάσης,	 απόρριψης	 του	
μαύρου	σήματος	(το	σήμα	που	παράγει	ο	ανιχνευτής	
χωρίς	 να	 ακτινοβολείται)	 και	 η	 εγγενής	 δυνατότητα	
επιβάρυνσης	 τεχνητών	σφαλμάτων	 επί	 υπερδειγμα-
τοληψίας	οιουδήποτε	στοιχειακού	ανιχνευτή	(aliasing).	
Θα	πρέπει	επίσης	να	σημειωθεί	το	υψηλό	κόστος	του	
ανιχνευτή,	στοιχείο	περιοριστικό	στην	προμήθεια	ανι-
χνευτών	διαφόρων	μεγεθών.

Τύπος 5: Ανιχνευτές κβάντων ακτίνων Χ,	οι	οποί-
οι	 είναι	σχεδιασμένοι	 έτσι	ώστε	κάθε	 εικονοστοιχείο	
του	 ανιχνευτή	 να	 παράγει	 ένα	 ηλεκτρικό	 σήμα	 για	
κάθε	κβάντο	ακτίνων	Χ	που	αντιδρά	με	αυτό	(ανεξαρ-
τήτως	 του	 επιπέδου	 ενέργειάς	 του),	 το	σύνολο	 των	
οποίων	ακολούθως	μετράται	για	τον	υπολογισμό	του	
συνολικού	σήματος	αυτού	του	στοιχείου.	Στα	συν	της	
μεθόδου	η	μείωση	του	θορύβου	εξ	εγγενών,	κατασκευ-
αστικών	 διακυμάνσεων	στην	 ευαισθησία	 των	 επιμέ-
ρους	στοιχείων	αυτού	ή	και	λόγω	της	ικανότητος	των	
ακτίνων	υψηλής	ενέργειας	να	παράγουν	υψηλότερης	
έντασης	 σήμα	 στους	 λοιπούς	 τύπους	 ανιχνευτών	
(20).	Θα	πρέπει	 επίσης	 να	σημειωθεί	 η	 χαμηλή	 δόση	
ακτινοβολίας,	 με	 υψηλές	 όμως	 απαιτήσεις	ως	προς	
την	 δυνατότητα	 των	 ηλεκτρονικών	 συστημάτων	 κα-
ταμέτρησης	των	κβάντων	των	ακτίνων	Χ	 (ο	ρυθμός	
πρόσπτωσης	των	οποίων	είναι	ιδιαίτερα	υψηλός	)	και	
ως	προς	την	μηχανική	κατασκευαστική	ακρίβεια	του	
συστήματος	σάρωσης.

Ένα	άλλο	τεχνικό	θέμα	της	μαστογραφίας	εν	γένει	
αφορά	 την	 αυτόματη	 ρύθμιση	 της	 έκθεσης,	 η	 οποία	
στην	 κλασσική	 μαστογραφία	 επιτυγχάνεται	 με	 την	
τοποθέτηση	ενός	μικρού	ηλεκτρονικού	ανιχνευτή	ακτί-
νων	Χ	όπισθεν	της	κασσέτας	και	ο	οποίος	διακόπτει	
την	 έκθεση	 με	 την	 ανίχνευση	 συγκεκριμένου	 ποσού	
ακτινοβολίας,	 επιτρέποντας	 έτσι	 την	 καλή	 αμαύρω-
ση	του	φιλμ	 (χωρίς	ύπο	ή	υπερεκτεθειμένες	 εικόνες)	
και	 την	 επίτευξη	 καλού	 λόγου	 σήματος	προς	 θόρυ-
βο.	Στην	ψηφιακή	μαστογραφία	η	φωτεινότητα	και	η	
αντίθεση	ρυθμίζονται	επί	της	οθόνης	επισκόπησης	και	
έτσι	η	κύρια	ανάγκη	αυτόματης	ρύθμισης	της	έκθεσης	
είναι	ο	καθορισμός	του	λόγου	σήματος	προς	θόρυβο	
και	 αναλόγως	 του	 χρησιμοποιούμενου	 συστήματος	
η	 διασφάλιση	 μη	 υπέρβασης	 της	 χωρητικότητος	 του	
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ανιχνευτή.	Η	δυνατότητα	ως	και	ο	τρόπος	ρύθμισης	
στην	ψηφιακή	 μαστογραφία	ποικίλλει,	 με	 τα	 συστή-
ματα	 υπολογιστικής	 ακτινογραφίας	 να	 χρησιμοποι-
ούν	την	ίδια	ακριβώς	διάταξη	με	την	κλασσική	και	τα	
συστήματα	επίπεδου	ανιχνευτή	με	φωτοδιόδους	τον	
ίδιο	τον	ανιχνευτή	(απαιτείται	βέβαια	μία	δοκιμαστική	
έκθεση	 μικρού	ποσού	ακτινοβολίας	 για	 τον	προσδι-
ορισμό	 των	 παραμέτρων	 έκθεσης	 της	 επακόλουθης	
κύριας	σάρωσης).

Μετά	από	τα	συστήματα	ανίχνευσης	και	επεξερ-
γασίας	 ακολουθεί	 η	 επισκόπηση	 της	 προκύπτουσας	
εικόνας.	 Η	 επισκόπηση	 των	 εικόνων	 μπορεί	 φυσικά	
να	γίνει	με	εκτύπωση	αυτών	σε	κλασικά	ακτινολογικά	
φιλμ	(με	χρήση	του	εκ	του	κατασκευαστού	συνιστώμε-
νου	αλγόριθμου)	και	μελέτη	αυτών	στο	διαφανοσκό-
πιο,	διαδικασία	ανάλογη	της	κλασικής	μαστογραφίας,	
η	οποία	και	εσυνηθίζετο	τα	πρώτα	χρόνια	εφαρμογής	
της	μεθόδου,	αλλά	είναι	μάλλον	η	χρήση	ηλεκτρονικών	
μέσων	απεικόνισης	 (οθονών)	που	μπορεί	πιθανά	να	
αναδείξει	ορισμένα	τουλάχιστον	από	τα	αναφερόμενα	
πλεονεκτήματα	της	ψηφιακής	μαστογραφίας,	όπως	η	
δυνατότητα	διαχείρισης/επεξεργασίας	της	εικόνας	(με	
μεγέθυνση	της	περιοχής	ενδιαφέροντος	ως	και	ρύθμι-
ση	της	φωτεινότητος	και	της	αντίθεσης),	η	δυνατότητα	
ακριβών	μετρήσεων,	η	διάταξη	των	εικόνων	κατά	το	
δοκούν,	η	σήμανση	των	ευρημάτων	και	η	δυνατότητα	
μεμακρυσμένης	απεικόνισης	της	μαστογραφίας.

Στην	σημερινή	πρακτική	 η	χρήση	οθονών	για	 την	
επισκόπηση	των	ψηφιακών	μαστογραφιών	αποτελεί	
αναπόσπαστο	τμήμα	κάθε	μονάδας	ψηφιακής	μαστο-
γραφίας.	Ως	εκ	τούτου	η	ποιότητα	αυτών	μπορεί	να	
έχει	 άμεση	 επίδραση	στην	αποτελεσματικότητα	 μίας	
τέτοιας	 μονάδας.	Μία	 κακής	ποιότητας	 οθόνη	 ή	 και	
κακή	ρύθμιση	αυτής	μπορεί	να	περιορίσει	σημαντικά	
την	συνολική	ποιότητα	της	διαγνωστικής	διαδικασίας,	
ειδικά	εάν	αναλογιστεί	κανείς	την	σημερινή	τουλάχι-
στον	υπολειπόμενη	απόδοση	αυτών	σε	σύγκριση	 με	
τα	συμβατικά	ακτινολογικά	φιλμ.

Η	 χρησιμοποιούμενη	 τεχνολογία	 περιλαμβάνει	
τις	οθόνες	καθοδικού	σωλήνα	και	τις	οθόνες	υγρών	
κρυστάλλων,	ενώ	χρησιμοποιούνται	συνήθως	οθόνες	
διαστάσεων	 30Χ40cm	 και	 ανάλυσης	 τουλάχιστον	 5	
megapixels.	 Ιδανικά	 το	 επίπεδο	 της	 απεικονιζόμενης	
λεπτομέρειας	θα	πρέπει	να	προσεγγίζει	την	δυνατό-
τητα	ανίχνευσης	 του	ανθρώπινου	συστήματος	 όρα-
σης,	 η	 οποία	 στα	 60cm	 (συνήθης	 επισκόπηση)	 υπο-
λογίζεται	αδρά	στην	δυνατότητα	διάκρισης	στοιχείων	
εικόνας	0.19-0.22mm,	ενώ	στα	30cm	στοιχείων	εικόνας	
0.09-0.10mm.	 Tα	 μεγέθη	 αυτά	 και	 για	 οθόνες	 30Χ40	

cm	αντιστοιχούν	σε	μήτρες	της	τάξης	των	2.5-3.2	και	
11-15	 megapixels	 αντίστοιχα.	 Η	 ανάλυση	 βέβαια	 των	
χρησιμοποιούμενων	οθονών	καλύπτει	την	πρώτη	κα-
τηγορία	όχι	όμως	και	την	δεύτερη.	

Πέραν	των	ανωτέρω	τεχνικών	θεμάτων,	η	φύση	της	
ψηφιακής	μαστογραφίας	ευνοεί	την	δυνατότητα	χρή-
σης	και	άλλων	τεχνικών,	με	σκοπό	την	βελτίωση	της	
απόδοσής	της	και	την	μείωση	των	περιορισμών	της.

Στις	 μεθόδους	 αυτές	 περιλαμβάνεται	 καταρχάς	
η	 υπολογιστικά	 υποβοηθούμενη	 διάγνωση	 (CAD	 ),	
η	 οποία	 και	 συνίσταται	 στην	 υπό	 του	υπολογιστού	
ανάλυση	της	εικόνας	(βάσει	ειδικών	αλγόριθμων)	και	
την	αναγνώριση,	κατάδειξη	ύποπτων	περιοχών	σε	μία	
εικόνα,	ως	 και	 την	 αξιολόγηση	 αυτών	ως	προς	 την	
πιθανότητα	κακοήθειας.	Η	μέθοδος	ξεκίνησε	από	την	
κλασσική	 ακόμη	 μαστογραφία,	 με	 ψηφιοποίηση	 των	
αναλογικών	εικόνων,	αν	και	εγγενώς	(εκ	της	ψηφιακής	
φύσεως	 αυτής)	 είναι	 άμεσα	 εφαρμόσιμη	 στην	ψηφι-
ακή	 μαστογραφία.	 Εμπορικά	 συστήματα	 CAD	 έχουν	
αναπτυχθεί,	 ενώ	 έχει	 πραγματοποιηθεί	 και	 αριθμός	
κλινικών	 μελετών,	 οι	 οποίες	 και	 δείχνουν	 μία	 αύξη-
ση	της	ευαισθησίας	κατά	περίπου	10%,	με	μία	βέβαια	
ταυτόχρονη,	συγκρίσιμη	αύξηση	και	του	αριθμού	συ-
μπληρωματικών	λήψεων	(21-24).

Μία	άλλη	 μέθοδος	 είναι	 η	 τομοσύνθεση,	 ανάλογη	
θα	μπορούσε	να	πει	κανείς	της	κλασσικής	τομογραφί-
ας,	με	σάρωση	του	μαστού	κατά	μία	προδιαγεγραμ-
μένη	γωνία,	με	σταθερή	θέση	του	ανιχνευτή.	Σκοπός	
της	μεθόδου	η	δυνατότητα	διαχωρισμού	αλλοιώσεων	
επιπροβαλλόμενων	στην	περίπτωση	των	απλών	μα-
στογραφιών,	με	τον	σχηματισμό	επάλληλων	τομογρα-
φιών	του	μαστού,	κατόπιν	επεξεργασίας	των	ψηφια-
κών	δεδομένων	και	με	την	χρήση	ειδικών	αλγόριθμων.	
Εναπομένει	ακόμα	η	πλήρης	εκτίμηση	της	μεθόδου	στην	
κλινική	 πράξη,	 με	 την	 χρήση	 διαφορετικών	 μεθόδων	
ανασύνθεσης,	την	χρήση	διαφόρων	γωνιών	σάρωσης,	
την	 σύγκριση	 συστημάτων	 επίπεδων	 πλήρους	 μεγέ-
θους	ανιχνευτών	με	μικρού	πλάτους	σάρωσης	και	την	
χρήση	διαφορετικών	ρυθμίσεων	ως	προς	τα	στοιχεία	
της	ακτινοβολίας	(25-27).

Τέλος	 θα	 πρέπει	 να	 αναφερθεί	 η	 δυνατότητα	
πραγματοποίησης	 ψηφιακής	 μαστογραφίας	 κατόπιν	
ενδοφλεβίου	 χορηγήσεως	 ιωδιούχου	 σκιαγραφικού.	
Δύο	τεχνικές	 είναι	υπό	εξέλιξη.	Η	χρονική	αφαίρεση,	
οπού	έχουμε	αφαίρεση	των	εικόνων	προ	της	χορηγή-
σεως	σκιαγραφικής	ουσίας	από	τις	εικόνες	μετά	την	
χορήγηση	αυτής	 και	 την	 διπλής	 ενέργειας	αφαίρεση,	
οπού	 έχουμε	 συνδυασμό	 δύο	 λήψεων	 (μετά	 την	 χο-
ρήγηση	σκιαγραφικού)	χαμηλής	και	υψηλής	ενέργειας,	

Ψηφιακή	μαστογραφία
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αμφότερες	στηριζόμενες	στην	υπόθεση	της	νεοαγγειο-
γένεσης	του	καρκινικού	ιστού	και	της	αυξημένης	πρό-
σληψης	του	σκιαγραφικού.

Η	αρχική	κλινική	εμπειρία	έχει	δείξει	την	δυνατό-
τητα	της	μεθόδου	στην	χαρτογράφηση	της	νεοαγγεί-
ωσης	και	την	βελτίωση	της	διάγνωσης,	ως	επίσης	της	
εκτίμησης	 αμφίβολων	 περιπτώσεων	 ή	 και	 τοπικών	
υποτροπών,	 καθώς	 επίσης	 της	 ανταπόκρισης	 στην	
χημειοθεραπεία.	 Να	 σημειωθεί	 επίσης	 η	 δυνατότητα	
χρήσης	της	μεθόδου	σε	συνδυασμό	με	τις	δύο	προα-
ναφερθείσες,	της	τομοσυνθέσεως	και	της	υπολογιστι-
κά	υποβοηθούμενης	διάγνωσης	(28-30).	
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SUMMARY

ANTYPA E. Contrast enhanced ultrasound. Contrast agents for ultrasonography comprise microscopic bubbles of gas 
in an encapsulating shell. They oscillate in response to low–intensity ultrasound fields and disrupt in high–intensity ul-
trasound fields, allowing the visualization of vascularity and tissue perfusion in real time. The technique is fast and easy 
to perform, poses no risk of nephrotoxicity and requires no ionizing radiation. Focal liver lesion evaluation was the first 
and best established task. Today the technique is used for many other body applications, such as the characterization 
of renal, pancreatic and splenic lesions, the diagnosis of prostate cancer, of testicular torsion and of traumatic lesions 
in parenchymal organs, as well as in monitoring the activity of bowel infiammation in Crohn’s disease. Nosokomiaka 
Chronika, 74, Supplement Β΄, 345-355, 2012.

Key words: ultrasound, contrast agents, contrast enhanced

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ενισχυτές ηχογένειας (ΕΗ) αποτελούνται από μικροσκοπικές φυσαλίδες αερίου που περιβάλλονται από κέ-
λυφος. Παρουσιάζουν την ιδιότητα να πάλλονται, όταν βρίσκονται σε πεδίο χαμηλής ηχητικής έντασης, και να 
διασπώνται σε πεδίο υψηλής ηχητικής έντασης, επιτρέποντας την απεικόνιση της αγγείωσης και της αιμάτωσης 
του παρεγχύματος που εξετάζεται σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μία εύκολη και γρήγορη τεχνική, η οποία 
δεν επηρεάζει την νεφρική λειτουργία και δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία. Ο πρώτος στόχος της μεθό-
δου ήταν ο χαρακτηρισμός των εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων. Σήμερα η τεχνική έχει πολλές άλλες εφαρμογές, 
όπως στον χαρακτηρισμό εστιακών βλαβών του νεφρικού, παγκρεατικού καθώς και σπληνικού παρεγχύματος, 
στην διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, της συστροφής του όρχεως, των κακώσεων παρεγχυματικών ορ-
γάνων, όπως επίσης στην παρακολούθηση της νόσου του Crohn. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό 
τεύχος Β΄, 345-355, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: υπέρηχοι, ενισχυτές ηχογένειας, σκιαγραφικά υπερήχων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα	τελευταία	χρόνια	η	χρήση	των	ενισχυτών	ηχο-
γένειας	(ΕΗ)	έχει	δώσει	νέες	διαστάσεις	στην	διαγνω-
στική	δυνατότητα	των	υπερήχων,	αποτελώντας	ένα	
απαραίτητο	εργαλείο	που	συμβάλλει	σημαντικά	στην	
λύση	πολλών	διαγνωστικών	προβλημάτων,	αλλά	και	
στην	ταχύτερη	και	ακριβέστερη	εκτέλεση	επεμβατικών	
πράξεων,	όταν	γίνονται	υπό	υπερηχογραφική	παρα-

κολούθηση.	Η	ευρεία	διαθεσιμότητα	του	υπερήχων,	το	
χαμηλό	κόστος	και	η	ευκολία	διεξαγωγής	της	εξέτασης,	
σε	συνδυασμό	με	την	απουσία	νεφροτοξικότητας	και	
ιοντίζουσας	ακτινοβολίας,	καθώς	και	την	παροχή	ταυ-
τόχρονα	ανατομικών	και	λειτουργικών	πληροφοριών,	
οδήγησαν	σε	διαρκώς	αυξανόμενα	ποσοστά	ασθενών	
που	υποβάλλονται	στην	συγκεκριμένη	εξέταση.	

ΤΙ	ΕΙΝΑΙ	ΟΙ	ΕΗ
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Πρόκειται	για	φυσαλίδες	αποτελούμενες	από	ένα	
αβλαβές	αέριο,	όπως	το	εξαφθοριούχο	θείο,	SF6,	που	
περιβάλλεται	από	ελαστικού	τύπου	κέλυφος	συνήθως	
από	λιπίδια	(1).	Οι	φυσαλίδες	έχουν	μέγεθος	μικρότερο	
του	ενός	αιμοσφαιρίου,	περίπου	3-5μm	(Εικόνα	1)	και	
αυτό	τους	δίνει	την	δυνατότητα	να	κυκλοφορούν	στα	
αγγεία	οποιασδήποτε	διαμέτρου	όπως	τα	τριχοειδή,	
επιτρέποντας	 την	 πλήρη	 και	 λεπτομερή	 απεικόνιση	
της	μορφολογίας	των.	Από	την	άλλη	πλευρά,	το	μέ-
γεθος	των	φυσαλίδων	δεν	τους	επιτρέπει	να	διαπε-
ράσουν	μέσω	του	αγγειακού	ενδοθηλίου	στον	διάμεσο	
ιστό,	όπως	συμβαίνει	με	τα	σκιαγραφικά	που	χρησι-
μοποιούνται	στην	αξονική	(ΑΤ)	και	την	μαγνητική	(ΜΤ)	
τομογραφία.	

Εικόνα 1.	Μικροφυσαλίδες	με	φόντο	ερυθρά	αιμοσφαί-
ρια	(Optison;	GE	Healthcare,	Milwaukee,	Wis)

Οι	 μικροφυσαλίδες	 έχουν	 την	 ιδιότητα	 όταν	 μια	
ορισμένη,	 χαμηλή	 συχνότητα	 ήχων	προσπίπτει	 στην	
επιφάνειά	τους,	να	μην	αντανακλούν	απλώς	την	προ-
σπίπτουσα	δέσμη	 ήχων	σαν	 καθρέπτης,	 όπως	συμ-
βαίνει	 με	 τους	 άλλους	 ιστούς,	 αλλά	 να	 τίθενται	 σε	
ταλάντωση	 αυξομειώνοντας	 την	 διάμετρό	 τους,	 με	
αποτέλεσμα	 την	 παραγωγή	 αρμονικών	 συχνοτήτων	
(2),	 οι	 οποίες	 έχουν	 ως	 τελικό	 αποτέλεσμα	 την	 ενί-
σχυση	του	υπερηχογραφικού	σήματος	500-1000	φορές	
του	αρχικού.	

Ο	χρόνος	ζωής	των	φυσαλίδων,	αφού	εγχυθούν,	
είναι	μικρός.	Μετά	από	παρέλευση	των	πρώτων	5-6	
min,	οι	φυσαλίδες	καταστρέφονται,	το	αέριο	διαχέεται	
στο	αίμα	και	αποβάλλεται	με	την	αναπνοή,	ο	δε	ελά-
χιστος	όγκος	των	κελυφων	μεταβολίζεται	(3,	4).

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ 

Η	διαδικασία	της	υπερηχογραφικής	εξέτασης	με	ΕΗ	
είναι	απλή.	Συνήθως	γίνεται	μία	iv	έγχυση	bolus	πε-
ρίπου	2,4	ml	σκιαγραφικού	σε	μια	περιφερική	φλέβα,	
αφού	προηγουμένως	ο	εξεταστής	έχει	ήδη	εστιάσει	στο	
όργανο	που	πρόκειται	να	μελετήσει	και	έχει	ρυθμίσει	

το	μηχάνημα	υπερήχων	στην	λειτουργία	για	ενισχυτές	
ηχογένειας.	Η	ενίσχυση	του	οργάνου	που	εξετάζεται	
αρχίζει	περίπου	12-20	sec	μετά	από	την	έγχυση	και	δι-
αρκεί	περίπου	3-6	min.	Ο	χρόνος	ενίσχυσης	εξαρτάται	
και	από	το	όργανο	που	θα	μελετηθεί.	

Κατά	 την	 διάρκεια	 της	 εξέτασης	 τα	 μηχανήματα	
τελευταίας	 τεχνολογίας	 που	 χρησιμοποιούνται,	 δί-
νουν	την	δυνατότητα	απομνημόνευσης	ολόκληρης	της	
διαδικασίας	 του	 τρόπου	 αγγείωσης	 της	 δομής	 που	
εξετάζεται,	ούτως	ώστε	μετά	από	το	πέρας	της	εξέ-
τασης	να	είναι	δυνατόν	να	ανατρέξει	ο	εξεταστής	και	
να	μελετήσει	εικόνα	προς	εικόνα	τον	τρόπο	αγγείωσης	
μιας	αλλοίωσης	σε	σχέση	με	τον	χρόνο	και	συγκριτι-
κά	με	το	υπόλοιπο	παρέγχυμα.	Με	αυτόν	τον	τρόπο,	
οι	πληροφορίες	που	παρέχονται	είναι	δυναμικές,	π.χ.	
μπορεί	να	εξακριβωθεί	ο	τρόπος	της	αγγείωσης	ενός	
μορφώματος	εάν	γίνεται	από	το	κέντρο	προς	την	πε-
ριφέρεια	ή	το	αντίθετο.	Το	γεγονός	ότι	είναι	δυνατή	
η	ανίχνευση	των	ήχων	από	κάθε	μία	φυσαλίδα	χωρι-
στά,	σε	πραγματικό	χρόνο,	επιτρέπει	επίσης	την	πα-
ραγωγή	μιας	λεπτομερούς	εικόνας	των	μικροαγγείων	
εντός	των	οποίων	βρίσκονται	οι	φυσαλίδες.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΑΙ POWER DOPPLER 

Η	 σημαντικότερη	 διαφορά	 μεταξύ	 του	 έγχρωμου	
Doppler	και	του	υπερηχογραφήματος	με	ΕΗ	είναι	ότι	
με	 το	Doppler	 ανιχνεύεται	 αιματική	 ροή	 μόνον	 όταν	
η	ταχύτητά	της	είναι	αρκετά	υψηλή,	όπως	συμβαίνει	
στα	μεγάλα	αγγεία.	Στο	παρέγχυμα	όμως	των	περισ-
σότερων	οργάνων	η	ταχύτητα	ροής	του	αίματος	είναι	
εξαιρετικά	χαμηλή	και	ως	εκ	τούτου	μη	ανιχνεύσιμη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΗ

Τουλάχιστον	3	εκατομμύρια	διαγνωστικές	χορηγή-
σεις	μικροφυσαλίδων	έχουν	πραγματοποιηθεί	παγκο-
σμίως,	με	εξαιρετική	ασφάλεια.	Σοβαρές	ανεπιθύμητες	
ενέργειες	αναφυλακτικής	αντίδρασης	παρατηρήθηκαν	
σε	ποσοστό	ένα	στα	7000	(0,014%)	(5,	6).	Το	ποσοστό	
αυτό	είναι	συγκρίσιμο	με	τα	περισσότερα	αναλγητικά	
και	αντιβιοτικά	 (5-15	ανά	100000;	0,005%	-0,015%)	και	
χαμηλότερο	από	εκείνο	των	ιωδιούχων	σκιαγραφικών	
που	χρησιμοποιούνται	σε	άλλες	μεθόδους	απεικόνι-
σης	όπως	στην	ΑT	(2,	7).	

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΗ

Αρχικά	οι	ουσίες	αυτές	χρησιμοποιήθηκαν	στην	δι-
αφοροδιάγνωση	των	εστιακών	αλλοιώσεων	του	ήπα-
τος	(8,	9)	αλλά	σήμερα	εφαρμόζονται	στην	διερεύνηση	

Σκιαγραφικά	Υπερήχων
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αλλοιώσεων	 πολλών	 οργάνων	 όπως	 του	 σπληνός,	
του	παγκρέατος,	των	νεφρών,	στην	επείγουσα	διερεύ-
νηση	των	οργάνων	της	κοιλιάς	λόγω	τραυματισμού,	
στην	 διερεύνηση	 της	πορείας	 της	 νόσου	 του	 Chrohn	
κλπ.	Επίσης	η	μέθοδος	θεωρείται	η	καλύτερη	για	την	
ανίχνευση	ηπατικών	οζιδίων	κατά	την	παρακολούθη-
ση	ασθενών	σε	κίνδυνο	για	ηπατοκυτταρικό	καρκίνω-
μα.	Νεότερες	εφαρμογές	περιλαμβάνουν	την	χρήση	ΕΗ	
κατά	την	υπερηχογραφική	καθοδήγηση	βιοψίας	εστι-
ακών	βλαβών	του	ήπατος,	όπως	και	κατά	την	διάρ-
κεια	διαδερμικής	θερμοκαυτηρίασης,	στη	διάγνωση	του	
καρκίνου	του	προστάτη	και	την	παρακολούθηση	της	
ανταπόκρισης	 των	 όγκων	σε	αντιαγγειακές	φαρμα-
κευτικές	θεραπείες.	

Οι	ΕΗ	στο	ήπαρ	

Λόγω	της	διπλής	αγγείωσης	του	ήπατος	από	την	
ηπατική	αρτηρία	και	 την	πυλαία	φλέβα,	διακρίνουμε	
3	αγγειακές	φάσεις	κατά	την	εξέταση	με	έγχυση	ΕΗ:	
Η	αρτηριακή	φάση,	κατά	την	οποία	ο	ΕΗ	φτάνει	στο	
ήπαρ	μέσω	της	ηπατικής	αρτηρίας.	Αρχίζει	συνήθως	
15-20	sec	μετά	την	iv	έγχυση	του	ΕΗ	σε	μια	περιφερική	
φλέβα	και	διαρκεί	10-15	sec,	δηλαδή	το	τέλος	της	αρ-
τηριακής	φάσης	υπολογίζεται	στα	25-35	sec	μετά	την	
έγχυση.	Ακολουθεί	η	πυλαία	φάση,	κατά	την	οποία	ο	
ΕΗ	φθάνει	στο	ήπαρ	και	μέσω	της	πυλαίας	φλέβας.	
Αρχίζει	 34-45	 sec	μετά	την	 έγχυση	και	 διαρκεί	 μέχρι	
3	min.	 Τέλος	 η	 καθυστερημένη	φάση	αρχίζει	αμέσως	
μετά	και	διαρκεί	μέχρι	την	εξαφάνιση	των	φυσαλίδων	
από	το	ήπαρ,	δηλαδή	3-6	min	μετά	την	iv	έγχυση	του	
σκιαγραφικού.	 Συνήθως	 τα	 απεικονιστικά	 ευρήματα	
κατά	 την	 μελέτη	 μιας	 εστιακής	 αλλοίωσης	 είναι	 συ-
γκρίσιμα	με	αυτά	της	ΑΤ	και	της	ΜΤ	κατά	την	αρτηρι-
ακή	και	πυλαία	φάση,	ενώ	μπορεί	να	διαφέρουν	κατά	
την	καθυστερημένη	φάση	(10).	Η	κυριότερη	αιτία	είναι	
ότι	ο	ΕΗ,	λόγω	μεγέθους	των	μικροφυσαλίδων,	δεν	δι-
αχέεται	από	το	αγγειακό	ενδοθήλιο	στο	διάμεσο	ιστό,	
όπως	 αντιθέτως	 συμβαίνει	 με	 τα	 σκιαγραφικά	 των	
άλλων	δύο	μεθόδων.	Έτσι	μία	κακοήθης	εστία	η	οποία	
στον	έλεγχο	με	ΕΗ	κατά	την	καθυστερημένη	φάση	θα	
απεικονιστεί	 ως	 υπόηχη,	 στις	 άλλες	 δύο	 μεθόδους	
μπορεί	να	απεικονιστεί	υπέρπυκνη.	

Η	αρτηριακή	φάση	παρέχει	πληροφορίες	ως	προς	
τον	βαθμό	και	το	πρότυπο	της	αγγείωσης	(Εικόνα	2),	
ενώ	η	πυλαία	και	η	παρεγχυματική	παρέχουν	πληρο-
φορίες	ως	προς	την	αποροή	«wash	out»	του	ΕΗ	από	
την	εστία,	σε	σύγκριση	με	το	υπόλοιπο	ηπατικό	πα-
ρέγχυμα	(Εικόνα	3).

Εικόνα 2. Αρτηριακή	φάση	–αδένωμα	ήπατος	

Εικόνα 3.	Καθυστερημένη	φάση	-	μεταστάσεις	

Ο	χαρακτηρισμός	των	εστιακών	αλλοιώσεων	του	
ήπατος	με	 ΕΗ	έχει	ανάλογη	ακρίβεια	και	 ευαισθησία	
συγκρινόμενη	με	την	ΑΤ	και	την	ΜΤ	(11).	Ακόμη	δε	και	
στις	περιπτώσεις	εκείνες	που	μία	αλλοίωση	δεν	χα-
ρακτηρίζεται	σαφώς,	ο	ΕΗ	βοηθά	στη	διαφοροποίησή	
της	ως	καλοήθους	ή	κακοήθους	(12).	

Καλοήθεις	 εστιακές	 αλλοιώσεις	 του	
ήπατος	

Οι	 περισσότερες	 καλοήθεις	 εστιακές	 αλλοιώσεις	
ενισχύονται	 κατά	 την	 πυλαία	 και	 παρεγχυματι-
κή	φάση.	 Επιπλέον	 είναι	δυνατή	 η	διαφοροδιάγνωση	
μεταξύ	 καλοήθων	 βλαβών,	 μελετώντας	 το	 πρότυπο	
αγγείωσης	 κατά	 την	 αρτηριακή	 φάση,	 πχ	 αγγείωση	
κεντρομόλος	ή	φυγόκεντρος,	ή	περιφερική	ενίσχυση	με	
παρουσία	 όζων	 κλπ,	 όπως	φαίνεται	 στον	πίνακα	 1	
βάσει	του	οποίου	γίνεται	η	διαφοροδιάγνωση.

Κακοήθεις	 εστιακές	 αλλοιώσεις	 του	
ήπατος	

Απουσία	 ενίσχυσης	 των	 συμπαγών	 αλλοιώσεων	
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στην	 καθυστερημένη	 φάση	 χαρακτηρίζει	 κακοήθειες:	
όλες	οι	μεταστάσεις	αναδεικνύουν	αυτήν	την	 εικόνα	
και	δεν	έχουν	περιγραφεί	εξαιρέσεις	(13).

Το	 τυπικό	 ηπατοκυτταρικό	 καρκίνωμα	 (HCC)	 ενι-
σχύεται	 εντόνως	 στην	 αρτηριακή	 φάση	 και	 παρου-
σιάζει	έκπλυση	(Wash-out)	στην	καθυστερημένη	φάση.	
Υπάρχουν	όμως	άτυπα	HCC,	ειδικά	τα	καλώς	διαφο-
ροποιημένα.	

Στον	πίνακα	2	περιγράφονται	τα	χαρακτηριστικά	
των	εστιακών	κακοήθων	βλαβών	του	ήπατος.	

Νεφροί	

Η	ενίσχυση	του	νεφρικού	παρεγχύματος	έχει	μικρό-
τερη	διάρκεια	από	εκείνη	του	ήπατος	(3	min	περίπου)	και	
θα	πρέπει	να	γίνουν	2	εγχύσεις,	μία	για	τον	κάθε	νεφρό.	
Μετά	10-15	sec	από	την	έγχυση,	ενισχύεται	ο	νεφρικός	
φλοιός	και	ακολουθεί	με	αργότερο	ρυθμό	η	ενίσχυση	της	
μυελώδους	μοίρας	 (Εικόνες	4,	5)	Οι	ΕΗ	δεν	επηρεάζουν	
την	νεφρική	λειτουργία,	δεν	απεκκρίνονται	από	τους	νε-
φρούς	και	χρησιμοποιούνται	με	ασφάλεια	σε	ασθενείς	
με	νεφρική	ανεπάρκεια	ή	με	ουρητηρική	απόφραξη.	

Εικόνα 4.  Ενίσχυση	της	φλοιώδους	μοίρας	του	νεφρού	
κατά	την	αρτηριακή	φάση	

Εικόνα 5.  Ενίσχυση	και	της	μυελώδους	μοίρας	μερικά	
δευτερόλεπτα	αργότερα	

Η	 χρήση	 τους	 ενδείκνυται	 στην	 αξιολόγηση	 μιας	
ανατομικής	παραλλαγής	που	μπορεί	να	μιμηθεί	έναν	
όγκο,	 στον	 χαρακτηρισμό	 νεφρικών	 μαζών	 και	 ειδι-
κότερα	στην	διαφοροδιάγνωση	του	κυστικού	νεφρο-
κυτταρικού	καρκινώματος	από	άλλες	κυστικού	τύπου	
αλλοιώσεις	(Εικόνα	6),	όπου	θεωρείται	ότι	πλεονεκτεί	
έναντι	της	ΑT	και	MΤ	(14,	15),	στον	χαρακτηρισμό	θρόμ-
βου	στην	νεφρική	φλέβα,	σε	υποψία	νεφρικού	εμφρά-
κτου	 (Εικόνα	 7),	 σε	 υποψία	 νέκρωσης	 του	 νεφρικού	
φλοιού,	στο	νεφρικό	τραύμα	και	στην	παρακολούθησή	
του	και	σε	ασθενείς	οι	οποίοι	δεν	μπορούν	να	υπο-
βληθούν	σε	ΑT	και	MΤ	(14,16).

Εικόνα 6.  Νεφρική	κύστη	με	εντύπωση	πάχυνσης	τοι-
χώματος	και	παρουσίας	ηχογενούς	υλικού	
στον	αυλό	της.	Με	τον	ενισχυτή	ηχογένειας	
αναδεικνύεται	ομαλό	τοίχωμα

Εκόνα 7.  Νεφρικό	έμφρακτο,	ΜΤ	και	απεικόνιση	με	ενι-
σχυτή	ηχογένειας,	όπου	φαίνεται	η	απουσία	
αγγείωσης	σε	τμήμα	του	νεφρικού	παρεγχύ-
ματος	

Σπλήνας	

Ο	κυριότερος	από	τους	λόγους	για	τους	οποίους	
ο	σπλήνας	περιγράφεται	ως	«το	σιωπηλό	ξεχασμένο	

Σκιαγραφικά	Υπερήχων
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όργανο»	 είναι	 ότι	 οι	 ασθένειες	που	παρουσιάζει	 σε	
σχέση	με	το	ήπαρ	είναι	ελάχιστες	(17).	Παρόλα	αυτά,	
συχνά	ανευρίσκονται	αλλοιώσεις	οφειλόμενες	σε	δευ-
τερεύουσες	εκδηλώσεις	διαφόρων	νοσημάτων,	αιματο-
λογικών,	ογκολογικών,	αυτοάνοσων	ή	φλεγμονωδών.	
Η	 ενίσχυση	 του	 σπληνός	 αρχίζει	 περίπου	 12΄΄	 μετά	
την	έγχυση	του	ΕΗ.	Συνήθως	αρχικά	η	απεικόνιση	του	
παρεγχύματος	 είναι	 ανομοιογενής	 λόγω	 της	 διαφο-
ρετικής	πρόσληψης	από	τον	ερυθρό	και	φαιό	πολφό	
και	αντιστοιχεί	στην	εικόνα	της	«ζέμπρας»	στην	ΑΤ	ή	
MΤ.	Μεταξύ	30΄΄και	60΄΄μετά	την	έγχυση	το	παρέγχυμα	
ενισχύεται	ομοιογενώς	και	η	ενίσχυση	διαρκεί	5-7	min.	
Η	 ενίσχυση	 του	 παρεγχύματος	 του	 σπληνός	 διαρ-
κεί	περισσότερο	από	ότι	του	ήπατος,	πιθανόν	λόγω	
εγκλωβισμού	του	ΕΗ	στο	δικτυοενδοθηλιακό	σύστημα	
ή	 στα	 κολποειδή.	 Σε	 σύγκριση	 με	 την	 ενίσχυση	 του	
ηπατικού	και	του	νεφρικού	παρεγχύματος,	ο	σπλήνας	
φαίνεται	υπερηχογενής	κατά	την	καθυστερημένη	φάση	
(18).	Η	μεγαλύτερη	διάρκεια	της	ενίσχυσης	μπορεί	να	
φανεί	χρήσιμη	στην	ανεύρεση	σπληνικού	ιστού	εκτός	
του	σπληνός,	αλλά	και	στον	χαρακτηρισμό	σπληνικών	
βλαβών	(19).	

Εφαρμογές	ΕΗ	στον	σπλήνα

Συχνή	είναι	η	εφαρμογή	των	ΕΗ	στη	διαφορική	διά-
γνωση	συμπαγών	μορφωμάτων	γύρω	από	τον	σπλή-
να.	Με	 τον	 ΕΗ	 ο	 επικουρικός	 σπλήνας	παρουσιάζει	
έντονη	πρόσληψη	που	διαρκεί	5-7	min,	αντιθέτως	οι	
λεμφαδένες	της	πύλης,	οι	διογκώσεις	του	επινεφριδίου	
ή	της	ουράς	του	παγκρέατος	παρουσιάζουν	μειωμένη	
πρόσληψη	 (20)	 (Εικόνα	8).	Το	σπληνικό	έμφρακτο	δεν	
διακρίνεται	κατά	την	οξεία	φάση	με	το	απλό	υπερηχο-
γράφημα,	αντιθέτως	γίνεται	εμφανές	μετά	την	έγχυση	
του	ΕΗ	λόγω	πλήρους	απουσίας	ενίσχυσης	(Εικόνα	9).	
Το	 απόστημα	 παρουσιάζει	 δακτυλιοειδή	 περιφερική	
ενίσχυση	εντονότερη	στις	καθυστερημένες	φάσεις,	με	
παρουσία	 διαφραγματίων	 που	 επίσης	 ενισχύονται	
και	κεντρική	περιοχή	μη	ενισχυόμενη	σε	καμία	φάση.	
Σε	 γνωστή	 νόσο	 λεμφώματος	 Hodgkin,	 η	 διερεύνηση	
του	σπληνός	με	ΕΗ	παρουσιάζει	ευαισθησία	μεγαλύ-
τερη	της	ΑΤ	και	του	FDG	PET	(21)	(Εικόνα	10).	Ακόμη	ο	ΕΗ	
μπορεί	 να	συμβάλλει	στην	διαφοροδιάγνωση	μεταξύ	
καλοήθων	και	κακοήθων	βλαβών	 (22,	23).	Σημαντικό-
τερη	ακόμη	 ένδειξη	της	χρήσης	του	 ΕΗ	στον	σπλήνα	
αφορά	στο	τραύμα,	όπου	το	απλό	υπερηχογράφημα	
αδυνατεί	σχεδόν	πλήρως	να	το	αναδείξει	άμεσα	 (Ει-
κόνα	11).

Εικόνα 8.  Όγκος	ουράς	του	παγκρέατος	που	προβάλ-
λει	στην	σπληνική	πύλη	

Εικόνα 9. Σπληνικό	έμφρακτο	

Εικόνα 10.		Λέμφωμα	 σπληνός.	 Με	 τον	 ΕΗ	 απεικονί-
ζονται	 πολλαπλές	 διάσπαρτες	 εστίες,	 μη	
εμφανείς	στο	απλό	υπερηχογράφημα
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Εικόνα 11.	Τραύμα	σπληνός	(βέλη)	

Πάγκρεας

Η	χρήση	 των	 ΕΗ	στο	πάγκρεας	 είναι	πολύ	πρό-
σφατη	και	έχει	ως	στόχο	κυρίως	να	διευκολύνει	την	
διαφορική	διάγνωση	παγκρεατικών	βλαβών,	οι	οποίες	
απεικονίζονται	στο	απλό	υπερηχογράφημα	(24,	25).

Η	ενίσχυση	του	παγκρέατος	αρχίζει	λίγα	δευτερό-
λεπτα	μετά	την	έγχυση	και	φθάνει	στο	μέγιστο	στα	
πρώτα	15-20΄΄.	Αρχίζει	νωρίτερα	και	διαρκεί	λιγότερο	
από	εκείνη	του	ήπατος.	

Στην	οξεία	παγκρεατίτιδα	αναφέρεται	ότι	οι	ΕΗ	βοη-
θούν	στην	διάγνωση,	διότι	το	παρέγχυμα	παρουσιάζει	
έντονη	ενίσχυση	οφειλόμενη	στην	αυξημένη	αγγείωση.	
Σε	περίπτωση	βαρείας	μορφής	οξείας	παγκρεατίτιδας,	
όπου	συνυπάρχουν	συρρέουσες	νεκρωτικές	περιοχές,	
ο	 ΕΗ	μπορεί	 να	βοηθήσει	στην	 καλλίτερη	οριοθέτησή	
τους	λόγω	απουσίας	αγγείωσης	(26,	27).	

Σε	ασθενείς	με	χρόνια	παγκρεατίτιδα,	ίνωση	και	μει-
ωμένη	αιματική	ροή	οδηγούν	σε	ελαττωμένη	ενίσχυση.	
Η	εστιακή	παγκρεατίτιδα	στο	απλό	υπερηχογράφημα	
απεικονίζεται	ως	εστία	χαμηλής	ηχογένειας,	όπως	και	
το	αδενοκαρκίνωμα.	Με	τον	ΕΗ	όμως	η	εστιακή	παγκρε-
ατίτιδα	ενισχύεται	με	παρόμοιο	τρόπο	όπως	το	υπό-
λοιπο	παρέγχυμα	(Εικόνα	12),	σε	αντίθεση	με	το	αδενο-
καρκίνωμα	που	παρουσιάζει	 χαμηλή	 και	 ανομοιογενή	
ενίσχυση	πιθανόν	 λόγω	 της	 έντονης	 δεσμοπλαστικής	
αντίδρασης	 (26).	 Στα	 ορώδη	 ή	 βλεννώδη	 νεοπλάσμα-
τα,	τα	εσωτερικά	διαφραγμάτια	που	υπάρχουν	μεταξύ	
των	κύστεων	ενισχύονται,	αναδεικνύοντας	την	πολυ-
κυστική	 μορφή	 των	 όγκων.	 Αντιθέτως	 όταν	 σπανιό-
τερα,	ο	κυστικός	όγκος	είναι	μονόχωρος	δεν	δύναται	
να	διαφοροδιαγνωστεί	από	άλλα	κυστικά	μορφώματα	
(28).	

Οι	ψευδοκύστεις,	όταν	παρουσιάζουν	περιεχόμε-
νο,	 είναι	 δύσκολο	 να	 διαφοροδιαγνωστούν	 από	 κυ-

στικούς	όγκους,	όπως	πχ	τα	βλεννώδη	κυσταδενώ-
ματα.	Με	τον	ΕΗ	βεβαιώνεται	η	απουσία	αγγείωσης	
στο	εσωτερικό	της	κύστης	(Εικόνα	13)	καθώς	και	στις	
περιπαγκρεατικές	συλλογές	(29,	30).	

Εικόνα 12.		Εστιακή	παγκρεατίτιδα,	στο	απλό	us	απει-
κονίζεται	 ως	 μάζα	 στην	 κεφαλή	 του	 πα-
γκρέατος,	 αλλά	 ενισχύεται	 όπως	 και	 το	
υπόλοιπο	παγκρεατικό	παρέγχυμα

Εικόνα 13.	Ψευδοκύστη	παγκρέατος.	Στο	απλό	us	δεν	
παρουσιάζει	σαφή	χαρακτηριστικά	απλής	κύστεως

Νόσος	Chrohn	και	χρήση	ΕΗ	

Η	χρήση	των	ΕΗ	στην	μελέτη	του	εντέρου	επικεντρώ-
νεται	 στην	 εντερική	 δραστηριότητα	 σε	 φλεγμονώδεις	
παθήσεις	του	εντέρου	(νόσος	Chrohn),	καθώς	και	στην	
διάκριση	μεταξύ	οξείας	(ενεργού	φλεγμονής)	και	χρόνι-
ας	εντερικής	στένωσης	(ουλής).	Οι	δυο	παράμετροι	που	
χαρακτηρίζουν	τις	βλάβες	είναι	το	πρότυπο	της	σκι-
αγραφικής	 ενίσχυσης	 (διαμόρφωση	της	σκιαγράφησης	
στους	 χιτώνες	 του	 τοιχώματος)	 και	 ο	 λόγος	 μεταξύ	
της	μέγιστης	πάχυνσης	του	ενισχυόμενου	τοιχώματος	
προς	το	συνολικό	πάχος	του	τοιχώματος	(31).

Σκιαγραφικά	Υπερήχων
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Χοληδόχος	κύστη	

Φαίνεται	 ότι	 οι	 ΕΗ	 μπορούν	 να	 βοηθήσουν	 στην	
ακριβέστερη	 διάγνωση	 και	 στη	 διαφορική	 διάγνωση	
μεταξύ	διαφορετικών	παθήσεων	με	παρόμοια	υπερη-
χοτομογραφικά	 (US)	 ευρήματα.	 Στο	απλό	US	 τα	πε-
ρισσότερα	 νεοπλάσματα	απεικονίζονται	ως	 συμπα-
γείς	μάζες	που	καταλαμβάνουν	ολόκληρη	ή	τμήμα	της	
χοληδόχου	ή	σαν	πολύποδες.	Η	χολική	λάσπη	επίσης,	
όταν	 δεν	 μετακινείται	 εύκολα,	 μπορεί	 να	 δημιουργή-
σει	παρόμοιες	εικόνες.	Η	διαφορική	διάγνωση	γίνεται	
δυσκολότερη	όταν	συνυπάρχουν	διαφορετικού	τύπου	
βλάβες	και	διότι	το	Color	Doppler	US	δεν	ανιχνεύει	χα-
μηλές	ροές	και	αγγεία	που	έχουν	βαθειά	εντόπιση.

Σε	μελέτη	97	ασθενών	με	υποψία	όγκου	χοληδόχου	
κύστεως	 οι	 περισσότερες	 βλάβες	 ανέδειξαν	 έντονη	
ενίσχυση	κατά	την	αρτηριακή	και	κατά	την	καθυστε-
ρημένη	φάση	χωρίς	 ουσιώδη	 διαφορά.	Όμως	παρα-
τηρήθηκε	 σημαντική	 διαφορά	 στο	washout	 μέσα	 στα	
πρώτα	30΄΄	από	την	έγχυση,	όπου	παρουσίασαν	έκ-
πλυση	του	ΕΗ	το	91%	των	καρκινωμάτων	και	μόνο	το	
17%	των	καλοήθων	βλαβών	(32).	

Για	την	οξεία	χολοκυστίτιδα,	είναι	σε	όλους	γνω-
στά	τα	US	 κριτήρια	 τα	οποία	σε	συνδυασμό	με	 την	
κλινική	 εικόνα	 και	 εργαστηριακές	 εξετάσεις	 θέτουν	
την	διάγνωση	στις	περισσότερες	των	περιπτώσεων.	
Υπάρχουν	 όμως	 και	 περιπτώσεις,	 ιδίως	 ασθενών	
που	νοσηλεύονται	στις	μονάδες	εντατικής	θεραπείας,	
όπου	η	διάγνωση,	τις	περισσότερες	φορές	αλιθιασι-
κής	 χολοκυστίτιδας	 δεν	 είναι	 απλή.	Φαίνεται	 ότι	 το	
τοίχωμα	 τις	 χοληδόχου	 το	 οποίο	 πάσχει	 λόγω	 της	
φλεγμονής,	 ενισχύεται	 με	 ΕΗ	 εντονότερα	 και	 ενωρί-
τερα	 (πριν	 τα	 30΄΄	 από	 την	 έγχυση),	 σε	 αντίθεση	 με	
το	φυσιολογικό	τοίχωμα	το	οποίο	ενισχύεται	μετά	τα	
30΄΄.	Εξαίρεση	αποτελούν	όμως	περιπτώσεις	όπου	στο	
τοίχωμα	υπάρχουν	νεκρωτικές	περιοχές	ή	όπου	έχει	
προηγηθεί	χορήγηση	αντιβιοτικής	αγωγής	(33,	34).

Κλειστό	τραύμα	κοιλίας	

Το	 απλό	 υπερηχογράφημα	 χωρίς	 σκιαγραφικό	
αναδεικνύει	πολύ	καλά	την	ύπαρξη	ενδοπεριτοναϊκού,	
πλευριτικού	και	περικαρδιακού	υγρού,	ωστόσο	υστερεί	
στην	ανάδειξη	θλάσεων	συμπαγών	οργάνων	της	κοιλί-
ας.	Αντίθετα	με	τον	ΕΗ	οι	θλαστικές	περιοχές	απεικονί-
ζονται	ως	ελλείμματα	πληρώσεως.	Έτσι,	κακώσεις	του	
ήπατος,	του	σπληνός	και	των	νεφρών	αναδεικνύονται	
άριστα	με	σκιαγραφικό	υπερήχων	(35,	36,	37).	Μπορεί	
ακόμη	και	η	μετέπειτα	παρακολούθηση	των	ασθενών	
να	γίνεται	με	υπερηχογράφημα	και	ΕΗ	αποφεύγοντας	

την	επιπρόσθετη	επιβάρυνση	με	την	ιοντίζουσα	ακτι-
νοβολία	 μίας	ΑΤ.	 Επίσης	 είναι	 δυνατός	 ο	προσδιορι-
σμός	του	σημείου	της	οξείας	αιμορραγίας	(38).	

Αγγειακές	εφαρμογές	

Οι	αγγειακές	 εφαρμογές	περιλαμβάνουν	 την	 διε-
ρεύνηση	στενώσεων	ή	αποφράξεων	αγγείων	όταν	ό	
έλεγχος	με	το	έγχρωμο	Doppler,	συνήθως	για	τεχνι-
κούς	λόγους,	δεν	είναι	 ικανοποιητικός,	τη	διερεύνηση	
ανευρυσμάτων	αορτής	 (με	 έλεγχο	 για	 διαχωρισμό	 ή	
ρήξη),	καθώς	και	την	ανάδειξη	ενδοδιαφυγής	σε	ασθε-
νείς	με	stent	(39,	40).

Μεταμόσχευση

Οι	ασθενείς	που	έχουν	υποβληθεί	σε	μεταμόσχευ-
ση	είναι	ιδιαίτερα	επιρρεπείς	σε	αρτηριακές	και	φλεβι-
κές	θρομβώσεις.	Η	χρήση	ΕΗ	διευκολύνει	την	ανάδειξη	
της	βατότητας	των	αγγειακών	δομών,	της	διαταρα-
χής	 της	 αιμάτωσης	 του	 μεταμοσχευθέντος	 οργάνου	
καθώς	και	την	απεικόνιση	της	θαμβωμένης	ηπατικής	
αρτηρίας,	η	οποία	χρήζει	άμεσης	αντιμετώπισης.

Παραμήτρια

Η	τεχνική	συμβάλλει	στην	διάκριση	μεταξύ	καλοή-
θους	και	κακοήθους	εξεργασίας,	με	την	ανάδειξη	ενί-
σχυσης	στα	διαφραγμάτια	και	τους	όζους	της	βλάβης.	
Τα	ποσοστά	αξιοπιστίας	είναι	υψηλά	ειδικά	εάν	η	εξέ-
ταση	διενεργηθεί	διακολπικά.	Σημαντική	είναι	η	αξιο-
λόγηση	δυο	παραγόντων,	του	επίπεδου	της	μέγιστης	
ενίσχυσης	και	του	χρόνου	έκπλυσης	του	ΕΗ	(41).	

Προστάτης	Αδένας	

Η	 διαταραχή	 της	 αγγείωσης	 του	προστάτη	 είναι	
ενδεικτική	κακοήθειας.	Η	ανίχνευσή	της	με	την	χρήση	
ΕΗ	μπορεί	αφενός	να	ελαττώσει	τον	αριθμό	των	βιο-
ψιών	και	αφ	ετέρου	να	στοχοποιήσει	το	σημείο	με	την	
μεγαλύτερη	 υποψία	 (μέγιστη	 σκιαγραφική	 ενίσχυση)	
για	την	λήψη	βιοψίας	(39,	42,	43,	44).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Η	έγχυση	θα	πρέπει	να	αποφεύγεται	σε	ασθενείς	
με	 πρόσφατο	 ιστορικό	 βαρειάς	 καρδιοπνευμονικής	
νόσου	 (πρόσφατο	 έμφραγμα	 μυοκαρδίου	 ή	 στηθάγ-
χη,	 πρόσφατη	 επέμβαση	 στα	 στεφανιαία,	 αλλαγές	
στο	ΗΚΓ,	 καρδιακή	ανεπάρκεια,	σοβαρές	διαταραχές	
καρδιακού	 ρυθμού,	 υψηλή	 αύξηση	 πιέσεως	 πνευμο-
νικής	 αρτηρίας,	 ARDS,	 σοβαρή	 αναπνευστική	 νόσο	 ή	
δύσπνοια	κλπ).
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Παχυσαρκία,	αεροπλήθεια,	μεγάλου	βαθμού	λιπώ-
δης	διήθηση	του	ήπατος,	έλλειψη	συνεργασίας	του	εξε-
ταζόμενου,	σημαντικό	βάθος	του	σημείου	ενδιαφέρο-
ντος,	εστιακές	αλλοιώσεις	μεγέθους	<	1εκ.	αποτελούν	
τους	σημαντικότερους	περιορισμούς.	

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα	σκιαγραφικά	υπερήχων	ή	ενισχυτές	ηχογένειας	
(ΕΗ)	αποτελούν	μια	εκπληκτική	μέθοδο	για	την	απει-
κόνιση	της	μικροαγγείωσης	των	ιστών	σε	πραγματικό	
χρόνο.	Είναι	άμεσα	διαθέσιμα	με	σχετικά	χαμηλό	κό-
στος,	δεν	είναι	νεφροτοξικά	και	μπορεί	να	χρησιμοποι-
ηθούν	οποιαδήποτε	και	εάν	είναι	η	νεφρική	λειτουργία	
του	εξεταζόμενου,	ο	οποίος	επιπλέον	δεν	εκτίθεται	σε	
ιοντίζουσα	ακτινοβολία.	Οι	παράγοντες	αυτοί	έχουν	
όλοι	συμβάλει	στην	διαρκώς	αυξανόμενη	δημοτικότη-
τα	των	ΕΗ,	οι	εφαρμογές	των	οποίων	στην	καθημερι-
νή	κλινική	πράξη	συνεχώς	αυξάνονται	με	 εξαιρετικά	
αποτελέσματα.
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Πίνακας 1. Xαρακτηριστικά	Ενίσχυσης	(Ε)	των	καλοηθών	εστιακών	αλλοιώσεων	του	ήπατος	

Τύπος	όγκου	 Αρτηριακή	φάση	 Φλεβική	φάση	 Καθυστερημένη	φάση	

Αιμαγγείωμα 

Τυπικά	χαρακτηριστικά	 Περιφερική,	 οζώδης	 Ε,	 όχι	
κεντρική	Ε

Μερική	ή	ολική	κεντρομό-
λος	Ε

Πλήρης	Ε

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά Στις	μικρές	βλάβες:	ταχεία	
κεντρομόλος	Ε.	

Περιοχές	χωρίς	Ε

Εστιακή οζώδης υπερπλασία FNH

Τυπικά	χαρακτηριστικά E	πρόωρη,	υπερ	E,	ολική υπερ	E υπερ	E	ή	ισοΕ

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά Αρτηρίες	 τύπου	 ακτίνες	
τροχού,φυγόκεντρη	 πλή-
ρωση,	 τροφοφόρος	 αρτη-
ρία	

υπερ	E
υπο	Ε,	κεντρική	ουλή

υπο	Ε,	κεντρική	ουλή

Εστιακή	απουσία	λιπώδους	δι-
ήθησης	focal	fatty	sparing	

ισοΕ ισοΕ ισοΕ

Αναγεννητικός όζος 

Τυπικά	χαρακτηριστικά ισοΕ ισοΕ ισοΕ

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά υπο	Ε

Απλή κύστη	

Τυπικά	χαρακτηριστικά καμία	Ε καμία	Ε καμία	Ε

Αδένωμα 

Τυπικά	χαρακτηριστικά υπερ	E,	ολική	 ισοΕ ισοΕ-	υπο	Ε

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά Περιοχές	χωρίς	Ε υπερ	E
Περιοχές	χωρίς	Ε

Περιοχές	χωρίς	Ε

Απόστημα 

Τυπικά	χαρακτηριστικά Χείλος	 Ε,	 απουσία	 κεντρι-
κής	Ε

υπερ/ισοΕ	χείλος,	απου-
σία	κεντρικής	Ε

υποΕ	 χείλος,	 απου-
σία	κεντρικής	Ε

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά Ε	διαφράγματα	υπερ	Ε	του	
ηπατικού	τμήματος

υποΕ	χείλος,	Ε.	διαφράγ-
ματα,	υπερ	Ε	του	ηπατι-
κού	τμήματος

Σκιαγραφικά	Υπερήχων
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Όγκος	 Αρτηριακή	φάση	 Πυλαία	φάση	 Καθυστερημένη	φάση	

HCC 

Τυπικά	χαρακτηριστικά υπερΕ,	πλήρης,	 ισοΕ,	περιοχές	με	απου-
σία	Ε

ύπο	ή	ισο	Ε

περιοχές	 με	 απουσία	 Ε	
(νέκρωση)

περιοχές	 με	 απουσία	 Ε	
(νέκρωση)

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά άναρχη	αγγείωση	
Ε	 κακήθους	 θρόμβου	 πυ-
λαίας

Μεταστάσεις με χαμηλή αγγείωση	

Τυπικά	χαρακτηριστικά Ε	στην	περιφέρεια	 υπο	Ε υπο	ή	απουσία	Ε

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά ολική	Ε περιοχές	 με	 απουσία	 Ε	
(νέκρωση)

υπο	ή	απουσία	Ε

Μεταστάσεις με υψηλή αγγείωση

Τυπικά	χαρακτηριστικά υπερΕ,	πλήρης υπο	Ε υπο	ή	απουσία	Ε

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά άναρχη	αγγείωση	

Χολαγγειοκαρκίνωμα 

Τυπικά	χαρακτηριστικά Ε	στην	περιφέρεια υπο	ή	απουσία	Ε υπο	ή	απουσία	Ε

Επιπρόσθετα	χαρακτηριστικά απουσία	Ε

Πίνακας 2. Xαρακτηριστικά	Ενίσχυσης	(Ε)	των	κακοηθών	εστιακών	αλλοιώσεων	του	ήπατος	
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SUMMARY

SKILAKAKI GM. Developments and current clinical status of diagnostic imaging technologies: PET/CT. Cancer 
is one of the leading causes of morbidity and mortality in developed countries. Various imaging modalities based on 
anatomic information continue to be important for the diagnosis, staging and in the follow-up of oncologic disease, but 
are unable to detect functional abnormalities in tissues. Positron emission tomography (PET) is an imaging modality that 
estimates the physiologic function inside the human body by measuring the concentration of a radioactively labeled 
compound that is taken up by and accumulated in the body’s tissues through a metabolic process. The radionuclide 
allows that interaction to be followed and mapped using PET imaging instrumentation. Clinically, the most commonly 
used agent for PET tumor imaging is 18 FDG: the glucose analogue deoxy-D-glucose linked to 18-fluorine (18F), a posi-
tron emitter. The application of FDG-PET to cancer imaging derives from the observation that most malignancies have 
greater glucose utilization than do normal tissues and accordingly have increased FDG uptake, which is proportional 
to the metabolic rate of viable tumor cells PET/CT using FDG as the radiotracer is a unique combination of the cross-
sectional anatomic information provided by CT and the metabolic information provided by PET and has been proved a 
valuable tool in the evaluation of patients with malignant diseases. Despite potential false negatives and false positives 
it is generally agreed that: PET/CT can be used to more completely stage patients with extensive disease and to prevent 
high-risk patients from operating by detecting distant metastases. Moreover, PET/CT can be very valuable in serving 
as a baseline for patients prior to undergoing chemotherapy, thereby separating those patients who are responding to 
therapy from those who are not. FDG can also accumulate in sites of many types of inflammation and infection and 
there is an increasing amount of data addressing the value of FDG-PET/CT in the detection of infectious and/or inflam-
matory processes. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 356-359, 2012.

Key words: 18F-FDG-PET/CT, cancer, staging, recurrence, infection, inflammation

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο συνδυασμός μεταβολικών και ανατομικών πληροφοριών που δίδει η ποζιτρονική και υπολογιστική τομο-
γραφία PET/CT χρησιμοποιώντας σαν ραδιοφάρμακο την 18F-FDG, ένα μεταβολικό ανάλογο της γλυκόζης, την 
καθιστούν ιδιαίτερα πολύτιμη απεικονιστική μέθοδο στην διερεύνηση ιστών με αυξημένη μεταβολική δραστηρι-
ότητα, όπως είναι τα νεοπλάσματα και οι φλεγμονές. Η μέθοδος έχει θέση στην διαγνωστική προσέγγιση των 
ογκολογικών ασθενών για τον χαρακτηρισμό μιας ύποπτης βλάβης ως κακοήθους, την αναζήτηση άγνωστης 
πρωτοπαθούς εστίας σε ασθενείς με γνωστές μεταστάσεις ή σε ασθενείς με παρανεοπλασματικό σύνδρομο, 
την αρχική σταδιοποίηση ασθενών με νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο, την παρακολούθηση ανταπόκρισης στην θερα-
πεία και την επανασταδιοποίηση μετά το τέλος της θεραπείας καθώς και στην ανίχνευση πιθανής υποτροπής. 
Σήμερα αποτελεί βασική διαγνωστική εξέταση για το λέμφωμα, τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα- 
NSCLC - (συμπεριλαμβανομένου και του χαρακτηρισμού του μονήρους όζου- SPN), τον καρκίνο της κεφαλής και 
του τραχήλου, τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο των ωοθηκών, τον 
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καρκίνο του οισοφάγου και του παχέος εντέρου, το μελάνωμα, τον καρκίνο του θυρεοειδούς και το πολλαπλούν 
μυέλωμα. Επιπρόσθετα, PET/CT έχει ένδειξη στην διερεύνηση του πυρετού άγνωστης αιτιολογίας (FUO) και στην 
διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με υπόνοια φλεγμονώδους ή χρόνιας λοιμώδους νόσου, όταν οι υπόλοιπες 
απεικονιστικές μέθοδοι δεν έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα, ιδιαίτερα μάλιστα σε ασθενείς με παθολο-
γικές ΤΚΕ και CRP. Οι σημαντικότερες «αδυναμίες» της μεθόδου είναι σήμερα: η μη ανίχνευση μικρού μεγέθους πα-
θολογικών εστιών, η χαμηλή ευαισθησία της στην μελέτη του εγκεφάλου, του ουροποιητικού συστήματος και του 
μυοκαρδίου και η έλλειψη δυνατότητας διάκρισης μεταξύ νεοπλασματικής νόσου και φλεγμονής. Νοσοκομειακά 
Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 356-359, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: ποζιτρονική και ηλεκτρονική τομογραφία, καρκίνος, σταδιοποίηση, υποτροπή, φλεγμονή

	Στις	ανεπτυγμένες	χώρες	ο	καρκίνος	εξακολουθεί	
να	είναι	μία	από	τις	κύριες	αιτίες	θανάτου	παρά	τις	
συνεχείς	εξελίξεις	στις	θεραπευτικές	μεθόδους.	Γι’αυτό	
ένα	σημαντικό	ποσοστό	των	ερευνών	στρέφεται	και	
προς	 την	 πρώιμη	 διάγνωση	 των	 κακοήθων	 όγκων	
αλλά	και	των	υποτροπών	τους.	Οι	διάφορες	απεικο-
νιστικές	μέθοδοι	που	χρησιμοποιούνται	τις	τελευταίες	
δεκαετίες	 (Υπέρηχοι,	 Υπολογιστική	 Τομογραφία,	 Μα-
γνητική	Τομογραφία)	και	βασίζονται	στην	αξιολόγηση	
μεταβολών	στην	φυσιολογική	ανατομία	των	διαφόρων	
ιστών	και	οργάνων	εξακολουθούν	να	έχουν	πολύ	ση-
μαντικό	ρόλο	στην	διερεύνηση	των	νεοπλασιών	αλλά	
δεν	είναι	σε	θέση	να	ανιχνεύσουν	μεταβολικές	διατα-
ραχές	σε	μορφολογικά	«φυσιολογικούς»	ιστούς.	

Η	ποζιτρονική	τομογραφία	(PET)	αναπτύχθηκε	στις	
αρχές	της	10ετίας	του	1970	–	λίγο	μετά	την	ανακάλυψη	
της	υπολογιστικής	τομογραφίας	(CT)	–	και	οι	αρχικές	
της	εφαρμογές	αφορούσαν	στην	Νευρολογία	και	Καρ-
διολογία.	Η	PET	είναι	μία	απεικονιστική	μέθοδος	που	
εκτιμά	την	μεταβολική	λειτουργία	των	διαφόρων	ιστών	
μετρώντας	την	συγκέντρωση	σε	αυτούς	κάποιας	ρα-
διενεργά	σεσημασμένης	ουσίας	που	έχει	την	ιδιότητα	
να	προσλαμβάνεται	από	και	να	αποθηκεύεται	στους	
ιστούς	στο	πλαίσιο	μιας	μεταβολικής	αντίδρασης.	Οι	
ανιχνευτές	PET	δεσμεύουν	την	ραδιενέργεια	που	εκπέ-
μπεται	από	τον	ασθενή	και	η	εικόνα	που	προκύπτει	
είναι	στην	ουσία	ένας	«χάρτης»	της	κατανομής	αυτής	
της	ραδιενεργά	σεσημασμένης	ουσίας	στο	σώμα	του	
ασθενούς.	(1)

Στα	τέλη	της	10ετίας	του	1970	εισάγεται	στην	κλι-
νική	πράξη	το	ραδιοφάρμακο	18F	FDG,	ένα	μεταβολικό	
ανάλογο	 της	 γλυκόζης	που	 έχει	 την	 ιδιότητα	 να	 με-
ταφέρεται	 δια	 των	 κυτταρικών	 μεμβρανών	 και	 στην	
συνέχεια	να	φωσφορυλιούται	ακριβώς	όπως	η	γλυκό-
ζη,	συνδεδεμένο	με	το	ραδιοϊσότοπο	18F.	Αυτή	όμως	η	
φωσφορυλιωμένη	 FDG	 (FDG-6-phosphate)	 παγιδεύεται	
στην	συνέχεια	στο	κυτταρόπλασμα	και	δεν	μπορεί	να	
μεταβολισθεί	περαιτέρω.	 Η	 18F	 -	 FDG	ανταγωνίζεται	

την	γλυκόζη	τόσο	στην	μεταφορά	δια	της	κυτταρικής	
μεμβράνης	όσο	και	στην	φωσφορυλίωση	εντός	του	κυτ-
τάρου	και	η	συγκέντρωσή	της	στους	διάφορους	ιστούς	
είναι	ανάλογη	της	ανάγκης	τους	για	γλυκόζη.	(2)

Η	18F	FDG	προσλαμβάνεται	 ιδιαίτερα	από	τα	νε-
οπλασματικά	κύτταρα	-	που	έχουν	αυξημένη	ανάγκη	
για	γλυκόζη	-	και	η	πρόσληψη	είναι	ανάλογη	του	μετα-
βολικού	ρυθμού	των	κακοήθων	κυττάρων.

Χρησιμοποιώντας	σαν	ραδιοφάρμακο	την	18F	FDG,	
η	PET	αποδείχθηκε	ιδιαίτερα	χρήσιμη	στην	απεικόνιση	
των	όγκων.	Περιορισμός	της	μεθόδου	είναι	η	απουσία	
λεπτομερών	ανατομικών	πληροφοριών,	συχνά	απα-
ραίτητων	για	την	διαφορική	διάγνωση	μεταξύ	φυσιο-
λογικής	και	παθολογικής	πρόσληψης.	

Το	 2001	 (3,4)	 εισάγεται	 στην	 κλινική	πράξη	 η	πο-
ζιτρονική	 και	 υπολογιστική	 τομογραφία	 –	 PET/CT	 –	
προσφέροντας	μια	συνδυασμένη	μεταβολική	και	μορ-
φολογική	απεικόνιση	των	διαφόρων	ιστών	που	διευ-
κολύνει:

•	 	Την	ακριβή	εντόπιση	μικρών	εστιών	αυξημένης	
μεταβολικής	δραστηριότητας

•	 	Την	διάκριση	μεταξύ	φυσιολογικών	και	παθολο-
γικών	δομών	με	υψηλό	μεταβολισμό.	

Τα	σύγχρονα	συστήματα	PET/CT	συνδυάζουν	έναν	
ανιχνευτή	PET	(PET	scanner)	με	ένα	πολυτομικό	αξονικό	
τομογράφο	 (multisection	 helical	 CT	 unit).	 Οι	 ασθενείς	
εξετάζονται	 σε	 ύπτια	 θέση,	 60min	 μετά	 την	 εφ	 χο-
ρήγηση	 18F	 FDG	 και	 αφού	προηγηθεί	 νηστεία	 6h	 και	
καλή	 ενυδάτωση.	 Στις	 περιπτώσεις	 διερεύνησης	 εν-
δοκοιλιακών	 ή	 ενδοπυελικών	 κακοηθειών	 χορηγείται	
στους	ασθενείς	ιωδιούχο	σκιαγραφικό	per	os	μία	ώρα	
ενωρίτερα	και	αμέσως	πρίν	την	έναρξη	της	εξέτασης.	
Η	 εξέταση	 αρχίζει	 με	 την	 υπολογιστική	 τομογραφία	
(CT)	χαμηλής	δόσης	(80mA,	140kV)	και	περιλαμβάνει	το	
τμήμα	του	σώματος	από	τη	βάση	της	κεφαλής	μέχρι	
και	το	άνω	3μόριο	των	μηρών.	Ακολουθεί	η	ποζιτρο-
νική	τομογραφία	(PET)	και	λαμβάνονται	εικόνες	PET,	CT	
και	συντετηγμένες	(fused)	σε	τρία	επίπεδα.	Η	συνολική	
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διάρκεια	παραμονής	του	ασθενούς	στο	Τμήμα	PET/CT	
δεν	υπερβαίνει	τις	2	ώρες.	

Στην	καθημερινή	κλινική	πράξη	η	εκτίμηση	των	ει-
κόνων	γίνεται	από	πυρηνικούς	ιατρούς	και	ακτινοδια-
γνώστες	και	λαμβάνονται	υπόψη	η	ακτινομορφολογία	
και	η	μεταβολική	συμπεριφορά.	Η	τελευταία	αξιολογεί-
ται	ποιοτικά	(οπτική	εντύπωση	των	διαγνωστών	ια-
τρών)	αλλά	και	με	την	χρησιμοποίηση	της	standardized	
uptake	value	(SUV)	που	αποτελεί	μια	ημιποσοτική	εκτί-
μηση	 της	πρόσληψης	 του	 ραδιοφαρμάκου	 από	 έναν	
ιστό	σε	μία	χρονική	στιγμή	και	εκφράζεται	ως:	

Ενεργότητα	του	ραδιοφαρμάκου	στον	
ιστό

Ενεθείσα	 δόση	 ραδιοφαρμάκου/βάρος	 του	 ασθε-
νούς

Συνήθως	οι	κακοήθεις	όγκοι	έχουν	τιμές	SUV>2,5-3	
και	οι	φυσιολογικοί	ιστοί	τιμές	SUV:0,5-2,5,	αλλά	υπάρ-
χουν	πολλές	αποκλίσεις.	Φαίνεται	ότι	για	ορισμένες	
κακοήθειες	(π.χ.	καρκίνος	του	πνεύμονα)	η	αρχική	τιμή	
SUV	έχει	προγνωστική	αξία	 (αυξημένες	τιμές	συσχε-
τίζονται	με	πιο	επιθετική	συμπεριφορά)	αλλά	η	κύρια	
χρησιμότητά	 της	 έγκειται	 στην	 παρακολούθηση	 των	
μεταβολών	 της	 σε	 δοθέντα	 όγκο	 κατά	 την	 διάρκεια	
της	θεραπείας	ώστε	να	υπάρξει	μια	πιο	αντικειμενική	
εκτίμηση	την	ανταπόκρισής	του	στην	ακολουθούμενη	
αγωγή.	(5,6)

Μια	 συνεχώς	 αυξανόμενη	 βιβλιογραφία	 υποστη-
ρίζει	την	υπεροχή	της	PET/CT	έναντι	των	υπολοίπων	
απεικονιστικών	μεθόδων	στην:

•	 	Διάγνωση	 μιας	 ύποπτης	 βλάβης	 ως	 κακοή-
θους

•	 	Αναζήτηση	άγνωστης	πρωτοπαθούς	εστίας	σε	
ασθενείς	με	γνωστές	μεταστάσεις

•	 	Αναζήτηση	άγνωστης	πρωτοπαθούς	εστίας	σε	
ασθενείς	με	παρανεοπλασματικό	σύνδρομο

•	 	Αρχική	σταδιοποίηση	νεοδιαγνωσθέντος	καρκί-
νου

•	 	Παρακολούθηση	ανταπόκρισης	στην	θεραπεία
•	 	Επανασταδιοποίηση	 μετά	 το	 τέλος	 της	 θερα-

πείας
•	 	Ανίχνευση	πιθανής	υποτροπής
Σε	μία	μετα-ανάλυση	που	δημοσιεύθηκε	στο	διαδί-

κτυο	(στις	24	Μαρτίου	του	2008	στο	Journal	of	Clinical	
Oncology)	και	αφορούσε	σε	22.975	ογκολογικούς	ασθε-
νείς	η	προσθήκη	της	18FDG-PET/CT	στον	απεικονιστι-
κό	έλεγχο	τροποποίησε	την	περαιτέρω	αντιμετώπιση	
στο	36,5%	των	περιπτώσεων.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	
αυτή	 η	 μεταβολή	 στην	 αντιμετώπιση	 των	 ασθενών	

αφορούσε	σε	εφαρμογή	επιπρόσθετης	θεραπείας	στο	
28%	 των	 περιπτώσεων	 και	 σε	 ακύρωση	 περαιτέρω	
θεραπευτικής	αγωγής	στους	υπόλοιπους	ασθενείς.	

Από	τον	Απρίλιο	του	2009	στις	Η.Π.Α.	(7-9)	οι	εξής	
11	κακοήθειες	έχουν	ασφαλιστική	κάλυψη	για	PET/CT	
όσον	αφορά	στην	αρχική	διάγνωση	ή/και	σταδιοποίηση	
καθώς	και	στην	περαιτέρω	εκτίμηση	της	θεραπείας	–	
έγκαιρη	διάγνωση	υποτροπής:

•	 	Λέμφωμα
•	 	Μη	 μικροκυτταρικός	 καρκίνος	 του	 πνεύμονα-	

NSCLC	 -(συμπεριλαμβανομένου	 και	 του	 χαρα-
κτηρισμού	του	μονήρους	όζου-	SPN)

•	 	Καρκίνος	της	κεφαλής	και	του	τραχήλου
•	 	Καρκίνος	του	μαστού
•	 	Καρκίνος	του	τραχήλου	της	μήτρας
•	 	Καρκίνος	των	ωοθηκών
•	 	Καρκίνος	του	οισοφάγου
•	 	Καρκίνος	του	παχέος	εντέρου
•	 	Μελάνωμα
•	 	Καρκίνος	του	θυρεοειδούς
•	 	Πολλαπλούν	μυέλωμα
H	 PET/CT	χρησιμοποιείται	 στην	 κλινική	πράξη	 τα	

τελευταία	10χρόνια	χωρίς	να	ανταγωνίζεται	αλλά	συ-
μπληρώνοντας	τις	υπόλοιπες	διαγνωστικές	μεθόδους	
στην	προσέγγιση	του	ογκολογικού	ασθενούς.

Ήδη	έχει	αποδειχθεί	πολύτιμη	στην	διάγνωση,	στα-
διοποίηση,	 παρακολούθηση	 της	 θεραπείας	 και	 ανί-
χνευση	υποτροπής	στις	περισσότερες	κακοήθειες.	

Βασικά	πλεονεκτήματα	της	μεθόδου	είναι:
•	 	Η	δυνατότητα	εξέτασης	όλου	του	σώματος	και	

η	ταυτόχρονη	ανίχνευση	παθολογίας	σε	ιστούς	
που	ανατομικά	μπορεί	να	ευρίσκονται	σε	μεγά-
λη	απόσταση

•	 	Η	μη	χορήγηση	ενδοφλέβιου	σκιαγραφικού	μέ-
σου

•	 	Η	ανίχνευση	παθολογίας	σε	μορφολογικά	φυ-
σιολογικούς	ιστούς

Οι	μεγαλύτερες	«αδυναμίες»	της	μεθόδου	σήμερα	
είναι:

•	 	Η	 μη	 ανίχνευση	 μικρού	 μεγέθους	 κακοήθων	
εστιών

•	 	Η	χαμηλή	ευαισθησία	της	στην	μελέτη	του	εγκε-
φάλου,	του	ουροποιητικού	συστήματος	και	του	
μυοκαρδίου

•	 	Η	 έλλειψη	 δυνατότητας	 διάκρισης	 μεταξύ	 νεο-
πλασματικής	 νόσου	 και	 φλεγμονής	 δεδομένου	
ότι	ο	αυξημένος	ενδοκυττάριος	μεταβολισμός	της	
γλυκόζης	χαρακτηρίζει	-	εκτός	από	τα	νεοπλα-
σματικά-	 και	 τα	φλεγμονώδη	 κύτταρα	 (ουδετε-

PET/CT
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ρόφιλα	λευκοκύτταρα,	πλασματοκύτταρα,	πολυ-
μορφοπύρηνα	λευκοκύτταρα	και	μακροφάγα)

Η	μελλοντική	εξέλιξη	περιλαμβάνει	αφ’	ενός	τελει-
ότερα	μηχανήματα	και	αφ’	ετέρου	νέα	ειδικότερα	ρα-
διοφάρμακα.	

Ωστόσο,	ακριβώς	αυτή	η	έλλειψη	ειδικότητας	της	
μεθόδου	την	καθιστά	χρήσιμη	και	στην	διερεύνηση	μη	
ογκολογικών	 ασθενών	 με	 υπόνοια	 φλεγμονώδους	 ή	
λοιμώδους	 νόσου,	 όταν	 η	 συμβατική	 απεικόνιση	 (US,	
CT,	MRI)	υπήρξε	αναποτελεσματική,	κυρίως	λόγω	της	
μεγάλης	αρνητικής	προγνωστικής	της	αξίας	(NPV>90%)	
στην	ανάδειξη	εστιών	φλεγμονής	ή	λοίμωξης.	Οι	πε-
ρισσότερες	 βιβλιογραφικές	 αναφορές	 αφορούν	 στην	
συνδρομή	 της	 PET/CT	 στην	 διερεύνηση	 του	 πυρετού	
άγνωστης	 αιτιολογίας	 (FUO)	 και	 στην	 διαγνωστική	
προσέγγιση	 ασθενών	 με	 υπόνοια	 φλεγμονώδους	 ή	
χρόνιας	λοιμώδους	νόσου

Αντίθετα,	η	βιβλιογραφία	που	αφορά	στην	χρήση	
της	PET/CT	στην	διερεύνηση	ασθενών	με	οξεία	λοίμω-
ξη	είναι	πολύ	πιο	περιορισμένη	και	αφορά	κυρίως	σε	
ανοσοκατασταλμένους	ενώ	σχεδόν	ανύπαρκτες	είναι	
οι	βιβλιογραφικές	αναφορές	για	τις	ενδείξεις	της	με-
θόδου	 στους	 ασθενείς	 της	 Μονάδας	 Εντατικής	 Θε-
ραπείας	 (ΜΕΘ).	Από	τις	μέχρι	σήμερα	δημοσιευμένες	
μελέτες	προκύπτει	ότι:

•	 	Μία	θετική	PET/CT	μελέτη	συμβάλλει	στην	τελική	
διάγνωση	σε	ποσοστό:	16%-89%.	Αυτή	η	ευρεία	
διακύμανση	 των	 ποσοστών	 αντανακλά	 κατ’	
ουσίαν	 την	ποικιλία	 των	αιτίων	 του	πυρετού	
αγνώστου	αιτιολογίας	και	των	χρόνιων	φλεγ-
μονωδών	και	λοιμωδών	νόσων

•	 	Σημαντική	 προϋπόθεση	 για	 να	 είναι	 κλινικά	
χρήσιμη	μία	PET/CT	εξέταση	είναι	οι	παθολογι-
κές	τιμές	ταχύτητας	καθίζησης	ερυθρών	αιμο-
σφαιρίων	 (ΤΚΕ)	 και	C-	αντιδρώσας	πρωτείνης	
(CRP)

•	 	Η	αρνητική	προγνωστική	αξία	της	PET/CT	υπερ-
βαίνει	το	90%.	(10-12).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το PACS (Picture Archiving and Communication System) είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αρχει-
οθέτησης εικόνων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια απεικονιστικών ιατρικών εξετάσεων (ακτινογραφιών, 
υπερηχογραφημάτων, αξονικών/μαγνητικών τομογραφιών, αγγειογραφιών κλπ). Μαζί με την ψηφιακή λήψη των 
εικόνων, επιτρέπει την ηλεκτρονική γνωμάτευση των εξετάσεων, με μόνιμη και ασφαλή ηλεκτρονική διατήρηση 
των αρχείων εικόνων και κειμένων. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μνήμη και 
ανακαλούνται όποτε ο ιατρός το επιθυμεί, με διευκόλυνση της παρακολούθησης του ασθενούς και της σύγκρισης 
παλαιότερων με μελλοντικές εξετάσεις. Το αρχείο του PACS συνδέεται με τα οποιαδήποτε συστήματα ηλεκτρο-
νικής καταχώρησης των ασθενών στο Νοσοκομείο, ούτως ώστε, σε μία ιδανική κατάσταση, να είναι δυνατή η 
δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλλου ασθενών και η κατάργηση των συμβατικών αρχείων. Με την εγκατάσταση 
ενός τέτοιου συστήματος και με την πλήρη λειτουργία του εκμηδενίζεται η ανάγκη για εκτύπωση ακτινογραφικών 
φιλμ και γνωματεύσεων σε χαρτί. Όλες οι εικόνες αποθηκεύονται και μεταφέρονται από το Ακτινολογικό Τμήμα 
ηλεκτρονικά οπουδήποτε χρειάζεται εντός του Νοσοκομείου, αλλά και σε απομακρυσμένα σημεία εφ’όσον αυτό 
απαιτείται, με δυνατότητα τηλεϊατρικής. Συγχρόνως, οι απεικονιστικές εξετάσεις αρχειοθετούνται με εξάλειψη 
του κινδύνου απώλειας εικόνων και κειμένων, μείωση της επανάληψης εξετάσεων για τεχνικούς ή άλλους λόγους 
και δυνατότητα προώθησής τους σε άλλα ηλεκτρονικά αρχεία για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς. 
Η αρχή της εφαρμογής του PACS στην Ευρώπη και την Αμερική τοποθετείται στη δεκαετία του 1990. Σήμερα εφαρ-
μόζεται πλήρως στα νοσοκομεία των ΗΠΑ και αρκετών εκ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, ενώ εξαπλώνεται 
ταχύτατα και στην υπόλοιπη Ευρώπη και τον Κόσμο. Στη χώρα μας η εφαρμογή του PACS βρίσκεται δυστυχώς 
σε νηπιακά βήματα, καθώς τέτοιο σύστημα υπάρχει μόνο σε ορισμένα ιδιωτικά Νοσοκομεία. Εκτός ιδιωτικού 
τομέα, σύστημα PACS, το οποίο ωστόσο δεν λειτουργεί πλήρως, υπάρχει σε ένα μόνο πανεπιστημιακό ελληνικό 
Νοσοκομείο. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία βραχεία αναδρομή στην ιστορία του PACS και επεξήγηση του τρό-
που λειτουργίας του. Αναλύονται οι επιμέρους δυνατότητές του, τα τμήματα από τα οποία αποτελείται καθώς 
και τα πλεονεκτήματά του, τα οποία τελικά διευκολύνουν τους ιατρούς στο έργο τους, βελτιώνουν τις υπηρεσίες 
προς τους ασθενείς και, μακροχρόνια, μειώνουν το λειτουργικό κόστος. Αναφέρονται τέλος οι δυσκολίες που 
πιθανώς θα αντιμετωπίσουν οι ιατροί και το παραϊατρικό προσωπκό στην αρχή της εφαρμογής του εν λόγω 
συστήματος. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 360, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: PACS, ιατρική απεικόνιση, ηλεκτρονικό αρχείο
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SUMMARY

EXARHOS ΝD, LAZARIOTI GF, ANAGNOSTAKOU V. Computed Tomography Innovations. The introduction of 
spiral CT in the 1990’s marked one of the most important steps in the evolution of CT-imaging techniques. It enabled 
the reconstruction of images at any position along the patient’s length axis and reduced scan times significantly. The 
introduction of multi-detector row CT (MDCT) in 1998 solved many of the problems encountered with the first spiral 
scanners such as low isotropic resolution and a compromised spatial resolution. The first generation of MDCT scanners 
offered simultaneous acquisition of 4-slices at a rotation time of 0.5sec which improved the scan speed and longitudinal 
resolution. MDCT also expanded into the areas previously considered beyond the scope of previous scanners such as 
CT angiography of the coronary arteries. Clinical challenges and limitations remained, the introduction of 16-slice CT 
scanners enabled routine acquisitions with isotropic sub-millimeter spatial resolution. The generation of 64-slice CT 
scanners, 320-slice and Dual CT scanners (two X-ray tubes) allow sub-millimeter acquisitions with gantry speeds of 
0.33sec and allow the successful integration of CT coronary angiography into routine clinical algorithms, functional stud-
ies of the heart and potential applications such as tissue characterization, local blood volume quantification in contrast 
enhanced scans of the brain and lungs.Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 361-365, 2012.

Key words: computed tomography (CT), multi-detector computed tomography (MDCT), dual-Sοurce CT (DS-CT), flat 
detector CT (FD-CT)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εμφάνιση των ελικοειδών αξονικών τομογράφων το 1990 σημάδεψε ένα από τα στάδια στην εξέλιξη της απει-
κόνισης με αξονικό τομογράφο. Η τεχνολογία επέτρεψε για πρώτη φορά την τρισδιάστατη απεικόνιση, την ανα-
σύνθεση των εικόνων σε τρία επίπεδα καθώς και την ελάττωση του χρόνου εξέτασης. Η εισαγωγή των αξονικών 
τομογράφων πολλαπλών ανιχνευτών (MDCT) το 1998 έλυσε κάποια από τα προβλήματα που παρέμεναν, όπως η 
ευκρίνεια των εικόνων και την περιορισμένη έκταση της σάρωσης ανά εξέταση. Οι MDCT επέτρεψαν την σάρωση 
όλου του σώματος σε μία μόνο εξέταση, μειώθηκε δραστικά ο χρόνος περιστροφής της λυχνίας, 0,5 sec/περιστρο-
φή, και επιπλέον το πάχος τομής κάθε λήψης ελαττώθηκε κατά πολύ, 1mm. Οι πρώτοι αξονικοί τομογράφοι πολ-
λαπλών ανιχνευτών επέτρεψαν για πρώτη φορά την εξέταση της καρδιάς όμως υπήρχαν ακόμα περιορισμοί που 
έπρεπε να ξεπεραστούν, όπως η ευκρίνεια των εικόνων λόγω της μη-ισοτροπικής απεικόνισης, οι αναπνευστικές 
κινήσεις και η κινητικότητα της καρδιάς που δημιουργεί ψευδενδείξεις (1). Οι πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι -16 
τομών επέτρεψαν την ισοτροπική απεικόνιση, ελάττωσαν ακόμα περισσότερο τον χρόνο περιστροφής της λυχνί-
ας, 0,375 sec/περιστροφή, και άνοιξαν νέους ορίζοντες για τη διάγνωση παθήσεων όπως της οξείας ισχαιμίας του 
εγκέφαλου παρέχοντας πληροφορίες μορφολογικές και ταυτόχρονα αιμοδυναμικές. Επίσης, η διάγνωση τμηματι-
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κής και υποτμηματικής πνευμονικής εμβολής έγινε εφικτή ακόμα και σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι ή 
σε περιπτώσεις που συνυπάρχει και άλλη παθολογία όπως ατελεκτασία ή λοίμωξη του πνεύμονα (2). Η γενιά των 
πολυτομικών αξονικών 64-τομών εμφανίστηκε το 2004 με χρόνους περιστροφής της λυχνίας 0,33sec/περιστροφή 
και επιτρέπουν την εξέταση όλου του σώματος σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, όπως του θώρακα σε 6sec. Αυτές οι 
ταχύτητες επέτρεψαν την εφαρμογή λειτουργικών εξετάσεων της καρδιάς, οι αξονικές στεφανιογραφίες έγιναν 
ρουτίνα στην κλινική πράξη όμως συνέχιζαν να υπάρχουν προβλήματα που αφορούσαν κυρίως τον σωματότυπο 
των ασθενών και τις περιπτώσεις όπου υπήρχε αυξημένος καρδιακός ρυθμός. Η χορήγηση β-αναστολέων ήταν 
επιβεβλημένη (3). Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 361-365, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου:	αξονικός τομογράφος (CT), αξονικός τομογράφος πολλαπλών ανιχνευτών (MDCT), αξονικός 
τομογράφος διπλής πηγής (DS-CT), αξονικός τομογράφος επίπεδων ανιχνευτών (FD-CT)

Για	 την	 επίλυση	 του	προβλήματος	 της	αυξημένης	
καρδιακής	κινητικότητας,	οι	εταιρείες	κατασκευής	αξο-
νικών	 τομογράφων	 επινόησαν	 αξονικούς	 τομογρά-
φους	με	περισσότερες	σειρές	ανιχνευτών,	πολυτομι-
κούς	αξονικούς	320	τομών	ή	αξονικούς	τομογράφους	
με	δύο	λυχνίες	(DL)	με	στόχο	την	βελτίωση	της	ποιό-
τητας	των	εικόνων	και	δεδομένων	που	λαμβάνονται	
από	τις	αξονικές	στεφανιογραφίες.	Τα	δεδομένα	δεί-
χνουν	μέχρι	τώρα	ότι	αυτό	έχει	επιτευχθεί.	

Οι	άλλες	πιθανές	εφαρμογές	της	νέας	αυτής	τε-
χνολογίας	 είναι	 ο	χαρακτηρισμός	 ιστών	 και	 μελέτες	
αιμάτωσης-οξυγόνωσης	του	εγκεφάλου	και	των	πνευ-
μόνων.	Τέλος	νέες	αφαιρετικές	τεχνικές	των	σταθμών	
επεξεργασίας	 εικόνων	όπως	η	αφαίρεση	τοιχωματι-
κών	αποτιτανώσεων	από	τα	αγγεία	επιτρέπουν	μια	
πιό	αξιόπιστη	εκτίμηση	του	βαθμού	των	στενώσεων	
ειδικά	σε	αγγεία	μικρής	διαμέτρου	(4).

Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η	κύρια	ένδειξη	των	πολυτομικών	αξονικών	στην	
καρδιά	είναι	η	απεικόνιση	των	στεφανιαίων	αρτηριών.	
Η	αξονική	στεφανιογραφία	αποδίδει	και	μορφολογικές	
εικόνες	πέρα	των	δεδομένων	που	αφορούν	στις	στε-
φανιαίες	 αρτηρίες.	 Οι	 παράμετροι	 λειτουργικότητος	
της	 αριστερής	 κοιλίας	 μπορεί	 να	 αξιολογηθούν	 από	
τα	 δεδομένα	που	 λαμβάνονται	 από	 την	 μελέτη	 των	
στεφανιαίων	 αρτηριών	 με	 την	 αντίστοιχη	 ακρίβεια	
της	μαγνητικής	τομογραφίας.	Μελέτες	έχουν	αναδεί-
ξει	 επανειλημμένως	 ότι	 η	 μορφολογία	φυσιολογικών	
ή	παθολογικών	 καρδιακών	 βαλβίδων	 όπως	 απεικο-
νίζονται	 και	 εκτιμούνται	 με	 την	αξονική	 τομογραφία	
συνάδουν	 με	 τις	 μορφοανατομικές	 πληροφορίες	 της	
διαθωρακικής	 και	 διαοισοφάγειας	 υπερηχοτομογρα-
φίας	οι	οποίες	είναι	εξετάσεις	αναφοράς.	

Οι	 νεότεροι	 αξονικοί	 τομογράφοι	 μπορούν	 να	
απεικονίσουν	 την	 πάχυνση	 αποτιτανώμενων	 ή	 μη	
αορτικών	γλωχίνων,	αποτιτανώσεις	των	δακτυλίων	
και	παθολογία	των	τενόντιων	χορδών.	Πλανιμετρι-

κές	μετρήσεις	της	αορτικής	βαλβίδας	και	της	μιτρο-
ειδούς	δίδουν	πληροφορίες	όμοιες	με	αυτές	των	πο-
σοτικών	αιμοδυναμικών	μελετών	που	λαμβάνονται	
από	 την	 υπερηχοτομογραφία.	 Επίσης	 οι	 μετρήσεις	
επιφάνειας	 της	 ανεπαρκούσας	 αορτικής	 βαλβίδας	
κατά	την	συστολή	συσχετίζονται	αρκετά	καλά	με	τα	
αποτελέσματα	της	υπερηχοτομογραφίας	με	αποτέ-
λεσμα	την	διαβάθμιση	της	αορτικής	ανεπάρκειας	με	
την	 αξονική	 τομογραφία	 χρησιμοποιώντας	ως	 κα-
τώφλι	(ROA	25mm2	και	75	mm2)	ως	ήπια,	μέτρια	και	
σοβαρή	(5,6).

Το	πλεονέκτημα	των	νεότερων	αξονικών	τομογρά-
φων	 έναντι	 της	υπερηχοτομογραφίας	όσο	αναφορά	
στην	 μορφολογία	 των	 καρδιακών	 βαλβίδων	 και	 την	
εκτίμηση	 της	 λειτουργικότητας	 τους	 είναι	 η	 έλλειψη	
ακουστικής	 σκίασης	 από	 αποτιτανώσεις.	 Το	 μειονέ-
κτημα	των	αξονικών	τομογράφων	είναι	η	ακτινοβολία	
η	οποία	δεν	επιτρέπει	την	επαναλαμβανόμενη	εξέταση	
ασθενών	με	βαλβιδοπάθεια.	

Οι	λειτουργικές	παράμετροι	της	καρδιάς	όπως	το	
κλάσμα	εξώθησης,	ο	τελοδιαστολικός	και	τελοσυστο-
λικός	όγκος	καθώς	και	ο	όγκος	του	μυοκαρδίου	μπο-
ρούν	 να	 μελετηθούν	 με	 τα	 δεδομένα	 που	 λαμβάνο-
νται	από	την	εξέταση	της	αξονικής	στεφανιογραφίας.	
Ασθενείς	με	βηματοδότες	και	απινιδωτές	μπορούν	να	
εξετασθούν	με	την	αξονική	τομογραφία	και	να	εκτιμη-
θεί	η	λειτουργικότητα	της	αριστερής	κοιλίας	(7).

Υπάρχει	ανακολουθία	μεταξύ	της	κλινικής	εικόνας	
της	πνευμονικής	 εμβολής	 με	 την	 έκταση,	 το	 μέγεθος	
και	την	θέση	των	εμβόλων	στις	πνευμονικές	αρτηρί-
ες.	Γνωρίζουμε	ότι	μικρά	αποφρακτικά	έμβολα	μπορεί	
να	έχουν	μεγαλύτερη	κλινικά	σημασία	όσο	αναφορά	
στην	οξυγόνωση	των	πνευμόνων	από	μεγάλα	κεντρι-
κά	έμβολα	τα	οποία	είναι	μη	αποφρακτικά.	Η	χρόνια	
θρομβοεμβολική	πνευμονική	υπέρταση	είναι	μία	προ-
οδευτική	κατάσταση	με	κακή	πρόγνωση	έτσι	λοιπόν	η	
σωστή	χαρτογράφηση	και	ανάλυση	των	εμβόλων	στις	
πνευμονικές	αρτηρίες	έχει	μεγάλη	κλινική	σημασία.

CT
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Oι	νεότεροι	αξονικοί	τομογράφοι	μπορούν	να	μελε-
τήσουν	την	αιμάτωση	του	πνευμονικού	παρεγχύματος	
βασιζόμενοι	σε	τρείς	διαφορετικές	πυκνότητες.	Η	πρώ-
τη	 είναι	 η	πυκνότητα	του	 ιωδιούχου	σκιαγραφικού,η	
δεύτερη	του	αέρα	και	η	τρίτη	των	μαλακών	μορίων.	
Μετά	την	ενδοφλέβια	έγχυση	του	ιωδιούχου	σκιαγρα-
φικού	το	πνευμονικό	παρέγχυμα	περιέχει	και	τα	τρία	
προαναφερόμενα	 στοιχεία.	 Η	 κατανομή	 του	 ιωδίου	
χαρτογραφεί	 την	 αιμάτωση	 του	 πνεύμονα	 με	 απο-
τέλεσμα	 την	 αιμοδυναμική	 μελέτη	 της	 περιοχής	 που	
πάσχει	και	ταυτόχρονα	μέσω	αφαιρετικών	τεχνικών	
αξιολογείται	και	η	αέρωση	της	(8).

Β. ΚΝΣ

Η	μοντέρνα	νευροαπεικόνιση	 επιτρέπει	 την	ακρι-
βή	χαρτογράφηση,	εντόπιση	και	έκταση	της	ισχαιμίας	
του	εγκεφαλικού	παρεγχύματος	σε	περιπτώσεις	οξεί-
ας	 ισχαιμίας	 και	 ταυτόχρονα	 παρέχει	 πληροφορίες	
που	αφορούν	σε	αιμοδυναμικές	παραμέτρους	για	τον	
υπολογισμό	της	αιμάτωσης	στην	ισχαιμούσα	περιοχή.	
Η	διαθεσιμότητα	των	αξονικών	τομογράφων	σήμερα	
κάνει	 την	 μέθοδο	 την	πιο	 ευρέως	 χρησιμοποιούμενη	
διαγνωστική	 εξέταση	 για	 την	 απεικόνιση	 του	 οξέος	
ισχαιμικού	επεισοδίου.

Η	διάγνωση	της	οξείας	ισχαιμίας	με	την	απλή	αξο-
νική	τομογραφία	εγκεφάλου	ειδικά	στις	πρώτες	κρίσι-
μες	ώρες	δεν	είναι	πάντα	εφικτή.	Οι	νεότεροι	αξονικοί	
τομογράφοι	απεικονίζουν	το	εγκεφαλικό	παρέγχυμα,	
χαρτογραφούν	τα	αγγεία	με	την	αξονική	αγγειογρα-
φία	 και	 ταυτόχρονα	 επιτρέπουν	 την	 αιμοδυναμική	
μελέτη	του	εγκεφάλου	(perfusion	CT,	PCT).	Η	PCT	δίνει	
πληροφορίες	 για	 την	 εγκεφαλική	 αιματική	 ροή	 (CBF),	
τον	 όγκο	 του	 αίματος(CBV)	 και	 τον	 χρόνο	 μέγιστης	
σκιαγραφικής	ενίσχυσης(TTP)	(9).

Η	 PCT	 είναι	 μία	 δυναμική	 εξέταση	 με	 ενδοφλέβια	
χορήγηση	 σκιαγραφικού	 η	 οποία	 παρέχει	 έγχρωμες	
εικόνες	 των	 CBF,	 CBV	 και	 TTP.	 Οι	 χάρτες	 της	 PCT	
απεικονίζουν	την	παθολογική	αιμάτωση	με	αποτέλε-
σμα	την	χαρτογράφηση	της	περιοχής	η	οποία	δεν	αι-
ματούται	πλέον	από	ισχαιμούσες	περιοχές	οι	οποίες	
πιθανά	να	αιματωθούν	ξανά	σε	περίπτωση	που	υπο-
βληθεί	ο	ασθενής	σε	θρομβόλυση.	Εφικτή	επίσης	είναι	
η	αξιολόγηση	της	τοπικής	αιμάτωσης	σε	σχέση	με	τον	
ολικό	όγκο	αίματος	του	εγκεφάλου	μέσω	αφαιρετικών	
ψηφιακών	μεθόδων	σε	σταθμούς	επεξεργασίας.	Τέλος	
με	τον	ίδιο	τρόπο	πραγματοποιείται	και	η	αξιολόγηση	
του	θεραπευτικού	αποτελέσματος	(10,11).

Γ. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

Η	MRI	παραμένει	η	μέθοδος	εκλογής	για	την	μελέτη	
του	μυοσκελετικού	συστήματος	με	τα	γνωστά	μειονε-
κτήματα	του	κόστους,	της	διαθεσιμότητας	και	των	πε-
ριορισμών	σε	κλειστοφοβικούς	ασθενείς,	σε	ασθενείς	
με	βηματοδότη	και	σε	περιπτώσεις	τραύματος.	

Η	ικανότητα	διαφοροποίησης	μεταξύ	της	πυκνότη-
τας	διάφορων	 ιστών	με	τους	αξονικούς	DUAL	μέσω	
των	μονάδων	Ηounsfield	είναι	εφικτή	σήμερα	όπως	η	
απεικόνιση	των	τενόντων	και	συνδέσμων	όταν	οι	άλ-
λες	μέθοδοι	δεν	μπορεί	να	χρησιμοποιηθούν	όπως	σε	
περιπτώσεις	ανοιχτών	τραυμάτων	ή	όταν	υπάρχουν	
μεταλλικά	στοιχεία	στο	σώμα	του	εξεταζόμενου	(4).

Δ. ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Οι	νεότεροι	αξονικοί	τομογράφοι	μετά	από	μελέτες	
in	 vivo	 και	 in	 vitro	 μπορούν	να	δώσουν	πληροφορίες	
για	την	σύσταση	ουρόλιθων,	δηλαδή	μεταξύ	λίθων	ου-
ρικού	οξέος	από	λίθους	που	περιέχουν	άλλα	στοιχεία.

Οι	λίθοι	ουρικού	οξέος	αποτελούνται	από	ελαφρά	
στοιχεία	(H,	C,	N,	O)	και	οι	πυκνότητες	τους	σε	υψη-
λό	και	χαμηλό	KV	είναι	πολύ	διαφορετικές	από	τους	
άλλους	 λίθους	 (κυστίνης,	 υδροξυαπατίτη)	 οι	 οποίοι	
αποτελούνται	από	βαριά	στοιχεία	(P,	Ca,	S).	Μελέτες	
δείχνουν	ότι	αυτή	η	διαφορά	στις	πυκνότητες	ανάλο-
γα	με	τα	KV	επιτρέπει	τον	χαρακτηρισμό	ουρόλιθων.	
Αυτή	 η	πληροφορία	 είναι	 σημαντική	 διότι	 μπορεί	 να	
αλλάξει	 την	 θεραπευτική	 αντιμετώπιση	 ασθενών	 με	
ουρόλιθους,	αντί	να	υποβληθούν	σε	λιθοτριψία	να	γί-
νει	αλκαλοποιήση	των	ούρων	τους	(12).

Ε. ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η	τρισδιάστατη	απεικόνιση	στην	γναθοπροσωπι-
κή	χειρουργική	μέσω	ψηφιακής	εξομοίωσης	μπορεί	να	
προβλέψει	το	αισθητικό	αποτέλεσμα	ενός	χειρουργεί-
ου.	Είναι	πλέον	προβλέψιμη	προεγχειρητικά	η	συμπε-
ριφορά	των	μαλακών	μορίων	μετεγχειρητικά	μέσω	της	
ενσωμάτωσης	 της	 3D	 ανατομίας	 στους	 ψηφιακούς	
εξομοιωτές.	Η	χρήση	των	γεωμετρικών	μοντέλων	(soft	
tissue	displacement	computer	simulation	and	visualization)	
πλέον	μπορεί	να	καταργηθεί	(13).

ΣΤ. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

Ο	κλάδος	της	 ιατροδικαστικής	χρησιμοποιεί	 τους	
νεότερους	αξονικούς	 τομογράφους	 λόγω	 της	 ικανό-
τητας	τους	να	παρέχουν	εικόνες	σε	διάφορα	επίπε-
δα	και	της	φωτογραμμετρίας	η	οποία	απεικονίζει	και	
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καταγράφει	τα	εξωτερικά	χαρακτηριστικά	του	σώμα-
τος	σε	περιπτώσεις	δυσμορφίας	(pre-autopsy	MSCT).	Η	
χρήση	της	MDCT	κυρίως	αφορά	στην	απεικόνιση	και	
ανάλυση	καταγμάτων,	στην	ανάδειξη	ξένων	σωμάτων	
καθώς	και	αερίων	εντός	του	σώματος	όπως	σε	περι-
πτώσεις	πνευμοθώρακα	ή	εμβολής	από	αέρα	(14).

Η. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Η	 Flat-Detector	 αξονική	 τομογραφία	 (FD-CT)	 αφο-
ρά	σε	απεικόνιση	με	αξονικό	τομογράφο	μέσω	C-arm	
συστήματος	κατασκευασμένο	για	ακτινοσκόπηση	και	
λήψη	εικόνων	σε	τρία	επίπεδα.	Το	σύστημα	έχει	επί-
πεδους	ανιχνευτές	και	επιτυγχάνεται	γωνίωση	του-
λάχιστον	180ο,	παρέχει	εικόνες	υψηλότερης	ευκρίνειας	
από	τους	πολυτομικούς	αλλά	με	χαμηλότερη	ταχύτη-
τα	σάρωσης.	Η	χρήση	τους	σήμερα	γίνεται	κυρίως	στα	
επεμβατικά	τμήματα.	

Η	καθοδηγούμενη	θεραπεία	όγκων	μέσω	FD-CT	εί-
ναι	από	τους	πιο	αναπτυσσόμενους	τομείς	της	ακτι-
νολογίας	και	η	FD-CT	φαίνεται	ότι	θα	αποτελέσει	κύ-
ριο	εργαλείο	στις	θεραπείες	αυτές.	Η	χρήση	της	μεθό-
δου	σε	παθήσεις	των	αγγείων	αφορά	σε	εμβολισμούς	
ανευρυσμάτων,	 αρτηριοφλεβικών	 επικοινωνιών,	 και	
σε	αγγειοπλαστικές.	Σε	περιπτώσεις	επιπλοκών	κατά	
την	διενέργεια	τέτοιων	επεμβατικών	πράξεων	όπως	
μία	 αιμορραγία,	 η	 FD-CT	 παρέχει	 την	 ταυτόχρονη	
μορφολογική	μελέτη	του	εγκεφάλου	με	αποτέλεσμα	ο	
ασθενής	να	μη	μεταφέρεται	σε	άλλον	αξονικό	τομο-
γράφο.	Τέλος,	επεμβάσεις	κυφωπλαστικής	και	σπον-
δυλοδεσίας	 εκτελούνται	 ταχύτερα	 πιο	 εύκολα	 και	
χωρίς	τη	χρήση	ιωδιούχου	σκιαγραφικού.	Η	μέθοδος	
επίσης	 επιτρέπει	 την	 άμεση	 αξιολόγηση	 της	 σωστής	
τοποθέτησης	ήλων	(15).

Θ. ΜΑΣΤΟΣ 

Η	χρήση	των	αξονικών	τομογράφων	για	την	απει-
κόνιση	του	γυναικείου	μαστού	δεν	ήταν	εφικτή	μέχρι	
σήμερα	λόγω	της	υψηλής	ακτινοβολίας	και	δυσκολίας	
στην	 τοποθέτηση	 αυτών	 για	 εξέταση.	 Γίνεται	 έρευνα	
απεικόνισης	των	μαστών	με	την	μέθοδο	της	FD-CT	δι-
ότι	οι	εξεταζόμενοι	μπορεί	να	τοποθετηθούν	σε	πρηνή	
θέση	έτσι	ώστε	να	προβάλλουν	οι	μαστοί	και	να	απει-
κονιστούν	ολόκληροι	με	μεγάλη	μείωση	στην	έκθεση	της	
ακτινοβολίας.

Η	χρήση	των	FD-CT	θα	αυξηθεί	τα	επόμενα	έτη	ει-
δικά	στον	τομέα	της	επεμβατικής	ακτινολογίας	για	τον	
προγραμματισμό,	καθοδήγηση	και	έλεγχο	των	επεμβα-
τικών	πράξεων.	Η	ευκολία	χρήσης,	η	ταχύτητα	εφαρμο-

γής	και	ο	συνδυασμός	2D	εικόνων	με	αυτές	των	3D-CT	
σε	μία	μονάδα	είναι	πλεονέκτηματα	της	μεθόδου	(15).

Ένα	 από	 τα	 μεγαλύτερα	 μειονεκτήματα	 της	 αξο-
νικής	τομογραφίας	είναι	η	έκθεση	των	ασθενών	στην	
ακτινοβολία.	Μέχρι	σήμερα	έχουν	επινοηθεί	τέσσερεις	
τρόποι	μείωσης	της	δόσης	ακτινοβολίας	και	συγκεκρι-
μένα	αφορούν:

1.	 ECG-controlled	 dose	 modulation:	 αφορά	 στην	
αυξομείωση	 της	 δόσης	 ακτινοβολίας	 στο	 σώμα	 του	
εξεταζόμενου	η	οποία	εξαρτάται	από	πυκνότητα	των	
ιστών	που	καταγράφεται	από	τον	αξονικό	τομογρά-
φο	κατά	την	διάρκεια	σάρωσης.

2.	 ECG-triggered	sequential	CT:	αφορά	στη	λήψη	ει-
κόνων	της	καρδιάς	σε	συγκεκριμένη	φάση	του	καρδι-
ακού	κύκλου	για	να	μειωθεί	η	συνεχής	λήψη	τομών.	

3.	 Low	KV	scanning:	αφορά	στην	λήψη	εικόνων	με	
χαμηλή	δόση	ακτινοβολίας	εκεί	όπου	είναι	εφικτή	όπως	
για	μελέτη	μόνο	του	πνευμονικού	παρεγχύματος.

4.	 Iterative	reconstructions:	αφορά	στις	επαναλαμ-
βανόμενες	ανασυνθέσεις	εικόνων	(16,17).
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SUMMARY

TESTEMPASSI E. Current technologies and diagnostic developments in imaging: MRI. Over 20000 Magnetic Reso-
nance (MR) systems are currently installed worldwide and the majority operates at magnetic fields of 1.5. Experience 
with 3Tesla units (in high field diagnostic imaging and research) are currently available and 7 Tesla (research only) are 
also existed. MR today points to a future in functional and metabolic MR diagnostics. This review attempts to provide 
an overview of MR new technologies in clinical praxis and research with special emphasis on emerging clinical appli-
cations at conventional and high field MR systems. The advantages and challenges of new technologies are discussed. 
In terms of applications, we focus on the topics most likely to gain significantly from new MR technologies, ie brain 
functional imaging and spectroscopy, musculoskeletal imaging and also body imaging which is particularly challenging. 
Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 366-373, 2012.

Key words: MRI, High field MR, clinical applications

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πάνω από 20000 μαγνητικοί τομογράφοι είναι εγκατεστημένοι παγκοσμίως και οι περισσότεροι είναι ισχύος 1,5 
Τέσλα. Μαγνητικοί τομογράφοι υψηλής έντασης είναι διαθέσιμοι στην κλινική πράξη και σε ερευνητικά κέντρα, ενώ 
σήμερα υπάρχουν και μαγνητικοί τομογράφοι ισχύος 7Τέσλα που χρησιμοποιούνται μόνο για ερευνητικούς σκο-
πούς. Η μελλοντική ανάπτυξη των Μαγνητικών τομογράφων εστιάζει στην ανάπτυξη και εξέλιξη της λειτουργικής 
Μαγνητικής Τομογραφίας και της μοριακής μεταβολικής μαγνητικής τομογραφίας. Σκοπός της παρούσης ανασκόπη-
σης είναι να παρουσιάσει τις νέες τεχνολογίες όσον αφορά τη μαγνητική τομογραφία στην κλινική πράξη και έρευνα 
με έμφαση στις πιο μοντέρνες κλινικές εφαρμογές, τόσο στους συμβατικούς μαγνήτες όσο και στους μαγνήτες με 
ένταση πεδίου 3 Τέσλα καθώς και να αναπτύξει τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις των νέων αυτών τεχνο-
λογιών. Όσον αφορά στις εφαρμογές, δίδεται έμφαση στους τομείς της απεικόνισης που σημειώθηκαν σημαντικές 
διαγνωστικές εξελίξεις με τη χρήση των νέων τεχνολογιών του Μαγνήτη, όπως π.χ η λειτουργική απεικόνιση του 
εγκεφάλου και η φασματοσκοπία, η απεικόνιση του μυοσκελετικού καθώς και η απεικόνιση όλου του σώματος που 
είναι πολύ σημαντική για τη διάγνωση. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 366-373, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: μαγνητική τομογραφία, μαγνήτες υψηλής έντασης μαγνητικού πεδίου, κλινικές εφαρμογές

Η	Απεικόνιση	Μαγνητικού	Συντονισμού	ή	όπως	εί-
ναι	περισσότερο	γνωστή	στην	Ελλάδα,	Μαγνητική	Το-
μογραφία	είναι	μια	ακτινολογική	μέθοδος	απεικόνισης	
που	θεωρείται	τεράστια	ιατρική	πρόοδος.

Με	την	αποκλειστική	χρήση	μαγνητικού	τομογρά-

φου	είναι	δυνατή	η	λήψη	πληροφοριών	σχετικά	με	την	
βιοχημική	κατάσταση	των	ιστών	με	την	μορφή	εικόνων	
και	φασμάτων.	 Επίσης,	σε	σχέση	με	άλλες	απεικονι-
στικές	μεθόδους,	οι	οποίες	βασίζονται	στην	ανίχνευ-
ση	συγκεκριμένων	 ιχνηθετών	με	εξειδικευμένη	δράση,	
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προσφέρουν	μεγαλύτερη	ευαισθησία,	καλύτερη	διακρι-
τική	ικανότητα	και	μεγαλύτερη	ευελιξία	στην	εφαρμο-
γή.	Η	μαγνητική	τομογραφία	προσφέρει	μία	πληθώρα	
εργαλείων	για	την	εύρεση	και	την	παρακολούθηση	της	
πορείας	διαφόρων	βλαβών	καθώς	επίσης	και	την	δυ-
νατότητα	πολλών	επαναλήψεων	μιας	και	οι	ασθενείς	
δεν	επιβαρύνονται	με	ιοντίζουσες	ακτινοβολίες	ή	άλ-
λες	χημικές	ουσίες.	Επίσης	η	εφαρμογή	της	γεφυρώνει	
το	χάσμα	της	ανατομικής	απεικόνισης	και	της	μορι-
ακής	απεικόνισης	καθώς	προσφέρει	την	δυνατότητα	
χωρικής	 απεικόνισης	 της	 λειτουργικής	 κατάστασης	
των	ιστών.	Με	την	βοήθεια	της	μαγνητικής	τομογραφί-
ας	είναι	δυνατή	η	σταδιοποίηση	και	ο	χαρακτηρισμός,	
η	εκτίμηση	της	πορείας	της	νόσου	και	η	παρατήρηση	
της	ανταπόκρισης	 των	 ιστών	στην	θεραπεία.	Η	δυ-
νατότητα	εφαρμογής	σε	όλες	σχεδόν	τις	ανατομικές	
περιοχές	και	η	ραγδαία	εξέλιξη	της	σχετικής	τεχνολο-
γίας	υπόσχονται	ταχύτερη,	καλύτερη	και	ακόμα	πιο	
έγκαιρη	διάγνωση	σε	σχέση	με	άλλες	πιο	πολύπλοκες	
και	ακριβότερες	διαγνωστικές	μεθόδους.

Συνοπτικά,	τα	κυριότερα	πλεονεκτήματα	είναι:	α.	η	
εκμετάλλευση	πολλαπλών	φυσικών	παραμέτρων	για	
τη	λήψη	φασμάτων	και	μεταβολικών	χαρτών	υψηλής	
διαγνωστικής	αξίας	και	στα	τρία	χωρικά	επίπεδα.	β.	η	
αποφυγή	επιβάρυνσης	του	εξεταζόμενου	με	ιοντίζου-
σες	 ακτινοβολίες	 (ακτινοβολίες	 Χ,	 γ,	 β	 -	 δυνατότητα	
επανάληψης	χωρίς	σημαντικές	επιπτώσεις).	γ.	ο	προσ-
διορισμός	της	βιοχημικής	σύστασης	του	οργανισμού	με	
διαδικασίες	ανώδυνες,	μη	επεμβατικού	χαρακτήρα.

Αρχικά,	πρέπει	να	γίνει	ιστορική	αναδρομή	με	ιδι-
αίτερη	αναφορά	στον	μαθηματικό	Jean	Baptiste	Josepf	
Fourier	 ο	 οποίος	 ανακάλυψε	 τους	 ομώνυμους	 μετα-
σχηματισμούς,	χωρίς	 τους	οποίους	θα	ήταν	αδύνα-
τη	σήμερα	η	ανακατασκευή	των	φασμάτων	και	στον	
Nicola	 Tesla	 για	 τις	 εφευρέσεις	 του	 σχετικά	 με	 τον	
ηλεκτρομαγνητισμό	 οι	 οποίες	 έδωσαν	 μεγάλη	ώθηση	
στην	 περαιτέρω	 εξέλιξη	 της	 τεχνολογίας.	 Το	 1924	 ο	
Pauli	μετά	από	σειρά	μελετών	πρότεινε	την	θεωρητι-
κή	ύπαρξη	μιας	εγγενούς	πυρηνικής	περιστροφής.	Το	
1925	οι	Uhlenbeck	και	Goudsmit	εισήγαγαν	στην	φυσι-
κή	την	έννοια	του	περιστρεφόμενου	ηλεκτρονίου.	Δύο	
χρόνια	αργότερα,	ο	Pauli	και	ο	Charles	Galton	Darwin	
ανέπτυξαν	ένα	θεωρητικό	πλαίσιο	για	την	έννοια	της	
περιστροφής	 ηλεκτρονίων	 με	 βάση	 τους	 νόμους	 της	
κβαντικής	 μηχανικής	 που	 αναπτύχθηκαν	 από	 τον	
Edwin	Schredinger	και	τον	Werner	Heisenberg.	

Oι	πρώτες	μελέτες	σχετικά	με	τις	μαγνητικές	ιδιό-
τητες	των	πυρήνων	ξεκινούν	στις	αρχές	της	δεκαετίας	
του	‘30	με	τους	Gorter	και	Rabi.	Ο	πυρηνικός	μαγνητικός	

συντονισμός	ανακαλύφθηκε	στο	πανεπιστήμιο	Κazan	
από	τον	σοβιετικό	Yevgeni	Κ.	Zavoisky.	Ο	Zavoisky	είχε	
ανιχνεύσει	το	φαινόμενο	το	1941	και	παρουσίασε	τα	
πορίσματά	του	σε	αγγλόφωνο	ρωσικό	 επιστημονικό	
περιοδικό	αλλά	δεν	είχε	αντίκτυπο	στην	επιστημονική	
κοινότητα	της	εποχής.	Η	επίσημη	ιστορία	καταγράφει	
ότι	το	φαινόμενο	του	πυρηνικού	μαγνητικού	συντονι-
σμού	(NMR-nuclear	magnetic	resonance)	ανακαλύφθηκε	
ανεξάρτητα	από	τους	Felix	Bloch	(Stanford)	και	Edward	
Purcell	 (Harvard)	 το	 1946	 και	 το	 1952	 βραβεύονται	 με	
βραβείο	Nobel	φυσικής.	

Το	1955/1956,	ο	Erik	Odeblad	και	ο	Gunnar	Lindstrοm	
από	 τη	 Στοκχόλμη	 δημοσίευσαν	 τις	πρώτες	 μελέτες	
ΝΜR,	συμπεριλαμβανομένων	μετρήσεων	χρόνων	χα-
λάρωσης,	μελετών	ζωντανών	κυττάρων	και	αξιολόγη-
σης	ζωικών	ιστών.	Ο	Odeblad	συνέχισε	τις	μελέτες	σε	
ζωντανούς	ιστούς	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	δεκαετίας	
του	‘50	και	του	‘60.	Το	1959	o	Jay	Singer	μελέτησε	την	
δυνατότητα	μέτρησης	ροών	σε	 ιστούς.	Στα	τέλη	της	
δεκαετίας	του	‘60	γίνονται	έρευνες	για	την	λήψη	ση-
μάτων	 και	 προσδιορισμού	 των	 χρόνων	 χαλάρωσης	
σε	 ανθρώπους	 και	 σε	 ζώα	 με	 κυριότερη	 την	 μελέτη	
του	 J.	 Johns,	 ο	 οποίος	 μελέτησε	 την	 χημική	 σύσταση	
των	 ιστών	 ζωντανών	 ζώων	 (1967).	 Η	 εφεύρεση	 του	
αξονικού	 τομογράφου	 στα	 μέσα	 της	 δεκαετίας	 του	
‘60	 επηρέασε	θετικά	την	έρευνα	για	την	εξέλιξη	των	
εφαρμογών	απεικόνισης	μαγνητικού	συντονισμού.	Με-
ρικές	εβδομάδες	μετά	την	εγκατάσταση	του	πρώτου	
αξονικού	 τομογράφου	 (Αγγλία,	 1971)	 ο	 Paul	 Lauterbur	
ανακαλύπτει	 την	 δυνατότητα	χωρικής	 χαρτογράφη-
σης	των	μοριακών	συγκεντρώσεων	συνδυάζοντας	τα	
γραμμικά	βαθμιδωτά	πεδία	(χρησιμοποιήθηκαν	πρώτη	
φορά	από	τον	Erwin	 L.Hahn	το	 1950)	και	την	τεχνική	
της	οπισθοπροβολής	(σε	αυτή	βασίζεται	η	αξονική	το-
μογραφία)	(1).

Στις	αρχές	της	δεκαετίας	του	1970	πραγματοποι-
ούνται	οι	πρώτες	μελέτες	της	φασματοσκοπίας	φω-
σφόρου	για	την	ανάλυση	δειγμάτων	ερυθροκυττάρων	
(Moon	1973).	Το	1974	ο	Hoult	μελετά	με	την	φασματο-
σκοπία	 φωσφόρου	 την	 σύσταση	 των	 μυϊκών	 ιστών	
ποντικών.	Τότε	γίνεται	φανερό	ότι	η	φασματοσκοπία	
προσφέρει	μη	επεμβατική	in	vivo	ανάλυση	της	σύστα-
σης	και	του	μεταβολισμού	των	ιστών.

Το	 1972	ο	Raymond	Damadian	ανακαλύπτει	ότι	οι	
παθολογικοί	ιστοί	εμφανίζουν	μεγαλύτερους	χρόνους	
χαλάρωσης	σε	σχέση	με	τους	αντίστοιχους	υγιείς.	Το	
1973	ο	Lauterbur	παρουσιάζει	την	εικόνα	δυο	σωλήνων	
με	νερό	στο	περιοδικό	Nature	και	το	1974	παρουσιάζει	
την	απεικόνιση	της	θωρακικής	κοιλότητας	ενός	ποντι-
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κού.	Ονόμασε	την	τεχνική	αυτή	ζευγματογραφία,	όρος	
ο	 οποίος	 μετέπειτα	 αντικαταστάθηκε	 από	 τον	 όρο	
απεικόνιση	 μαγνητικού	 συντονισμού.	 Το	 1974	 οι	 Anil	
Kumar,	Dieter	Welti	και	Richard	Ernst	παρουσίασαν	την	
εργασία	 ‘NMR	 Fourier	Zeugmatography’	 η	οποία	περι-
γράφει	την	χρήση	χρονικά	μεταβαλλόμενων	βαθμιδω-
τών	πεδίων	και	την	εφαρμογή	των	μετασχηματισμών	
Fourier	για	την	ανακατασκευή	των	εικόνων.	Επίσης	το	
1974	η	εταιρία	ΕΜΙ	ασχολήθηκε	με	την	κατασκευή	εξο-
πλισμού	αυτού	του	 είδους.	Με	την	συνεισφορά	των	
εργασιών	 του	 Damadian	 και	 τις	 ανακαλύψεις	 του	
Lauterbur	επήλθε	επανάσταση	στην	ιατρική	απεικόνιση	
καθώς	οδήγησε	στην	δημιουργία	του	πρώτου	υποτυ-
πώδους	πειραματικού	μαγνητικού	τομογράφου.

Οι	καθηγητές	Damadian,	Minkoff	και	Goldsmith,	μό-
λις	ολοκλήρωσαν	την	κατασκευή	του	πρώτου	υποτυ-
πώδους	μαγνητικού	τομογράφου	(Indomitable),	στις	3	
Ιουλίου	1977,	μετά	από	μέτρηση	6	ωρών	και	ανακατα-
σκευή	22	ωρών	παρήγαγαν	την	πρώτη	ιατρική	εικόνα	
του	ανθρώπινου	σώματος	(τομή	θωρακικής	χώρας).

Επίσης	το	1977	ο	Sir	Peter	Mansfield	και	η	ομάδα	του	
έλαβαν	 εικόνες	 από	 τομή	 δακτύλου	 του	 χεριού	 και	
από	την	κοιλιακή	χώρα	με	την	βοήθεια	της	τεχνικής	
Echo	Planar	Imaging	(E.P.I.).

Εκτός	από	τον	βασικό	μαγνήτη,	ένα	σύστημα	απει-
κόνισης	διαθέτει	τέσσερα	ακόμα	είδη	πηνίων:	1.	Πηνία	
βαθμίδας	(gradient	coils),	για	την	παραγωγή	της	βαθμί-
δας	πεδίου	και	το	χωρικό	προσδιορισμό	της	απεικο-
νιζόμενης	περιοχής,	2.	Πηνία	εξομάλυνσης	(shim	coils),	
για	την	εξομάλυνση	των	ανoμοιογενειών	του	στατικού	
μαγνητικού	πεδίου,	3.	Πηνία	ραδιοσυχνότητας	(RF	coils),	
για	παραγωγή	μαγνητικών	παλμών	και	ανίχνευση	ση-
μάτων	FID,	και	4.	Πηνία	επιφανείας	(surface	coils),	για	
την	διέγερση	της	επιλεγμένης	περιοχής	του	σώματος.

Πρόσφατες	εξελίξεις	στην	τεχνολογία	του	μαγνήτη	
εστιάζονται	 στην	 ανάπτυξη	 των	 ραδιοσυχνοτήτων.	
Ειδικά,	υπήρχε	μεγάλη	ανάπτυξη	των	πηνίων	επιφα-
νείας	 (surface	 coils)	 και	 των	 συστημάτων	 λήψης	 του	
σήματος	(receiver	systems).

Τις	 δεκαετίες	 του	 ‘80	 και	 του	 ‘90	 δόθηκε	 μεγάλη	
σημασία	στην	ανάπτυξη	των	μαγνητών	και	των	βαθ-
μιδωτών	πηνίων	 (gradient	 coils).	Με	 την	 αλλαγή	 του	
αιώνα	 το	 ενδιαφέρον	 της	 επιστημονικής	 κοινότητας	
άρχισε	 να	 εστιάζεται	 στην	 ανάπτυξη	 νέων	 τρόπων	
λήψης	του	μαγνητικού	σήματος.

Ταυτόχρονα,	 η	 παράλληλη	 απεικόνιση	 (parallel	
imaging)	 θεωρείται	 μέθοδος	 κλειδί	 για	 την	 ελάττωση	
του	χρόνου	της	εξέτασης	και	την	ταυτόχρονη	αύξηση	
της	διακριτικής	ικανότητας.	Η	παράλληλη	απεικόνιση	

απαιτεί	πηνία	σε	σειρά	(array	coils).	Στην	πραγματικό-
τητα	ο	χρόνος	που	εξοικονομεί	η	παράλληλη	απεικό-
νιση	σχετίζεται	με	τα	πηνία	σε	σειρά	(array	coils).	Έχει	
γίνει	 μεγάλη	 έρευνα	 στην	 ανάπτυξη	 των	πηνίων	 σε	
σειρά	(array	coils)	καθώς	και	στην	αύξηση	των	πηνίων	
δεκτών	(receiver	coils).	Τέλος,	έχει	γίνει	μεγάλη	έρευνα	
και	στην	αύξηση	της	ευελιξίας	του	μαγνήτη	ώστε	να	
εξυπηρετεί	τις	κλινικές	ανάγκες	καθώς	και	την	αυξη-
μένη	ζήτηση	πολλαπλών	εξετάσεων	στον	ίδιο	ασθενή.

Την	 τελευταία	 δεκαετία	 η	 ζήτηση	 των	 εξετάσεων	
μαγνητικής	τομογραφίας	έχει	αυξηθεί	κατά	40%.	Επι-
πλέον,	αυτό	είχε	σαν	αποτέλεσμα	ολοένα	και	περισ-
σότερες	 απαιτήσεις	 από	 τη	 μαγνητική	 τομογραφία	
καθώς	και	εκτέλεση	ολοένα	και	περισσότερων	ειδικών	
εξετάσεων	από	το	μαγνήτη.	

Νέα	 πηνία	 επιτρέπουν	 την	 εκτέλεση	 μαγνητικής	
τομογραφίας	 εγκεφάλου	 και	 αυχένα	 με	 το	 ίδιο	 πη-
νίο	ώστε	 να	μη	χρειάζεται	 να	 επανατοποθετείται	 ο	
άρρωστος	όπως	συνέβαινε	στο	παρελθόν.	Έχουμε	τη	
δυνατότητα	 να	 εξετάζουμε	 οποιοδήποτε	 μέρος	 του	
σώματος	χωρίς	να	διακόπτουμε	την	εξέταση	και	χω-
ρίς	να	επανατοποθετείται	ο	ασθενής.	Αυτό	σημαίνει	
ότι	η	εξέταση	ολόκληρης	της	σπονδυλικής	στήλης,	της	
κοιλιάς	και	ολόκληρου	του	σώματος	(whole	body)	είναι	
πια	 πραγματικότητα.	 Δεν	 χρειάζεται	 στις	 εξετάσεις	
σπονδυλικής	στήλης	να	περιοριζόμαστε	στο	σημείο	της	
βλάβης.	Μπορούμε	γρήγορα	να	εξετάσουμε	ολόκληρη	
τη	σπονδυλική	στήλη.	Σε	ασθενείς	με	καρκίνο	μπορού-
με	να	καλύψουμε	ολόκληρο	το	σώμα	με	μια	εξέταση.	
Επίσης	σε	παθήσεις	που	αφορούν	ολόκληρο	το	μυο-
σκελετικό	σύστημα	μπορούμε	να	κάνουμε	την	εξέταση	
γρήγορα	και	με	διαγνωστική	ακρίβεια.	Μπορούμε	να	
κάνουμε	αγγειογραφία	ολόκληρου	του	σώματος.

Επίσης,	μπορούμε	να	κάνουμε	εξέταση	ενός	οργά-
νου,	να	χορηγήσουμε	παραμαγνητική	ουσία	ώστε	να	
δούμε	τα	αγγεία	της	 εξεταζόμενης	περιοχής	και	 κα-
θώς	το	αίμα	επιστρέφει	στη	φλεβική	φάση	να	δούμε	
την	πραγματική	 αιμάτωση	 του	 οργάνου	που	 εξετά-
ζουμε.	Κατ’	αυτόν	τον	τρόπο	μπορούμε	να	εξετάσουμε	
σε	ασθενείς	με	γενικευμένη	αθηρωματική	νόσο	όλα	τα	
αγγεία,	τόσο	τα	στεφανιαία	όσο	και	τα	περιφερικά.	

Τεχνικές	 απεικόνισης	 διάχυσης	 (2)	 και	 τεχνικές	
απεικόνισης	 αιμάτωσης	 και	 παράλληλη	 απεικόνιση	
απαιτούνται	σήμερα	έτσι	ώστε	ο	μαγνήτης	να	αντα-
ποκρίνεται	στις	σύγχρονες	κλινικές	απαιτήσεις	και	να	
υπάρχει	δυνατότητα	εκτέλεσης	όλων	των	εξετάσεων	
επιτρέποντας	 την	 εξέταση	ακόμη	 και	 ομάδων	ασθε-
νών	που	αντιμετωπίζουν	δυσκολίες	(π.χ.	παιδιά,	κλει-
στοφοβικοί	και	υπέρβαροι	ασθενείς),	λόγω	του	μεγά-

MRI
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λου	ανοίγματος	των	70	εκατοστών,	του	μικρού	μήκους	
του	μαγνήτη.

Σήμερα	οι	νέες	τεχνολογίες	έχουν	τη	δυνατότητα	
να	 χρησιμοποιούν	 μεγάλο	 αριθμό	 πηνίων	 σε	 σειρά	
(array	coils	)	καθώς	και	μεγάλο	αριθμό	πηνίων	δεκτών	
(receiver	coils).	

Όλες	ον	νέες	τεχνολογίες	έχουν	επίσης	βελτιώσει	
και	τις	συνθήκες	εξέτασης	κάνοντας	το	μαγνήτη	πιο	
φιλικό	 στον	 ασθενή.	 Με	 τους	 καινούργιους	 μαγνή-
τες	 έχουμε	πολύ	γρήγορες	 και	 λιγότερο	θορυβώδεις	
εξετάσεις.	 Αυτό	 ελαττώνει	 την	 αγωνία	 και	 το	φόβο	
του	ασθενή,	κάνοντας	τον	μαγνήτη	περισσότερο	φιλι-
κό	ιδιαίτερα	στον	κλειστοφοβικό	ασθενή.	Επίσης	έχει	
ελαττωθεί	 πολύ	 ο	 θόρυβος	 στον	 ασθενή	 έτσι	 ώστε	
να	μη	χρειάζεται	να	τοποθετούνται	ωτοασπίδες	για	
την	 προστασία	 των	 αυτιών.	 Με	 τους	 καινούργιους	
μαγνήτες,	επίσης,	ο	ασθενής	έχει	περισσότερο	χώρο.	
Ομάδες	ασθενών	που	αντιμετωπίζουν	δυσκολίες	(π.χ.	
παιδιά,	κλειστοφοβικοί	και	υπέρβαροι	ασθενείς),	λόγω	
του	μεγάλου	ανοίγματος	και	του	μικρού	μήκους	των	
καινούργιων	μαγνητών	μπορούν	να	κάνουν	την	εξέ-
ταση	σε	ένα	πιο	φιλικό	περιβάλλον.	

Οι	περισσότερες	εξετάσεις	μυοσκελετικού,	καρδιάς	
κοιλίας	 και	 πυέλου	 γίνονται	 σήμερα	 από	 τα	 πόδια	
προς	το	κεφάλι	ώστε	να	μη	χρειάζεται	να	είναι	ολό-
κληρος	ο	ασθενής	μέσα	στο	πηνίο	του	μαγνήτη.	Στην	
πλειοψηφία	των	εξετάσεων,	το	κεφάλι	του	ασθενούς	
βρίσκεται	εκτός	του	μαγνητικού	τομογράφου,	γεγονός	
που	τον	καθιστά	ακόμη	πιο	φιλικό.

Οι	καινούργιοι	μαγνήτες	παρέχουν	γρήγορες,	 εύ-
κολες	για	τον	ασθενή	εξετάσεις,	μεγάλη	διακριτική	ικα-
νότητα	και	τη	δυνατότητα	πολλών	ειδικών	εξετάσεων.	
Η	 μεγάλη	 πρόοδος	 έχει	 γίνει	 στη	 νευροακτινολογία	
(2,3)	 όπου	 έχουμε	 δυνατότητα	 για	 μια	 μεγάλη	 σειρά	
εξετάσεων	 όπως	 εξέταση	 εγκεφάλου	 με	 αγγειογρα-
φία	 και	 εξέταση	 των	 νευρικών	 οδών	 (tractography)	 ή	
και	 λειτουργική	 μαγνητική	 τομογραφία	 (function	MRI)	
εγκεφάλου	 σε	 πάρα	 πολύ	 μικρό	 χρόνο.	 Απεικόνιση	
διάχυσης	 (diffusion	weighted	 images)	 και	χάρτες	φαι-
νομενικού	συντελεστή	διάχυσης	(ADC)	είναι	διαθέσιμα	
ταυτόχρονα	με	την	εξέταση	χωρίς	να	απαιτείται	πε-
ραιτέρω	επεξεργασία	(4).	

Με	 τη	 χρήση	 ευαίσθητων	 πηνίων	 μπορούμε	 να	
δούμε	 πολύ	 μικρές	 ανατομικές	 δομές	 όπως	 τη	 λευ-
κή	ουσία	και	τις	νευρικές	οδούς	του	νωτιαίου	μυελού	
με	πολύ	μεγάλη	λεπτομέρεια	και	 να	αναγνωρίσουμε	
πολύ	μικρές	βλάβες	του	νωτιαίου	μυελού	όπως	π.χ.	
σε	ασθενείς	με	πολλαπλή	σκλήρυνση.	

Η	ταχύτητα	της	εξέτασης	έχει	σαν	αποτέλεσμα	την	

αύξηση	του	αριθμού	των	εξετάσεων	που	εκτελούνται	
ημερησίως	με	επίσης	μεγάλη	βελτίωση	της	απεικόνισης	
συγκριτικά	με	τον	προηγούμενο	αιώνα.

Οι	 εξετάσεις	 καρδιάς	 γίνονται	 ευκολότερα	 με	 τη	
χρήση	cardiac	triggering	και	ταυτόχρονα	με	την	εξέταση	
των	στεφανιαίων	αγγείων	έχουμε	τη	δυνατότητα	να	
εξετάζουμε	όλα	τα	αγγεία	του	σώματος,	διότι	συνή-
θως	οι	ασθενείς	με	στεφανιαία	νόσο	έχουν	πολυαγ-
γειακή	νόσο	με	ταυτόχρονη	νόσο	και	των	περιφερικών	
αγγείων	των	άκρων.

Σήμερα	η	χρήση	των	μαγνητών	3	Tesla	είναι	πραγ-
ματικότητα	και	έχει	βελτιώσει	πολύ	την	ταχύτητα	και	
διακριτική	 ικανότητα	 των	 εξετάσεων.	 Έχουν	 σχεδια-
στεί	εξαρχής	με	γνώμονα	την	άνεση	και	την	ασφάλεια	
του	ασθενούς,	χωρίς	ωστόσο	να	κάνουν	κανένα	συμ-
βιβασμό	στην	ποιότητα	της	εξέτασης.	Νέες	πρωτοπο-
ριακές	τεχνολογίες	πηνίων	και	λογισμικού	αλλάζουν	
πραγματικά	 τα	 δεδομένα	 στο	 χώρο	 της	 μαγνητικής	
τομογραφίας,	 προσφέροντας	 με	 τον	 πλέον	 φιλικό	
τρόπο	τις	ταχύτερες	και	πιο	αξιόπιστες	εξατομικευ-
μένες	εξετάσεις,	με	απεικόνιση	και	διάγνωση	υψηλού	
επιπέδου.

Η	ανάπτυξη	 της	 τεχνολογίας	 είναι	 ταχύτατη	 και	
αστρονομική	τις	τελευταίες	δεκαετίες.	Αυτό	έχει	σαν	
αποτέλεσμα	 νέες	 ακολουθίες	 και	 νέα	 πρωτόκολλα	
εξέτασης.	Οι	καινούργιοι	μαγνήτες	ελαττώνουν	σημα-
ντικά	τους	χρόνους	εξέτασης,	βελτιώνοντας	συγχρό-
νως	την	ποιότητα	της	απεικόνισης	και	καλύπτοντας	
ολόκληρο	το	σώμα	του	ασθενούς.	 Έτσι,	ακόμη	και	οι	
εξετάσεις	 για	 ολόκληρο	 το	 σώμα	 μετατρέπονται	 σε	
διαδικασίες	ρουτίνας,	ενώ	διαφορετικές	περιοχές	του	
σώματος	 μπορούν	 να	απεικονισθούν	 εντός	 μερικών	
λεπτών,	χωρίς	να	απαιτείται	επανατοποθέτηση	του	
ασθενούς	ή	αλλαγή	πηνίων.

Επειδή	 κάθε	 ασθενής	 είναι	 διαφορετικός	 και	πα-
ρουσιάζει	 διαφορετικές	 κλινικές	 ενδείξεις,	 όλα	 τα	
πρωτόκολλα	 εξετάσεων	 προσαρμόζονται	 στις	 ανά-
γκες	 του	 εκάστοτε	 ασθενούς	 γρήγορα	 και	 εύκολα,	
ενώ	τα	λογισμικά	συστήματα	καθοδηγούν	βήμα	προς	
βήμα	τον	χειριστή	έτσι	ώστε	να	απαιτείται	πολύ	μι-
κρός	χρόνος	 εκπαίδευσης	του	τεχνολόγου.	Καινούρ-
για	πρωτόκολλα	εξέτασης	εισάγονται	πολύ	γρήγορα	
στην	καθημερινή	πράξη.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	ακόμη	και	
οι	πιο	δύσκολες	εξετάσεις	γίνονται	ταχύτατα,	πάντα	
με	βάση	τις	 ιδιαιτερότητες	του	εξεταζόμενου	και	τις	
οδηγίες	του	θεράποντος	ιατρού.

Σήμερα	έχουμε	τη	δυνατότητα	ταχύτατης	απόκτη-
σης	δεδομένων	και	στη	συνέχεια	επεξεργασία	αυτών	
σε	ελάχιστο	χρόνο	σε	σύγκριση	με	το	παρελθόν	όπου	
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απαιτείτο	 κατανάλωση	 μεγάλου	 εργατικού	 χρόνου	
για	 την	 επεξεργασία	 των	δεδομένων	 και	 την	παρα-
γωγή	 εικόνων.	Με	 τη	 βελτίωση	 της	 τεχνολογίας	 και	
τα	έξυπνα	λογισμικά	είναι	δυνατόν	να	απεικονίσουμε	
τον	ασθενή	γρήγορα	και	εύκολα	και	να	διαχειριστού-
με	 όλες	 τις	 πληροφορίες	 που	 παίρνουμε	 χωρίς	 να	
απαιτείται	 μεγάλος	 χρόνος	 από	 τον	 τεχνολόγο	 και	
το	γιατρό	για	την	επεξεργασία	μιας	εξέτασης.	Με	τα	
καινούργια	λογισμικά	και	τον	αυξημένο	αριθμό	πηνίων	
κάνουμε	περισσότερες	εξετάσεις	σε	μικρότερο	χρόνο	
αυξάνοντας	 την	 παραγωγικότητα	 και	 ταυτόχρονα	
βελτιστοποιώντας	την	ποιότητα	της	εξέτασης.	

Η	 ποιότητα	 της	 εικόνας	 παραμένει	 υψηλή	 και	
αναλλοίωτη	 σε	 οποιοδήποτε	 σημείο	 του	 μαγνήτη.	 Η	
απεικόνιση	 είναι	 εξαιρετική,	 ακόμη	 και	 στις	 πιο	 δύ-
σκολες	παθολογίες	και	σύνθετες	ανατομικές	μορφές.	
Το	Κεντρικό	Νευρικό	Σύστημα,	το	Καρδιοαγγειακό	και	
οι	λιπώδεις	ιστοί,	όπως	ο	μαστός,	μπορούν	να	απει-
κονιστούν	 σε	 ιδιαίτερα	 υψηλή	 ανάλυση.	 Παράλληλα,	
η	 τεχνολογία	 Ολόσωμης	 Απεικόνισης	 Διάχυσης	 (WB	
DiffusionMRI)	 συμβάλλει	 σημαντικά	 στην	 έγκυρη	 διά-
γνωση	των	καρκινοπαθών,	απεικονίζοντας	λεπτομε-
ρώς	την	πρωτοπαθή	εστία	και	τις	μεταστάσεις.	Ταυ-
τόχρονα,	 επιτρέπει	 την	 ακριβή	 σταδιοποίηση	 και	 το	
χαρακτηρισμό	των	όγκων.	Έτσι,	ο	καρκίνος	μπορεί	να	
διαγνωσθεί	σε	πρώιμο	στάδιο,	γεγονός	που	βελτιώνει	
τη	συνολική	πρόγνωση	του	ασθενούς	(5).

Μαγνητική	 αγγειογραφία	 με	 εικόνες	 αφαίρεσης	
πριν	και	μετά	την	ενδοφλέβιο	χορήγηση	παραμαγνη-
τικής	ουσίας,	εικόνες	με	μέγιστη	ένταση	σήματος	και	
έξυπνα	λογισμικά	συστήματα	διόρθωσης	της	φυσιο-
λογικής	 κίνησης	 και	 των	 τεχνικών	σφαλμάτων	 κίνη-
σης	από	την	αναπνοή	και	τον	καρδιακό	ρυθμό	στις	
δισδιάστατες	 και	 τρισδιάστατες	 απεικονίσεις	 καθι-
στούν	τη	μαγνητική	αγγειογραφία	υψηλής	ποιότητας	
και	διαγνωστικής	ακρίβειας	εφάμιλλη	με	την	ψηφιακή	
αγγειογραφία,	 όσον	 αφορά	 τη	 στεφανιογραφία,	 την	
αγγειογραφία	των	περιφερικών	αγγείων	και	την	αγ-
γειογραφία	του	εγκεφάλου.	

Προγράμματα	 διόρθωσης	 της	 κίνησης	 είναι	 δια-
θέσιμα	και	απαραίτητα	καθιστώντας	την	απεικόνιση	
βέλτιστη.	Πολλοί	ασθενείς	πονούν	και	δεν	είναι	συνερ-
γάσιμοι	και	σε	αυτούς	τους	ασθενείς	είναι	πολλές	φο-
ρές	που	χρειαζόμαστε	τη	βέλτιστη	απεικόνιση	για	τη	
διάγνωση.	Επίσης	όσο	περισσότερο	διαρκεί	μια	εξέταση	
τόσο	μεγαλύτερη	η	πιθανότητα	κίνησης.	Σήμερα	με	την	
ελάττωση	του	χρόνου	της	εξέτασης	και	με	την	ύπαρξη	
προγραμμάτων	 διόρθωσης	 των	 σφαλμάτων	 κίνησης	
έχουμε	βέλτιστη	απεικόνιση	που	δεν	επηρεάζεται	από	

τις	αναπνευστικές	κινήσεις	τον	καρδιακό	παλμό	και	
την	ηθελημένη	ή	ακούσια	κίνηση	του	ασθενούς	όπως	
π.χ	στους	ασθενείς	με	νόσο	του	Parkinson.	

Απεικόνιση	διάχυσης	(diffusion	weighted	images)	και	
χάρτες	φαινομενικού	συντελεστή	διάχυσης	(ADC)	που	
είναι	διαθέσιμα	ταυτόχρονα	με	την	εξέταση	χωρίς	να	
απαιτείται	περαιτέρω	επεξεργασία.

Τα	τελευταία	χρόνια	η	εξέλιξη	της	τεχνολογίας	οδή-
γησε	σε	σημαντικά	άλματα	στον	τρόπο	απεικόνισης	
του	Kεντρικού	Nευρικού	Συστήματος.	Η	αρχιτεκτονική	
δομή	του	εγκεφάλου	απεικονίζεται	με	μεγάλη	λεπτο-
μέρεια	και	σήμερα	είναι	δυνατόν	να	απεικονίσουμε	με	
μεγάλη	λεπτομέρεια	το	εγκεφαλικό	παρέγχυμα	και	το	
νευρικό	 ιστό.	Σήμερα	με	τις	σύγχρονές	μη	επεμβατι-
κές	μεθόδους	είναι	πλέον	εφικτή	όχι	μόνο	η	ανατομική	
απεικόνιση	αλλά	και	η	λειτουργική	μελέτη	του	εγκεφά-
λου.	Σύγχρονες	μέθοδοι	της	μαγνητικής	τομογραφίας	
επιτρέπουν	την	αξιολόγηση	της	μεταβολικής	δραστη-
ριότητας	 και	 την	 χαρτογράφηση	 λειτουργικών	περι-
οχών	του	εγκεφάλου	ή	ακόμα	και	την	ανάδειξη	των	
συνδέσεων	των	οδών	της	λευκής	ουσίας.	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (FUNCTIONAL 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING – FMRI)

Η	 Λειτουργική	 Μαγνητική	 Απεικόνιση	 (functional	
Magnetic	 Resonance	 Imaging	 –	 fMRI)	 του	 εγκεφάλου	
αποτελεί	τη	μοναδική	μη	επεμβατική	τεχνική	που	επι-
τρέπει	στους	επιστήμονες	να	«δουν»	για	πρώτη	φορά	
τον	ανθρώπινο	εγκέφαλο	in	vivo,	δηλαδή	ζώντα,	κα-
θώς	αυτός	εκτελεί	συγκεκριμένες	λειτουργίες.

Στα	 πρώτα	 δέκα	 χρόνια	 χρήσης	 της	 τεχνικής	
fMRI	έχουν	καταγραφεί	σημαντικές	και	συναρπαστι-
κές	πληροφορίες	σχετικά	με	ανθρώπινες	λειτουργίες,	
όπως	η	όραση,	η	κίνηση,	η	ομιλία,	η	μνήμη	και	τα	συναι-
σθήματα	(6).	Αποτελεί	πλέον	σημαντικό	εργαλείο	στη	
Νευροχειρουργική	καθώς	και	στον	ιατρικό	ερευνητικό	
χώρο	 διάφορων	 παθοφυσιολογικών	 καταστάσεων.	
Καταρχήν,	στη	Νευροχειρουργική	χρησιμοποιείται	στο	
χειρουργείο	επιληψίας	(προσδιορισμός	επικρατούντος	
ημισφαιρίου)	και	στο	χειρουργείο	όγκων,	όπου	προσ-
διορίζοντας	τα	νευρωνικά	εγκεφαλικά	κέντρα,	επιτυγ-
χάνονται	λιγότερες	δυνατές	μετεγχειρητικές	εγκεφα-
λικές	δυσλειτουργίες	και	ταυτόχρονα	μεγιστοποιείται	
η	 αφαίρεση	 του	 όγκου.	 Εφαρμογές	 έχει	 επίσης	 στην	
άνοια	και	τη	νόσο	Alzheimer.	Η	Λειτουργική	Μαγνητική	
Απεικόνιση	ως	τεχνική	είναι	ασφαλής,	χωρίς	βιολογικό	
κόστος,	με	μεγάλη	ακρίβεια	και	αναπαραγώγιμη.	Ανα-
δεικνύει	 τα	 εγκεφαλικά	 κέντρα	 που	 είναι	 υπεύθυνα	
για	το	λόγο,	την	κίνηση,	την	όραση,	την	όσφρηση,	τη	

MRI
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μνήμη	και	τα	συναισθήματα.	Ουσιαστικά	απεικονίζει	
τις	νευρωνικές	διεγέρσεις	που	αντιστοιχούν	σε	συγκε-
κριμένες	λειτουργίες.	Κατά	τη	διάρκεια	της	Λειτουργι-
κής	Εξέτασης	ο	εξεταζόμενος	παραμένει	ακίνητος	και	
σε	πρώτο	χρόνο	καταγράφονται	ανατομικές	εικόνες	
του	εγκεφάλου	του.	Στη	συνέχεια	εκτελεί	χωρο-χρονι-
κά	συγκεκριμένες	εντολές,	όπως	κίνηση	χεριού,	παρα-
τήρηση	εικόνων	κ.ο.κ.

Πιο	συγκεκριμένα,	η	τεχνική	αυτή	αξιοποιεί	τις	το-
πικές	μεταβολικές	ανάγκες	(αυξημένη	ροή	οξυγονωμέ-
νου	αίματος)	BOLD	(blood	oxygenated	level	dependent)	
των	 νευρώνων	 που	 δραστηριοποιούνται	 κατά	 την	
εκτέλεση	 συγκεκριμένης	 λειτουργίας	 (όπως	 η	 όραση),	
αναδεικνύοντάς	τους.	Για	παράδειγμα,	όταν	ο	εξετα-
ζόμενος	κινεί	το	δεξί	του	χέρι,	τα	αντίστοιχα	εγκεφα-
λικά	κέντρα	στο	αριστερό	ημισφαίριο	δραστηριοποι-
ούνται.	Απεικονιστικά	οι	περιοχές	των	νευρώνων	που	
ελέγχουν	συγκεκριμένες	λειτουργίες	επιπροβάλλονται	
πάνω	σε	τρισδιάστατες	ανατομικές	εικόνες	του	εκά-
στοτε	εξεταζόμενου	εγκεφάλου.

Είναι	 χρήσιμη	 για	 προεγχειρητική	 χαρτογράφηση	
του	 κινητικού/	 αισθητικού	 φλοιού	 και	 των	 κέντρων	
του	λόγου.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ (ΜR SPECTROSCOPY)

Η	 μοριακή	 απεικόνιση	 έχει	 επηρεάσει	 δραματικά	
όλους	τους	τομείς	της	ιατρικής.	Το	γεγονός	αυτό	έχει	
βοηθήσει	ιδιαίτερα	την	εξέλιξη	της	ογκολογίας	καθώς	
είναι	φανερό	ότι	επιτυγχάνεται	η	έγκαιρη	και	έγκυρη	
διάγνωση,	με	την	μελέτη	διαφοροποιήσεων	σε	μοριακό	
και	 κυτταρικό	 επίπεδο.	 Οι	 πιο	 πολλά	 υποσχόμενες	
μέθοδοι	 είναι	 η	φασματοσκοπία	 και	 η	φασματοσκο-
πική	 απεικόνιση	 μαγνητικού	 συντονισμού	 (Magnetic	
Resonance	 Spectroscopy-MRS/Spectroscopic	 Imaging-
MRSI)	 οι	 οποίες	βασίζονται	στην	 εφαρμογή	μεθόδων	
που	χρησιμοποιούνται	ευρύτατα	στην	χημεία	για	την	
ανάλυση	της	σύστασης	των	υλικών.	Με	την	αποκλει-
στική	χρήση	μαγνητικού	τομογράφου	(χωρίς	επιπλέον	
εξοπλισμό	και	προσωπικό)	είναι	δυνατή	η	λήψη	πλη-
ροφοριών	 σχετικά	 με	 την	 βιοχημική	 κατάσταση	 των	
ιστών	με	την	μορφή	φασμάτων	(7).	Η	MRS	και	η	MRSI	
προσφέρουν	 την	 δυνατότητα	 του	 έγκαιρου	 εντοπι-
σμού	διαφόρων	βιοχημικών	αλλαγών	οι	οποίες	συμ-
βαίνουν	 πριν	 το	 σχηματισμό	 κακοήθειας.	 Επίσης,	 σε	
σχέση	 με	 άλλες	 απεικονιστικές	 μεθόδους,	 οι	 οποίες	
βασίζονται	στην	ανίχνευση	συγκεκριμένων	ιχνηθετών	
με	 εξειδικευμένη	 δράση,	προσφέρουν	 μεγαλύτερη	 ευ-
αισθησία,	καλύτερη	διακριτική	ικανότητα	και	μεγαλύ-
τερη	ευελιξία	στην	εφαρμογή.	Επίσης	η	εφαρμογή	της	

MRSI	γεφυρώνει	το	χάσμα	της	ανατομικής	απεικόνι-
σης	και	της	μοριακής	απεικόνισης	καθώς	προσφέρει	
τη	δυνατότητα	χωρικής	απεικόνισης	της	συγκέντρω-
σης	σημαντικών	βιομορίων.	Με	την	βοήθεια	της	MRSI	
είναι	δυνατή	η	σταδιοποίηση	και	ο	χαρακτηρισμός,	η	
εκτίμηση	της	πορείας	της	νόσου	και	η	παρατήρηση	της	
ανταπόκρισης	των	ιστών	στην	θεραπεία	(8).	Η	δυνα-
τότητα	εφαρμογής	σε	όλες	σχεδόν	τις	ανατομικές	πε-
ριοχές	και	η	ραγδαία	εξέλιξη	της	σχετικής	τεχνολογίας	
υπόσχονται	ταχύτερη,	καλύτερη	και	ακόμα	πιο	έγκαι-
ρη	διάγνωση	σε	σχέση	με	άλλες	πιο	πολύπλοκες	και	
ακριβότερες	διαγνωστικές	μεθόδους.	

Η	 φασματοσκοπία	 μαγνητικού	 συντονισμού	
(Μagnetic	 Resonance	 Spectroscopy	 –	MRS)	 διακρίνεται	
σε	φασματοσκοπία	in	vitro	(εφαρμόζεται	σε	δείγματα	
ουσιών)	και	σε	φασματοσκοπία	in	vivo	(εφαρμόζεται	
στο	 ανθρώπινο	 σώμα).	 Ακόμη	 υπάρχει	 η	 φασματο-
σκοπική	απεικόνιση	μαγνητικού	συντονισμού	(magnetic	
resonance	spectroscopic	imaging	ή	chemical	shift	imaging-
MRSI	ή	CSI),	η	οποία	μας	δίνει	την	δυνατότητα	να	χαρ-
τογραφήσουμε	τη	χημική	σύσταση	και	 τη	μεταβολική	
δραστηριότητα	 των	 ιστών	παρουσιάζοντας	 την	 κα-
τανομή	 και	 την	 συγκέντρωση	 των	 μεταβολιτών	 στο	
χώρο.	

Στη	 φασματοσκοπία	 λαμβάνονται	 πληροφορίες	
βασιζόμενες	στις	σχετικές	συγκεντρώσεις	ενδογενών	
μεταβολιτών	που	υπάρχουν	στο	κυτταρόπλασμα	των	
κυττάρων	 και	 στους	 εξωκυττάριους	 χώρους.	 Μετά	
από	 καταστολή	 των	 ισχυρών	 σημάτων	 του	 λίπους	
και	 του	 νερού,	 ανιχνεύονται	 διάφοροι	 μεταβολίτες,	
χημικές	ουσίες	οι	οποίες	είναι	παρούσες	σε	πολύ	χα-
μηλές	συγκεντρώσεις,	σε	ένα	συγκεκριμένο	όγκο	ενδι-
αφέροντος.	 Στο	φάσμα	 οι	 κορυφές	 των	παραπάνω	
μεταβολιτών	 κατέχουν	 συγκεκριμένη	 θέση	 και	 ύψος	
και	αντιστοιχούν	στις	σχετικές	τους	συγκεντρώσεις,	
και	 οι	 όποιες	 μεταβολές	 των	 συγκεντρώσεων	 μπο-
ρούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 για	 την	 ταυτοποίηση,	 την	
σταδιοποίηση	βλαβών	διαφόρων	ανατομικών	περιο-
χών	 (εγκεφάλου,	 προστάτη,	 μυών,	 μαστών,	 ήπατος,	
καρδιάς,	 νεφρών	 κ.α.),	 για	 τον	 καλύτερο	 σχεδιασμό	
της	 θεραπείας	 και	 τον	 διαχωρισμό	 της	 μεταβολικής	
ατροφίας	από	τις	υποτροπιάζουσες	βλάβες.	Και	όλα	
τα	παραπάνω	με	μη	επεμβατικό	τρόπο	και	χωρίς	την	
επιβάρυνση	του	εξεταζόμενου	με	ιοντίζουσες	ακτινο-
βολίες.	

Αποτελεί	σύγχρονη	λειτουργική	μη	επεμβατική	μέ-
θοδο	η	οποία	παρέχει	πληροφορίες	για	την	μεταβο-
λική	δραστηριότητα	του	εγκεφάλου	με	την	ανίχνευση	
εγκεφαλικών	χημικών	ουσιών	οι	οποίες	δεν	είναι	δυ-
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νατό	να	αναγνωριστούν	με	την	συμβατική	μαγνητική	
τομογραφία.

Είναι	χρήσιμη	για	την	ταυτοποίηση,	τον	προσδιορι-
σμό	επέκτασης	νεοπλασίας	εγκεφάλου	και	τη	διαφο-
ρική	διάγνωση	νεοπλασίας	από	άλλες	παθολογίες	π.χ.	
απόστημα,	οίδημα,	μετακτινική	νέκρωση,	τη	διερεύνηση	
εγκεφαλοπάθειας	 (	κυρίως	HIV	-ηπατικής	εγκεφαλο-
πάθειας)	και	μεταβολικών	νοσημάτων,	και	τέλος	την	
παρακολούθηση	 ασθενών	 με	 νεοπλασίες	 ΚΝΣ	 μετά	
από	ακτινοθεραπεία

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΕΣΜΙΔΟΓΡΑΦΙΑ (ΜR TRACTOGRAPHY/
DTI)

Είναι	 σύγχρονη	 μέθοδος	 μελέτης	 των	 δεσμίδων	
της	 λευκής	 ουσίας	 με	 την	 δυνατότητα	 τρισδιάστα-
της	 απεικόνισης.	 Έτσι	 μπορούμε	 να	 μελετήσουμε	 τις	
σύνθετες	συνδέσεις	των	οδών	της	λευκής	ουσίας	σε	
λειτουργικές	περιοχές	του	εγκεφάλου	όπως	είναι	για	
παράδειγμα	η	φλοιονωτιαία	οδός	(κίνηση)	(9).	

Η	3D	απεικόνιση	των	δεσμίδων	της	λευκής	ουσίας	
χρησιμεύει	 στη	 διαφοροδιάγνωση	 της	 παρεκτόπισης	
από	διακοπή	των	ινών	της	λευκής	ουσίας,	όπως	νεο-
πλασία	απομυελινωτικές	παθήσεις,	νευροεκφυλιστικά	
νοσήματα,	τραύμα,	έμφρακτο,	επιληψία	καθώς	επίσης	
και	στη	χαρτογράφηση	της	λευκής	ουσίας.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ (MR 
PERFUSION)

Είναι	η	δυναμική	μελέτη	της	αιμάτωσης	του	εγκε-
φάλου	σε	μικροαγγειακό	επίπεδο	 (τριχοειδική	κυκλο-
φορία).	Μπορούμε	με	αυτό	τον	τρόπο	να	υπολογίσου-
με	 ποικίλες	 αιμοδυναμικές	 παραμέτρους	 όπως	 τον	
όγκο	αίματος	ή	την	αιματική	ροή.	Βρίσκει	εφαρμογή	σε	
ποικίλες	παθολογίες

DYNAMIC SUSCEPTIBILITY WEIGHTED IMAGING 
(SWI)

Χρήσιμες	 στη	 διαφορική	 διάγνωση	 νεοπλασίας	
υψηλής	 /χαμηλής	 βαθμίδας,	 xαρτογράφηση	 ισχαιμι-
κής	Penumbra	σε	οξύ	έμφρακτο	και	διαφοροδιάγνωση	
νεοπλασίας	 από	 άλλες	 παθολογίες	 π.χ.	 μετακτινική	
νέκρωση	(10).

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (3D 
TOF) ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟ-
ΓΡΑΦΙΑ (TIME RESOLVED CONTRAST ENHANCED MR 
ANGIOGRAPHY)

Ταχύτατη	 δυναμική	 απεικόνιση	 των	 αγγείων	 του	
εγκεφάλου	Βρίσκει	εφαρμογή	στην	μελέτη	αρτηριοφλε-

βώδους	δυσπλασίας	και	άλλων	αγγειακών	παθήσε-
ων.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (MR ELASTOGRAPHY)

Είναι	 μέθοδος	που	 μας	 δίνει	πληροφορίες	 για	 τη	
μηχανική	των	 ιστών	και	την	ακαμψία	των	 ιστών	με	
εφαρμογές	στο	ήπαρ	και	το	μαστό	αλλά	και	σε	άλλα	
όργανα	 με	πιθανές	σημαντικές	 μελλοντικές	 εφαρμο-
γές.

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟ-
ΓΡΑΦΙΑ

Πρόκειται	για	ουσίες	που	χρησιμοποιούνται,	όπως	
και	στις	άλλες	απεικονιστικές	μεθόδους	για	ενίσχυση	
της	αντίθεσης	μεταξύ	δυο	ιστών.	Οι	ουσίες	που	χρησι-
μοποιούνται	στο	μαγνητικό	συντονισμό	διαφέρουν	τε-
λείως	από	αυτές	των	ακτινών	Χ.	Μια	βασική	διαφορά	
είναι	ο	μηχανισμός	μέσω	του	οποίου	επιτυγχάνεται	η	
ενίσχυση	 της	 αντίθεσης.	 Στις	 ακτίνες	 Χ	 χρησιμοποι-
ούνται	υλικά	μεγάλου	ατομικού	αριθμού	που	απορ-
ροφούν	την	ακτινοβολία.	Στο	μαγνητικό	συντονισμό	η	
ενίσχυση	της	αντίθεσης	βασίζεται	στη	μεταβολή	των	
χρόνων	μαγνητικής	αποκατάστασης.	Οι	χρησιμοποι-
ούμενες	 ουσίες	 είναι	 κυρίως	 παραμαγνητικά	 ιόντα,	
παραμαγνητικά	σύμπλοκα	και	μοριακό	οξυγόνο	(12,13).	
Πρόκειται	για	μόρια	ή	ιόντα	που	διαθέτουν	ένα	ασύ-
ζευκτο	(μονήρες)	ηλεκτρόνιο.	Το	ηλεκτρόνιο	αυτό	έχει	
μεγάλη	μαγνητική	ροπή.	Όταν	μια	παραμαγνητική	ου-
σία	βρεθεί	μέσα	σε	μαγνητικό	πεδίο	(Β0)	οι	μαγνητικές	
ροπές	προσανατολίζονται	παράλληλα	με	τις	δυναμι-
κές	γραμμές	του	πεδίου.	Το	αποτέλεσμα	είναι	η	μετα-
βολή	της	έντασης	του	τοπικού	πεδίου	με	αντίστοιχες	
μεταβολές	 στους	 χρόνους	 μαγνητικής	 αποκατάστα-
σης	 των	 γειτονικών	 ιστών	 (που	παρουσιάζουν	 δια-
γνωστικό	ενδιαφέρον).	Αυτό	που	ενδιαφέρει,	ως	προς	
την	ενίσχυση	της	αντίθεσης	είναι	η	ελάττωση	του	χρό-
νου	 μαγνητικής	 αποκατάστασης.	 Η	 ελάττωση	 αυτή	
έχει	ως	αποτέλεσμα	την	ενίσχυση	του	σήματος	που	
προέρχεται	 από	 τον	 εξεταζόμενο	 ιστό.	 Η	 ελάττωση	
του	χρόνου	μαγνητικής	αποκατάστασης	είναι	ανάλο-
γη	της	συγκέντρωσης	της	παραμαγνητικής	ουσίας	και	
του	 τετραγώνου	 της	 μαγνητικής	 ροπής.	 Η	 χορήγηση	
των	σκιαγραφικών	ουσιών	μπορεί	να	γίνει	με	ενδοαγ-
γειακή	έγχυση,	από	το	στόμα	ή	και	με	εισπνοή.	Ως	σκι-
αγραφικά	ενδοαγγειακής	έγχυσης	έχουν	προταθεί	τα	
ιόντα	Γαδολινίου	(Gd3+),	Χρωμίου	(Cr3+)	και	Μαγγανίου	
(Mn2+)	συνδεδεμένα	με	χημικά	σύμπλοκα	όπως	EDTA	
και	DTPA,	καθώς	επίσης	και	ελεύθερες	σταθερές	ρίζες	

MRI
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μονοξειδίου	του	Αζώτου	(Nitroxide	stable	free	radicals-	
NSFR)	και	κυρίως	τα	παράγωγα	πιπεριδίνη	και	πυρρο-
λιδίνη.	Ως	ουσίες	χορηγούμενες	από	το	στόμα	έχουν	
προταθεί:	 διαλυτά	μεταλλικά	 ιόντα	 (ferric	 ammonium	
citrate),	διαλυτά	μεταλλικά	σύμβολα	ιόντων	όπως	Cr-
EDTA	και	αδιάλυτες	ουσίες	(gadolinium	oxalate).	Τέλος,	
για	 χορήγηση	 με	 εισπνοή	 έχει	 προταθεί	 το	 μοριακό	
οξυγόνο	το	οποίο	διαθέτει	δυο	ασύζευκτα	ηλεκτρόνια	
(με	παράλληλα	σπίν)	και	συνεπώς	είναι	παραμαγνη-
τικό.	Εκτός	από	τις	σκιαγραφικές	ουσίες	που	επηρεά-
ζουν	τους	χρονικούς	Τ1,	Τ2	έχουν	προταθεί	και	ουσίες	
που	 επηρεάζουν	 την	 πυκνότητα	 πρωτονίων	 χωρίς	
όμως	σημαντικές	εφαρμογές	μέχρι	στιγμής.

Η	 τεχνολογία	 βελτιώνεται	 καθημερινά	 δίνοντας	
λύσεις	στις	παρούσες	και	μελλοντικές	ανάγκες	τόσο	
των	 απεικονιστών	 όσο	 και	 των	 κλινικών	 γιατρών,	
βελτιώνοντας	ταυτόχρονα	τη	διάγνωση	και	τη	θερα-
πεία	των	ασθενών.
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SUMMARY

AKRIVOS I, GARNAVOS C, PAPAGIANNAKOS K, PROTOPAPADAKIS G. Fractures of the acetabulum. Fractures 
of the acetabulum are high energy fractures, difficult to diagnose and to treat. Although these fractures are classified 
and treated according to a specific diagnostic and treatment protocol, the operating team must be open-minded to 
face every emerging difficulty during the operation. Radiographic diagnosis can still be made on the three Judet radio-
graphic views, anteroposterior, obturator oblique and iliac oblique view. CT-scan is indicated to evaluate the acetabular 
congruency, the degree of communication and impaction and the presence of intraarticular fragments. Indications for 
open reduction and internal fixation are: a) displacement of fractures involving the superior acetabulum >5mm within 
the superior 10mm of the CT subchondral arch, b) loss of acetabular congruency in any of the 3 planes, c) posterior wall 
fractures with associated demonstrated hip instability, d) osteochondral fragments with a non concentric reduction of 
the femoral head. Anatomic reduction of the acetabular weight-bearing area, congruent reduction of the femoral head 
and awareness and avoidance of perioperative complications are the goals of the highly demanding surgical treatment. 
Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 374-382, 2012.

Key words: acetabular fractures, acetabular fractures treatment, heterotopic ossification, corona mortis, posttraumatic arthritis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα κατάγματα της κοτύλης παρουσιάζουν δυσκολίες διάγνωσης και θεραπείας. Κατηγοριοποιούνται και θερα-
πεύονται σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο αλλά η χειρουργική ομάδα που τα αντιμετωπίζει θα πρέπει να είναι 
εξειδικευμένη και έτοιμη για κάθε πρόκληση. Η ακτινολογική διάγνωση γίνεται με τις κλασικές Judet λήψεις που 
είναι αρκετές για τη διάγνωση. Η αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση απώλειας της αρ-
θρικής επαλληλίας, το βαθμό αρθρικής συντριβής και την ύπαρξη ενδαρθρικών σωματίων που εμποδίζουν την 
ανάταξη. Οι ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας: α) παρεκτόπιση αρθρικών τεμαχίων του θόλου >5mm εφόσον 
ευρίσκονται στα άνω 10mm του θόλου, β) απώλεια της αρθρικής επαλληλίας, γ) ενδαρθρικά κατάγματα τα οποία 
εμποδίζουν την επικέντρωση της κεφαλής, δ) κατάγματα οπισθίου τοιχώματος με συνοδό αστάθεια του ισχίου. 
Οι στόχοι της εγχειρητικής θεραπείας είναι η ανάταξη της επιφάνειας φόρτισης, η επικέντρωση της μηριαίας κε-
φαλής και η φροντίδα για αποφυγή περιεγχειρητικών επιπλοκών. Η θεραπεία απαιτεί γνώσεις, εξειδίκευση και 
είναι κυριολεκτικά εργασία ομάδας. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 374-382, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: κατάγματα κοτύλης, θεραπεία καταγμάτων κοτύλης, έκτοπος οστεοποίηση της κοτύλης, 
corona mortis, μετατραυματική αρθρίτις	

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
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Η	 θεραπεία	 των	 καταγμάτων	 της	 κοτύλης	 απο-
τελεί	ένα	ιδιαίτερο	και	εξαιρετικά	σύνθετο	τμήμα	της	
Ορθοπαιδικής	 το	 οποίο	 συνεχώς	 εμπλουτίζεται	 και	
επανακαθορίζεται.

Τα	 κατάγματα	αυτά	 γενικώς	προκαλούνται	 από	
τραυματισμούς	υψηλής	ενέργειας	και	οι	συνοδές	βλά-
βες	 είναι	συχνές.	Η	ορθοπαιδική	 τους	αντιμετώπιση	
εντάσσεται	στο	πλάνο	αντιμετώπισης	τραυματισμών	
σύμφωνα	με	ένα	αποδεκτό	πρωτόκολλο	ATLS	(1,2).

Συνεπώς	τα	κατάγματα	αυτά	δεν	πρέπει	να	χει-
ρουργούνται	αμέσως,	εκτός	των	περιπτώσεων:

1)	 Που	συνυπάρχει	εξάρθρημα	του	ισχίου	μη	ανα-
τασσόμενο,	για	την	αποφυγή	νέκρωσης	της	μηριαίας	
κεφαλής.

2)	 Σπανίων	 περιπτώσεων	 επιπεπλεγμένων	 κα-
ταγμάτων	ή	συνοδών	σοβαρών	αγγειακών	βλαβών.

3)	 Επιδεινούμενης	 ή	 προκαλούμενης	 βλάβης	 του	
ισχιακού	ν.	μετά	κλειστή	ανάταξη.

Σε	 όλες	 τις	 άλλες	 περιπτώσεις	 η	 χειρουργική	
αντιμετώπιση,	εφόσον	είναι	αναγκαία,	γίνεται	ιδεατά	
εντός	 3-5	 ημερών	 από	 ομάδα	 χειρουργών	 που	 έχει	
εκπαίδευση	στο	αντικείμενο,	δεδομένου	ότι	τα	κατάγ-
ματα	αυτά	δεν	είναι	συχνά	και	ο	μέσος	ορθοπαιδικός	
δεν	βλέπει	πολλά	στην	επαγγελματική	ζωή	του.	Μετά	
την	3η	εβδομάδα	η	χειρουργική	αντιμετώπιση	αυτών	
των	καταγμάτων	είναι	εξαιρετικά	δύσκολη	και	απαι-
τεί	πολύ	εκτεταμένες	προσπελάσεις	(3).

Υπάρχουν	 πολλοί	 παράμετροι	 που	 καθορίζουν	
τις	ενδείξεις	της	χειρουργικής	ή	της	συντηρητικής	θε-
ραπείας	αλλά	και	την	έκβασή	της.	Συνεπώς	η	όποια	
ανατομική	 ταξινόμηση	 αυτών	 των	 καταγμάτων	 είναι	
μεν	αναγκαία	αλλά	αποτελεί	μόνο	τμήμα	αυτού	που	
ονομάζουμε	«προσωπικότητα	του	κατάγματος	της	κο-
τύλης»,	η	οποία	και	καθορίζεται	από	τους	παράγοντες	
που	 αναφέρονται	 στον	 Πίνακα	 1.	 Για	 το	 λόγο	 αυτό,	
ισχύουν	μεν	γενικές	 ενδείξεις,	αλλά	η	θεραπεία	κάθε	
τέτοιου	κατάγματος	πρέπει	να	είναι	εξατομικευμένη.

Πίνακας 1.  Η	«προσωπικότης»	 του	 κατάγματος	 της	
κοτύλης

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Υπάρχουν	διάφορες	ταξινομήσεις	είτε	ανατομικές,	
με	κυριότερη	εκείνη	των	Judet-Letournel	 (4),	είτε	άλλες	
οι	οποίες	βασίζονται	στη	βαρύτητα	του	κατάγματος	
όπως	εκείνη	της	Α.Ο.

Ο	 συνδυασμός	 των	 προαναφερθέντων	 είναι	 η	
κατά	 Α.Ο.	 τροποποίηση	 της	 ταξινόμησης	 των	 Judet-
Letournel	 (Comprehensive	 Classification)	 η	 οποία	 και	
είναι	διεθνώς	αποδεκτή	από	τα	σοβαρότερα	κέντρα	
(Πίνακας	2,	Εικόνα	1).

Πίνακας 2.		Η	«πλήρης»	ταξινόμηση	(	The	Comprehensive	
Classification)

Τα	κατάγματα	διαιρούνται	σε	τύπου	Α	(τα	οποία	
αφορούν	τμήμα	μόνο	της	αρθρικής	επιφάνειας	της	κο-
τύλης),	 τύπου	 Β	 (εγκάρσια	 ή	 δίκην	 Τ	 κατάγματα	στα	
οποία	ένα	τμήμα	της	αρθρικής	επιφάνειας	παραμένει	
συνδεδεμένο	με	το	ακέραιο	λαγόνιο	οστούν	και	μέσω	
αυτού	 με	 τον	 υπόλοιπο	 σκελετό),	 και	 τύπου	 C	 (στα	
οποία	κανένα	τμήμα	της	κοτύλης	δεν	παραμένει	συν-
δεδεμένο	με	το	ακέραιο	λαγόνιο	και	μέσω	αυτού	με	τον	
υπόλοιπο	σκελετό,	 “floating	 acetabulum”).	 Η	 βαρύτητα	
της	βλάβης	αυξάνει	 όσο	προχωρά	κανείς	 μέσα	στην	
ταξινόμηση	από	Α	προς	C,	αν	και	υπάρχουν	εξαιρέσεις	
καταγμάτων	τύπου	Β	βαρυτέρων	από	τα	τύπου	C.

Εικόνα 1.		Τύπος	Α.	 Κατάγματα	 μιας	 κολόνας	 ή	 ενός	
τοιχώματος,Τύπος	Β.	εγκάρσιο	ή	δίκην	T,	Τύ-
πος	C.	Κανένα	τμήμα	αρθρ,	επιφάνειας	δεν	
συνέχεται	με	το	λαγόνιο

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η	διάγνωση	γίνεται	με	βάση	τις	3	χαρακτηριστικές	
απεικονίσεις	των	Judet-Letournel	οι	οποίες	είναι	απα-
ραίτητες:



376

α)	 Για	την	επιλογή	της	θεραπείας.
β)	 Για	την	επιλογή	της	ενδεδειγμένης	χειρουργικής	

προσπέλασης.	Οι	απεικονίσεις	αυτές	είναι:	(1)	η	προσθι-
οπίσθια,	(2)	η	λοξή	ισχιακή	(iliac	oblique)	(Εικόνα	2),	και	(3)	
η	λοξή	θυρεοειδής	προβολή	(obturatar	oblique)	(Εικόνα	3).

Η	θυρεοειδής	προβολή	χρησιμεύει	κυρίως	για	τη	με-
λέτη	της	πρόσθιας	κολόνας	και	του	οπίσθιου	χείλους	
της	κοτύλης	και	του	λαγονίου,	ενώ	η	ισχιακή	προβολή	
χρησιμεύει	κυρίως	για	τη	μελέτη	της	οπίσθιας	κολόνας	
και	του	πρόσθιου	χείλους	της	κοτύλης	και	του	λαγο-
νίου.	Οι	προβολές	αυτές	παραμένουν	ακόμη	ο	καλύ-
τερος	 τρόπος	 μελέτης	 και	 λήψης	 απόφασης	 για	 τα	
κατάγματα	της	κοτύλης,	αλλά	υπάρχουν	στοιχεία	τα	
οποία	αποκαλύπτονται	μόνο	στις	αξονικές	τομογρα-
φίες,	 όπως	 βλάβες	 της	 ιερολαγονίου	 άρθρωσης,	 εν-
δαρθρικά	οστικά	τεμάχια	και	αρθρικές	καθιζήσεις	(Ει-
κόνα	4).	Ιδιαίτερα	η	τρισδιάστατη	αξονική	τομογραφία	
δίνει	 εξαιρετικές	 πληροφορίες	 για	 την	 ενδεικνυόμενη	
χειρουργική	τεχνική	και	τους	χειρισμούς	ανάταξης.

Εικόνα 2.  Η	ισχιακή	προβολή	και	τα	αναδεικνυόμενα	
κύρια	ανατομικά	στοιχεία

Εικόνα 3.		Η	ηβική	προβολή	και	τα	αναδεικνυόμενα	κύ-
ρια	ανατομικά	στοιχεία

Ο	ρόλος	της	μαγνητικής	τομογραφίας	είναι	περι-
ορισμένος,	δύναται	όμως	να	αποκαλύψει	στα	αρχικά	
στάδια	μια	οστεονέκρωση	της	κεφαλής	του	μηριαίου	
καθώς	και	παγίδευση	του	ισχιακού,	συνεπεία	έντονης	
οστεοποίησης	ή	κακώς	τοποθετημένων	υλικών	οστε-
οσύνθεσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ενδείξεις	από	πλευράς	κατάγματος:
Είναι	 τα	 σταθερά	 ισχία	 στα	 οποία	 διατηρείται	 η	

επαλληλία	των	αρθρικών	επιφανειών.	Στην	περίπτω-
ση	 αυτή	 πρέπει	 ιδιαίτερα	 να	 συνυπολογισθούν	 και	
ενδείξεις	 που	 έχουν	 σχέση	 με	 τη	 γενική	 κατάσταση	
του	ασθενούς.

Ειδικότερα,	 συνιστάται	 να	 αντιμετωπίζονται	 συ-
ντηρητικά.

Τύπου Α: Μη	παρεκτοπισμένα	κατάγματα.
Τύπου Β:	 Ελάχιστα	 παρεκτοπισμένα,	 ιδιαίτερα	

εκείνα	που	αφορούν	την	κατώτερη	μοίρα	της	πρόσθι-
ας	κολόνας,	ή	χαμηλά	εγκάρσια	κατάγματα.

Ενδείξεις	από	πλευράς	γενικής	κατά-
στασης	ασθενών

Μεγάλη	οστεοπενία,	σοβαρή	συστηματική	νόσος.
Από	το	1980,	ο	Matta	ανέπτυξε	την	θεωρία	της	ακε-

ραιότητας	της	οροφής	της	κοτύλης	(concept	of	roof	arch	
measurements).	Οι	μετρήσεις	γίνονται	στην	προσθιοπί-
σθια,	ηβική	και	ισχιακή	προβολή,	και	δίνουν	μια	εκτί-
μηση	του	κρισίμου	τμήματος	της	οροφής,	το	οποίο	πα-
ραμένει	ανέπαφο	σε	περιπτώσεις	παρεκτοπισμένων	
καταγμάτων.	Εφόσον	η	καταγματική	γραμμή	βρίσκεται	
πέραν	μιας	γωνίας	45°	σε	σχέση	με	την	κάθετο	διερ-
χόμενη	από	την	κεφαλή	προς	την	οροφή	της	κοτύλης	
για	όλες	τις	λήψεις,	τότε	υπάρχει	μια	ικανή	ανέπαφη	
περιοχή	της	οροφής,	η	οποία	μπορεί	να	δικαιολογήσει	
τη	λήψη	απόφασης	για	συντηρητική	αγωγή.	Η	περιοχή	
αυτή	είναι	ισοδύναμη	με	αυτή	που	προκύπτει	από	τη	
λήψη	τομών	στην	αξονική	τομογραφία	(ανά	2	mm)	και	
μέχρι	10	mm	από	την	«κορυφή»	του	θόλου-οροφής	(5)	
(Εικόνα	5).

Όσον	αφορά	τη	θεωρία	της	δευτερογενούς	επαλλη-
λίας,	αφορά	σε	σύνθετα	υψηλής	ενέργειας	κατάγματα	
αμφοτέρων	των	κολονών.	Σε	μερικά	απ’	αυτά,	παρά	
τις	υπάρχουσες	παρεκτοπίσεις,	διατηρείται	μια	επαλ-
ληλία	των	αρθρικών	επιφανειών,	ακόμη	κι	αν	η	κοτύλη	
έχει	ως	 σύνολο	 μεταναστεύσει	 προς	 το	 κέντρο.	 Τέ-
τοια	κατάγματα	ανταποκρίνονται	ικανοποιητικά	στη	
συντηρητική	αγωγή,	η	οποία	συνίσταται	σε	σκελετική	

Κατάγματα	κοτύλης
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έλξη	 και	 κινητοποίηση	 με	 αρχική	φόρτιση	 10-30	 lb,	 η	
οποία	σταδιακά	αυξάνει	μετά	την	8η	εβδομάδα	(2,6).

Εικόνα 4.  Ορθή	ανάγνωση	και	χρησιμότητα	των	αξονικών	
τομογραφιών.	Αξονική	τομογραφία	εγκαρσίου	
κατάγματος.	Παρατηρήστε	ότι	η	καταγματική	
γραμμή	 φαίνεται	 ότι	 διαδράμει	 από	 εμπρός	
προς	τα	οπίσω.	Αν	το	«άνοιγμα»,	δηλ.	η	από-
σπαση,	είναι	μεγαλύτερη	εμπρός	έχει	ένδειξη	η	
λαγονοβουβωνική	προσπέλαση,	αν	είναι	οπί-
σω	έχει	ένδειξη	η	Kocher-Langenbeck

Εικόνα 5.  Η	θεωρία	του	Matta	για	την	ακεραιότητα	της	
οροφής	της	κοτύλης.	Συσχέτιση	ακτινογρα-
φικών	απεικονίσεων	και	αξονικής	τομογρα-
φίας.	Βλ.	επεξήγηση	στο	κείμενο

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η	 χειρουργική	 θεραπεία,	 γενικώς	 ενδείκνυται	 για	
τα	ασταθή	κατάγματα	ή	 εκείνα	στα	οποία	δεν	υφί-
σταται	η	αναγκαία	επαλληλία	των	αρθρικών	επιφα-
νειών	εφόσον	φυσικά	δεν	υπάρχουν	παράγοντες	από	
την	πλευρά	του	ασθενούς	(π.χ.	βαρεία	οστεοπόρωση,	
βαρεία	 κατάσταση	 του	 ασθενούς),	 οι	 οποίοι	 δρουν	
αποτρεπτικά.	Ειδικότερα	όταν	υπάρχουν:

α)	 Παρεκτοπίσεις	 >5mm	 οι	 οποίες	 αφορούν	 τον	
άνω	θόλο	(εντός	των	10mm	του	τόξου	που	καθορίζε-
ται	από	τη	θεωρία	ακεραιότητος	οροφής	των	Olson-
Matta,	βλ.	ανωτέρω).

β)	 Απώλεια	της	επαλληλίας,	σε	ένα	από	τα	3	επί-
πεδα	 των	 αρθρικών	 επιφανειών	 μηριαίας	 κεφαλής-
κοτύλης.

γ)	 Κατάγματα	του	οπισθίου	τοιχώματος	με	συνο-
δό	αστάθεια,	η	οποία	δυνατόν	να	διαπιστωθεί	και	με	
τη	δοκιμασία	Tornetta	υπό	νάρκωση	(7).

δ)	 Ένα	παρεμβαλλόμενο	οστεοχόνδρινο	κάταγμα	το	
οποίο	δημιουργεί	προβλήματα	αρθρικής	επαλληλίας.

Στα	ανωτέρω	κριτήρια	φαίνεται	ότι	υπάρχει	μεν	
μια	κατ’	αρχήν	συμφωνία	για	εγχειρητική	παρέμβαση,	
αλλά	υπάρχει	ένα	πεδίο	διαφωνιών	που	αφορά	«δι-
ακυμάνσεις»	 εντός	των	ανωτέρω	κριτηρίων.	Οι	 «δι-
αφωνίες»	αυτές	 συνιστούν	 τη γκρίζα ζώνη μεταξύ 
συντηρητικής και χειρουργικής θεραπείας και	είναι:

α)	 Παρεκτοπίσεις	 2-4mm	 του	 άνω	 τμήματος	 της	
κοτύλης.

β)	 Μεγάλες	παρεκτοπίσεις	μεταξύ	τμημάτων	του	
συμπλέγματος	λαγονίου-κοτύλης,	τα	οποία	παραμέ-
νουν	στη	θέση	τους,	και	των	παρεκτοπισμένων	προς	
τα	έσω,	τα	οποία	φαινομενικά	περιλαμβάνονται	στη	
«θεωρία	της	δευτερογενούς	επαλληλίας»	(βλ.	ανωτέ-
ρω).	Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις	παρά	την	ύπαρξη	δευ-
τερογενούς	επαλληλίας,	η	προκύπτουσα	τελική	παρα-
μόρφωση	ή	βράχυνση	του	σκέλους	δυνατόν	να	είναι	
μη	αποδεκτή.

γ)	 Περιπτώσεις	με	εμβύθυνση	>5mm	του	οπισθίου	
κυρίως	χείλους.

δ)	 ≥50%	προσβολή	του	οπισθίου	χείλους	ακόμη	και	
σε	περίπτωση	σταθερού	ισχίου.

ε)	 Πολυτραυματίες	με	κάταγμα	κοτύλης,	οι	οποίοι	
πρέπει	να	κινητοποιηθούν.

στ)	 Κατάγματα	 κοτύλης	 με	 συνοδό	 κάταγμα	 του	
άλλου	 ισχίου	για	το	οποίο	απαιτείται	ανοιχτή	ανά-
ταξη.

Τονίζεται ιδιαιτέρως	ότι:
1)	 Παρ’όλες	τις	ανωτέρω	κατευθυντήριες	οδηγίες	

η	αγωγή	ενός	εκάστου	ασθενούς	πρέπει	να	εξατομι-
κεύεται.

2)	 Η	τελική	απόφαση	(και	όχι	μόνο	για	τη	χειρουρ-
γική	θεραπεία)	θα	πρέπει	να	λαμβάνεται	από	ιατρούς	
με	γνώση	και	εμπειρία,	αλλιώς	πρέπει	οι	ασθενείς	να	
παραπέμπονται.

Η	 χειρουργική	 αντιμετώπιση	 αυτών	 των	 δύσκο-
λων	 και	 επικίνδυνων	 καταγμάτων	 πρέπει	 να	 είναι	
αποτέλεσμα	συλλογικής	προσπάθειας,	πρέπει	δε	να	
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υπάρχει	 εξασφαλισμένη	 υποστήριξη	 από	 αγγειοχει-
ρουργούς	και	γενικούς	χειρουργούς.

Εικόνα 9.		Η	τριακτινωτή	προσπέλαση	(triradiate).	Άνω:	
τομή.	 Κάτω:	 ανάσπαση	 του	 δημιουργού-
μενου	κρημνού	και	 η	 ευρεία	περιοχή,	 μέχρι	
την	πρόσθια	άνω	λαγόνιο	άκανθα,	η	οποία	
προσπελαύνεται

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑ-
ΤΑΞΗΣ

Έχουν	προταθεί	οι	λαγονοβουβωνική,	λαγονομηρι-
αία	και	εκτεταμένη	λαγονομηριαία,	Kocher-Langenbeck,	
τριακτινωτή	(triradiate)	και	τροποποιημένη	εκτεταμένη	
λαγονομηριαία.	Μερικές	φορές	απαιτούνται	δύο	προ-
σπελάσεις	(10)	(Εικόνα	10).

1) Kocher-Langenbeck	 (Εικόνα	 6).	 Ενδείκνυται	 για	
κατάγματα	 της	 οπίσθιας	 κολόνας,	 οπισθίου	 τοιχώ-
ματος	τα	οποία	δυνατόν	να	συνοδεύονται	με	οπίσθιο	

εξάρθρημα	 της	 μηριαίας	 κεφαλής,	 μερικά	 εγκάρσια	
και	μερικά	κατάγματα	αμφοτέρων	των	κολονών.	Στα	
εγκάρσια	κατάγματα	η	προκύρτωση	της	πλάκας	είναι	
επιθυμητή	για	να	αποφευχθεί	η	διάσταση	του	κατάγ-
ματος	 κατά	 την	 πρόσθια	 κολόνα.	 Μέσω	 αυτής	 της	
προσπέλασης	προσπελαύνεται	όλη	η	οπίσθια	κολόνα,	
η	μείζων	και	η	ελάσσων	ισχιακή	εντομή,	η	έσω	επιφά-
νεια	της	κοτύλης	(quadrilateral	space)	μέσω	δακτυλικής	
ψηλάφησης	από	την	μείζονα	 ισχιοιερά	εντομή,	η	αύ-
λακα	κάτωθεν	της	κοτύλης	(subcotyloid	groove)	και	το	
οπίσθιο	 τοίχωμα	 του	 ισχιακού	 κλάδου	 (Εικόνα	 11).	 Η	
θέση	του	ασθενούς	είναι	πρηνής	ή	πλαγία.

Εικόνα 6.	Η	προσπέλαση	Kocher-Langenbeck

Εικόνα 11.		Kocher-Langenbeck	προσπέλαση.	 Τα	 τμήμα-
τα	της	κοτύλης	και	του	λαγονίου	τα	οποία	
δύνανται	να	προσπελασθούν	είτε	οπτικώς	
είτε	με	την	διεγχειρητική	ψηλάφηση	και	για	
κατάγματα	 των	οποίων	 είναι	 κατάλληλη	 η	
προσπέλαση

2)	 Λαγονοβουβωνική	προσπέλαση	 (ilioinguinal)	 (Ει-
κόνα	7).	Έχει	ένδειξη	κυρίως	στα	κατάγματα	τα	οποία	
ευρίσκονται	έμπροσθεν	του	tear	drope	καθώς	και	σε	
μερικά	 εγκάρσια	 ή	 και	 κατάγματα	 αμφοτέρων	 των	
κολονών	 (Εικόνα	 10).	Μέσω	αυτής	 της	προσπέλασης	

Κατάγματα	κοτύλης
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οι	χειρουργοί	έχουν	πρόσβαση	σε	ολόκληρη	την	έσω	
επιφάνεια	του	λαγονίου	οστού,	σε	όλη	την	πρόσθια	
κολόνα	και	στην	ηβική	σύμφυση	(Εικόνα	12).	Η	θέση	του	
ασθενούς	είναι	υπτία.

Εικόνα 7. 	Η	λαγονοβουβωνική	προσπέλαση	(ilioiguinal),	
ΙΙ	=	έσω	τοίχωμα	κοτύλης	(quadrilateral	space),	
4=	μηριαία	αγγεία

Εικόνα 10.  Τα	βέλη	 απεικονίζουν	 την	 κατεύθυνση	 της	
ασκούμενης	 βίας	 με	 αποτέλεσμα	 την	 από-
σπαση	 οστικού	 τεμαχίου	 προς	 την	 κατεύ-
θυνση	 της.	 Άνω:	 κάταγμα	 Β1,	 προτεινόμε-
νη	 οστεοσύνθεση	 της	 οπίσθιας	 κολόνας	 με	
Kocher-Langebeck,	δυνατόν	να	απαιτηθεί	συ-
μπλήρωση	με	οστεοσύνθεση	και	δια	της	πρό-
σθιας	κολόνας.	Κάτω:	κάταγμα	Β3,	προτεινό-
μενη	οστεοσύνθεση	της	πρόσθιας	κολόνας	με	
λαγονοβουβωνική	 προσπέλαση	 (ilioinguinal),	
δυνατόν	να	απαιτηθεί	συμπλήρωση	με	οστε-
οσύνθεση	και	δια	της	οπίσθιας	κολόνας

Εικόνα 12.		Λαγονοβουβωνική	προσπέλαση	(ilioinguinal).	
Τα	τμήματα	της	κοτύλης	και	του	λαγονίου	
τα	οποία	δύνανται	να	προσπελασθούν	είτε	
οπτικώς	είτε	με	την	διεγχειρητική	ψηλάφη-
ση	 και	 για	 κατάγματα	 των	 οποίων	 είναι	
κατάλληλη	η	προσπέλαση.

3)	 Τριακτινωτή	 προσπέλαση	 (triradiate),	 η	 οποία	
αναπτύχθηκε	 από	 τον	 Mears.	 Είναι	 μια	 εκτεταμένη	
προσπέλαση	της	οπίσθιας	κολόνας	και	της	πλαγίας	
έξω	επιφάνειας	του	λαγονίου	με	ένδειξη	τα	δύσκολα	
εγκάρσια	 ή	 δίκην	 «Τ»	 κατάγματα,	 καθώς	 και	 εκείνα	
αμφοτέρων	 των	 κολονών	 με	 συνοδό	 κάταγμα	 του	
οπισθίου	 τοιχώματος	 της	 κοτύλης.	 Η	 προσπέλαση	
πλεονεκτεί	σημαντικά	ως	προς	την	ευρύτητα	του	εγ-
χειρητικού	πεδίου	σε	σχέση	με	την	Kocher-Langenbeck	
αλλά,	όπως	συμβαίνει	με	όλες	τις	προσπελάσεις	στις	
οποίες	γίνονται	εκτεταμένες	αποκολλήσεις	των	γλου-
τιαίων,	συνοδεύεται	από	μεγαλύτερα	ποσοστά	έκτο-
πης	οστεοποίησης.

4)	 Εκτεταμένη	 λαγονομηριαία	 (extended	 Letournel	
iliofemoral)	(Εικόνα	8).	Ενδείκνυται	για	κατάγματα	αμ-
φοτέρων	των	κολονών,	εγκάρσια	και	κυρίως	για	πα-
ραμελημένα	δίκην	«Τ».	Οι	χειρουργοί	έχουν	προσπέ-
λαση	 σε	 ολόκληρη	 την	 έξω	 επιφάνεια	 του	 λαγονίου,	
ολόκληρη	 την	 οπίσθια	 κολόνα	 μέχρι	 και	 το	 ισχιακό	
κύρτωμα	και	το	τμήμα	της	πρόσθιας	κολόνας	έσωθεν	
του	λαγονοκνημιαίου	ογκώματος	(σε	αντίθεση	με	την	
λαγονοβουβωνική	με	την	οποία	προσπελαύνεται	και	
η	προσθίως	του	λαγονοκνημιαίου	ογκώματος	περιοχή	
της	προσθίας	κολόνας),	καθώς	και	στην	έσω	επιφά-
νεια	του	λαγονίου	κατά	την	είσοδο	της	πυελικής	ευρυ-
χωρίας	(pelvic	bream)	(Εικόνα	13).
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Εικόνα 8.  Η	εκτεταμένη	 λαγονομηριαία	 προσπέλαση	
(extended	iliofemoral).

Εικόνα 13.		Εκτεταμένη	 λαγονομηριαία	 προσπέλαση	
(extended	 iliofemoral).	 Τα	 τμήματα	 της	 κο-
τύλης	και	του	λαγονίου	τα	οποία	δύνανται	
να	προσπελασθούν	είτε	οπτικώς	είτε	με	την	
διεγχειρητική	 ψηλάφηση	 και	 για	 κατάγματα	
των	οποίων	είναι	κατάλληλη	η	προσπέλαση.

5)	Συνδυασμένες	προσπελάσεις	είναι	δυνατόν	να	
χρησιμοποιηθούν	σε	μερικά	εγκάρσια	ή	δίκην	«Τ»	κα-
τάγματα	(τύπος	Β)	καθώς	και	σε	ορισμένα	τα	οποία	
αφορούν	και	τις	2	κολόνες	(πρόσθια	και	οπίσθια,	τύ-
που	C).	Αυτό	γίνεται	για	την	αποφυγή	των	επιπλοκών	
των	προσπελάσεων	με	μεγάλες	αποκολλήσεις	ανάμε-
σα	στους	οποίους	είναι	και	η	έκτοπη	οστεοποίηση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Πρώιμη

Προτείνεται	 από	 μερικούς	 σε	περιπτώσεις	 μεγά-

λων	 μη	 ανατασσόμενων	 καταστροφών	 της	 κοτύλης	
ή/και	 της	 μηριαίας	 κεφαλής.	 Τέτοιες	 βλάβες	 προκύ-
πτουν	μετά	από	εκτεταμένη	καταστροφή	του	χόνδρου	
ή	σε	περιπτώσεις	πολύ	μεγάλης	συντριβής.	Κατάγμα-
τα	της	μηριαίας	κεφαλής,	μη	ανατασσόμενα,	κλειστά	
ή	 ανοικτά,	 σε	 συνδυασμό	 με	 κατάγματα	 κοτύλης,	 ή	
βαρεία	κατάγματα	σε	ηλικιωμένους	οστεοπορωτικούς,	
δυνατόν	να	περιλαμβάνονται	στις	ενδείξεις.

Απώτερη

Συγκριτικά	αποτελέσματα	δείχνουν	ότι	στις	περι-
πτώσεις	 ολικών	αρθροπλαστικών	μετά	από	 κάταγ-
μα	κοτύλης	τα	αποτελέσματα,	ακόμη	και	στα	πλέον	
πεπειραμένα	 χέρια	 είναι	 χειρότερα	 από	 εκείνα	 των	
άλλων	αρθροπλαστικών	(12,13).

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Τα	κατάγματα	αυτά	είναι	κακώσεις	υψηλής	ενέρ-
γειας,	συμβαίνουν	σε	συνδυασμό	με	άλλες	κακώσεις,	
οστικές	ή/και	μαλακών	μορίων,	και	τα	ποσοστά	θνη-
τότητας	ή	νοσηρότητας	είναι	σημαντικά.

Πρώιμες

α) Θάνατος	0-3,6%.
β) Θρομβοεμβολικά επεισόδια 1-5%.	Σε	ασθενείς	

μάλιστα	οι	οποίοι	έχουν	ήδη	ένα	θρομβοεμβολικό	επει-
σόδιο	συνιστάται	για	την	επέμβαση	η	χρήση	φίλτρων	
της	κάτω	κοίλης	φλέβας.

γ) Φλεγμονή 0-10%.	 Οι	 εκτεταμένες	 λαγονομηρι-
αίες	προσπελάσεις	 έχουν,	 λόγω	των	μεγάλων	απο-
κολλήσεων,	υψηλότερα	ποσοστά	το	οποίο	οφείλονται	
στην	 κατά	 την	 προσπέλαση	 καταστροφή	 μιας	 ήδη	
πτωχής	αιμάτωσης.	Για	το	λόγο	αυτό	σε	λαγονομηρι-
αίες	προσπελάσεις	για	κατάγματα	τα	οποία	αφορούν	
και	 τη	 μείζονα	 ισχιακή	 εντομή,	 απ’	 όπου	 διέρχονται	
τα	γλουτιαία	αγγεία,	προτείνεται	αγγειογραφία.	 Ένα	
μεγάλο	πρόβλημα	συνιστούν	οι	συνυπάρχουσες	 κα-
κώσεις	Morel-Lαvalle	 (14).	Αυτές	συνιστούν	πρακτικά	
εκτεταμένη	αποκόλληση	του	λίπους	από	την	περιτο-
νία.	 Η	 συνιστώμενη	 αγωγή	 σε	 τέτοιες	 περιπτώσεις,	
είναι	καθαρισμός	(debridement)	προ	και	κατά	τη	διάρ-
κεια	του	χειρουργείου	αλλά	παρ’όλα	αυτά	τα	ποσο-
στά	φλεγμονής	παραμένουν	υψηλά	(13%).	Γενικά	στις	
περιπτώσεις	φλεγμονών	απαιτείται	άμεση	και	επιθε-
τική	χειρουργική	παρέμβαση.	Η	υπόνοια	της	προσβο-
λής	 της	 άρθρωσης	 τίθεται	 εξ	 αρχής	 και	 πρέπει	 να	
αποκλεισθεί.	Αλλιώς	απαιτείται	περισσότερο	εκτετα-
μένος	 καθαρισμός	 και	 αφαίρεση	 του	 θυλάκου,	 απο-

Κατάγματα	κοτύλης
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φυγή	σύγκλεισης	του	δέρματος	(ιδίως	σε	περιπτώσεις	
αναεροβίων	μικροβίων)	και	καθημερινοί	καθαρισμοί	ή	
χρήση	αρνητικής	πίεσης	(VAC).

δ) Νευρικές μετεγχειρητικές βλάβες, ιδίως	 του	
ισχιακού	ν.	2-16%.	Το	ισχιακό	ν.	ή	το	περονιαίο	στέ-
λεχός	του	έχουν	την	ικανότητα	ανάπλασης	μέχρι	και	
3	 έτη	 από	 τη	 βλάβη.	 Παρ	 ’όλα	 αυτά	 όμως	 μόνο	 οι	
ασθενείς	οι	οποίοι	έχουν	ήπια	βλάβη	του	περονιαίου	ή	
του	κνημιαίου	στοιχείου	του	ισχιακού	ν.	έχουν	ικανο-
ποιητικό	αποτέλεσμα.	Σε	σοβαρές	βλάβες	μόνο	το	1/3	
έχει	ικανοποιητική	αποκατάσταση	(15).	Άλλες	νευρικές	
βλάβες	σε	πολύ	μικρότερα	ποσοστά	αφορούν	το	μηρι-
αίο	ν.	(2%),	έξω	μηροδερματικό	ν.	(12%),	αιδοιικό	ν.	(6%)	
και	άνω	γλουτιαίο	ν.

ε) Αγγειακές βλάβες.	 Υπάρχουν	 διάφορες	 ανα-
φορές.	Η	συνιστώμενη	αντιμετώπιση	σε	περιπτώσεις	
βλαβών	των	άνω	γλουτιαίων	αγγείων	είναι	 η	πίεση	
και	τοπικοί	αιμοστατικοί	παράγοντες,	και	ως	τελευ-
ταία	 μόνο	 λύση	 οι	 απολινώσεις	 ή	 χρήση	 αγγειακών	
clips.	Τούτο	γιατί	υπάρχει	ο	κίνδυνος	βλάβης	του	άνω	
γλουτιαίου	ν.	Οι	Judet	και	Letournel	περιέγραψαν	μια	
αναστόμωση	μεταξύ	της	 έξω	λαγονίου	αρτηρίας	και	
των	εν	τω	βάθει	κάτω	επιγαστρίων	αγγείων	σε	 10-
15%	των	προσπελάσεών	του,	corona	mortis	ή	κύκλος	
του	θανάτου.	Πρέπει	πάντα	να	διερευνάται	η	ύπαρ-
ξη	 αυτής	 της	 αναστόμωσης	 στις	 λαγονοβουβωνικές	
προσπελάσεις	και	να	απολινώνεται	γιατί	ο	κίνδυνος	
καταστροφικών	επιπλοκών	είναι	μεγάλος	(8).

στ) Κακή ανάταξη.	Αν	επιτευχθεί	σωστή	ανάταξη,	
το	καλό	ή	εξαιρετικό	αποτέλεσμα	≥80%	στις	περισσό-
τερες	σειρές.

ζ) Οστεοτομία του μείζονος τροχαντήρος. Παρά	
τη	 χρήση	 της	 ινδομεθακίνης	 το	 ποσοστό	 έκτοπης	
οστεοποίησης	 δυνατόν	 να	ανέλθει	 στο	 44%	και	 20%	
των	 ασθενών	 δυνατόν	 να	 χρειασθούν	 κάποια	 πα-
ρέμβαση	 που	 να	 έχει	 σχέση	 με	 την	 οστεοτομία	 (16).	
Η	ένδειξη	συνεπώς	για	την	οστεοτομία	του	μείζονος	
τροχαντήρος	πρέπει	να	συνεκτιμηθεί	με	τις	πιθανότη-
τες	επιπλοκών.

Απώτερες

α) Άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής.	Ανέρ-
χεται	σε	2-10%.	Είναι	δύσκολη	η	διαφορική	διάγνωση	
από	 την	 μετατραυματική	 αρθρίτιδα	 καθώς	 και	 την	
παρουσία	υλικού	το	οποίον	προκαλεί	τραυματισμούς	
του	αρθρικού	χόνδρου	ακόμη	και	με	τη	χρήση	σπινθη-
ρογραφήματος	ή	MRI.	Η	διάγνωση	αυτή,	είναι	λοιπόν	
μόνο	για	τις	περιπτώσεις	όπου	υπάρχει	αρχική	ανα-
τομική	αποκατάσταση	χωρίς	παρουσία	υλικών	οστεο-

σύνθεσης	εντός	της	άρθρωσης	και	εφόσον	η	διάγνωση	
γίνει	εντός	των	πρώτων	18	μηνών.

β) Έκτοπη οστεοποίηση.	Ανέρχεται	σε	3-69%	και	
οι	 μεγάλες	 διαφορές	 στα	 ποσοστά	 οφείλονται	 στη	
ασυμφωνία	 των	 συγγραφέων	 περί	 του	 τι	 θεωρούν	
ως	επιπλοκή	έκτοπης	οστεοποίησης.	Αυτό	που	είναι	
βέβαιο	είναι	ότι	η	επιπλοκή	έχει	σχέση	με	τον	τραυ-
ματισμό	των	απαγωγών	μ.,	 είτε	αυτός	οφείλεται	σε	
τραύμα	 καθ’	 εαυτό,	 είτε	 στην	 προσπέλαση.	 Εύλογα	
ενοχοποιούνται	οι	εκτεταμένες	προσπελάσεις	όπως	η	
λαγονομηριαία.	Η	μέγιστη	έκταση	της	έκτοπης	οστεο-
ποίησης	συνήθως	συμβαίνει	την	6η	εβδομάδα	(17).	Συ-
νεπώς,	προφυλακτικώς	συνιστώνται2	75mg	ινδομεθα-
κίνη/	ημέρα	επί	6	εβδομάδες	και	αν	εμφανισθεί	κατά	
τις	πρώτες	6	εβδομάδες	έκτοπη	οστεοποίηση	(17),	τότε	
η	θεραπεία	συνεχίζεται	για	12	εβδομάδες.	Η	χειρουρ-
γική	 εξαίρεση	 γίνεται	 μόνο	αν	αυτή	 έχει	 λειτουργική	
σημασία	επειδή	τα	ποσοστά	υποτροπής	είναι	σημα-
ντικά.

γ) Μετατραυματική αρθρίτις. Συμβαίνει	 σε	 4-
40%.	Οι	 Judet-Letournel	 αναφέρουν	ποσοστό	 17%.	 Το	
ποσοστό	μετά	από	τέλεια	ανάταξη	ήταν	10%,	και	μετά	
μη	τέλεια	ανάταξη	36%.	Ένα	πρώιμο	σημείο	επερχόμε-
νης	οστεοαρθρίτιδας	με	κλινικές	εκδηλώσεις,	δυνατόν	
να	είναι	ένα	«κολλάρο	οστεοφύτων»	περί	την	κεφαλή,	
το	οποίο	αρχικά	είναι	ασυμπτωματικό.

δ) Απώτερες φλεγμονές ή	 ψευδάρθρωση	 είναι	
σπάνιες	επιπλοκές.

Εικόνα 14.		Πολυτραυματίας,	αντιμετωπισθείς	με	οστεο-
σύνθεση	της	οπίσθιας	κολόνας	με	2	πλάκες	
με	ταυτόχρονη	οστεοσύνθεση	του	ετερόπλευ-
ρου	 μηριαίου	 με	 ασφαλιζόμενο	 ενδομυελικό	
ήλο.	Τριακτινωτή	(triradiate)	προσπέλαση	της	
κοτύλης	με	διατομή	και	στη	συνέχεια	αποκα-
τάσταση	του	μείζονος	τροχαντήρος	με	συν-
δυασμό	κοχλίωσης	και	ταινία	ελκυσμού.
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SUMMARY

PAPAGIANNAKOS K. DOUDOULAKIS K. AKRIVOS I. Calcaneal fractures. Fractures of the calcaneum represent 2% of all 
fractures and were first described in 1843. They are usually associated with fractures of the lower limb and lumbar spine. The 
calcaneus has six surfaces, the superior of which contains three facets that articulate with the talus. Calcaneal fractures can 
be open or closed, displaced or non displaced, comminuted or non-comminuted, and involving the articular surfaces or not. 
Initial evaluation is performed by x-ray, but the most useful imaging is a CT scan. Management can be either conservative 
or operative, the indications differing according to fracture type and socioeconomic parameters. Conservative management 
can be immobilization in a plaster cast, with various adjuvant methods to decrease soft tissue swelling. Operative treatment 
consist of closed or open reduction, with internal or external fixation. Results following operative or conservative treatment 
are varied, and they depend on a multitude of factors, such as fracture type and pattern, open or closed injury, displace-
ment, articular surface involvement, sex, age, socioeconomic and compensation status, and type of work. Complications are 
localized and involve soft tissue and nerve impingement and entrapment, pain syndromes, compartment syndrome, wound 
infections, malunion and wound dehiscence. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 383-392, 2012.

Key words: calcaneal fractures, diagnosis, treatment, complications

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα κατάγματα της πτέρνης αντιπροσωπεύουν το 2% όλων των καταγμάτων και περιγράφηκαν για πρώτη φορά 
το 1843. Συνήθως συνυπάρχουν με κατάγματα των κάτω άκρων και της οσφυϊκής μοίρας. Η πτέρνη έχει έξι επι-
φάνειες, εκ των οποίων η άνω περιλαμβάνει 3 αρθρικές επιφάνειες, οι οποίες αρθρώνονται με τον αστράγαλο. Τα 
κατάγματα αυτά μπορεί να είναι ανοικτά ή κλειστά, παρεκτοπισμένα ή μη, συντριπτικά ή μη και να αφορούν ή όχι 
αρθρικές επιφάνειες. Η αρχική εκτίμηση γίνεται με ακτινογραφίες, ενώ πολύτιμη βοήθεια προσφέρει η υπολογιστι-
κή τομογραφία. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική, με τις ενδείξεις να ποικίλλουν ανάλογα 
με τον τύπο του κατάγματος και κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται σε 
ακινητοποίηση με γύψο, λαμβάνοντας πρόνοια για την ελάττωση του οιδήματος των μαλακών μορίων. Η χειρουρ-
γική θεραπεία συνίσταται σε κλειστή ή ανοικτή ανάταξη, σε συνδυασμό με εσωτερική ή εξωτερική οστεοσύνθεση. 
Τα αποτελέσματα μετά από την όποια θεραπεία ποικίλλουν, και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως 
το είδος και ο τύπος του κατάγματος, αν το κάταγμα είναι ανοικτό, η παρεκτόπιση, η ακεραιότητα της αρθρικής 
επιφάνειας, η ηλικία, το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η επιδίωξη αποζημίωσης, και ο τύπος εργασίας. Οι 
επιπλοκές είναι εντοπισμένες και αφορούν την «παγίδευση» και την πρόσκρουση μαλακών μορίων και νεύρων, τα 
επώδυνα σύνδρομα, το σύνδρομο διαμερίσματος, τις φλεγμονές του τραύματος, την πώρωση σε πλημμελή θέση 
και την διάσπαση του τραύματος. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 383-392, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: κάταγμα πτέρνης, διάγνωση, αρχές θεραπείας, επιπλοκές
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα	κατάγματα	πτέρνης	αντιπροσωπεύουν	το	2%	
όλων	των	καταγμάτων,	με	το	60-75%	αυτών	να	είναι	
παρεκτοπισμένα	ενδαρθρικά.	Πιο	συχνά	απαντώνται	
σε	 νεαρούς	 ενήλικες	 άνδρες	 (21-54	 ετών),	 εργαζόμε-
νους	κυρίως	στην	βιομηχανία,	με	συνέπεια	σημαντικές	
οικονομικές	επιπτώσεις	(1,2).

Ιστορικά	η	πρώτη	κλασσική	περιγραφή	έγινε	από	
τον	Malgaigne	το	1843	(3).

Tα	 κατάγματα	αυτά	 δεν	ανευρίσκονταν	 έως	 την	
εφεύρεση	 των	 ακτίνων	 Χ.	 Αρχικά	 η	 αντιμετώπιση	
τους	ήταν	συντηρητική	ή	με	κλειστούς	χειρισμούς.	Οι	
πρώτες	προσπάθειες	να	αντιμετωπιστούν	αυτού	του	
είδους	τα	κατάγματα	με	εσωτερική	οστεοσύνθεση	ξε-
κίνησαν	το	1922	από	τον	Γάλλο	χειρουργό	Leriche	σε	
συνδυασμό	 με	 την	 αρθρόδεση	 ή	 την	 καθυστερημένη	
ανακατασκευή	(4).	

Η	υπαστραγαλική	αρθρόδεση,	 λόγω	της	 ευκολίας	
της,	υπήρξε	η	συχνότερη	θεραπεία	στην	δεκαετία	του	
1950.	Χάρη	στις	εξελίξεις	στην	χειρουργική,	την	αναι-
σθησία,	την	υπολογιστική	τομογραφία	και	την	ακτινο-
σκόπηση,	τα	αποτελέσματα	της	χειρουργικής	αντιμε-
τώπισης	έχουν	βελτιωθεί.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Η	πτέρνη	 είναι	 το	μεγαλύτερο	οστό	του	ταρσού.	
Βρίσκεται	στο	οπίσθιο	και	κάτω	μέρος	του	άκρου	πο-
δός,	και	μεταφέρει	το	βάρος	τού	σώματος	στο	έδα-
φος,	δημιουργώντας	έναν	ισχυρό	μοχλό	για	του	μύες	
της	γαστροκνημίας.	Είναι	κυβοειδές	σε	σχήμα,	με	τον	
μακρύ	άξονα	να	έχει	κλίση	προς	τα	πρόσω	και	έξω	(5).	
Έχει	έξι	επιφάνειες:

1. Η άνω επιφάνεια φέρει	3	αρθρικές	επιφάνειες	
(facets)	για	την	άρθρωση	με	τον	αστράγαλο.	Εξ’	αυτών	
η	μεγαλύτερη	(δέχεται	τα	μεγαλύτερα	φορτία)	είναι	η 
οπίσθια αρθρική επιφάνεια, η	οποία	έχει	φορά	προς	
τα	πάνω	και	πρόσω,	και	αρθρώνεται	με	την	οπίσθια	
πτερνική	αρθρική	 επιφάνεια	στην	 κάτω	πλευρά	του	
αστραγάλου.	Ορίζεται	προσθίως	από	μια	βαθιά	κοί-
λανση	η	οποία	συνεχίζεται	προς	τα	πίσω	και	έσω,	με	
σχήμα	αύλακας,	η	οποία	αποτελεί	το	πτερνικό	τμήμα	
του	ταρσιαίου	κόλπου.	Ο	μεσόστεος	αστραγαλοπτερ-
νικός	σύνδεσμος	προφυλάσσεται	μέσα	στον	ταρσιαίο	
κόλπο.	Εμπρός	και	πρός	τα	έσω	αυτής	της	αύλακας	
βρίσκεται	μια	επιμήκης	αρθρική	επιφάνεια.	Η	αρθρική	
επιφάνεια	αυτή	υποδιαιρείται	συχνά	σε	δυο	επιφά-
νειες	από	μία	εντομή.	Εκ	των	δύο,	η	οπίσθια	και	μεγα-
λύτερη	ονομάζεται	μέση αρθρική επιφάνεια.	Υποστη-
ρίζεται	από	μια	προεξοχή,	το υπέρεισμα του αστρα-
γάλου	και	αρθρώνεται	με	την	μέση	αρθρική	επιφάνεια	

της	 κάτω	 επιφάνειας	 του	 αστραγάλου.	 Η	 πρόσθια 
αρθρική επιφάνεια	βρίσκεται	στο	μπροστινό	τμήμα	
του	σώματος	και	αρθρώνεται	με	την	πρόσθια	πτερνι-
κή	αρθρική	επιφάνεια	του	αστράγαλου.	

Σχημα 1. Η	άνω	αρθρική	επιφάνεια

2.	Η	κάτω	ή	πελματιαία	επιφάνεια	ορίζεται	οπισθί-
ως	από	το	πτερνιαίο	φύμα,	το	οποίο	είναι	κοίλο	στο	
μέσο	του,	ενώ	σε	κάθε	άκρο	προεκτείνεται	στην	έσω	
και	έξω	απόφυση.	

Σχημα 2: Η	κάτω	αρθρική	επιφάνεια

Κατάγματα	πτέρνης
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3.	Η	έξω	επιφάνεια	περιέχει	το	φύμα	των	περο-
νιαίων.

Σχήμα 3: Η	έξω	αρθρική	επιφάνεια

4.	 Η	 έσω	 επιφάνεια	 έχει	 στο	 άνω	 και	 πρόσθιο	
τμήμα	της	μία	οριζόντια	προεξοχή,	το	υπέρεισμα	του	
αστραγάλου,	στην	οποία	καταφύεται	εν	μέρει	ο	τένο-
ντας	του	οπισθίου	κνημιαίου	μυός.	

Σχήμα 4: Η	έσω	αρθρική	επιφάνεια

5.	Η	πρόσθια	η	κυβοειδής	επιφάνεια	αρθρούται	με	
το	κυβοειδές	οστούν.	

6.	Η	οπίσθια	επιφάνεια	χωρίζεται	σε	τρία	τμήματα:	
το	κατώτερο,	το	μέσο	(στο	οποίο	καταφύενται	ο	Αχίλ-
λειος	τένοντας	και	ο	μακρός	πελματικός),	το	ανώτερο	
που	 καλύπτεται	 από	 θύλακο	που	 βρίσκεται	 μεταξύ	
της	πτέρνης	και	του	αχιλλείου	τένοντα.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Το	50%	των	ασθενών	αυτών	φέρουν	συνοδές	κα-
κώσεις.	 Αυτές	 συμβαίνουν	 κυρίως	 στο	 κάτω	 άκρο	
(26%)	 και	 στην	 ΟΜΣΣ	 (10%).	 Ο	 θεράπων	 πρέπει	 να	
έχει	υψηλό	δείκτη	υποψίας.	Οι	κακώσεις	υψηλής	ενέρ-
γειας	μπορεί	να	οδηγήσουν	σε	σημαντική	βλάβη	των	
περιβαλλόντων	 μαλακών	 μορίων	 και	 να	 οδηγήσουν	
σε	 ανοικτό	 κάταγμα.	 Δερματικές	 φυσαλίδες	 μπορεί	
να	εμφανιστούν	οπουδήποτε	στην	περιοχή	του	άκρου	
ποδός	 λόγω	 οιδήματος	 και	 οφείλονται	 στον	 διαχω-
ρισμό	 του	 δέρματος	 από	 την	 επιδερμίδα.	 Λόγω	 της	
πιθανότητας	επιμόλυνσης	των	φυσαλίδων,	κατά	τις	

χειρουργικές	τομές	πρέπει	αυτές	να	βρίσκονται	εκτός	
της	προσπέλασης	(6,7,8,9).	Ο	άκρος	πόδας	μπορεί	να	
εμφανίσει	σύνδρομο	διαμερίσματος.	

Τα	 ανοικτά	 κατάγματα	 είναι	 ξεχωριστά	 τραύματα,	
άρα	η	θεραπεία	τους	οφείλει	να	είναι	διαφορετική.	Έχουν	
υψηλότερο	αριθμό	επιπλοκών,	όπως	π.χ.	η	εν	τω	βάθει	
λοίμωξη,	η	οστεομυελίτιδα,	οι	επιπλοκές	του	τραύματος,	
ή	ο	ακρωτηριασμός	και	η	αντιμετώπισή	τους	κοστίζει	πιο	
πολύ.	Συνιστάται	ο	επιθετικός	καθαρισμός	του	τραύμα-
τος,	 η	 άμεση	 χορήγηση	 ενδοφλεβίων	 αντιβιοτικών,	 και	
η	σταθεροποίηση	του	σκέλους.	Η	τελική	σταθεροποίηση	
του	κατάγματος	καθυστερεί	έως	ότου	να	καθαριστεί	το	
τραύμα	και	να	εξαλειφθεί	το	οίδημα.	Η	σταθεροποίηση	
του	κατάγματος,	είτε	με	σύρματα	Kirschner	είτε	με	εξωτε-
ρική	οστεοσύνθεση	χρησιμοποιείται	για	την	προφύλαξη	
των	μαλακών	μορίων.	Η	ίαση	των	μαλακών	μορίων	μπο-
ρεί	να	διαρκέσει	έως	και	3	μήνες.	Ο	βαθμός	της	βλάβης	
των	μαλακών	μορίων	είναι	 η	πιό	σημαντική	μεταβλητή	
στην	πρόγνωση	του	αποτελέσματος	(10,11).

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η	 αρχική	 εκτίμηση	 κάθε	 ασθενούς	 με	 υπόνοια	
κατάγματος	 οφείλει	 να	περιέχει	 μια	πλάγια	 (profile)	
και	 μια	 προσθιοπίσθια	 λήψη	 του	 άκρου	 ποδός,	 μια	
αξονική	 α/α	 της	 πτέρνης	 καθώς	 και	 ακτινογραφίες	
ποδοκνημικής,	ώστε	όλα	 τα	 κατάγματα,	 τα	υπεξαρ-
θρήματα	και	τα	εξαρθρήματα	να	διαγνωσθούν.	Λόγω	
της	σχέσης	των	καταγμάτων	της	ΟΜΣΣ	με	τα	κατάγ-
ματα	πτέρνης	σε	συνδυασμό	με	την	πτώση	από	ύψος	
ως	μηχανισμό	κάκωσης,	οφείλουν	να	λαμβάνονται	και	
ακτινογραφίες	 της	 ΟΜΣΣ.	 Αν	 οι	 ακτινογραφίες	 της	
πτέρνης	 αποκαλύψουν	 ενδαρθρική	 προέκταση	 του	
κατάγματος,	τότε	ενδείκνυται	υπολογιστική	τομογρα-
φία,	η	οποία	μπορεί	να	προσθέσει	πολλές	πληροφορί-
ες	για	την	μορφολογία	του	κατάγματος.

Εικόνα 1:	Αξονική	α/α	πτέρνης
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Στην	πλάγια	ακτινογραφία	της	πτέρνης	αναζητώ-
νται	 δυο	 γωνίες,	 η	 γωνία	 του	 Böhler,	 και	 αυτή	 του	
Gissane.	 Η	 πρώτη	 (	 Böhler)	 είναι	 μεταξύ	 20°	 και	 40°.	
Γωνίωση	κάτω	απο	20°	υποννοεί	οτι	η	οπίσθια	άρθρι-
κή	επιφάνεια	της	πτέρνης	έχει	καταρρεύσει	 (12,13).	Η	
γωνία	του	Gissane	είναι	μεταξύ	95°	και	105°,	και	αύξηση	
αυτής	της	γωνίας	επίσης	υποδεικνύει	κάταγμα.	Εάν	το	
έξω	ημιμόριο	της	οπίσθιας	αρθρικής	επιφάνειας	έχει	
κάταγμα,	τότε	θα	φανεί	διχασμός	της	αρθρικής	επι-
φάνειας	που	καλείται	«διπλή	παρυφή»	(double	density)	
(14).

Εικόνα 2:	Οι	γωνίες	Böhler	και	Gissane

Η	προσθιοπίσθια	 λήψη	 μπορεί	 να	 δείξει	 επέκτα-
ση	του	κατάγματος	στην	πτερνοκυβοειδική	άρθρωση.	
Η	αξονική	προβολή	μπορεί	να	δείξει	απώλεια	ύψους,	
αύξηση	του	πλάτους	ή	και	γωνίωση	κάποιου	τεμαχί-
ου.	Η	λήψη	Broden,	δείχνει	καλά	την	οπίσθια	αρθρική	
επιφάνεια.	

Σχήμα 5: Η	λήψη	Broden

Η	 υπολογιστική	 τομογραφία	 έχει	 βοηθήσει	 σημα-
ντικά	στην	κατανόηση	και	την	συνεπή	ανάλυση	των	
καταγμάτων	 της	 πτέρνης.	 Οι	 ανακατασκευαστικές	
προβολές	δίνουν	επιπρόσθετες	πληροφορίες	για	διά-
φορες	δομές.	Ωστόσο	η	διαγνωστική	αξία	των	τρισδι-
άστατων	απεικονίσεων	είναι	ίση	με	αυτήν	των	δισδι-
άστατων	απεικονίσεων.

Εικόνες 3,4,5:		Παραδείγματα	απεικόνισης	με	υπολογι-
στική	τομογραφία

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διάφορες	κατατάξεις	έχουν	προταθεί,	από	τις	βα-
σιζόμενες	σε	απλές	ακτινογραφίες	 (Essex	και	Lopresti	
το	1952	(7),	Soeur	και	Remy	το	1975).

Οι	 πρώτοι	 που	 χρησιμοποίησαν	 την	 γνώση	 που	
αποκτήθηκε	από	την	υπολογιστική	τομογραφία	 (Υ/Τ)	
στην	 λογική	 κατανόηση	 της	 κάκωσης	 ήταν	 ο	 Zwipp	
και	 συν.	 (1988).	 Οι	 Crosby	 και	 Fitzgibbons	 (1990)	 ήταν	
οι	πρώτοι	που	συσχέτισαν	το	κλινικό	αποτέλεσμα	με	
ενα	σύστημα	κατάταξης	βασισμένο	σε	Υ/Τ	(15).

Σχήμα 6.	Η	κατάταξη	Essex-Lopresti	A,B,C	=	εμπιεστικά
		D,E,F	=	δίκην	“γλώσσας”

O	Sanders	και	συν.	(1992)	(16,17)	βασισμένοι	σε	εικό-
νες	στο	μετωπιαίο	επίπεδο	δημιούργησαν	ένα	σύστη-
μα	κατάταξης,	το	οποίο	περιελάμβανε	την	κατηγορι-
οποίηση	των	καταγμάτων	σε	4	τύπους,	με	διάφορες	
υποκατηγορίες.	Υπάρχουν	διάφορες	παραλλαγές,	βα-
σισμένες	στην	Υ/Τ.

Κατάγματα	πτέρνης
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Σχήμα 7: Η	κατάταξη	Sanders

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η	συντηρητική	θεραπεία	ενδείκνυται	σε:
α)	μη	παρεκτοπισμένα	η	ελάχιστα	παρεκτοπισμέ-

να	εξωαρθρικά	κατάγματα,
β)	μη	παρεκτοπισμένα	ενδαρθρικά	κατάγματα,
γ)	κατάγματα	της	πρόσθιας	αποφύσεως	με	λιγότε-

ρο	απο	25%	εμπλοκή	της	πτερνοκυβοειδούς	άρθρωσης,	
δ)	κατάγματα	σε	ασθενείς	πάσχοντες	από	περιφε-

ρική	αγγειακή	νόσο,	
ε)	ασθενείς	με	συνοδά	νοσήματα	που	αποτελούν	

αντένδειξη	για	χειρουργείο
ζ)	ηλικιωμένους	ασθενείς	που	περπατούν	μόνο	κατ’	

οίκον.	Αυτή	 επιτυγχάνεται	 	με	ναρθήκωση	του	άκρου	
ποδός	σε	ουδέτερη	θέση,	ακολουθούμενη	από	υπόδημα	
τύπου	 “air	 cast	 boot”,	 και	 κάλτσες	συμπίεσης	για	τον	
περιορισμό	 του	 οιδήματος.	 Η	 κινητοποίηση	 της	 υπα-
στραγαλικής	και	της	ποδοκνημικής	γίνεται	νωρίς	για	να	
αποφευχθεί	η	 ιπποποδία	λόγω	σύγκαμψης.	Οι	ασθε-
νείς	βαδίζουν	χωρίς	φόρτιση	για	10-12	εβδομάδες	(18).

Η	χειρουργική	θεραπεία	έχει	ένδειξη	σε:
α)	παρεκτοπισμένα	ενδαρθρικά	κατάγματα	τα	οποία	

εμπεριέχουν	την	οπίσθια	αρθρική	επιφάνεια(facet),	
β)	κατάγματα	της	πρόσθιας	απόφυσης	της	πτέρ-

νης	με	πάνω	απο	25%	εμπλοκή	της	πτερνοκυβοειδούς	
άρθρωσης,	

γ)	παρεκτοπισμένα	κατάγματα	της	απόφυσης,	
δ)	κατάγματα	εξαρθρήματα	της	πτέρνης	και	
ε)	επιλεγμένα	ανοικτά	κατάγματα	της	πτέρνης.	
Υπάρχουν	 τρεις	 περιπτώσεις	 καταγμάτων	 που	

χρήζουν	 άμεσης	 αντιμετώπισης,	 όπως	 το	 σύνδρομο	
διαμερίσματος,	τα	ανοικτά	κατάγματα	ΙΙ	και	ΙΙΙ	βαθμού	
και	 τα	 κατάγματα	 δίκην	 γλώσσας,	 τα	 οποία	 δύνα-
νται	να	προκαλέσουν	νέκρωση	του	δέρματος	και	του	
αχιλλείου	τένοντα	(19)	(εικόνα	7).	Οι	απλές	ακτινογρα-
φίες	 δίνουν	 μια	 αρχική	 εικόνα	 του	 κατάγματος	 και	
λαμβάνεται	 απόφαση	 για	 το	 αν	 θα	 διενεργηθεί	 και	
άλλη	απεικόνιση,	συνήθως	υπολογιστική	τομογραφία.	
Το	χειρουργείο	πρέπει	να	γίνεται	μέσα	σε	3	εβδομάδες	
από	τον	τραυματισμό,	ωστόσο	το	οίδημα	πρέπει	να	
έχει	εξαλειφθεί	σε	ικανό	βαθμό	(θετική	δοκιμασία	ρυτί-
δας-wrinkle	test),	πριν	την	επέμβαση.

Η	ανάρροπη	θέση	του	σκέλους,	τα	υποδήματα	δι-
ακοπτώμενης	 εφαρμογής	 πίεσης	 (foot	 pumps),	 η	 επί-
δεση	τύπου	 “Unna	boot”	και	 η	διούρηση	μπορούν	να	
χρησιμοποιηθούν	για	τον	έλεγχο	του	οιδήματος,	και	ο	
ασθενής	μπορεί	να	πάει	σπίτι	του	με	αυτά	μέχρι	να	
αυτό	να	υποχωρήσει	(η	επίδεση	Unna	boot	είναι	ένας	
επίδεσμος	 ο	 οποίος	 εμπεριέχει	 οξείδιο	 του	ψευδαρ-
γύρου,	 και	 χαρακτηρίζεται	 από	 στυπτικές	 ιδιότητες,	
εφαρμόζεται	δε	μέχρι	την	ημέρα	του	χειρουργείου).	

Επίσης	η	προσωρινή	διούρηση	με	διουρητικά	μικρής	
διάρκειας	είναι	αποτελεσματική	για	την	ελάττωση	του	
οιδήματος.	Μετά	τις	τρεις	εβδομάδες,	το	κάταγμα	γί-
νεται	δύσκολο	στον	χειρισμό	και	την	ανάταξη	λόγω	
του	δημιουργούμενου	πώρου	(20).

Τα	κατάγματα	της	προσθίας	απόφυσης	οφείλονται	
συχνά	σε	βεβιασμένη	έσω	στροφή	και	πελματιαία	κάμψη,	
και	συχνά	εκλαμβάνονται	ως	διαστρέμματα.	Χειρουργι-
κή	 θεραπεία	 συνιστάται	 σε	 κατάγματα	που	 αφορούν	
πλέον	του	25%	της	πτερνοκυβοειδούς	άρθρωσης	(21).
Εικόνα 6: Κάταγμα	της	πρόσθιας	απόφυσης
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Τα	 (αποσπαστικά)	 κατάγματα	 του	φύματος	πα-
ρουσιάζονται	κλασικά	με	πόνο	και	οίδημα	καθώς	και	
πιθανή	αδυναμία	πελματιαίας	κάμψης,	υπό	αντίστα-
ση.	 Υπάρχει	περιορισμένος	 όγκος	 υπερκείμενων	 μα-
λακών	μορίων	στην	περιοχή,	και	η	παρεκτόπιση	ενός	
οστικού	τεμαχίου	μπορεί	να	απειλήσει	το	υπερκείμενο	
δέρμα.	Η	χειρουργική	θεραπεία	έχει	ένδειξη	όταν	(α)	το	
δέρμα	απειλείται	λόγω	πίεσης	από	οστικό	τεμάχιο,	(β)	
το	οπίσθιο	τμήμα	του	οστού	προεξέχει	και	μπορεί	να	
επηρεάσει	την	εφαρμογή	υποδημάτων,	(γ)	το	σύμπλεγ-
μα	γαστροκνημίου-υποκνημιδίου	είναι	ανεπαρκές	και	
(δ)	η	απόσπαση	αφορά	την	αρθρική	επιφάνεια	(22).

Εικόνα 7.	Αποσπαστικό	κάταγμα	του	φύματος

Τα	 κατάγματα	 του	 σώματος	 της	 πτέρνης	 χωρίς	
εμπλοκή	 της	 υπαστραγαλικής	 άρθρωσης	 αποτελούν	
το	20%	των	καταγμάτων	της	πτέρνης.	Η	υπολογιστι-
κή	τομογραφία	είναι	απαραίτητη	για	να	διευκρινιστεί	
εάν	το	κάταγμα	αφορά	την	αρθρική	επιφάνεια,	καθώς	
και	το	βαθμό	της	παρεκτόπισής	της.	Το	χειρουργείο	
εξαρτάται	και	από	τους	δύο	αυτούς	παράγοντες.	Τα	
ελάχιστα	παρεκτοπισμένα	κατάγματα	αντιμετωπίζο-
νται	συντηρητικά	με	πρώιμη	κινητοποίηση	και	βάδιση	
δίχως	φόρτιση	 για	 10-12	 εβδομάδες.	 Τα	πιο	 σοβαρά	
κατάγματα	χρήζουν	 κλειστής	 ή	ανοικτής	ανατάξεως	
και	εσωτερικής	οστεοσυνθέσεως	(6,23).

Εικόνα 8.		Ενδαρθρικό	 κάταγμα	 του	 σώματος	 όπως	
φαίνεται	σε	υπολογιστική	τομογραφία

Τα	 μεμονωμένα	 κατάγματα	 της	 έσω	 ή	 της	 έξω	
απόφυσης	είναι	συνήθως	μη	παρεκτοπισμένα.	Ο	μη-
χανισμός	 της	 κάκωσης	 είναι	 συνήθως	 πτώση	 από	
ύψος	με	το	πόδι	είτε	σε	πρηνισμό	είτε	σε	υπτιασμό,	
προκαλώντας	κάταγμα	της	έσω	ή	της	έξω	απόφυσης	
αντίστοιχα.	Τα	κατάγματα	αυτά	φαίνονται	καλύτερα	
σε	αξονικές	ακτινογραφίες	ή	σε	υπολογιστική	τομο-
γραφία.	 Η	 κλειστή	 ανάταξη	 δύναται	 να	 ληφθεί	 υπ’	
όψιν	για	την	θεραπεία	των	παρεκτοπισμένων	κατάγ-
ματων	(24).

Τα	 ενδαρθρικά	 κατάγματα	 τυπικά	 οφείλονται	 σε	
κάκωση	υψηλής	ενέργειας.	O	τύπος	των	καταγματι-
κών	γραμμών	και	ο	βαθμός	της	συντριβής	καθορίζο-
νται	από	την	θέση	του	άκρου	ποδός,	την	δύναμη	που	
ασκείται,	 και	 τον	 βαθμό	 οστεοπόρωσης	 του	 οστού	
κατά	τον	τραυματισμό	(18).

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αρκετές	 μελέτες	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 έχουν	 συ-
γκρίνει	 την	χειρουργική	 με	 την	 μη	χειρουργική	θερα-
πεία	των	καταγμάτων	της	πτέρνης,	με	διάφορα	απο-
τελέσματα.	

Δεν	υπάρχουν	πολλές	προοπτικές	τυχαιοποιημέ-
νες	μελέτες	με	μακρά	μετεγχειρητική	παρακολούθηση.	
Έτσι	η	ιδανική	μέθοδος	θεραπείας	παραμένει	αντιφα-
τική.

Οι	τρόποι	χειρουργικής	θεραπείας	(19)	είναι:
•	 	Ανοικτή	ανάταξη-εσωτερική	οστεοσύνθεση
•	 	Κλειστή	 ανάταξη-εσωτερική	 οστεοσύνθεση	 (δι-

αδερμική	ή	αρθροσκοπικά	υποβοηθούμενη)	 (25)	
(εικόνα	10)

•	 	Εξωτερική	οστεοσύνθεση	(Ilizarov	κλπ)
•	 	Πρώιμη	αρθρόδεση	υπαστραγαλικής
Ανοικτή	ανάταξη	 επιτυγχάνεται	 δια	μέσου	 έξω	ή	

έσω	προσπέλασης.

Σχήμα 8.  Η	έξω	 προσπέλαση	 Εικόνα	 9.	 Εσωτερική	
οστεοσύνθεση	

Κατάγματα	πτέρνης
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Εικόνα 10.	Διαδερμική	ανάταξη	και	οστεοσύνθεση	(25)

Παρ’όλα	 αυτά,	 στα	 παρεκτοπισμένα	 κατάγματα	
τύπου	Sanders	 II	 και	 ΙΙΙ,	 η	χειρουργική	θεραπεία	 έχει	
καλύτερα	 λειτουργικά	 και	 γενικά	 αποτελέσματα	 σε	
σύγκριση	 με	 παρόμοια	 κατάγματα	 που	 αντιμετω-
πίστηκαν	 συντηρητικά.	 Τα	 καλύτερα	 αποτελέσματα	
είχαν	 οι	 ασθενείς	 των	 οποίων	 τα	 κατάγματα	 είχαν	
ανατομική	ανάταξη	της	οπίσθιας	αρθρικής	επιφάνει-
ας.	Εφόσον	δεν	επιτυγχάνεται	ανατομική	ανάταξη,	δεν	
υπάρχει	διαφορά	ανάμεσα	στην	χειρουργική	και	την	
μη	 χειρουργική	 αντιμετώπιση	 (26).	 Οι	 ασθενείς	 που	
αντιμετωπίστηκαν	χειρουργικά	επέστρεψαν	στον	ίδιο	
τύπο	εργασίας	που	είχαν	προ	της	κάκωσης,	και	ανέ-
φεραν	 λιγότερο	πόνο	στον	άκρο	πόδα	από	αυτούς	
που	αντιμετωπίστηκαν	συντηρητικά	(27).	Τα	καλύτερα	
αποτελέσματα	σε	επιλεγμένους	τύπους	καταγμάτων	
έχουν	 οι	 γυναίκες,	 οι	 νεότεροι	 ασθενείς,	 οι	 ασθενείς	
με	ελαφρύτερο	εργασιακό	φόρτο,	οι	ασθενείς	που	δεν	
λαμβάνουν	εργασιακή	αποζημίωση,	αυτοί	με	ελαφρύ-
τερη	αρχική	κάκωση	και	αυτοί	με	ανατομική	ανάτα-
ξη	στην	μετεγχειρητική	Υ/Τ.	Οι	ασθενείς	που	έλαβαν	
συντηρητική	θεραπεία	ήταν	5,5	φορές	πιο	πιθανό	να	
χρειαστούν	 υπαστραγαλική	 αρθρόδεση	 λόγω	 μετα-
τραυματικής	αρθρίτιδας.

Η	ένδειξη	για	ανοικτή	ανάταξη	και	πρώιμη	αρθρό-
δεση	 της	 υπαστραγαλικής	 άρθρωσης	 είναι	 τα	 λίαν	
συντριπτικά	 κατάγματα,	στα	οποία	δεν	 δύναται	 να	
αποκατασταθεί	 η	 αρθρική	 επιφάνεια.	 Προϋπόθεση	
εδώ	είναι	η	βέλτιστη	αποκατάσταση	του	ανατομικού	
σχήματος	 της	πτέρνας,	ώστε	 να	ακολουθήσει	 η	αρ-
θρόδεση	(28,29,30,31)	(Εικόνα	11).

Εικόνα 11.		α/α	με	αρθρόδεση	υπαστραγαλικής	άρθρωσης	

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η τενοντίτιδα και ‘‘προστριβή’’ των περονιαίων 
παρουσιάζεται	 μετά	 από	 συντηρητική	 αντιμετώπιση	
και	 οφείλεται	 σε	 προστριβή.	 Μετά	 από	 χειρουργική	
θεραπεία	μπορεί	να	εμφανιστεί	παγίδευση.	Οι	ασθε-
νείς	μπορεί	να	εμφανίσουν	συμφύσεις	και	ουλές	των	
τενόντων,	είτε	από	την	χειρουργική	προσπέλαση,	είτε	
από	προεξέχοντα	υλικά	οστεοσύνθεσης	(32).

Η εξάρθρωση των περονιαίων τενόντων	μπορεί	
να	διαγνωσθεί	από	το	χειρουργό	προεγχειρητικά,	και	
μπορεί	να	επιμείνει	μετεγχειρητικά,	οπότε	και	θα	πρέ-
πει	να	αντιμετωπιστεί	με	ανακατασκευή	του	εγκαρ-
σίου	 συνδέσμου	 και	 των	 περιβαλλόντων	 μαλακών	
μορίων	(33,34,35,36).	

Ο επιμένων πόνος του πέλματος	 στην	περιοχή	
της	πτέρνης	μπορεί	να	οφείλεται	στην	βλάβη	της	χω-
ροδιάταξης	της.	Η	μόνη	υπάρχουσα	θεραπεία	είναι	ή	
χρήση	μαλακών	ενθεμάτων	στα	υποδήματα	(37).

Εξοστώσεις της πτέρνης μπορει	 να	 προκύψουν	
μετά	από	κάταγμα.	Η	θεραπεία	είναι	είτε	πάλι	με	επι-
θέματα,	ή	με	χειρουργική	αφαίρεση	αν	αυτά	δεν	φέ-
ρουν	αποτέλεσμα	(38).

Ο χρόνιος πόνος στην ποδοκνημική άρθρωση 
μπορεί	να	έιναι	το	αποτέλεσμα	δυσκαμψίας	της	υπα-
στραγαλικής	άρθρωσης,	 διοτι	 η	 έσω	και	 έξω	στροφή	
γίνονται	 από	 την	ποδοκνημική	 άρθρωση.	Μιας	 και	 η	
ποδοκνημική	άρθρωση	δεν	είναι	σχεδιασμένη	να	αντέ-
χει	τέτοιες	καταπονήσεις,	σημειώνεται	πόνος	στο	έξω	
σφυρό,	ο	οποίος	έχει	χρόνιο	χαρακτήρα.	Η	θεραπεία	εί-
ναι	συντηρητική,	με	ΜΣΑΦ	και	προσωρινή	ναρθηκοποί-
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ηση.	Η	αρθροσκοπική	αφαίρεση	ενδαρθρικών	πτυχών	
που	δημιουργούνται	μπορεί	να	φανεί	χρήσιμη	(13).

Η ιατρογενής βλάβη δερματικών νεύρων	είναι	η	
πιο	 συχνή	 νευρολογική	 επιπλοκή	 σχετιζόμενη	 με	 τα	
κατάγματα	της	πτέρνης.	Το	πιο	συχνά	τραυματιζόμε-
νο	νεύρο	είναι	το	γαστροκνημιαίο,	καθώς	και	το	οπί-
σθιο	κνημιαίο	(39).

Η παγίδευση νεύρων	 είναι	πιο	συχνή	μετά	από	
συντηρητική	 θεραπεία	 και	 αφορά	 στο	 οπίσθιο	 κνη-
μιαίο	 νεύρο,	 λόγω	 ουλών,	 πλημμελώς	 πωρωθέντων	
οστικών	 τεμαχίων	 και	 εξοστώσεων	που	προκαλούν	
προστριβή	(39,40,41).

Το σύνδρομο Sudeck μπορεί	 να	 εμφανιστεί	μετά	
από	χειρουργική	και	μη	χειρουργική	θεραπεία	καταγ-
μάτων.	Η	κλινική	εξέταση	φανερώνει	καυστικό	η	βύθιο	
άλγος,	 πέραν	 του	 αναμενόμενου	 για	 την	 βλάβη,	 και	
το	 οποίο	 δεν	ανταποκρίνεται	 σε	παυσίπονη	αγωγή,	
καθώς	επίσης	δυσανεξία	στο	κρύο	και	άλγος	κατά	την	
παθητική	κίνηση	και	το	άγγιγμα	(39).

Οι επιπλοκές του τραύματος συνήθως	 αφο-
ρούν	 διάσπαση	 του	 τραύματος,	 η	 οποία	 μπορεί	 να	
εμφανιστεί	 στο	 25%	 των	περιπτώσεων.	 Η	 πλειοψη-
φία	τους	ιάται,	ωστόσο	το	19%	των	ανοικτών	καταγ-
μάτων	μπορεί	να	εμφανίσουν	εν	τω	βάθει	λοιμώξεις	
και	οστεομυελίτιδα.	Η	θεραπεία	 έγκειται	στην	χρήση	
ναρθήκων,	την	χρήση	επιθεμάτων	που	προάγουν	την	
επιθηλιοποίηση,	 και	 την	 χρήση	 συσκευών	 αρνητικής	
πίεσης.	 Τα	 ενδοφλέβια	 αντιβιοτικά	 έχουν	 ένδειξη	 σε	
περιπτώσεις	 διαπύησης,	 μαζί	 με	 τους	 επανειλημμέ-
νους	χειρουργικούς	καθαρισμούς.	Σε	περίπτωση	διά-
χυτης	οστεομυελίτιδας,	όλα	τα	υλικά	οστεοσύνθεσης	
πρέπει	να	αφαιρούνται	μαζί	με	το	μολυσμένο	και	το	
νεκρωμένο	οστό,	και	να	τοποθετείται	προσωρινό	υλι-
κό	 («τσιμέντο»	 ή	 θειικό	 ασβέστιο	 ή	 υδροξυαπατίτης)	
εμποτισμένο	με	αντιβιοτικά	(11,17,39,42,43,44,45,46).

Η αρθρίτιδα της υπαστραγαλικής άρθρωσης	
μπορεί	 να	 εμφανιστεί	 σε	 ασθενείς	 με	 μη	 ανατομική	
ανάταξη	 των	 αρθρικών	 επιφανειών.	 Αρχικά	 αντιμε-
τωπίζεται	με	συντηρητικά	μέτρα,	αλλα	αν	αυτά	δεν	
αρκούν,	τότε	έχει	ένδειξη	η	αρθρόδεση	(47).

Η	 αρθρίτιδα	 της	 πτερνοκυβοειδούς	 άρθρωσης	
μπορεί	να	εμφανιστεί	σε	ανεπαρκή	ανάταξη.	Και	εδω	
η	θεραπεία	είναι	αρχικά	συντηρητική,	ακολουθούμενη	
από	αρθρόδεση	σε	περίπτωση	αποτυχίας	αυτής	(48).

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η πώρωση σε πλημμελή θέση (συνήθως	αποτέ-
λεσμα	 συντηρητικής	 θεραπείας)μπορεί	 να	 οδηγήσει	
σε	διάφορα	μετεγχειρητικά	προβλήματα.	Αυτά	εμπε-

ριέχουν	 την	 αρθρίτιδα	 της	 υπαστραγαλικής	 και	 της	
πτερνοκυβοειδούς	 άρθρωσης,	 την	 προστριβή	 και	 το	
εξάρθρημα	των	περονιαίων,	την	απώλεια	ύψους	από	
την	πτέρνα,	 την	απώλεια	 ευθυγράμμισης	του	άκρου	
ποδός	 με	 επακόλουθα	 προβλήματα	 βάδισης	 καθώς	
και	ενοχλήματα	από	τα	υποδήματα.	Αυτά	μπορεί	να	
αποτελέσουν	 πηγή	 πόνου	 και	 αναπηρίας	 σε	 πολλά	
άτομα	(1,17,18,32,38,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με	βάση	ενδείξεις	από	(σχετικά	λίγες)	προοπτικές,
τυχαιοποιημένες,	ελεγχόμενες	μελέτες:

•	 	Δεν	 υπάρχουν	 σημαντικές	 διαφορές	 μεταξύ	
συντηρητικής	και	χειρουργικής	θεραπείας	όσον	
αφορά	πόνο	και	λειτουργικότητα.

•	 	Η	χειρουργική	θεραπεία	μπορεί	να	υπερτερεί	της	
συντηρητικής	όσον	αφορά	επάνοδο	στην	εργασία	
και	δυνατότητα	χρήσης	των	ιδίων	υποδημάτων.

•	 	Τα	αποτελέσματα	μετά	από	υψηλής	ενέργειας	
κάταγμα(συντριβή	πτέρνας-επιπέδωση	γωνίας	
Böhler	)	δεν	είναι	τόσο	καλά	όσο	μετά	από	χα-
μηλής	ενέργειας,	ανεξαρτήτως	τρόπου	θεραπεί-
ας	(27).

ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ :

-	 Γυναίκες
-	 Ασθενείς	που	δεν	λαμβάνουν	εργασιακή	αποζη-

μίωση
-	 Νέοι	άνδρες
-	 Σχετικά	μεγάλη	γωνία	Böhler	
-	 Ασθενείς	με	ελαφρύτερο	εργασιακό	φόρτο
-	 Με	μικρή	αρχική	παρεκτόπιση	ενδαρθρικών	κα-

ταγμάτων

ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙ-
ΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 

-	 Ηλικία	άνω	των	50	ετών
-	 Άνδρες	που	λαμβάνουν	εργασιακή	αποζημίωση
-	 Με	βαρύ	εργασιακό	φόρτο
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Η	 Τομογραφία	 Εκπομπής	 Ποζιτρονίων	 (PET)	 είναι	
λειτουργική	 απεικονιστική	 μέθοδος	 που	 χρησιμοποι-
είται	ευρέως	στην	Ογκολογία.	Η	προσθήκη	της	Υπο-
λογιστικής	Τομογραφίας	(CT)	στην	PET	προσφέρει	λε-
πτομερείς	ανατομικές	πληροφορίες,	με	αποτέλεσμα	τη	
βελτίωση	της	διακριτικής	ικανότητας	και	της	ακρίβειας	
της	PET.	Το	πλέον	συχνά	χρησιμοποιούμενο	ραδιοφάρ-
μακο	(Ρ/Φ)	στην	Ογκολογική	απεικόνιση	με	ΡΕΤ	είναι	η	
18F-	φθόριο-	δεσόξυ-	γλυκόζη	(18FDG).	Εν	τούτοις	με-
ρικές	κακοήθειες	δεν	προσλαμβάνουν	σε	ικανοποιητι-
κό	βαθμό	την	18FDG,	με	συνέπεια	να	μη	μπορούν	να	
ανιχνευθούν	 με	 την	 18FDG/ΡΕΤ.	 Επίσης,	 η	 18FDG	 έχει	
ορισμένα	 μειονεκτήματα:	 Δεν	 μπορεί	 να	 ανιχνεύσει	
κακοήθεις	μάζες	μέσα	σε	ιστούς	που	προσλαμβάνουν	
φυσιολογικά	 18FDG	 και	 δεν	 μπορεί	 με	 ασφάλεια	 να	
ξεχωρίσει	τη	φλεγμονή	από	την	κακοήθεια.

Έχουν	 συντεθεί	 αρκετά	 νέα	 Ρ/Φ,	 τα	 οποία	 δεν	
έχουν	τα	παραπάνω	μειονεκτήματα	-	δεν	βασίζονται	
στην	 κατανάλωση	 γλυκόζης	 από	 τους	 ιστούς	 –	 και	
έχουν	 καλύτερη	 απόδοση	 από	 την	 18FDG	 σε	 ειδικές	
περιπτώσεις.	 Υπάρχουν	 αρκετές	 βιβλιογραφικές	 εν-
δείξεις	 για	 τη	 χρησιμότητα	 αυτών	 των	 Ρ/Φ	 στη	 δι-
άγνωση,	 σταδιοποίηση,	 επανασταδιοποίηση,	 εκτίμηση	
της	 ανταπόκρισης	 και	 παρακολούθηση	 ασθενών	 με	
νεοπλασίες.	Οι	πληροφορίες	που	παρέχουν	βοηθούν	
στην	 εξατομίκευση	 των	 θεραπευτικών	 αποφάσεων	
και	μεταβάλλουν	την	αντιμετώπιση	των	ασθενών.	Η	
ικανότητα	των	Ρ/Φ	αυτών	να	απεικονίζουν	βιολογικά	
χαρακτηριστικά	και	 μοριακούς	στόχους	που	 εκφρά-
ζουν	τον	πολλαπλασιασμό	και	την	βιωσιμότητα	των	
καρκινικών	κυττάρων,	τα	καθιστούν	χρήσιμο	εργαλείο	
για	τον	σχεδιασμό	της	θεραπείας.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Η	θυμιδίνη	είναι	ένα	αμινοξύ	που	χρησιμοποιείται	
από	τα	κύτταρα	για	τον	την	αντιγραφή	του	DNA.	H	
18F-	φθοριο-30-δεοξυ-30-L-φθοριοθυμιδίνη	 (18FLT),	 εί-
ναι	ανάλογο	της	θυμιδίνης,	που	μετά	την	ενδοφλέβια	
χορήγησή	του,	ακολουθεί	ενδοκυτταρίως	το	μονοπάτι	
της	σύνθεσης	DNA.	Φωσφορυλιώνεται	από	την	κινάση	
της	θυμιδίνης	που	στα	καρκινικά	κύτταρα	έχει	αυξη-
μένη	 δραστηριότητα.	 Εν	 συνεχεία	 η	 18FLT δεν	 ενσω-
ματώνεται	στο	DNA,	αλλά	παγιδεύεται	στο	κυτταρό-
πλασμα,	και	συνεπώς	η	απεικόνιση	με	18FLT–PET	είναι	
δείκτης	του	κυτταρικού	πολλαπλασιασμού.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ  
ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

Ο	 αυξημένος	 μεταβολισμός	 των	 αμινοξέων	 είναι	
χαρακτηριστικό	των	όγκων.	Η	πρόσληψη	επισημασμέ-
νων	αμινοξέων	από	μακροφάγα	και	άλλα	φλεγμονώ-
δη	 κύτταρα	 είναι	 ελάχιστη,	 σε	 σχέση	 με	 την	 18FDG,	
με	αποτέλεσμα	την	αυξημένη	ειδικότητά	τους	για	την	
ανίχνευση	κακοηθειών.	Υπάρχουν	αρκετά	Ρ/Φ	της	ΡΕΤ	
με	 επισημασμένα	αμινοξέα	 όπως	 η	φθοριο-τυροσίνη	
(18FET),	 η	φθοριο-	 μεθυλ-τυροσίνη	 (18FMT),	 και	 η	 με-
θειονίνη	 επισημασμένη	 με	C-11	 (11C-MET), που	 έχουν	
χρησιμοποιηθεί	για	απεικόνιση	όγκων.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ

Η	ιστική	υποξία	έχει	συσχετισθεί	με	την	αντίσταση	
και	την	κακή	ανταπόκριση	των	όγκων	στην	χήμειο–ακτι-
νοθεραπεία,	Κατά	συνέπεια	η	εκτίμηση	της	ιστικής	υπο-
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ξίας	μπορεί	να	επηρεάσει	τις	θεραπευτικές	αποφάσεις.	
Το	 πλέον	 χρησιμοποιούμενο	 Ρ/Φ	 της	 ΡΕΤ	 είναι	 η	 18F-
φθόριο-μισονιδαζόλη (18FMISO),	 η	 οποία	 παγιδεύεται	
στα	υποξικά	κύτταρα,	όντας	δείκτης	της	χαμηλής	συ-
γκέντρωσης	Ο2	στους	ιστούς.	Άλλα	παρόμοια	Ρ/Φ	είναι	
18F-	φθοριο-ερυθρο	-νιτρο-ιμιδαζόλη	(18FETNIM)	και	τα	
παρόμοια	μόρια	EF3 και EF5	που	βρίσκονται	ακόμα	σε	
πειραματικό	στάδιο	έρευνας.	Η	18FAZA	επίσης	έχει	χρη-
σιμοποιηθεί	με	επιτυχία	σε	μοντέλα	ζώων	και	φαίνεται	
πως	η	βιοκινητική	της	είναι	υπέρτερη	της	18FMISO.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Η	χολίνη	 είναι	 ένα	μικρό	 μόριο-υπόστρωμα	για	 τη	
σύνθεση	 της	 φωσφατεδυλχολίνης,	 που	 είναι	 το	 κύριο	
φωσφολιπίδιο	της	κυτταρικής	μεμβράνης.	Η	18F-Choline,	
κατά	συνέπεια,	είναι	δείκτης	του	μεταβολισμού	των	μεμ-
βρανών	και	χρησιμοποιείται	ευρέως	και	με	επιτυχία	σε	
ασθενείς	με	διαφοροποιημένο	καρκίνο	του	προστάτη.	

Ομοίως	το	Ρ/Φ	11C-Acetate, πρόδρομη	ουσία	των	
λιπαρών	οξέων	των	μεμβρανών,	που	μετατρέπεται	σε	
Acetyl-συνένζυμο	Α	και	είναι	ενδιάμεσο	μόριο	του	κα-
ταβολισμού	της	γλυκόζης	και	του	μεταβολισμού	των	
μεμβρανών,	 έχει	 χρησιμοποιηθεί	 στον	 καρκίνο	 του	
προστάτη	 με	 ανάλογη	 ευαισθησία	 και	 ειδικότητα	 με	
την	18F-Choline.

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

Οι	νευροενδοκρινείς	όγκοι	(ΝΕ)	(καρκινοειδή,	φαιοχρω-
μοκύττωμα,	 νευροβλάστωμα,	 μυελοειδής	 καρκίνος	 του	
θυρεοειδούς,	 νησιδιώματα,	 μελάνωμα)	 έχουν	 αυξημένη	
δραστηριότητα	της	αποκαρβοξυλάσης	της	 L-DOPA	και	
κατά	συνέπεια	έχουν	υψηλή	πρόσληψη	18FDOPA.	Πολλά	
Ρ/Φ	έχουν	προταθεί	και	εφαρμοσθεί	για	τη	μελέτη	των	
ΝΕ	όγκων	με	ΡΕΤ	όπως	το	68Ga-DOTA-TOC/DOTA-NOC.	
Τα	Ρ/Φ	αυτα	έχουν	υψηλή	συγγένεια	με	τους	υποδοχείς	
σωματοστατίνης	 τύπου	 2	 και	 5	 (	 sst2,	 sst5),	 και	 έχουν	
χρησιμοποιηθεί	 για	 τη	 διερεύνησης	 της	 αποτελεσματι-
κότητας	 μεταβολικής	 ραδιοθεραπείας,	 απεικονίζοντας	
τόσο	την	πρόσληψη	όσο	και	την	βιοκατανομή	των	αντί-
στοιχων	θεραπευτικών	ράδιο-πεπτιδίων.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Όσο	αποκαλύπτονται	σημαντικοί	μοριακοί	στόχοι	
και	μοριακά	μονοπάτια	σε	πολλούς	καρκίνους,	πολλά	
νέα	 στοχευόμενα	 αντικαρκινικά	 φάρμακα	 εμφανίζο-
νται,	 όπως	 μονοκλωνικά	 αντισώματα	 ή	 αναστολείς	
της	τυροσινικής	κινάσης.	Τα	φάρμακα	αυτά	μπορούν	
να	 επισημανθούν	 με	 εκπομπείς	 ποζιτρονίων	 και	 να	
απεικονίσουν	με	την	ΡΕΤ,	ποιοτικά	αλλά	και	ποσοτι-

κά,	την	βιοκατανομή	των	αντίστοιχων	αντικαρκινικών	
φαρμάκων.	 Έτσι	η	ΡΕΤ	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	
την	 καλλίτερη	 κατανόηση	 της	 in	 vivo	 βιολογίας	 των	
όγκων,	 να	συμβάλλει	στην	ανάπτυξη	νέων	αντικαρ-
κινικών	φαρμάκων	και	στην	επιλογή	της	κατάλληλης	
θεραπείας	 για	 κάθε	 ασθενή	 (εξατομικευμένη	 θερα-
πεία).	Επιπλέον,	η	ανοσο-ΡΕΤ	προσφέρει	πληροφορίες	
για	 τους	 μοριακούς	 στόχους	 στα	 καρκινικά	 κύττα-
ρα,	και	όντας	εξαιρετικά	ειδική	μπορεί	να	απεικονίσει	
καρκίνους	που	δεν	προσλαμβάνουν	18FDG.	Δυστυχώς,	
πολλά	από	αυτά	τα	Ρ/Φ	έχουν	επίπονη	παρασκευή	
και	λόγω	του	πολύ	μικρού	χρόνου	ημιζωής	τους,	προ-
ϋποθέτουν	την	ύπαρξη	κυκλοτρονίου	μέσα	στο	νοσο-
κομείο	που	θα	χρησιμοποιηθούν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η	18FDG	παραμένει	το	πλέον	συχνά	χρησιμοποιού-
μενο	Ρ/Φ	στην	ΡΕΤ,	καλύπτοντας	περίπου	το	90%	των	
Ογκολογικών	εφαρμογών	της.	Εν	τούτοις	έχουν	παρα-
σκευασθεί	και	ελεγχθεί	αρκετά,	νεώτερα,	«μη-FDG»	ρα-
διοφάρμακα,	 επισημασμένα	με	 18F,	 11C	και	68Ga	έχουν	
τα	οποία	χρησιμοποιούνται	σε	18FDG-αρνητικούς	καρκί-
νους.	Υπάρχει	ήδη	βιβλιογραφική	τεκμηρίωση	για	τη	χρη-
σιμότητα	των	ραδιοφαρμάκων	αυτών	στην	ογκολογική	
απεικόνιση.	Εν	τούτοις	αναμένονται	περαιτέρω	μελέτες	
που	 θα	 αξιολογήσουν	 την	 απόδοση	 των	 ουσιών	 αυ-
τών	στον	καρκίνο	του	προστάτη,	του	ήπατος,	όπως	και	
όγκους	του	ΚΝΣ	και	ΝΕ	όγκους.	Νοσοκομειακά Χρονικά, 
74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 393-394, 2012
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Η	διαβητική	αμφιβληστροειδοπάθεια	αποτελεί	σο-
βαρή	 επιπλοκή	 του	 σακχαρώδους	 διαβήτη,	 η	 οποία	
εμφανίζεται	 με	 χαρακτηριστικά	 κλινικά	 ευρήματα	
στο	βυθό,	λόγω	προσβολής	των	αμφιβληστροειδικών	
αγγείων.	Στα	αρχικά	στάδια,	η	πάθηση	χαρακτηρίζε-
ται	 από	 αυξημένη	 διαπερατότητα	 των	 αγγείων	 του	
αμφιβληστροειδούς	 με	 αποτέλεσμα	 την	 ανάπτυξη	
εξιδρωματικών	 αλλοιώσεων	 στον	 οπίσθιο	 πόλο	 και	
την	 ωχρά	 κηλίδα	 (διαβητική	 ωχροπάθεια).	 Στις	 πιό	
προχωρημένες	 μορφές	 η	 αμφιβληστροειδική	 ισχαιμία	
οδηγεί	στη	δημιουργία	νεοαγγειώσεως	με	όλες	τις	εξ	
αυτής	δυνατές	επιπλοκές	(αιμορραγίες	–	αποκόλληση	
αμφιβληστροειδούς).

Στη	 φαρέτρα	 της	 αντιμετώπισης	 της	 διαβητικής	
αμφιβληστροειδοπάθειας,	μέχρι	πρότινος	κύριο	όπλο,	
εκτός	 από	 την	 αντιμετώπιση	 της	 συστηματικής	πα-
θήσεως,	 ήτο	 η	 φωτοπηξία	 με	 ακτίνες	 Argon-laser	 με	
διάφορες	τεχνικές	(panretinal	–	grid	pattern).	Άλλο	όπλο	
είναι	η	υαλοειδεκτομή	στις	 εμμένουσες	ενδοϋαλοειδι-
κές	αιμορραγίες	και	στην	ελκτική	αποκόλληση	του	αμ-
φιβληστροειδούς.

Η	ενδοβόλβια	χρήση	κορτικοστεροειδών	έχει	απο-
δειχθεί	αποτελεσματική	στην	αντιμετώπιση	του	διαβη-
τικού	οιδήματος	της	ωχράς	με	ικανοποιητικά	αποτελέ-
σματα	που	καλύπτουν	τον	ασθενή	για	αρκετούς	μήνες.	
Πλήν	όμως,	πρέπει	να	λαμβάνονται	υπ’	όψιν	οι	παρε-
νέργειες	της	 επιλογής	τους,	όπως	είναι	 η	δημιουργία	
καταρράκτου	και	η	αύξηση	της	ενδοφθάλμιας	πίεσης.

Η	ανακάλυψη	του	ρόλου	των	Αυξητικών	παραγό-

ντων	του	ενδοθηλίου	των	αγγείων	(VEGFs)	στην	διαδι-
κασία	της	νεοαγγείωσης	και	τα	θετικά	αποτελέσματα	
από	τη	χρήση	αντι	-	VEGF	σκευασμάτων	και	σε	άλλες	
μορφές	νεοαγγείωσης,	όπως	στην	υγρού	τύπου	ηλι-
κιακής	εκφύλισης	της	ωχράς	κηλίδος	(ΗΕΩ),	οδήγησαν	
στη	μελέτη	των	σκευασμάτων	αυτών	σαν	αιτιολογι-
κή	 θεραπεία	 τόσο	 στο	 διαβητικό	 οίδημα	 της	 ωχράς	
κηλίδος	όσο	και	στην	παραγωγική	αμφιβληστροειδο-
πάθεια.	 Από	 τις	 μέχρι	 σήμερα	 μελέτες,	 είναι	 βέβαιο	
ότι	επιτυγχάνεται	παροδική	μείωση	του	οιδήματος	της	
ωχράς,	με	βελτίωση	της	οπτικής	οξύτητας,	υποστροφή	
της	νεοαγγείωσης	και	επιτάχυνση	της	απορρόφησης	
της	 ενδοϋαλοειδικής	 αιμορραγίας.	 Μειονέκτημα	 των	
χρησιμοποιουμένων	 αντι	 -	 VEGF	 σκευασμάτων	 είναι	
η	ενδοφλέβια	χρήση	τους	και	το	γεγονός	ότι	η	δράση	
τους	διαρκεί	περίπου	ένα	μήνα	μετά	την	παρέλευση	
του	οποίου	απαιτείται	επανάληψη	της	δόσης	γιά	την	
διατήρηση	και	βελτίωση	των	αποτελεσμάτων.	Η	μελ-
λοντική	δημιουργία	νέων	αντι	-	VEGF	σκευασμάτων,	με	
μεγαλύτερη	δεσμευτική	ικανότητα	στους	VEGF	υποδο-
χείς	και	μεγαλύτερη	διάρκεια	ζωής	θα	τροποποιούσε	
το	δοσολογικό	σχήμα	με	όφελος	ψυχολογικό	και	οικο-
νομικό	για	τον	ασθενή.	

Για	όλα	αυτά,	αναλυτικότερα	και	με	αναφορά	τόσο	
στη	διεθνή	βιβλιογραφία	όσο	και	στη	μεγάλη	εμπειρία	
του	οφθαλμολογικού	τμήματος	του	Νοσοκομείου	μας,	
θα	σας	μιλήσει	ο	κ.	Α.	Μορφόπουλος	με	ιδιαίτερη	εξει-
δίκευση	επί	του	θέματος.	Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, 
Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 396, 2012.
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SUMMARY

MORPHOPOULOS A. Recent Developments in the Treatment of Ocular Complications of Diabetes. Diabetic 
macular edema and the complications of proliferative diabetic retinopathy are the main causes of visual acuity reduc-
tion in diabetic patients. The standard treatment for these conditions have been so far focal or grid laser photocoagu-
lation, panretinal photocoagulation and vitrectomy. Recently intravitreal injections of corticosteroids and anti-VEGF 
agents have been approved with very promising results. Specifically the anti-VEGF agents used either as stand-alone 
treatment or in conjunction with laser, have succeeded in temporaly redusing macular edema, increasing visual acuity, 
decreasing neovascularization and speeding up the absorption of vitreal haemorhage. Nosokomiaka Chronika, 74, 
Supplement Β΄, 397-403, 2012.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το διαβητικό οίδημα της ωχράς και οι επιπλοκές της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας αποτε-
λούν τις κύριες αιτίες μείωσης της οπτικής οξύτητας των διαβητικών ασθενών. Η κλασσική θεραπευτική αντιμετώ-
πιση των εκδηλώσεων αυτών περιελάμβανε την εστιακή ή δίκην δικτύου φωτοπηξία, την παναμφιβληστροειδική 
φωτοπηξία και την υαλοειδεκτομή. Τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει έγκριση για ενδοβόλβια χρήση σκευάσματα 
κορτικοστεροειδών και anti-VEGF παραγόντων με πολύ καλά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα οι anti-VEGF παρά-
γοντες είτε σαν μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με φωτοπηξία, επιτυγχάνουν παροδική μείωση του οιδήματος 
της ωχράς, βελτίωση της οπτικής οξύτητος, υποστροφή της νεοαγγείωσης και επιτάχυνση της απορρόφησης της 
ενδοϋαλοειδικής αιμορραγίας. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 397-403, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, διαβητική ωχροπάθεια, αντι-αγγειογενετικοί αυξητικοί 
παραγόντες, κορτικοστεροειδή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο	 σακχαρώδης	 διαβήτης	 είναι	 μία	 πολυσυστη-
ματική	 πάθηση,	 η	 οποία	 σε	 ποσοστό	 περίπου	 25%	
προσβάλλει	 τους	οφθαλμούς.	Θεωρείται	 το	πιο	συ-
χνό	αίτιο	τύφλωσης	στα	άτομα	ηλικίας	20	-	64	ετών.	
Ο	κίνδυνος	για	την	οπτική	οξύτητα	προέρχεται	από	
το	διαβητικό	οίδημα	της	ωχράς	στην	μη	παραγωγική	
μορφή	και	από	τις	επιπλοκές	της	νεοαγγείωσης	στην	

παραγωγική	μορφή	της	διαβητικής	αμφιβληστροειδο-
πάθειας.

ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Η	αύξηση	της	γλυκόζης	του	αίματος	στο	σακχα-
ρώδη	διαβήτη	συνοδεύεται	από	αλλοιώσεις	της	δομής	
του	τοιχώματος	των	τριχοειδών	του	αμφιβληστροει-
δούς	καθώς	και	από	ρεολογικές	μεταβολές.	Οι	δομικές	
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μεταβολές	του	τοιχώματος	των	τριχοειδών	περιλαμ-
βάνουν	απώλεια	περικυττάρων,	απώλεια	ενδοθηλια-
κών	κυττάρων,	πάχυνση	της	βασικής	μεμβράνης	του	
ενδοθηλίου	 των	 τριχοειδών	 και	 δυσλειτουργία	 των	
ενδοθηλιακών	κυττάρων.	Οι	μεταβολές	αυτές	οδηγούν	
στη	διαρροή	υγρού	και	μεγαλομοριακών	ενώσεων	στο	
μεσοκυττάριο	χώρο	του	αμφιβληστροειδούς	 (μηχανι-
σμός	οιδήματος	ωχράς)	και	στη	στένωση	του	αυλού	
των	τριχοειδών.	Σε	συνδυασμό	με	τις	ρεολογικές	με-
ταβολές	δημιουργείται	απόφραξη	των	τριχοειδών	και	
ισχαιμία	του	αμφιβληστροειδούς.	Τα	πρώτα	ευρήματα	
αποτελούν	 ο	 σχηματισμός	 μικροανευρυσμάτων,	 στι-
κτών	αιμορραγιών	και	διευρυμένων	τριχοειδών.	Αν	οι	
αλλοιώσεις	 εκδηλώνονται	 εντός	 του	 αμφιβληστροει-
δούς	τότε	χαρακτηρίζονται	ως	μη	παραγωγική	μορφή,	
ενώ	αν	οι	βλάβες	δημιουργούνται	προ-αμφιβληστρο-
ειδικά,	τότε	πιστοποιούν	την	εξέλιξη	της	νόσου	στην	
παραγωγική	μορφή.	Η	ισχαιμία	του	αμφιβληστροειδούς	
έχει	ως	αποτέλεσμα	την	παραγωγή	αγγειογενετικών	
αυξητικών	παραγόντων	(VEGF)	οι	οποίοι	προάγουν	τη	
νεοαγγείωση.	 Οι	 αγγειογενετικοί	 αυξητικοί	 παράγο-
ντες	διακρίνονται	σε	7	κατηγορίες	(VEGF-A	έως	VEGF-F	
και	o	P1GF).	Από	αυτούς	ο	VEGF-A	είναι	ο	παράγοντας	
που	 δρα	στον	 οφθαλμό	 και	 διακρίνεται	 σε	 5	 ισομε-
ρή:121,	145,	165,	189	και	206	(1).

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Σύμφωνα	με	τα	δεδομένα	της	ερευνητικής	ομάδος	
του	The	Diabetes	Control	and	Complications	Trial	(DCCT)	
του	1993,	οι	ασθενείς	με	τύπου	1	διαβήτη,	οι	οποίοι	ρυθ-
μίζονταν	 επιτυχώς	 με	 ινσουλίνη,	 μείωναν	 την	πιθα-
νότητα	να	εμφανίσουν	αμφιβληστροειδοπάθεια	κατά	
76%,	να	προχωρήσουν	από	ήπια	σε	μέσης	βαρύτητας	
μη	παραγωγική	αμφιβληστροειδοπάθεια	κατά	54%	και	
την	ανάγκη	να	υποβληθούν	σε	φωτοπηξία	κατά	56%.	
Σύμφωνα	με	τα	δεδομένα	της	UK	Prospective	Diabetic	
Study	 (UKPDS),	 1998,	 διαβητικοί	 ασθενείς	 τύπου	 2	 με	
σταθερή	ρύθμιση	του	σακχάρου	επέτυχαν	μείωση	της	
αμφιβληστροειδοπάθειας	στο	21%	των	περιπτώσεων	
και	μείωση	της	ανάγκης	για	 επέμβαση	καταρράκτου	
κατά	24%.	Σε	άλλη	μελέτη	του	1998,	μείωση	της	αρτη-
ριακής	πίεσης	από	το	154/87	στο	144/82	για	διάστημα	
8	ετών,	μείωσε	την	εξέλιξη	της	αμφιβληστροειδοπάθει-
ας	κατά	34%	και	την	ελάττωση	της	οπτικής	οξύτητας	
κατά	47%	(2).

Τη	δεκαετία	1980	-1990	τα	αποτελέσματα	της	Early	
Treatment	Diabetic	Retinopathy	Study	(ETDRS)	απέδειξαν	
ότι	η	εστιακή	ή	δίκην	δικτύου	φωτοπηξία	στη	θεραπεία	

του	κλινικά	σημαντικού	οιδήματος	της	ωχράς	ελάττω-
σε	την	πιθανότητα	για	μείωση	της	οπτικής	οξύτητας	
κατά	50%	με	περίοδο	παρακολούθησης	3	ετών.	Επίσης	
η	Diabetic	Retinopathy	Study	(DRS)	απέδειξε	ελάττωση	
κατά	50%	τουλάχιστον	της	πιθανότητας	σοβαρής	μεί-
ωσης	της	οπτικής	οξύτητας	σε	ασθενείς	με	υψηλό	κίν-
δυνο	εμφάνισης	παραγωγικής	αμφιβληστροειδοπάθει-
ας,	εφ’	όσον	υποβάλλονταν	σε	παναμφιβληστροειδική	
φωτοπηξία.	Οι	μελέτες	αυτές	ακόμα	και	σήμερα	απο-
τελούν	τον	κύριο	θεραπευτικό	οδηγό	αντιμετώπισης	
της	διαβητικής	αμφιβληστροειδοπάθειας	και	ωχροπά-
θειας.	 Σε	 βαρύτερες	 περιπτώσεις	 παραγωγικής	 αμ-
φιβληστροειδοπάθειας,	με	επιμένουσα	ενδοϋαλοειδική	
αιμορραγία	ή	με	ελκτική	αποκόλληση	αμφιβληστροει-
δούς,	η	υαλοειδεκτομή	(PPV)	ενδέχεται	να	αποτελεί	την	
θεραπεία	εκλογής	(3).

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

Τα	κορικοστεροειδή	έχουν	ευρύ	φάσμα	επιπτώσε-
ων	στον	οφθαλμό.	Προκαλούν	μείωση	της	διαπερατό-
τητας	του	αγγειακού	τοιχώματος	στον	αμφιβληστρο-
ειδή	διά	της	μειώσεως	της	έκκρισης	παραγώγων	του	
αραχιδονικού	οξέος,	όπως	οι	προσταγλαδίνες.	Επίσης	
έχει	βρεθεί	ότι	αναστέλλουν	την	παραγωγή	VEGF.	Ήδη	
από	το	2002	το	National	Institude	of	Health	μέσω	του	
DRCR	Network	 μελέτησε	 τις	 θεραπευτικές	 δυνατότη-
τες	περιβολβικής	χορηγήσεως	κορτικοστεροειδών	στο	
διαβητικό	οίδημα	της	ωχράς.	Τα	αποτελέσματα	όμως	
ήταν	αποθαρρυντικά	 (4).	 Το	2008	δημοσιεύθηκε	νεώ-
τερη	μελέτη	 του	 ίδιου	 ερευνητικού	οργανισμού	με	 τη	
χρήση	ενδοβόλβιας	τριαμσινολόνης	σε	συγκεντρώσεις	
1	και	4	mg.	Συγκεκριμένα	συνέκριναν	τα	αποτελέσμα-
τα	θεραπείας	με	εστιακή	και	δίκην	δικτύου	φωτοτο-
πηξία	 έναντι	 ενδοβολβίου	χορήγησης	τριαμσινολόνης	
σε	ασθενείς	με	διαβητικό	οίδημα	ωχράς.	Μελετήθηκαν	
306	 οφθαλμοί	 και	 η	παρακολούθηση	 είχε	 διάρκεια	 3	
ετών.	Τα	αποτελέσματα	τόσο	κατά	την	παρακολού-
θηση	 2	 όσο	 και	 των	 3	 ετών	 ήταν	πανομοιότυπα.	 Η	
οπτική	οξύτητα	στην	ομάδα	του	laser	βελτιώθηκε	κατά	
5	γράμματα,	ενώ	δεν	υπήρξε	βελτίωση	στις	ομάδες	της	
τραμσινιλόνης.	Επιπροσθέτως	η	πιθανότητα	για	χει-
ρουργική	 εξαίρεση	 καταρράκτου	 υπολογίσθηκε	 μετά	
από	3	χρόνια	σε	31%	για	την	ομάδα	laser	και	46%	για	
την	ομάδα	τριαμσινολόνης	1	mg	και	83%	για	την	ομά-
δα	4	mg.	Ομοίως	η	αύξηση	της	ενδοφθάλμιας	πίεσης	
πάνω	από	10	mmHg	ήταν	4%,	18%	και	33%	αντίστοιχα	
(5).

Τι	νεότερο	στην	αντιμετώπιση	οφθαλμολογικών	επιπλοκών	του	σακχαρώδη	διαβήτη
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Σε	άλλη	μελέτη	των	ιδίων	το	2010	με	1	χρόνο	πα-
ρακολούθησης,	η	βελτίωση	της	οπτικής	οξύτητας	της	
ομάδος	τριαμσινολόνης	με	laser	δεν	ήταν	στατιστικώς	
σημαντικά	 καλύτερη	 από	 τη	 μονοθεραπεία	 με	 laser.	
Αντιθέτως	οι	 ομάδες	 του	 ranibizumab	 ήταν.	Μόνο	οι	
ψευδοφακικοί	ασθενείς	της	ομάδος	της	τριαμσινολό-
νης	 παρουσίασαν	 επίπεδα	 βελτίωσης	 ανάλογα	 των	
ομάδων	 του	 ranibizumab.	 Ως	 προς	 τη	 μείωση	 του	
κεντρικού	 πάχους	 του	 αμφιβληστροειδούς	 τα	 απο-
τελέσματα	 ήταν	παρόμοια	 τόσο	 για	 τις	 ομάδες	 του	
ranibizumab,	όσο	και	της	τριαμσινολόνης	(6).

Ενδοβολβικά	 ένθετα	 περιέχοντα	 fluocinolone	
acetonide	 βραδείας	 αποδέσμευσης,	 έχουν	 επίσης	 με-
λετηθεί	στην	αντιμετώπιση	του	διαβητικού	οιδήματος	
της	 ωχράς.	 Σκευάσματα	 όπως	 το	 Retisert	 έλαβαν	
άδεια	από	το	FDA	για	τη	θεραπεία	της	οπίσθιας	ρα-
γοειδίτιδας	 με	 ρυθμό	 αποδέσμευσης	 του	 φαρμάκου	
0,59	μg/ημέρα.	Αν	και	αρχικά	αποτελέσματα	έδειξαν	
μείωση	του	κεντρικού	πάχους	του	αμφιβληστροειδούς,	
το	80-90	%	των	εμφακικών	ασθενών	χρειάσθηκαν	εγ-
χείρηση	καταρράκτου	μετά	από	2	χρόνια,	 ενώ	το	 15	
-20	%	αντιγλαυκωματική	εγχείρηση	(4).

Άλλο	παρόμοιο	σκεύασμα	το	Iluvien	χορηγήθηκε	σε	
37	ασθενείς	με	διαβητικό	οίδημα	ωχράς	σε	ρυθμό	απο-
δέσμευσης	0,2	και	0,5	μg/ημέρα.	Η	αύξηση	της	οπτικής	
οξύτητας	 ήταν	 7,5,	 6,9	 και	 5,7	 γράμματα	 τους	 μήνες	
3,	6	και	12	αντίστοιχα	στην	ομάδα	συγκέντρωσης	0,5	
μg/ημέρα.	Στην	ομάδα	0,2	μg/ημέρα	η	αύξηση	ήταν	5,1,	
2,7	και	1,3	στους	αντίστοιχους	μήνες.	Μικρή	αύξηση	της	
ενδοφθάλμιας	πίεσης	παρατηρήθηκε	μόνο	στην	ομάδα	
0,5	μg/ημέρα	(7).	

ΘΕΡΑΠΕΙΑ DME ΜΕ ANTI-VEGF ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η	χρήση	anti-VEGF	παραγόντων	αποτελεί	μία	προ-
σπάθεια	αιτιολογικής	θεραπείας	της	διαβητικής	αμφι-
βληστροειδοπάθειας	και	ωχροπάθειας	(8).	Οι	αγγειακοί	
ενδοθηλιακοί	 αυξητικοί	 παράγοντες	 περιλαμβάνουν	
μία	κατηγορία	μοριακών	ενώσεων	που	προάγουν	τη	
δημιουργία	και	ανάπτυξη	νεοαγγείων.	Έχει	βρεθεί	ότι	
η	 συγκέντρωσή	 τους	 αυξάνεται	 στους	 διαβητικούς	
ασθενείς.	Από	τις	ενώσεις	αυτές	έχουν	μελετηθεί	κυ-
ρίως	το	VEGF-Α	που	συμβάλλει	στην	έναρξη	της	φλεγ-
μονώδους	διαδικασίας	και	αυξάνει	τη	διαπερατότητα	
των	αγγείων	και	το	VEGF-165	που	σχετίζεται	με	την	
αμφιβληστροειδική	 νεοαγγείωση	 και	 την	 αύξηση	 της	
διαπερατότητας	 των	αγγείων.	 Σήμερα	 είναι	 σε	 χρή-
ση	τρεις	anti-VEGF	παράγοντες,	το	pegaptanib	sodium	
(macugen),	to	ranibizumab	(lucentis)	και	το	bevacizumab	
(avastin)	 (9,10).	 Νεώτερες	 ερευνες	 πειραματίζονται	 με	

ένα	 τροποποιημένο	 συνθετικό	 μόριο	 που	 περιέχει	
anti-VEGF	υποδοχείς,	το	VEGF	Trap-Eye,	με	ενθαρρυντι-
κά	αποτελέσματα	στην	αντιμετώπιση	του	διαβητικού	
οιδήματος	της	ωχράς	(11).

Pegaptanib

Το	pegaptanib	είναι	ένα	ισομερές	που	δεσμεύει	τον	
παράγοντα	VEGF-165	και	πήρε	έγκριση	από	το	FDA	για	
ενδοφθάλμια	 έγχυση	 το	 2004	 για	 την	 αντιμετώπιση	
της	ηλικιακής	εκφύλισης	ωχράς	υγρού	τύπου.	Η	έρευ-
να	για	την	χρήση	του	pegaptanib	στην	αντιμετώπιση	
του	διαβητικού	οιδήματος	της	ωχράς	έχει	προχωρήσει	
μέχρι	τη	φάση	ΙΙ.	

Το	 2005	 μία	 διπλή-τυφλή,	 πολυκεντρική,	 τυχαιο-
ποιημένη	μελέτη	συνέκρινε	τα	αποτελέσματα	από	τη	
χρήση	pegaptanib	σε	συγκεντρώσεις	0,3,	1	και	3	mg	και	
sham	σε	172	ασθενείς.	Συμπεριελήφθησαν	ενήλικες,	δι-
αβητικοί	με	οίδημα	ωχράς	και	με	πλήρως	διορθούμενη	
οπτική	 οξύτητα	 μεταξύ	 20/50	 και	 20/320.	 Χορηγήθη-
καν	ενδοφθάλμιες	ενέσεις	στις	ανωτέρω	συγκεντρώ-
σεις	και	sham	στις	αντίστοιχες	ομάδες	ασθενών	κατά	
την	έναρξη	της	μελέτης,	την	6η	και	 12η	εβδομάδα.	Οι	
εγχύσεις	 συνεχίστηκαν	 όπου	 αυτό	 κρίθηκε	 απαραί-
τητο	μαζί	με	εστιακές	laser	φωτοπηξίες,	μέχρι	την	18	
εβδομάδα.	 Τα	τελικά	αποτελέσματα	 εκτιμήθηκαν	την	
36	εβδομάδα.	Οι	παράμετροι	που	μετρήθηκαν	ήταν	η	
πλήρως	 διορθούμενη	 οπτική	 οξύτητα,	 το	πάχος	 της	
κεντρικής	 περιοχής	 της	 ωχράς	 μετρούμενο	 με	 OCT	
και	 η	ανάγκη	 επιπρόσθετης	θεραπείας	 με	 laser	φω-
τοπηξία	μεταξύ	της	12	και	36	εβδομάδας.	Οι	ασθενείς	
της	 ομάδος	 pegaptanib	 0.3	 mg	 κατά	 την	 36	 εβδομά-
δα	 είχαν	 βελτίωση	 της	 οπτικής	 οξύτητας	 κατά	 10	 ή	
περισσότερα	γράμματα	σε	ποσοστό	34%	έναντι	 10%	
της	ομάδας	sham.	Επίσης	το	μέσο	κεντρικό	πάχος	του	
αμφιβληστροειδούς	 μειώθηκε	 στην	 ομάδα	 pegaptanib	
0.3	mg	κατά	68	μm	έναντι	αυξήσεως	4	μm	της	ομάδος	
sham.	Επίσης	μόνο	το	25%	των	ασθενών	της	ομάδος	
pegaptanib	0.3	mg	χρειάσθηκε	laser	φωτοπηξία,	έναντι	
48%	της	ομάδος	sham.	Από	παρενέργειες	αναφέρεται	
μόνο	μία	περίπτωση	ενδοφθαλμίτιδας	στις	652	ενδο-
βόλβιες	εγχύσεις	και	αυτή	χωρίς	σοβαρή	μείωση	της	
οπτικής	οξύτητας	(12).

Bevacizunab

Το	bevacizumab	είναι	ένα	ανασυνδυασμένο	ανθρω-
ποποιημένο	 αντίσωμα	 έναντι	 όλων	 των	 ισομορφών	
του	VEGF.	Έχει	λάβει	έγκριση	από	FDA	για	ενδοφλέβια	
χημειοθεραπευτική	χρήση	κατά	κακοήθων	παθήσεων	
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όπως	ο	καρκίνος	του	παχέος	εντέρου.	Το	σχετικά	μι-
κρό	κόστος	του	σκευάσματος	ώθησε	πολλά	μέλη	της	
οφθαλμολογικής	 κοινότητας	 να	 το	 χρησιμοποιήσουν	
“off-label”	στη	θεραπεία	κυρίως	της	υγρού	τύπου	ηλι-
κιακής	εκφύλισης	της	ωχράς,	αλλά	και	άλλων	οφθαλ-
μικών	παθήσεων	(4,	10).	Αρκετές	μελέτες	έχουν	δημοσι-
ευθεί	με	τα	αποτελέσματα	της	χρήσης	του	bevacizumab	
στο	διαβητικό	οίδημα	της	ωχράς	είτε	σαν	μονοθερα-
πεία	ή	σε	συνδυασμό	με	εστιακή	φωτοπηξία.	

Στη	 μελέτη	 BOLT,	 μία	 τυχαιοποιημένη	 προοπτική,	
τυφλή,	μονοκεντρική	μελέτη	του	2010,	χρησιμοποιήθη-
καν	80	ενήλικες	ασθενείς	με	διαβητικό	οίδημα	ωχράς,	
οι	οποίοι	είχαν	υποβληθεί	κατά	το	παρελθόν	σε	του-
λάχιστον	μία	συνεδρία	φωτοπηξίας	στην	περιοχή	της	
ωχράς.	Η	πρώτη	ομάδα	των	ασθενών	ελάμβανε	εν-
δοβόλβιες	ενέσεις	bevacizumab	1,25	mg	κάθε	6	εβδομά-
δες	με	ελάχιστο	αριθμό	ενέσεων	3	και	μέγιστο	9	κατά	
τους	πρώτους	 12	 μήνες.	Η	 δεύτερη	 ομάδα	 ελάμβανε	
συνεδρίες	φωτοπηξίας	στην	περιοχή	της	ωχράς	κάθε	
4	μήνες	με	ελάχιστο	αριθμό	συνεδριών	1	και	μέγιστο	
4	τους	πρώτους	12	μήνες.	Οι	παράμετροι	που	μετρή-
θηκαν	 ήταν	 η	 πλήρως	 διορθούμενη	 οπτική	 οξύτητα	
στους	12	μήνες.	Οι	ασθενείς	της	ομάδος	bevacizumab	
παρουσίασαν	βελτίωση	της	οπτικής	οξύτητας	κατά	8	
EDTRS	γράμματα	 κατά	μέσο	όρο,	 έναντι	 της	 ομάδος	
laser	(μείωση	κατά	0,5	γράμματα).	Επίσης	η	μείωση	του	
κεντρικού	πάχους	του	αμφιβληστροειδούς	ήταν	μεγα-
λύτερη	στην	ομάδος	bevacizumab.	

Eνθαρρυντικά	αποτελέσματα	ως	προς	τη	βελτίωση	
της	οπτικής	οξύτητας	και	τη	μείωση	του	κεντρικού	πά-
χους	του	αμφιβληστροειδούς	με	την	ενδοφθάλμια	χρήση	
bevacizumab	σε	ασθενείς	με	διαβητικό	οίδημα	ωχράς	έχει	
δημοσιευθεί	και	σε	άλλη	πολυκεντρική	μελέτη	με	περίοδο	
παρακολουθήσεως	 2	 έτη	 (13).	 Στη	 συγκεκριμένη	 μελέτη	
επίσης	δεν	προέκυψαν	στατιστικά	σημαντικές	διαφορές	
στις	ανωτέρω	παραμέτρους	από	τη	χρήση	διαφορετι-
κών	συγκεντρώσεων	bevacizumab	(1,25	και	2,5	mg).

Παρόμοια	αποτελέσματα	αναφέρονται	και	σε	άλλη	
προοπτική,	 μονοκεντρική	 μελέτη	 με	 μικρότερο	 χρόνο	
παρακολούθησης	 (6	 -	 12	 εβδομάδες),	αλλά	με	συμμε-
τοχή	 ασθενών	 με	 διαβητικό	 οίδημα	 ωχράς	 που	 δεν	
ανταποκρίνονταν	σε	άλλες	θεραπείες	όπως	φωτοπη-
ξία,	ενδοβόλβια	τριαμσινολόνη	ή	υαλοειδεκτομή	(14).

Ranibizumab

Το	ranibizumab	είναι	ένα	ανθρωποποιημένο	τμήμα	
αντισώματος	έναντι	όλων	των	ισομορφών	του	VEGF-
A	και	είναι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	ενδοβόλβια	χρήση.	
Έλαβε	άδεια	από	το	FDA	τον	Δεκέμβριο	του	2005	για	

χρήση	στην	υγρού	τύπου	ηλικιακή	εκφύλιση	της	ωχράς	
και	τον	Ιούνιο	του	2010	για	το	οίδημα	της	ωχράς	μετά	
από	 απόφραξη	 της	 κεντρικής	 φλέβας	 του	 αμφιβλη-
στροειδούς	(4).	Τον	Ιανουάριο	του	2011	το	ranibizumab	
έλαβε	 ένδειξη	 για	 χρήση	 στο	 διαβητικό	 οίδημα	 της	
ωχράς	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	και	έτσι	καθίστα-
ται	το	πρώτο	και	μόνο	προς	το	παρόν	σκεύασμα	με	
επίσημη	πιστοποίηση	για	τη	θεραπεία	του	CME.

Η	πιστοποίηση	βασίστηκε	σε	σειρά	μελετών	με	έμ-
φαση	στην	αποτελεσματικότητα	και	την	ασφάλεια	του	
σκευάσματος.	Στη	μελέτη	READ-2	του	2010,	εξετάσθη-
καν	 τα	 μακροχρόνια	αποτελέσματα	 της	χρήσης	 του	
ranibizumab	 στο	 διαβητικό	 οίδημα	 της	 ωχράς.	 Ήταν	
μία	 προοπτική	 τυχαιοποιημένη	 πολυκεντρική	 μελέτη	
126	ασθενών,	οι	οποίοι	διαιρέθηκαν	σε	τρεις	ομάδες.	
H	πρώτη	 ομάδα	 έλαβε	 0,5	mg	 ranibizumab	 κατά	 την	
έναρξη	και	τον	1,	3	και	5	μήνα.	Η	δεύτερη	ομάδα	έλαβε	
θεραπεία	φωτοπηξίας,	εστιακή	η	grid,	κατά	την	έναρξη	
και	τον	3ο	μήνα,	εάν	τούτο	ήταν	απαραίτητο.	Η	τρίτη	
ομάδα	έλαβε	συνδυασμό	0,5	mg	ranibizumab	και	θερα-
πεία	φωτοπηξίας	κατά	την	 έναρξη	και	τον	3ο	μήνα.	
Μετά	τον	6ο	μήνα	όλοι	οι	ασθενείς	ελάμβαναν	0,5	mg	
ranibizumab,	εάν	επιπλέον	θεραπεία	ήταν	επιβεβλημέ-
νη.	Οι	ασθενείς	παρακολουθήθηκαν	για	24	μήνες	και	η	
παράμετρος	που	μετρήθηκε	ήταν	η	μεταβολή	της	πλή-
ρως	διορθούμενης	οπτικής	οξύτητας	από	την	έναρξη	
της	μελέτης.	Οι	ασθενείς	παρουσίασαν	μετά	τους	24	
μήνες	βελτίωση	της	οπτικής	οξύτητας	κατα	7,7,	5,1	και	
6,8	 ETDRS	 γράμματα	αντίστοιχα	 κατά	ομάδα	 και	 το	
ποσοστό	των	ασθενών	που	βελτιώθηκαν	κατά	τρεις	
σειρές	ή	περισσότερο	στην	οπτική	οξύτητα	ήταν	24%,	
18%	και	26%	αντίστοιχα	(15).	

Η	RESOLVE,	 2010,	 ήταν	μία	τυχαιοποιημένη,	πολυ-
κεντρική,	διπλή-τυφλή	μελέτη	με	12μηνη	παρακολούθη-
ση.	2	ομάδες	ασθενών	51	ατόμων	εκάστη	έλαβαν	0,3	
mg	ranibizumab	και	0,5	mg	αντίστοιχα,	ανά	μήνα	και	
επί	 τρίμηνο.	 Υπήρχε	 και	 παράλληλη	 ομάδα	 ελέγχου	
49	ατόμων	που	ελάμβαναν	sham.	Επιπλέον,	μετά	τον	
πρώτο	μήνα,	διπλασιασμός	της	δόσεως	επιτρεπόταν	
σύμφωνα	 με	 προκαθορισμένα	 κριτήρια.	 Στην	 τελική	
ανάλυση	το	ισοδύναμο	δόσεως	υπολογίσθηκε	στο	0,5	
mg.	Μετά	 από	 12	 μήνες	 υπήρξε	 βελτίωση	 της	 οπτι-
κής	οξύτητας	στην	ομάδα	του	 ranibizumab	 κατά	 10,3	
γράμματα	 έναντι	 μείωσης	 1,4	 γράμματα	 της	 ομάδας	
sham.	Η	μείωση	του	κεντρικού	πάχους	της	ωχράς	ήταν	
194	μm	και	48	αντίστοιχα.	Το	ποσοστό	των	ασθενών	
των	 οποίων	 η	 οπτική	 οξύτητα	 βελτιώθηκε	 τουλάχι-
στον	κατά	10	γράμματα	ήταν	60,8%	για	την	ομάδα	του	
ranibizumab	και	18,4%	για	την	ομάδα	sham.	Η	ασφάλεια	

Τι	νεότερο	στην	αντιμετώπιση	οφθαλμολογικών	επιπλοκών	του	σακχαρώδη	διαβήτη
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της	χρήσεως	ευρέθη	στα	ίδια	επίπεδα	με	τη	χρήση	του	
ranibizumab	σε	προηγούμενες	μελέτες	για	την	ηλικιακή	
εκφύλιση	της	ωχράς	(16).	

Η	μελέτη	RESTORE,	 2011,	συγκρίνει	 τα	αποτελέσμα-
τα	 μονοθεραπείας	 με	 ranibizumab,	 είτε	 σε	 συνδυασμό	
με	 laser,	 έναντι	 μονοθεραπείας	 με	 laser	 σε	 ασθενείς	
με	διαβητικό	οίδημα	ωχράς.	Ηταν	μία	τυχαιοποιημένη,	
διπλή-τυφλή,	 πολυκεντρική	 μελέτη	 με	 12μηνη	παρακο-
λούθηση	 των	 ασθενών.	 116	 ασθενείς	 υποβλήθηκαν	 σε	
ranibizumab	0,5	mg	και	sham	laser	(ομάδα	1),	118	ασθενείς	
σε	ranibizumab	0,5	mg	και	laser	(ομάδα	2)	και	111	ασθενείς	
σε	sham	ranibizumab	και	laser	(ομάδα	3).	Οι	παράμετροι	
που	μετρήθηκαν	ήσαν	η	μεταβολή	της	πλήρως	διορθού-
μενης	οπτικής	οξύτητας	και	η	ασφάλεια.	Μετά	από	12	
μήνες	οι	ομάδες	1	και	2	είχαν	βελτίωση	μεγαλύτερη	από	
15	γράμματα	σε	ποσοστό	22,6%	και	 22,9%	αντίστοιχα	
έναντι	8,2%	της	ομάδος	3.	Το	μέσο	πάχος	του	κέντρου	
της	ωχράς	 μειώθηκε	 κατά	 118,7	 μm	 και	 128,3	 μm	στις	
ομάδες	1	και	2	αντίστοιχα,	έναντι	61,3	μm	στην	ομάδα	3.	
Εκτός	από	1	περιστατικό	στις	ομάδες	1	και	2	με	αύξη-
ση	της	ενδοφθάλμιας	πίεσης	δεν	παρατηρήθηκαν	άλλες	
επιπλοκές	κατά	τη	διάρκεια	της	μελέτης	(17).

Συγκριτική	 μελέτη	 των	 αποτελεσμάτων	 από	 τη	
χρήση	ranibizumab	μαζί	με	άμεσο	laser	(μέσα	σε	3	-	10	
ημέρες	από	την	ενδοβόλβιο	ένεση),	ranibizumab	μαζί	με	
όψιμο	laser	(≥24	εβδομάδες)	και	τριαμσινολόνη	μαζί	με	
άμεσο	 laser	σε	ασθενείς	με	διαβητικό	οίδημα	ωχράς,	
δημοσίευσε	 το	 2010	 το	 Diabetic	 Retinopathy	 Clinical	
Research	Network.	Ήταν	μία	πολυκεντρική,	τυχαιοποι-
ημένη	 μελέτη	 που	 περιελάμβανε	 854	 οφθαλμούς	 691	
ασθενών.	 293	 ασθενείς	 έλαβαν	 sham	 ένεση	 και	 άμε-
σο	 laser	 (ομάδα	 1),	 187	 ασθενείς	 έλαβαν	 ranibizumab	
0,5	mg	και	άμεσο	laser	(ομάδα	2),	188	ασθενείς	έλαβαν	
ranibizumab	 0,5	mg	 και	 όψιμο	 aser	 (ομάδα	 3)	 και	 186	
ασθενείς	 έλαβαν	 triamcinolone	 4	mg	 και	 άμεσο	 laser	
(ομάδα	4).	Οι	παράμετροι	που	μετρήθηκαν	ήσαν	η	με-
ταβολή	 της	πλήρως	 διορθούμενης	 οπτικής	 οξύτητας	
μετά	από	 12	 μήνες	 και	 η	ασφάλεια.	Η	 βελτίωση	 της	
οπτικής	οξύτητας	ήταν	στατιστικά	σημαντική	(Ρ<0.001)	
στις	ομάδες	του	ranibizumab	(ομάδες	2	και	3),	αλλά	όχι	
στην	ομάδα	της	τριαμσινολόνης,	πάντα	σε	σύγκριση	
με	την	ομάδα	1	(sham	ένεση	και	άμεσο	laser).	Η	συνέ-
χιση	 της	 παρακολούθησης	 για	 ένα	 επιπλέον	 χρόνο,	
δεν	αλλοίωσε	τα	αποτελέσματα	ως	προς	την	οπτική	
οξύτητα.	Η	μείωση	του	πάχους	της	ωχράς	ήταν	πα-
ρόμοια	στις	ομάδες	2,	3	και	4,	αλλά	μεγαλύτερη	από	
αυτήν	της	ομάδας	1.	3	οφθαλμοί	(0,8%)	στις	ομάδες	2	
και	3	του	 ranibizumab	παρουσίασαν	ενδοφθαλμίτιδα,	
ενώ	αυξημένη	ενδοφθάλμια	πίεση	κα	σχηματισμός	κα-

ταρράκτου	ήταν	συχνότερος	στην	ομάδα	της	τριαμσι-
νολόνης	(ομάδα	4)	(6).	

Παρόμοια	αποτελέσματα	στη	βελτίωση	της	οπτικής	
οξύτητας	με	τη	χρήση	ranibizumab,	αλλά	με	μικρότερο	
αριθμό	 περιστατικών	 και	 χρόνου	 παρακολούθησης	
αναφέρονται	και	σε	άλλες	μελέτες	(2,	10,	18).	

VEGF	Trap-Eye

Συνεχής	είναι	η	προσπάθεια	για	τη	βελτίωση	της	
απόδοσης	 των	 anti-VEGF	 παραγόντων	 στην	 αντιμε-
τώπιση	του	διαβητικού	οιδήματος	της	ωχράς.	Το	VEGF	
Trap-Eye	είναι	μία	διαλυτή	πρωτεΐνη,	που	δημιουργή-
θηκε	τεχνητά	από	τη	συνένωση	εξωκυττάριων	τμημά-
των	των	VEGF	υποδοχέων	1	και	2	με	το	Fc	τμήμα	της	
ανθρώπινης	 ανοσοσφαιρίνης	 IgG1.	 Αποτελείται	 καθ’	
ολοκληρία	από	αλληλουχίες	ανθρώπινων	αμινοξέων,	
με	 αποτέλεσμα	 την	 μείωση	 των	 πιθανών	 ανοσολο-
γικών	 αντιδράσεων,	 τουλάχιστον	 θεωρητικά.	 Όμοια	
με	το	 ranibizumab	και	το	bevacizumab,	το	VEGF	Trap-
Eye	δεσμεύει	όλες	τις	 ισομορφές	των	VEGF	παραγό-
ντων.	Το	πρόσθετο	πλεονέκτημα	είναι	το	γεγονός	της	
μεγάλης	 δεσμευτικής	 ικανότητας	 με	 τους	 υποδοχείς	
VEGF	 (σταθερά	σύνδεσης	0,5	pM	Kd),	που	είναι	πολύ	
μεγαλύτερη	από	την	αντίστοιχη	των	ranibizumab	και	
bevacizumab.	Η	μεγαλύτερη	δυνατότητα	σύνδεσης	συ-
νεπάγεται	 καλύτερα	 αποτελέσματα	 σε	 χαμηλές	 συ-
γκεντρώσεις	και	μεγαλύτερη	διάρκεια	δράσης.	Η	μεγα-
λύτερη	διάρκεια	δράσης	είναι	πολύ	σημαντική	σε	χρό-
νιες	νόσους	όπως	ο	σακχαρώδης	διαβήτης,	όπου	το	
μηνιαίο	ενδοβόλβιο	πρωτόκολλο	χορήγησης	των	μέχρι	
σήμερα	διαθέσιμων	anti-VEGF	παραγόντων,	μπορεί	να	
είναι	δύσκολα	εφαρμόσιμο.	Το	ζήτημα	της	ασφάλειας,	
λόγω	 των	 πιθανών	 συστηματικών	 επιπλοκών	 των	
anti-VEGF	παραγόντων,	όπως	έμφραγμα	μυοκαρδίου,	
εγκεφαλικά	αγγειακά	επεισόδια	και	υπέρταση,	απαι-
τούν	περισσότερη	έρευνα,	παρά	τα	μέχρι	τούδε	καλά	
αποτελέσματα	(11).	

Μία	πρώτη	δημοσίευση	το	2009,	αναφέρει	τα	απο-
τελέσματα	 από	 τη	 χορήγηση	 εφ’	 άπαξ	 ενδοβόλβιας	
δόσης	4	mg	VEGF	Trap-Eye	σε	5	ασθενείς	με	διαβητικό	
οίδημα	ωχράς	με	περίοδο	παρακολούθησης	6	εβδομά-
δων.	Οι	ασθενείς	παρουσίασαν	 μείωση	 του	πάχους	
του	κεντρικού	βοθρίου	και	αύξηση	της	οπτικής	οξύτη-
τας	αλλά	όχι	σε	επίπεδα	στατιστικώς	σημαντικά	(19).	

ΘΕΡΑΠΕΙΑ PDR ΜΕ ANTI-VEGF ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Εν	 αντιθέσει	 με	 το	 διαβητικό	 οίδημα	 της	 ωχράς,	
η	 έρευνα	 για	 τη	 χρήση	 anti-VEGF	 παραγόντων	 στην	
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αντιμετώπιση	της	παραγωγικής	διαβητικής	αμφιβλη-
στροειδοπάθειας	είναι	σχετικά	περιορισμένη.	Παρά	το	
σχετικά	μικρό	αριθμό	των	περιστατικών	και	την	πε-
ριορισμένη	διάρκεια	παρακολούθησης,	αρκετές	μελέτες	
έδωσαν	 ενθαρρυντικά	αποτελέσματα	από	 τη	 δράση	
των	εν	λόγω	παραγόντων	κυρίως	σε	συνδυασμό	με	
παναμφιβληστροειδική	φωτοπηξία	(10).	

Ηδη	από	το	2006	οι	Avery	et	al	δημοσίευσαν	ανα-
δρομική	 μελέτη	 44	ασθενών	με	παραγωγική	 διαβητική	
αμφιβληστροειδοπάθεια,	που	 έλαβαν	αγωγή	 με	 ενδο-
βόλβιο	bevacizumab.	Σε	όλα	τα	περιστατικά	παρατηρή-
θηκε	πλήρης	ή	μερική	υποστροφή	των	εξιδρωμάτων	της	
νεοαγγείωσης	 στη	 φλουοροαγγειογραφία,	 που	 πραγ-
ματοποιήθηκε	1	εβδομάδα	μετά	την	ένεση.	Πλήρης	υπο-
στροφή	παρατηρήθηκε	στο	73%	των	περιστατικών	(10).	

Παρόμοια	μελέτη	το	2009,	συνέκρινε	ασθενείς	που	
έλαβαν	bevacizumab	1,25	mg/0.05	ml	πριν	από	παναμ-
φιβληστροειδική	φωτοπηξία	(PRP)	και	ασθενείς	που	έλα-
βαν	μόνο	PRP.	Οι	παράμετροι	που	μετρήθηκαν	ήσαν	η	
πλήρως	 διορθούμενη	 οπτική	 οξύτητα	 και	 το	 κεντρικό	
πάχος	της	ωχράς.	Η	πλήρως	διορθούμενη	οπτική	οξύ-
τητα	ευρέθηκε	σημαντικά	χειρότερη	στην	ομάδα	της	PRP	
από	την	αρχική,	μετά	από	πάροδο	3	μηνών,	ενώ	στην	
ομάδα	bevacizumab	και	PRP	παρέμεινε	αμετάβλητη.	Το	
κεντρικό	πάχος	της	ωχράς	παρέμεινε	αμετάβλητο	στην	
ομάδα	της	PRP	μονοθεραπείας,	ενώ	ήταν	σημαντικά	μει-
ωμένο	στην	ομάδα	bevacizumab	και	PRP.	Στους	ασθενείς	
που	εμφάνιζαν	επιπροσθέτως	διαβητικό	οίδημα	ωχράς	
τα	 αποτελέσματα	 ήταν	 χειρότερα.	 Η	 οπτική	 οξύτητα	
δεν	βελτιώθηκε	σε	καμία	ομάδα.	Το	κεντρικό	πάχος	της	
ωχράς	μειώθηκε	μόνο	στην	ομάδα	bevacizumab	και	PRP	
ενώ	παρέμεινε	αμετάβλητο	στην	ομάδα	της	PRP	μονο-
θεραπείας.	 Επίσης	αναφέρεται	ότι	το	ποσοστό	ασθε-
νών	που	 εμφάνισαν	 ενδοϋαλοειδική	 αιμορραγία	 ήταν	
σημαντικά	μικρότερο	στην	ομάδα	bevacizumab	και	PRP	
συγκριτικά	με	την	ομάδα	PRP	μονοθεραπείας	(20).	

Άλλη	μελέτη	του	2009	συνέκρινε	40	ασθενείς	με	PDR	
και	 ενδοϋαλοειδική	 και	 PRP.	 Η	 μετεγχειρητική	 παρα-
κολούθηση	ήταν	12	μήνες.	Δεύτερη	ένεση	bevacizumab	
χορηγήθηκε	 μετά	 από	 4-6	 εβδομάδες	 σε	 9	 ασθενείς.	
Αν	η	ενδοϋαλοειδική	αιμορραγία	παρέμενε	πέρα	από	
12	 εβδομάδες,	 εγένετο	 υαλοειδεκτομή.	 Η	 υποστροφή	
της	 ενδοϋαλοειδικής	 αιμορραγίας	 έγινε	 σε	 11,9	 εβδο-
μάδες	στην	ομάδα	του	bevacizumab	και	σε	18,1	εβδο-
μάδες	 στην	 ομάδα	 σύγκρισης.	 Στο	 10%	 της	 ομάδος	
bevacizumab	 απαιτήθηκε	 υαλοειδεκτομή,	 έναντι	 45%	
της	ομάδος	σύγκρισης	(21).	

Η	χρήση	ενδοβόλβιας	ένεσης	ranibizumab	1	εβδομά-
δα	πριν	από	υαλοειδεκτομή	φαίνεται	ότι	δρα	αποτρε-

πτικά	στην	εμφάνιση	πρώιμης	μετεγχειρητικής	αιμορ-
ραγίας	στους	διαβητικούς	ασθενείς	(22).	

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι	 αλλοιώσεις	 του	 τοιχώματος	 των	 τριχοειδών	
λόγω	του	διαβήτου	οδηγούν	στην	διαρροή	υγρού	και	
μεγαλομοριακών	 ενώσεων	 στο	 μεσοκυττάριο	 χώρο	
του	 αμφιβληστροειδούς	 με	 αποτέλεσμα,	 όταν	 τούτο	
συμβαίνει	 στο	 κέντρο	 του	 οπισθίου	πόλου,	 τη	 δημι-
ουργία	του	διαβητικού	οιδήματος	της	ωχράς.	Οι	αλ-
λοιώσεις	του	τοιχώματος	των	τριχοειδών	σε	συνδυα-
σμό	με	ρεολογικές	μεταβολές	δημιουργούν	απόφραξη	
των	τριχοειδών	και	ισχαιμία	του	αμφιβληστροειδούς.	
Λόγω	της	ισχαιμίας	εκλύονται	αγγειοκινητικοί	αυξητι-
κοί	παράγοντες	οι	οποίοι	προάγουν	τη	νεοαγγείωση.	
Τα	κύρια	αίτια	της	μείωσης	της	οπτικής	οξύτητας	στη	
διαβητική	 αμφιβληστροειδοπάθεια	 είναι	 το	 διαβητικό	
οίδημα	της	ωχράς	και	οι	επιπλοκές	της	νεοαγγείωσης.	
Ακόμα	και	σήμερα	για	την	αντιμετώπιση	του	οιδήμα-
τος	της	ωχράς	και	της	παραγωγικής	αμφιβληστροει-
δοπάθειας	ισχύουν	οι	θεραπευτικοί	κανόνες	της	Early	
Treatment	 for	 Diabetic	 Retinopathy	 Study	 (ETDRS),	 της	
δεκαετίας	1980	–	1990,	ήτοι	εστιακό	laser	ή	laser	δίκην	
δικτύου	για	το	διαβητικό	οίδημα	ωχράς	και	παναμφι-
βληστροειδική	φωτοπηξία	για	την	παραγωγική	αμφι-
βληστροειδοπάθεια.	Επίσης	υαλοειδεκτομή,	στις	περι-
πτώσεις	 εμμένουσας	 ενδοϋαλοειδικής	 αιμορραγίας	 ή	
ελκτικής	αποκόλλησης	του	αμφιβληστροειδούς.

Η	 ανακάλυψη	 του	 ρόλου	 των	 VEGF	 παραγόντων	
στην	προαγωγή	της	νεοαγγείωσης	και	τα	θετικά	απο-
τελέσματα	από	τη	χρήση	αντι-VEGF	σκευασμάτων	σε	
άλλες	 περιπτώσεις	 νεοαγγείωσης,	 όπως	 της	 υγρού	
τύπου	ηλικιακής	εκφύλισης	της	ωχράς,	οδήγησαν	στη	
μελέτη	των	σκευασμάτων	αυτών	σαν	αιτιολογική	θε-
ραπεία	τόσο	στο	διαβητικό	οίδημα	της	ωχράς,	όσο	και	
στην	 παραγωγική	 αμφιβληστροειδοπάθεια.	 Από	 τα	
μέχρι	τούδε	αποτελέσματα	της	χρήσης,	είναι	εμφανές	
ότι	επιτυγχάνεται	παροδική	μείωση	του	οιδήματος	της	
ωχράς,	 βελτίωση	 της	 οπτικής	 οξύτητος,	 υποστροφή	
της	 νεοαγγείωσης	 και	 επιτάχυνση	 της	 απορρόφησης	
της	ενδοϋαλοειδικής	αιμορραγίας.	Επίσης	φαίνεται	ότι	
η	ανταπόκριση	στους	αντι-VEGF	παράγοντες	είναι	κα-
λύτερη	όταν	αυτοί	στρέφονται	έναντι	όλων	των	ισο-
μορφών	 του	VEGF-Α.	Μειονέκτημα	 των	 υφιστάμενων	
αντι-VEGF	παραγόντων	 είναι	 η	 ενδοβόλβια	χορήγησή	
τους	και	το	γεγονός	ότι	η	δράση	τους	διαρκεί	για	πε-
ρίπου	 τέσσερις	 εβδομάδες,	 μετά	 την	παρέλευση	 των	
οποίων	απαιτείται	επανάληψη	της	δόσεως	για	τη	δια-
τήρηση	των	αποτελεσμάτων.

Τι	νεότερο	στην	αντιμετώπιση	οφθαλμολογικών	επιπλοκών	του	σακχαρώδη	διαβήτη
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Η	 μελλοντική	 σύνθεση	 νέων	 αντι-VEGF	 παραγό-
ντων	 με	 μεγαλύτερη	 δεσμευτική	 ικανότητα	 στους	
VEGF-A	 υποδοχείς,	 διαφορετικό	 τρόπο	 χορήγησης	
και	μεγαλύτερη	διάρκεια	ζωής,	πέρα	από	τα	καλύτε-
ρα	 αποτελέσματα,	 θα	 τροποποιούσε	 το	 δοσολογικό	
σχήμα	προς	όφελος	τόσο	των	ασθενών	όσο	και	των	
θεραπευτικών	ιδρυμάτων.

Η	ενδοβόλβια	χρήση	κορτικοστεροειδών	έχει	απο-
δειχθεί	 αποτελεσματική	 στην	 αντιμετώπιση	 του	 δι-
αβητικού	 οιδήματος	 της	 ωχράς	 και	 επιπροσθέτως	
εφ	 άπαξ	 χορήγηση	 καλύπτει	 για	 αρκετούς	 μήνες	
τον	ασθενή.	Το	υψηλό	όμως	ποσοστό	παρενεργειών	
όπως	η	δημιουργία	καταρράκτου	και	η	αύξηση	της	εν-
δοφθάλμιας	πίεσης,	πρέπει	να	λαμβάνεται	υπ’	όψιν	
στην	επιλογή	αυτής	της	θεραπευτικής	προσέγγισης.
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SUMMARY

PSARRA A. Host parameters in HIV suppression: New data. A HIV patient is considered as elite controller or elite 
suppressor if he maintains undetectable viral load, ie viral load less than 50 copies/ml. Elite controllers are demographi-
cally heterogeneous with diverse racial backgrounds and modes of HIV transmission, though genetic studies demonstrate 
an overrepresentation of protective HLA alleles (HLA-B57, HLA-B27). One of the most important factors of HIV replication 
suppression is CD8+ T lymphocytes response with polyfunctionality, replication potential and suppressive activity as their 
main favorable parameters. It was also noted that elite controllers maintain a population of polyfunctional, long-lived 
memory HIV specific CD4 T cells with high antigen sensitivity. In addition HIV specific CD4 and CD8 T cells are localized 
in the gut mucosa. Finally elite controllers NK cells have a special phenotype characterized by enhanced functionality, that 
seems to resist anergy, observed in progressive disease. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 404-407, 2012.

Key words: elite controllers, HIV infection, histocompatibility antigens

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ως elite controller ή elite suppressor ορίζεται ο ασθενής, ο οποίος διατηρεί μη ανιχνεύσιμα επίπεδα ιικού φορτίου, 
δηλ. χαμηλότερα από 50 copies/ml. Οι elite controllers είναι δημογραφικά ετερογενής ομάδα ποικίλης εθνικής 
προέλευσης και με ποικίλους τρόπους μετάδοσης του HIV, αν και οι γενετικές μελέτες έδειξαν υψηλή συχνότητα 
προστατευτικών αλληλίων HLA (HLA-B57, HLA-B27). Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες καταστολής 
του πολλαπλασιασμού του HIV είναι η απάντηση των CD8+ T λεμφοκυττάρων, με κύριες ευνοϊκές παραμέτρους 
την πολυλειτουργικότητα, το δυναμικό πολλαπλασιασμού τους και την κατασταλτική τους ικανότητα. Παρα-
τηρήθηκε επίσης ότι οι elite controllers διατηρούν πληθυσμό πολυλειτουργικών μακρόβιων μνημονικών CD4+ 
λεμφοκυττάρων ειδικών για τον HIV με καλύτερη ικανότητα απάντησης σε μικρή ποσότητα αντιγόνου. Επιπρό-
σθετα, ο εντοπισμός των CD8+ και CD4+ ειδικών για τον HIV κυττάρων φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και 
πιο συγκεκριμένα το μέγεθος και η ποιότητα των ειδικών για τον HIV απαντήσεων των Τ λεμφοκυττάρων του 
γαστρεντερικού βλεννογόνου φαίνεται να συσχετίζονται θετικά με την κατάσταση των controllers. Επιπλέον, τα 
ΝΚ κύτταρα των controllers δείχνουν ένα ξεχωριστό φαινότυπο, που χαρακτηρίζεται από ενισχυμένη λειτουρ-
γικότητα και φαίνεται να αντιστέκεται στην ανεργία (anergy), που παρατηρείται στους ασθενείς με προοδευτική 
νόσο. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 404-407, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: elite controllers, HIV λοίμωξη, αντιγόνα ιστοσυμβατότητας

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περισσότερο	από	 10	χρόνια	μετά	την	 έναρξη	της	
επιδημίας	του	AIDS	κατέστη	σαφές	ότι	υπάρχει	ομά-
δα	HIV+	ασθενών,	των	οποίων	η	νόσος	δεν	εξελίσσε-
ται	για	μακρύ	χρονικό	διάστημα.	Τα	άτομα	αυτά,	που	
ονομάσθηκαν	 τότε	 “long	 term	 non	 progressors”	 (LTNP),	
καθορίζονταν	από	την	έλλειψη	συμπτωμάτων	σχετι-
ζόμενων	με	τον	HIV	και	από	υψηλό	απόλυτο	αριθμό	
CD4+	λεμφοκυττάρων,	που	παρέμενε	σταθερός	επί	7	
έτη	τουλάχιστον.	Δυστυχώς	αρκετά	άτομα	από	αυτά	
στη	συνέχεια	προχώρησαν	προς	AIDS	(1).

Όταν	κατέστη	δυνατή	η	μέτρηση	του	ιικού	φορτίου	
του	αίματος	 έγινε	σαφές	 ότι	 μικρό	ποσοστό	αυτών	
των	ασθενών	έχουν	την	ικανότητα	να	διατηρούν	μα-
κροχρόνια	καταστολή	του	ιού	σε	μη	ανιχνεύσιμα	ή	σχε-
δόν	μη	ανιχνεύσιμα	επίπεδα.	Αυτοί	οι	“HIV	controllers”	
αποτελούν	 μια	 υποομάδα	 των	 HIV+	 ασθενών,	 που	
μπορούν	να	καταστέλλουν	τον	πολλαπλασιασμό	του	
HIV	χωρίς	φάρμακα.	Περίπου	1	στους	300	HIV+	ασθε-
νείς	είναι	HIV	controller	(1).	

Ως	HIV	controller	ορίζεται	ο	ασθενής,	ο	οποίος	δεν	
ευρίσκεται	σε	αντιρετροϊκή	θεραπεία,	έχει	μολυνθεί	με	
τον	HIV	πριν	τουλάχιστον	1	έτος,	και	διατηρεί	σταθε-
ρά	ιικό	φορτίο	λιγότερο	από	2000	copies/ml.	Ως	elite	
controller	ή	elite	suppressor	ορίζεται	ο	ασθενής,	ο	οποί-
ος	διατηρεί	μη	ανιχνεύσιμα	επίπεδα	ιικού	φορτίου,	δηλ.	
χαμηλότερα	από	50	copies/ml.	Οι	elite	controllers	είναι	
δημογραφικά	ετερογενής	ομάδα	ποικίλης	εθνικής	προ-
έλευσης	και	με	ποικίλους	τρόπους	μετάδοσης	του	HIV,	
αν	και	οι	γενετικές	μελέτες	έδειξαν	υψηλή	συχνότητα	
προστατευτικών	αλληλίων	HLA	(HLA-B57,	HLA-B27).	Οι	
elite	controllers	παρουσιάζουν	τυπικά	υψηλό	απόλυτο	
αριθμό	CD4+	λεμφοκυττάρων,	σταθερή	διαδρομή	CD4+	
κυττάρων,	και	καλύτερη	κλινική	εξέλιξη	σε	σύγκριση	με	
τους	υπόλοιπους	ασθενείς,	αλλά	ορισμένοι	ασθενείς	
τελικά	μπορεί	να	παρουσιάσουν	εξελισσόμενη	νόσο	με	
απώλεια	του	 ιικού	ελέγχου	και	ελάττωση	των	CD4+	
λεμφοκυττάρων	(2).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥ

Τι	οδηγεί	σε	elite	control	της	HIV	λοίμωξης;	Μακρο-
χρόνια	παρακολούθηση	ασθενών,	που	έχουν	μολυνθεί	
με	ελαττωματικό	ιό	έδειξε	ότι	αυτού	του	είδους	η	λοί-
μωξη	δεν	αρκεί	για	να	οδηγήσει	σε	κατάσταση	elite,	αν	
και	οι	περισσότεροι	ασθενείς	που	μολύνθηκαν	με	εξα-
σθενημένο	 ιό	 έγιναν	LTNP	και	πολύ	λιγότεροι	 έγιναν	
elite	controllers.	Αν	και	δεν	έχει	απομονωθεί	από	τους	
elite	 controllers	 πολύ	 ελαττωματικός	 ιός,	 τα	 γονίδια	

gag,	pol	και	env	των	ιών	που	απομονώθηκαν,	φάνηκε	
να	 υποστηρίζουν	 λιγότερο	 αποτελεσματικό	 τον	 ιικό	
πολλαπλασιασμό,	όταν	κλωνοποιηθούν	σε	ένα	σκελε-
τό	«ουδέτερου»	HIV	(3).	Έτσι	οι	συνολικές	ανεπάρκειες	
μπορεί	να	προκαλέσουν	σημαντική	ελάττωση	της	πολ-
λαπλασιαστικής	ικανότητας	του	ιού	που	προέρχεται	
από	elite	 controllers	σε	σχέση	με	αυτόν	που	προέρ-
χεται	από	άτομα	με	 εξελισσόμενη	νόσο.	Η	αιτία	ή	 η	
προέλευση	αυτής	της	ελαττωμένης	ικανότητας	παρα-
μένει	άγνωστη	αλλά	μπορεί	να	είναι	ένας	συνδυασμός	
οξείας	λοίμωξης	με	εξασθενημένο	στέλεχος	του	ιού	και	
συσσώρευσης	 μεταλλάξεων	 διαφυγής	 στη	 συνέχεια,	
που	καθιστούν	τον	ιό	ακόμη	πιο	εξασθενημένο.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ – ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Έχει	δειχθεί	ότι	το	HLA-B57	αλλήλιο	ευρίσκεται	σε	
σημαντικά	αυξημένη	συχνότητα	στους	elite	controllers	
σε	σύγκριση	τόσο	με	το	γενικό	πληθυσμό	όσο	και	με	
τους	ασθενείς	με	εξελισσόμενη	νόσο.	Το	HLA-B57	και	
σε	μικρότερο	βαθμό	το	HLA-B27	υπερεκπροσωπούνται	
τόσο	σε	όλα	τα	cohorts	των	elite	controllers	όσο	και	σε	
πολλές	μελέτες	του	γονιδιώματος.	Σε	πρόσφατη	μελέ-
τη	που	περιέλαβε	πάνω	από	1000	HIV+	ασθενείς	χω-
ρίς	θεραπεία	και	με	ιικό	φορτίο	<2000	copies/ml	όλοι	
οι	πολυμορφισμοί	ενός	νουκλεοτιδίου	(single	nucleotide	
polymorphism	–	SNP)	που	σχετίζονταν	με	προστασία	
εντοπίσθηκαν	μέσα	στο	Μείζον	Σύστημα	 Ιστοσυμβα-
τότητας	(Major	Hostocompatibility	Complex	–	MHC).	Τα	
HLA-B57	και	HLA-B27	συμπεριλαμβάνονται	μεταξύ	των	
πέντε	HLA	(Human	Leucocyte	Antigens)	αλληλίων,	που	
βρέθηκαν	να	δρουν	προστατευτικά.	Είναι	ενδιαφέρον	
δε	να	σημειωθεί	ότι	τα	αμινοξέα	στις	θέσεις	67,	70	και	
97	 του	 HLA	 μορίου	 βρέθηκαν	 να	 συσχετίζονται	 πε-
ρισσότερο	με	την	προστασία	από	οποιοδήποτε	SNP	ή	
οποιοδήποτε	αλλήλιο	HLA.	Και	τα	τρία	αυτά	αμινοξέα	
εντοπίζονται	στη	θήκη	του	HLA	όπου	συνδέεται	το	πε-
πτίδιο,	υποδηλώνοντας	ότι	καθορίζουν	ποια	HIV	πε-
πτίδια	θα	παρουσιασθούν	στα	CD8+	T	λεμφοκύτταρα	
από	τα	μολυσμένα	κύτταρα	(4).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ – ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένας	 από	 τους	 πλέον	 σημαντικούς	 παράγοντες	
καταστολής	 του	πολλαπλασιασμού	 του	HIV	 είναι	 η	
απάντηση	των	CD8+	T	λεμφοκυττάρων.	Μελετώντας	
την	απάντηση	των	controllers,	αλλά	και	αυτών	που	
διατηρούν	 βραδεία	 εξέλιξη	 της	 λοίμωξης	φάνηκε	 ότι	
δεν	έχει	σημασία	η	συχνότητα,	το	εύρος	ή	ο	φαινό-
τυπος	(όσον	αφορά	τους	δείκτες	διαφοροποίησης	και	
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ενεργοποίησης)	των	ειδικών	για	τον	HIV	CD8+	T	λεμ-
φοκυττάρων,	αλλά	ποιοτικές	παράμετροι	 της	απά-
ντησης	 των	 CD8+	 T	 λεμφοκυττάρων.	 Αυτές	 οι	 πα-
ράμετροι	 φαίνεται	 να	 περιλαμβάνουν	 την	 πολυλει-
τουργικότητα	των	CD8+	T	λεμφοκυττάρων	 (δηλ.	την	
ικανότητα	παραγωγής	 ταυτόχρονα	ποικίλων	 αντιι-
κών	παραγόντων	–	χημειοκινών,	κυτταροκινών,	απο-
κοκκίωσης),	το	δυναμικό	του	πολλαπλασιασμού	τους,	
και	την	κατασταλτική	τους	ικανότητα	(4).	H	απάλει-
ψη	 των	 μολυσμένων	 CD4+	 Τ	 λεμφοκυττάρων	 μέσω	
εξωκύττωσης	των	κοκκίων	από	τα	πολλαπλασιασμέ-
να	ειδικά	για	τον	HIV	CD8+	T	λεμφοκύτταρα	είναι	η	
λειτουργία	που	διακρίνει	τα	κύτταρα	των	LNTP	από	
αυτά	των	ατόμων	με	εξελισσόμενη	νόσο	(5).	Όλες	δε	
οι	παράμετροι	αυτές	εξαρτώνται	από	την	ευαισθησία	
του	αντιγόνου	(Ag),	δηλ.	τη	συγκέντρωση	του	Ag	(p24)	
που	απαιτείται	για	το	50%	της	μέγιστης	λειτουργικής	
απάντησης	του	T	λεμφοκυττάρου,	και	τη	χημική	απλη-
στία	(avidity)	του	υποδοχέα	του	Τ	λεμφοκυττάρου	για	
το	αντιγόνο	(TCR),	που	μάλιστα	στους	elite	controllers	
φαίνεται	να	αφορά	κύρια	τα	CD4+	T	λεμφοκύτταρα.	
Η	ευαισθησία	του	Ag	είναι	μια	σύνθετη	παράμετρος,	
αποτέλεσμα	των	αλληλεπιδράσεων	TCR-MHC,	της	με-
τάδοσης	μηνύματος	από	τους	συνυποδοχείς	και	του	
κυτταροκινικού	περιβάλλοντος.	Η	υψηλή	χημική	απλη-
στία	του	TCR	παρέχει	στα	Τ	κύτταρα	υψηλή	αντιική	
αποτελεσματικότητα	(6).

Παρατηρήθηκε	λοιπόν	ότι	οι	elite	controllers	διατη-
ρούν	πληθυσμό	πολυλειτουργικών	μακρόβιων	μνημο-
νικών	CD4+	 λεμφοκυττάρων	 ειδικών	για	 τον	HIV	 με	
καλύτερη	 ικανότητα	 απάντησης	 σε	 μικρή	 ποσότητα	
αντιγόνου.	Αυτή	η	ικανότητα	των	ειδικών	για	τον	HIV	
CD4+	λεμφοκυττάρων	στους	elite	controllers	να	απα-
ντούν	σε	 ελάχιστες	ποσότητες	Ag	μπορεί	 να	συνει-
σφέρει	σε	ισχυρότερες	απαντήσεις	σε	σχέση	με	τους	
ασθενείς	υπό	ARΤ	(AntiRetroviral	Therapy).	Πρόσφατες	
μελέτες	επικεντρώνονται	στη	σημασία	της	αυξημένης	
παραγωγής	 IL-21	από	τα	ειδικά	για	τον	HIV	CD4+	T	
λεμφοκύτταρα	στους	elite	controllers	σε	σχέση	με	τους	
ασθενείς	 υπό	 ART.	 Βρέθηκε	 ότι	 η	 IL-21	 αυξάνει	 την	
περφορίνη,	τα	κοκκιοένζυμα	(granzymes)	και	το	δείκτη	
αποκοκκίωσης	CD107	στα	ειδικά	για	τον	HIV	CD8+	T	
λεμφοκύτταρα	και	την	ικανότητά	τους	να	καταστέλ-
λουν	τον	ιικό	πολλαπλασιασμό	in	vitro	(7).

Επιπρόσθετα	 ο	 εντοπισμός	 των	 CD8+	 και	 CD4+	
ειδικών	για	τον	HIV	κυττάρων	φαίνεται	να	παίζει	ση-
μαντικό	ρόλο	και	πιο	συγκεκριμένα	το	μέγεθος	και	η	
ποιότητα	των	ειδικών	για	τον	HIV	απαντήσεων	των	
Τ	 λεμφοκυττάρων	 του	 γαστρεντερικού	 βλεννογόνου	

φαίνεται	να	συσχετίζονται	θετικά	με	την	κατάσταση	
των	controllers.	Οι	απαντήσεις	των	Τ	λεμφοκυττάρων	
στη	σωστή	θέση	και	τη	σωστή	χρονική	στιγμή	δηλ.	στο	
γαστρεντερικό	σύστημα	κατά	τη	χρόνια	λοίμωξη,	και	
πιθανά	επίσης	στη	διάρκεια	της	οξείας	λοίμωξης	μπο-
ρεί	να	αποτελούν	ένα	σημαντικό	συστατικό	του	ελέγ-
χου	του	HIV	(8).	

Πρέπει	εξ	άλλου	να	σημειωθεί,	ο	σημαντικός	ρόλος	
των	Th17	κυττάρων	του	γαστρεντερικού	συστήματος	
στον	αρχικό	ταχύ	έλεγχο	της	φλεγμονώδους	αντίδρα-
σης	στην	HIV	λοίμωξη	αλλά	και	στον	περιορισμό	της	
ενεργοποίησης	 του	ανοσιακού	συστήματος.	Ο	λόγος	
των	Th17/Tregs	στους	elite	controllers	βρέθηκε	5	έως	10	
φορές	μεγαλύτερος,	παρά	στους	ασθενείς	με	προο-
δευτική	νόσο,	δείχνοντας	τη	σημασία	του	συνδυασμού	
αυτών	των	δύο	υποπληθυσμών	των	Τ	λεμφοκυττά-
ρων	στον	έλεγχο	του	ιικού	πολλαπλασιασμού	(9).	

Όσον	 αφορά	 τα	 ΝΚ	 κύτταρα,	 μεγάλες	 γενετικές	
μελέτες	έχουν	συνδέσει	 ειδικούς	συνδυασμούς	υπο-
δοχέων	των	ΝΚ	κυττάρων	και	HLA	με	την	έκβαση	της	
HIV	λοίμωξης,	 ενέχοντας	σημαντικά	τα	ΝΚ	κύτταρα	
στον	έλεγχο	του	ιού.	Τα	ΝΚ	κύτταρα	των	controllers	
δείχνουν	ένα	ξεχωριστό	φαινότυπο,	που	χαρακτηρί-
ζεται	από	ενισχυμένη	λειτουργικότητα	και	φαίνεται	να	
αντιστέκεται	στην	ανεργία,	που	παρατηρείται	στους	
ασθενείς	με	προοδευτική	νόσο.	Τα	μη	εξουδετερωτικά	
ADCC	 (antibody	 dependent	 cellular	 cytotoxicity)	 αντι-
σώματα	 είναι	 εμπλουτισμένα	 στους	 controllers,	 πα-
ρέχοντάς	τους	πιθανά	την	ειδικότητα	να	διατηρούν	
μακρόχρονο	έλεγχο	του	ιικού	πολλαπλασιασμού	(10).

Τα	χαρακτηριστικά	των	controllers	και	elite	controllers	
μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	στο	σχεδιασμό	εμβολίων,	
που	θα	οδηγήσουν	πιθανά	στον	έλεγχο	του	ιικού	πολ-
λαπλασιασμού	στους	HIV+	ασθενείς.
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SUMMARY

KITSIOU V. ATP measurement and differential diagnosis of infection-rejection in transplantation. Solid organ 
transplantation is used for the treatment of the end stage organic failure. Most of these transplant recipients will remain 
on immunosuppressive drugs for the remainder of their lives to prevent rejection episodes. Controlled doses of these 
drugs are required to prevent over-medication, which may leave the patient susceptible to opportunistic infection and 
drug toxicity effects, or under-dosing, which may lead to shortened graft survival because of rejection episodes. The 
Cylex assay measures the ability of T-helper lymphocytes to respond to mitogenic stimulation by phytohemagglutinin 
(PHA) in vitro by quantifying the amount of ATP produced in CD4+ T cells following stimulation. As a measure of im-
mune function, Cylex was not designed as a diagnostic tool for rejection or as a replacement for biopsy but to give 
an independent measure of the strength, or weakness, of a patient’s immune system. By providing a standardized and 
objective measure of a patient’s immune response, ATP measurement can guide therapy decisions to better individualize 
and minimize immunosuppressant regimens such that a patient’s risk for complications is greatly reduced. Nosokomiaka 
Chronika, 74, Supplement Β΄, 408-413, 2012.

Key words:	transplantation,	immunosuppressive	drugs,	rejection,	infection,	ATP	measurement

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μεταμόσχευση θεωρείται η θεραπεία επιλογής για τη αντιμετώπιση ασθενών με κάθε είδους τελικού σταδίου 
οργανική ανεπάρκεια. Οι περισσότεροι από τους λήπτες, για την αποφυγή απόρριψης του μοσχεύματος, λαμβά-
νουν ανοσοκατασταλτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής τους. Η ρύθμιση της δοσολογίας των φαρμάκων ανο-
σοκαταστολής γίνεται με τακτική παρακολούθηση του μεταμοσχευμένου ασθενούς και με τη χρήση εμπειρικών 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα οποία όμως ενέχουν τον κίνδυνο είτε αυξημένης ανοσοκαταστολής, που οδηγεί 
σε ευκαιριακές λοιμώξεις, φαρμακευτική τοξικότητα, καρκίνους ή αγγειακές παθήσεις, είτε υποανοσοκαταστολής, 
που οδηγεί σε μείωση της επιβίωσης του μοσχεύματος. Η μέτρηση του ATP με τη μέθοδο Cylex αποτελεί μια 
τεχνική που εκτιμά τη συνολική ανοσιακή απάντηση σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. 
Συγκεκριμένα μετρά την ικανότητα των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων να απαντούν σε μιτογονικό ερεθισμό 
με φυτοαιματογλουτινίνη (PHA) υπολογίζοντας το ποσό του ATP που παράγεται από τα κύτταρα αυτά. Δεν 
σχεδιάστηκε για τη διάγνωση της απόρριψης ούτε για να αντικαταστήσει τη βιοψία, αλλά για να παρέχει έναν 
ανεξάρτητο τρόπο μέτρησης της δυναμικής του ανοσιακού συστήματος. Παρέχοντας έναν τυποποιημένο και 
αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης της ανοσιακής απάντησης του ασθενούς, η δοκιμασία αυτή μπορεί να καθοδη-
γήσει τους θεραπευτικούς χειρισμούς σε πιο εξατομικευμένα σχήματα, να βοηθήσει στη χρήση της σωστής ανο-
σοκατασταλτικής αγωγής/δοσολογίας και να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου επιπλοκών. Νοσοκομειακά 
Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 408-413, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: μεταμόσχευση, ανοσοκατασταλτικά, απόρριψη, λοίμωξη, μέτρηση ATP
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η	μεταμόσχευση	χρησιμοποιείται	τα	τελευταία	50	
χρόνια	για	τη	αντιμετώπιση	ασθενών	με	κάθε	είδους	
τελικού	 σταδίου	 οργανική	 ανεπάρκεια.	 Κάθε	 χρόνο	
γίνονται	 περίπου	 55.000	 μεταμοσχεύσεις	 συμπαγών	
οργάνων,	παγκοσμίως	(1).	Οι	περισσότεροι	από	τους	
λήπτες	υπολογίζεται	ότι	λαμβάνουν	ανοσοκατασταλ-
τική	αγωγή	για	το	υπόλοιπο	της	ζωή	τους.	

Πρωταρχικός	 σκοπός	 της	 ανοσοκατασταλτικής	
αγωγής	 είναι	 η	 διατήρηση	 μιας	 κατάστασης	 ισορρο-
πίας/ηρεμίας	 η	οποία	 ελαχιστοποιεί	 τον	κίνδυνο	της	
απόρριψης	ή	της	δυσλειτουργίας	του	αλλομοσχεύμα-
τος	επιτυγχάνοντας	ένα	βαθμό	ανοσοκαταστολής	που	
όμως	δεν	ευνοεί	την	εμφάνιση	παρενεργειών.	Η	ρύθ-
μιση	της	δοσολογίας	αυτών	των	φαρμάκων	γίνεται	με	
τακτική	παρακολούθηση	 του	 μεταμοσχευμένου	ασθε-
νούς	και	με	τη	χρήση	εμπειρικών	θεραπευτικών	πρω-
τοκόλλων,	 τα	 οποία	 όμως	 ενέχουν	 τον	 κίνδυνο	 είτε	
αυξημένης	ανοσοκαταστολής	που	οδηγεί	σε	ευκαιρια-
κές	λοιμώξεις	και	φαρμακευτική	τοξικότητα,	καρκίνους	
ή	αγγειακές	παθήσεις	είτε	υποανοσοκαταστολής	που	
οδηγεί	σε	μείωση	της	επιβίωσης	του	μοσχεύματος.

Τα	τελευταία	χρόνια	η	εισαγωγή	νεότερων	ανοσο-
κατασταλτικών	έδωσαν	νέα	ώθηση	στην	μεταμόσχευ-
ση.	Τα	ποσοστά	των	λοιμώξεων	μειώθηκαν	σημαντικά,	
καθώς	 τα	 φάρμακα	 αυτά	 δεν	 επηρεάζουν	 τις	 ανο-
σιακές	 απαντήσεις	 του	 λήπτη	 έναντι	 βακτηρίων	 και	
μυκήτων,	 ενώ	 ταυτόχρονα	 τα	 ποσοστά	 απόρριψης	
μειώθηκαν	δραστικά.	Επίσης	βελτιώσεις	στην	επιλογή	
του	ζεύγους	δότη-λήπτη,	στη	συντήρηση	των	μοσχευ-
μάτων,	στις	χειρουργικές	τεχνικές	και	στην	ανοσοκα-
ταστολή,	οδήγησαν	σε	αυξημένα	ποσοστά	επιβίωσης	
μοσχευμάτων	και	ληπτών.	Όμως,	παρά	τις	σημαντι-
κές	 αυτές	 βελτιώσεις,	 η	 ανάγκη	 της	 συνεχιζόμενης	
ανοσοκαταστολής	μετά	τη	μεταμόσχευση,	εξακολουθεί	
να	υφίσταται,	καθώς	το	«Ιερό	Δισκοπότηρο»	της	ανο-
σιακής	ανοχής	παραμένει	απατηλό	όνειρο.

Μια	από	τις	μεγαλύτερες	δυσκολίες	της	μείωσης	του	
επιπέδου	της	ανοσοκαταστολής	είναι	η	άμεση	αξιολό-
γηση	της	επίδρασης	της	μείωσης	αυτής	στο	ανοσιακό	
σύστημα	του	λήπτη.	Το	ανοσιακό	σύστημα	χαρακτηρί-
ζεται	από	τη	δυναμική	αλληλεπίδραση	θετικών	και	αρ-
νητικών	ρυθμιστικών	απαντήσεων	που	επηρεάζονται	
από	 την	 απόκριση	 του	 ασθενούς	 στα	φάρμακα,	 την	
υποκείμενη	κλινική	 κατάσταση,	 τη	δίαιτα,	 το	γενετικό	
υπόστρωμα,	το	φύλο,	την	ηλικία	και	το	είδος	του	μετα-
μοσχευμένου	οργάνου.	Οι	Hricik	&	Heeger	αναφέρουν	
ότι	η	ευρεία	εφαρμογή	της	ελαχιστοποίησης	των	ανο-
σοκατασταλτικών	φαρμάκων	δεν	μπορεί	να	επιτύχει	

χωρίς	 την	 ύπαρξη	 αξιόπιστου	 τρόπου	 αναγνώρισης	
και	παρακολούθησης	των	ασθενών	που	βρίσκονται	σε	
ανοσολογικό	κίνδυνο	(2).	Τέτοια	διαγνωστικά	εργαλεία	
είναι	οι	δοκιμασίες	που	αφορούν	παρακολούθηση	της	
συγκέντρωσης	των	ανοσοκατασταλτικών	ουσιών	στο	
αίμα	ή	το	πλάσμα,	οι	λειτουργικές	δοκιμασίες	οργάνων,	
ο	υπολογισμός	του	απόλυτου	αριθμού	των	λεμφοκυτ-
τάρων,	 καθώς	 και	 η	 ιστολογική	 αξιολόγηση	 βιοψιών	
του	αλλομοσχεύματος.

Η	 παρακολούθηση	 της	 θεραπευτικής	 δοσολογίας	
των	 ανοσοκατασταλτικών	 διενεργείται	 ανά	 τακτά	
χρονικά	διαστήματα	όπως	επιβάλλεται	από	τα	θερα-
πευτικά	πρωτόκολλα.	Όμως,	τα	επίπεδα	των	φαρμά-
κων	που	μετρώνται	στο	αίμα	δεν	συσχετίζονται	άμεσα	
με	τη	χορηγούμενη	δόση	εξαιτίας	των	εξατομικευμένων	
διαφορών	 στη	 φαρμακοκινητική	 του	 φαρμάκου,	 στο	
μεταβολισμό	του	ασθενούς,	καθώς	και	στη	μεθοδολο-
γία	 που	 χρησιμοποιείται	 για	 την	 ανίχνευσή	 τους	 (3).	
Επιπλέον,	τα	επίπεδα	των	χορηγούμενων	φαρμάκων	
που	 μετρώνται	 με	 τις	 υπάρχουσες	 τεχνικές	 δεν	 συ-
σχετίζονται	 με	 την	 αποτελεσματικότητά	 τους	 (4).	 Οι	
περισσότεροι	 ασθενείς	 σήμερα	 αντιμετωπίζονται	 με	
τη	 χρήση	 εμπειρικών	 φαρμακευτικών	 σχημάτων,	 τα	
οποία	τροποποιούνται	κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπεί-
ας.	 Σπάνια	 δε	 γίνεται	 μέτρηση	 των	 επιπέδων	 όλων	
των	χορηγούμενων	ανοσοκατασταλτικών	φαρμάκων.	
Συνήθως,	γίνεται	μέτρηση	της	κυκλοσπορίνης	και	του	
tacrolimus	(τα	οποία	είναι	αναστολείς	της	καλσινευρί-
νης	και	πρώτης	γραμμής	ανοσοκατασταλτικά)	και	μό-
λις	πρόσφατα	είναι	διαθέσιμη	η	τεχνική	μέτρησης	του	
sirolimus	(rapamysin)	που	δρα	ως	αναστολέας	της	IL-2.	Εξ	
άλλου,	το	2002	η	FDA	(U.S.	Food	and	Drug	Administration)	
ανακοίνωσε	ότι	 δεν	υπάρχουν	θεραπευτικά	 εύρη	 τι-
μών	στα	ανοσοκατασταλτικά	και	ότι	η	κύρια	αξία	της	
μέτρησης	 των	 επιπέδων	 των	 φαρμάκων	 συνίσταται	
στην	 αποφυγή	 τοξικών	 επιπέδων	 και	 στην	παρακο-
λούθηση	της	συμμόρφωσης	των	ασθενών	(5).

Όσον	αφορά	τις	λειτουργικές	δοκιμασίες	που	ελέγ-
χουν	τη	λειτουργία/δυσλειτουργία	του	αλλομοσχεύμα-
τος,	αυτές	εξαρτώνται	από	το	όργανο.	Έτσι,	ελέγχεται	
η	κρεατινίνη	για	τους	λήπτες	νεφρικών	μοσχευμάτων,	
η	 αλκαλική	 φωσφατάση	 ή	 αμινοτρανσφεράσες	 για	
τους	λήπτες	ηπατικών	μοσχευμάτων	και	η	αμυλάση	
ούρων	για	τους	λήπτες	παγκρεατικών	μοσχευμάτων.	
Παρέκκλιση	των	τιμών	του	βιοχημικού	ελέγχου	σε	σύ-
γκριση	με	τους	φυσιολογικούς	μάρτυρες,	υποδεικνύει	
βλάβη	 του	 μοσχεύματος	 και	 συνήθως	ακολουθεί	 βι-
οψία,	αν	αυτή	είναι	δυνατή.	Όμως,	είναι	γνωστό	ότι	
οι	συνήθεις	εργαστηριακές	προσπελάσεις	αξιολόγησης	
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της	λειτουργίας	του	μοσχεύματος	δεν	είναι	ειδικές	ή	
επαρκείς.	Η	διαγνωστική	ειδικότητα	π.χ.	της	κρεατινί-
νης	είναι	φτωχή	καθώς	η	τιμή	της	μπορεί	να	αυξηθεί	
στην	αφυδάτωση	και	σε	άλλες	καταστάσεις	ανεξαρ-
τήτως	της	απόρριψης	(6).	Επιπλέον,	μεγάλος	αριθμός	
βιοψιών	 ανιχνεύει	 φλεγμονώδη	 δραστηριότητα	 που	
δεν	αντανακλάται	στην	τιμή	της	κρεατινίνης	(υποκλι-
νική	απόρριψη).	Μελέτες	έχουν	δείξει	ότι	η	αύξηση	των	
επιπέδων	της	κρεατινίνης	στη	μεταμόσχευση	νεφρού	
και	 της	 πυροσταφυλικής	 αμινοτρανσφεράσης	 (SGPT)	
στη	μεταμόσχευση	ήπατος	έπονται,	συνήθως,	της	κυτ-
ταρικής	διήθησης	του	μοσχεύματος	και	γι’	αυτό	απο-
τελούν	όψιμο	δείκτη	απόρριψης.

Τέλος,	το	“gold	standard”	για	την	εκτίμηση	της	κατά-
στασης	του	αλλομοσχεύματος	είναι	η	βιοψία.	Όμως,	οι	
παρεμβατικοί	 χειρισμοί	 και	 η	 προϋπόθεση	 εξαιρετικής	
εξειδίκευσης	στο	αντικείμενο	δημιουργεί,	ενίοτε,	πρόβλη-
μα	στην	αξιολόγηση	της	κατάστασης	του	μοσχεύματος.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ATP (ΜΕΘΟΔΟΣ CYLEX)

Τα	τελευταία	χρόνια	ο	έλεγχος	του	επιπέδου	λει-
τουργίας	του	ανοσιακού	συστήματος	μέσω	της	μέτρη-
σης	του	ATP,	με	τη	μέθοδο	Cylex,	αποτελεί	μια	τεχνι-
κή	που	σχεδιάστηκε	ειδικά	για	να	εκτιμά	τη	συνολική	
ανοσιακή	απάντηση	σε	ασθενείς	που	λαμβάνουν	ανο-
σοκατασταλτικά	φάρμακα.

Το	 ATP	 (adenosine-5’-triphosphate)	 είναι	 ένα	 πολυ-
λειτουργικό	τριφωσφορικό	νουκλεοτίδιο	που	χρησιμο-
ποιείται	στα	κύτταρα	ως	συνένζυμο.	Είναι	γνωστό	ως	
το	 «ενεργειακό	 νόμισμα»	 των	 κυττάρων	 και	 παίρνει	
μέρος	σε	πολλές	 κυτταρικές	 λειτουργίες.	 Καταναλώ-
νεται	στα	κύτταρα	κατά	τη	διάρκεια	διεργασιών	που	
απαιτούν	ενέργεια	και	παράγεται	από	διεργασίες	που	
απελευθερώνουν	ενέργεια.	Παίρνει	μέρος	στο	μεταβο-
λισμό	των	κυττάρων	και	στη	διαδικασία	εξωκυττάριας	
και	ενδοκυττάριας	μετάδοσης	σήματος,	είναι	σημαντι-
κό	στη	διατήρηση	της	κυτταρικής	δομής	και	τέλος,	είναι	
απαραίτητο	για	τη	σύνθεση	DNA	και	RNA.	Οι	περισσό-
τερες	ανοσιακές	λειτουργίες	των	κυττάρων	συνδέονται	
άμεσα	ή	έμμεσα	με	την	παραγωγή	του	ATP,	το	οποίο	
αποτελεί	επίσης	ένα	δείκτη	κυτταρικής	ενεργοποίησης.	
Κατά	την	αξιολόγηση	του	ανοσιακού	status	των	μετα-
μοσχευμένων	ασθενών	 με	 κυκλοσπορίνη	 ή	 tacrolimus,	
το	κυτταρικό	ATP	είναι	ένας	κατάλληλος	δείκτης	επειδή	
τα	φάρμακα	αναστέλλουν	τη	μιτοχονδριακή	αναπνοή,	
που	είναι	η	κύρια	πηγή	ενδοκυττάριου	ATP.	Έτσι,	η	μειω-
μένη	παραγωγή	ATP	αναστέλλει	άμεσα	τον	καταρράκτη	
των	βημάτων	που	απαιτούνται	για	τη	λειτουργικότητα	
των	λεμφοκυττάρων,	συμπεριλαμβανομένης	της	μετα-

γραφής	του	mRNA	των	κυτταροκινών,	της	παραγωγής	
των	κυτταροκινών	και	τελικά	του	πολλαπλασιασμού	
των	λεμφοκυττάρων	που	είναι	εξαρτώμενη,	σε	μεγάλο	
βαθμό,	από	τις	κυτταροκίνες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Τεχνικά,	η	μέθοδος	Cylex	περιλαμβάνει	τα	παρακάτω	
βήματα:	Δείγματα	ολικού	αίματος	ασθενών	συλλέγονται	
σε	 σωληνάρια	 με	 αντιπηκτικό	 νατριούχου	 ηπαρίνης.	
Αυθημερόν	250	μl	του	αίματος	διεγείρονται	με	την	προ-
σθήκη	του	φυτικού	μιτογόνου	PHA	(phytohemagglutinin)	
και	επωάζονται	για	15-18	ώρες	σε	κλίβανο	CO2	στους	
37οC.	 Στη	 συνέχεια	 τα	 ήδη	 διεγερμένα	 CD4	 T	 λεμφο-
κύτταρα	παραλαμβάνονται	με	τη	βοήθεια	μαγνητικών	
σφαιριδίων	 επικαλυμμένων	 με	 αντί-CD4	 μονοκλωνικό	
αντίσωμα.	Μετά	από	πλύσιμο	και	απομάκρυνση	των	
υπολειμμάτων,	τα	κύτταρα	αυτά	λύονται	με	τη	χρήση	
λυτικού	διαλύματος	για	την	απελευθέρωση	του	ενδο-
κυττάριου	ATP.	Μέτρηση	του	ATP	γίνεται	σε	φωτόμετρο	
με	τη	βοήθεια	αντιδραστηρίου	luciferin/luciferase	(Εικόνα	
1).	Το	ποσοστό	του	φωτός	που	εκπέμπεται	συγκρίνεται	
με	καμπύλη	που	δημιουργείται	από	ATP	βαθμονομητές-
calibrators	(0,	1,	10,	100	και	1000	ng/ml)	και	η	συγκέντρω-
ση	του	ATP	 (ng/ml)	σε	κάθε	δείγμα	υπολογίζεται	από	
την	καμπύλη	βαθμονόμησης	με	τη	χρήση	υπολογιστικού	
(Excel-based)	προγράμματος.

Εικόνα 1:	Μεθοδολογία	Cylex

Ελέγχοντας	τη	σκοπιμότητα	χρήσης	καθενός	από	
τα	στοιχεία	που	απαρτίζουν	τη	μέθοδο	Cylex	αξίζει	
να	σημειωθεί	ότι:	α)	Η	δοκιμασία	Cylex	χρησιμοποιεί	
ολικό	αίμα	διότι	με	τον	τρόπο	αυτό	τα	λεμφοκύττα-
ρα	παραμένουν	αφ’	 ενός	στο	δικό	τους	περιβάλλον	
(πλάσμα)	και	έτσι	αποφεύγεται	η	διέγερση	από	εξω-
γενή	ερεθίσματα	και	αφ’	ετέρου	κάτω	από	τη	επίδρα-

Μέτρηση	ΑΤP	και	διαφορική	διάγνωση	λοίμωξης-	απόρριψης	στη	μεταμόσχευση
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ση	των	ανοσοκατασταλτικών	ουσιών.	β)	Το	PHA	είναι	
ένα	μη	ειδικό	μιτογόνο,	το	οποίο	χρησιμοποιείται	για	
τη	διέγερση	των	CD4+	Τ	λεμφοκυττάρων	ανεξάρτητα	
από	την	αντιγονική	τους	ειδικότητα.	γ)	Τα	CD4+	Τ	κύτ-
ταρα	είναι	 κύριοι	ρυθμιστές	της	ανοσιακής	απάντη-
σης	 και	 κατ’	 επέκταση	 της	απόρριψης	 και	 επιπλέον	
αποτελούν	 κύτταρα	 στόχους,	 καθώς	 τα	 κυριότερα	
ανοσοκατασταλτικά	 φάρμακα	 έχουν	 σχεδιαστεί	 για	
να	αναστέλλουν	ειδικά	τη	διέγερση	των	Τ	κυττάρων.	
Επιπλέον,	 δεδομένου	 ότι	 η	 λειτουργικότητα	 των	 Τ	
λεμφοκυττάρων	πολλές	φορές	δεν	συμβαδίζει	με	τον	
απόλυτο	αριθμό	τους,	η	μέτρηση	των	CD4+	Τ	λεμφο-
κυττάρων	δεν	είναι	επαρκής.

Όσον	αφορά	την	αξιολόγηση	των	αποτελεσμάτων,	
το	επίπεδο	της	ανοσιακής	απάντησης	διακρίνεται	σε	
χαμηλό	(0-225	ng/ml),	μεσαίο	(225-525	ng/ml)	και	υψη-
λό	(>	525	ng/ml),	ανάλογα	με	τη	συγκέντρωση	του	ATP	
που	ανιχνεύεται	(8).	Οι	μεταμοσχευμένοι	των	οποίων	η	
συγκέντρωση	του	ATP	βρίσκεται	στη	ζώνη	των	225-525	
ng/ml,	δηλαδή	εμφανίζουν	ένα	μεσαίο	επίπεδο	ανοσια-
κής	απαντητικότητας,	έχουν	την	μικρότερη	πιθανότητα	
για	απόρριψη	ή	λοίμωξη.	Πιο	συγκεκριμένα	στην	τιμή	
συγκέντρωσης	ATP	των	280	ng/ml	η	αρνητική	προγνω-
στική	 αξία	 (negative	 predictive	 value-NPV)	 για	 ανεπι-
θύμητες	ενέργειες	(λοίμωξη	ή	απόρριψη)	είναι	περίπου	
96%.	Αυτή	η	τιμή	υποδεικνύει	ότι	μόλις	4%	των	ελεγχό-
μενων	με	συγκέντρωση	ATP	280	ng/ml	ασθενών	θα	εμ-
φανίσουν	παρενέργειες	 (9).	Όσοι	ασθενείς	βρίσκονται	
στην	 ζώνη	 0-225	 ng/ml	 συγκέντρωσης	 ATP	 φαίνεται	
ότι	 είναι	 έντονα	 ανοσοκατασταλμένοι	 και	 επομένως	
εμφανίζουν	αυξημένες	πιθανότητες	λοίμωξης,	ενώ	όσοι	
περιλαμβάνονται	στη	ζώνη	>	525	ng/ml	συγκέντρωσης	
ATP	δεν	είναι	 επαρκώς	ανοσοκατεσταλμένοι	και	βρί-
σκονται	σε	υψηλό	κίνδυνο	απόρριψης	(Εικόνα	2).	

Εικόνα 2: Αξιολόγηση	αποτελεσμάτων	μέτρησης	ATP

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Η	δοκιμασία	Cylex	έχει	πάρει	την	έγκριση	του	FDA	
(U.S.	 Food	and	Drug	Administration)	 και	αποτελεί	 έναν	
απλό	και	εύχρηστο	τρόπο	ελέγχου	της	δυναμικής	του	
ανοσιακού	συστήματος.	 Βοηθά	στην	παρακολούθηση	
της	 απόκρισης	 του	 ανοσιακού	 συστήματος	 στη	 θε-
ραπεία	επαγωγής,	αλλά	και	στις	αλλαγές	του	θερα-
πευτικού	σχήματος.	Η	υψηλή	NPV	στα	280	ng/ml	ATP	
είναι	ιδιαίτερα	χρήσιμη	στο	να	παρέχει	μια	τιμή	στόχο	
επιτρέποντας	την	εξατομίκευση	της	ανοσοκατασταλ-
τικής	αγωγής	του	λήπτη	και	τη	διατήρηση	της	κλινικής	
σταθερότητας	με	το	χαμηλότερο	επίπεδο	ανοσοκατα-
στολής.	 Τέλος	παρέχει	πληροφορίες	 για	 υποκλινικές	
αλλαγές	που	προηγούνται	 της	 βλάβης	 του	 μοσχεύ-
ματος.	 Μελέτες	 έχουν	 δείξει	 ότι	 ενεργοποίηση	 των	
Τ	κυττάρων	στην	περιφέρεια	 (αύξηση	της	ανοσιακής	
λειτουργίας)	 συμβαίνει	 ημέρες	 ή	 και	 εβδομάδες	πριν	
τη	στρατολόγηση	κυττάρων	και	τη	διήθηση	του	αλλο-
μοσχεύματος.	 Έγκαιρη	 τροποποίηση	 της	 ανοσοκατα-
σταλτικής	 αγωγής	 για	 την	 παραμονή	 του	 επιπέδου	
της	ανοσιακής	απόκρισης	 κοντά	στα	280	ng/ml	ATP	
μπορεί	να	λειτουργήσει	προστατευτικά	για	το	μόσχευ-
μα	και	να	οδηγήσει	σε	μείωση	της	ανάγκης	για	βιοψία,	
αλλά	 και	 σε	 μείωση	 των	ανεπιθύμητων	συμβάντων.	
Τα	παραπάνω	βέβαια	έχουν	ευεργετική	επίδραση	κα-
θώς	βοηθούν	στη	μείωση	του	χρόνου	παραμονής	των	
ασθενών	στο	νοσοκομείο	και	στη	επιμήκυνση	των	δια-
στημάτων	του	follow	up.

Η	χρήση	της	μέτρησης	του	ATP	για	την	εκτίμηση	της	
ανοσιακής	απάντησης,	με	όλα	τα	πλεονεκτήματα	που	
αναφέρθηκαν	παραπάνω,	μπορεί	να	αντικαταστήσει,	
ιδιαίτερα	στην	περίπτωση	των	μεταμοσχευμένων,	την	
παραδοσιακά	 χρησιμοποιούμενη	 καλλιέργεια	 λεμφο-
κυττάρων.	Μια	διαδικασία	η	οποία	απαιτεί	χρόνο	(5-7	
ημέρες),	χρησιμοποιεί	ραδιενεργό	θυμιδίνη	και	κυρίως,	
χρησιμοποιεί	απομονωμένα	μονοκύτταρα	περιφερικού	
αίματος	και	όχι	ολικό	αίμα,	που	στην	περίπτωσή	μας	
είναι	 χρήσιμο	 για	 την	 αξιολόγηση	 των	 ανοσοκατα-
σταλτικών	παραγόντων	(7).

Ανασκοπώντας	 τη	 βιβλιογραφία	 διαπιστώνουμε	
ότι	μεγάλος	αριθμός	μελετών	έχει	γίνει	σχετικά	με	τη	
χρησιμότητα	 της	 δοκιμασίας	 ATP	 στη	 μεταμόσχευση,	
οι	οποίες	έχουν	δώσει	κυρίως	θετικά	αποτελέσματα.	
Ενδεικτικά	αναφέρουμε	τις	εξής	μελέτες:

Πολυκεντρική	μελέτη	των	R.Kowalski	και	συν.	(2003)	
περιελάμβανε	127	ασθενείς	οι	οποίοι	υποβλήθηκαν	σε	
μεταμόσχευση	(νεφρού	n=75,	ήπατος	n=43,	παγκρέατος	
n=3,	πολλαπλών	οργάνων	n=6)	και	έγινε	με	σκοπό	να	
καθοριστούν	τα	κατάλληλα	επίπεδα	ανοσιακής	απά-
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ντησης	όπως	αυτή	μετράται	με	τη	δοκιμασία	Cylex.	Η	
μελέτη	κατέληξε	στο	συμπέρασμα	ότι	η	άμεση	μέτρη-
ση	 της	 δραστηριότητας	 του	 ανοσιακού	 συστήματος	
αντανακλά	την	επίδραση	της	θεραπείας	σε	πραγμα-
τικό	χρόνο	και	μας	παρέχει	τη	δυνατότητα	έγκαιρης	
παρέμβασης	(8).

Ο	 ίδιος	ερευνητής	και	συν.	το	2006	ανέλυσαν	τα	
δεδομένα	που	προέκυψαν	 από	 τη	 μελέτη	 504	 μετα-
μοσχευμένων	(νεφρός	n=243,	ήπαρ	n=150,	καρδιά	n=86,	
λεπτό	έντερο	n=25).	Τα	αποτελέσματα	υποστηρίζουν	
ότι	 το	Cylex	 έχει	υψηλή	αρνητική	προγνωστική	αξία	
και	παρέχει	μια	ζώνη-στόχο	ανοσολογικής	απάντησης	
κατάλληλης	για	τη	ρύθμιση	της	θεραπείας,	την	ελαχι-
στοποίηση	του	κινδύνου	εμφάνισης	παρενεργειών	και	
τη	διατήρηση	της	σταθερότητας	της	κλινικής	κατάστα-
σης	των	ασθενών	(9).

Στα	ίδια	συμπεράσματα	κατέληξαν	και	οι	A.Zeevi	
και	 συν	 (2005)	 ελέγχοντας	 20	 λήπτες	 μοσχευμάτων	
λεπτού	εντέρου,	οι	R.Cadillo-Chavez	και	συν.	(2006)	σε	
64	 λήπτες	 νεφρικών	 μοσχευμάτων	 και	 οι	 N.Thai	 και	
συν.	(2006)	σε	66	λήπτες	παγκρεατικών	μοσχευμάτων	
(10,11,12).

Οι	S.Husain	και	συν.	(2009)	αναλύοντας	τα	αποτε-
λέσματα	 175	ληπτών	πνευμονικών	μοσχευμάτων	και	
οι	 T.Kobashigawa	 και	 συν.	 (2010)	 μελετώντας	 296	 λή-
πτες	καρδιακών	μοσχευμάτων,	συμπέραναν	ότι	η	δο-
κιμασία	ATP	έχει	τη	δυνατότητα	να	αναγνωρίζει	τους	
ασθενείς	σε	κίνδυνο	να	αναπτύξουν	λοίμωξη,	καθώς	
και	ανάμεσα	στους	αποικισμένους	με	μύκητα,	εκείνους	
που	 βρίσκονται	 σε	 κίνδυνο	 ανάπτυξης	 μυκητιασικής	
νόσου	(13,14).

Την	 ίδια	χρονιά	οι	K.Hashimoto	και	συν	 (2010)	με-
τρώντας	με	Cylex	τη	λειτουργικότητα	του	ανοσιακού	
συστήματος	σε	54	λήπτες	ηπατικού	μοσχεύματος	με	
HCV	λοίμωξη,	συμπέραναν	ότι	αποτελεί	μια	ευαίσθητη	
δοκιμασία	 για	 τη	 διάκριση	 της	 υποτροπής	 της	 HCV	
λοίμωξης	από	την	οξεία	κυτταρική	απόρριψη	(15).

Επιπλέον,	 οι	 B.Gesundheit	 και	 συν.	 (2010)	 μελετώ-
ντας	 40	 αιματολογικούς	 ασθενείς	 διαπίστωσαν	 ότι	
η	δοκιμασία	Cylex	είναι	μια	απλή	και	γρήγορη	τεχνι-
κή	για	τους	ασθενείς	που	υποβάλλονται	σε	μεταμό-
σχευση	πολυδύναμων	αιμοποιητικών	κυττάρων,	με	τη	
δυνατότητα	να	προβλέπει	την	κλινική	πορεία	και	να	
διευκολύνει	 την	 ταχεία	 διευθέτηση	 των	 μεταμεταμο-
σχευτικών	επιπλοκών	(16).

Τέλος,	το	2011	οι	D.Berglund	και	συν.	δημοσίευσαν	
τα	αποτελέσματα	μελέτης	σε	 362	μεταμοσχευμένους	
ασθενείς	 (νεφρός	 n=282,	 νεφρός	 και	πάγκρεας	 n=28,	
νεφρός	και	νησίδια	παγκρέατος	n=8,	ήπαρ	n=43,	ήπαρ	

και	νεφρός	n=1)	στην	οποία	επισήμαναν	ότι	εκτός	από	
την	εκτίμηση	των	σχετικών	κινδύνων	απόρριψης	και	
λοίμωξης,	η	δοκιμασία	Cylex	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	
και	 για	 την	 διάκριση	 ασθενών	 με	 αυξημένο	 κίνδυνο	
βραχυπρόθεσμης	θνησιμότητας	(17).

Αντίθετα,	οι	J.Rossano	και	συν	(2008)	σε	83	παιδιά,	
λήπτες	 καρδιακών	 μοσχευμάτων,	 διαπίστωσαν	 ότι	
υπάρχει	φτωχή	συσχέτιση	των	τιμών	που	λάμβαναν	
από	τη	δοκιμασία	Cylex	με	τις	συμβατικές	μεθόδους	
μέτρησης	της	δραστικότητας	του	ανοσιακού	συστήμα-
τος	και	ότι	η	δοκιμασία	δεν	αποτελεί	χρήσιμο	εργαλείο	
για	την	παρακολούθηση	και	αντιμετώπιση	αυτών	των	
ασθενών	(17).

Επιπλέον	οι	A.Torio	και	συν.	 (2011),	ελέγχοντας	116	
λήπτες	νεφρικών	μοσχευμάτων,	ενώ	επιβεβαίωσαν	τη	
βοήθεια	που	παρέχει	το	Cylex	στην	πρώιμη	ανίχνευση	
ασθενών	 σε	 κίνδυνο	 για	 λοίμωξη,	 δεν	 μπόρεσαν	 να	
επιβεβαιώσουν	 τη	 χρησιμότητά	 του	 στην	 ανίχνευση	
ασθενών	σε	κίνδυνο	για	απόρριψη	(19).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η	δοκιμασία	Cylex	δεν	σχεδιάστηκε	για	τη	διάγνωση	
της	απόρριψης	ούτε	για	να	αντικαταστήσει	τη	βιοψία,	
αλλά	για	να	παρέχει	έναν	ανεξάρτητο	τρόπο	μέτρησης	
της	δυνατότητας	για	απάντηση	του	ανοσιακού	συστή-
ματος	του	ασθενούς.	Παρέχοντας	έναν	τυποποιημένο	
και	 αντικειμενικό	 τρόπο	 αξιολόγησης	 της	 ανοσιακής	
απάντησης	του	ασθενούς,	η	δοκιμασία	αυτή	μπορεί	να	
καθοδηγήσει	 τους	 θεραπευτικούς	 χειρισμούς	 σε	 πιο	
εξατομικευμένα	σχήματα,	 να	βοηθήσει	 στη	χρήση	 της	
σωστής	ανοσοκατασταλτικής	αγωγής/δοσολογίας	και	
να	συμβάλλει	στη	μείωση	του	κινδύνου	επιπλοκών.
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ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Η	 οστεοπόρωση	 είναι	 μια	 συστηματική	 σκελετική	
νόσος	που	χαρακτηρίζεται	από	χαμηλή	οστική	πυκνό-
τητα	και	διαταραχή	της	μικροαρχιτεκτονικής	του	οστί-
του	ιστού	με	συνέπεια	την	αύξηση	της	ευθραυστότητας	
των	οστών	και	του	κινδύνου	παθολογικών	καταγμά-
των.	 Κλινικά	 η	 διάγνωση	 της	 οστεοπόρωσης	 τίθεται	
είτε	από	την	παρουσία	ενός	τουλάχιστον	παθολογι-
κού	κατάγματος	ή	σε	άτομα	χωρίς	ιστορικό	κατάγμα-
τος	βάσει	της	μέτρησης	της	οστικής	πυκνότητας.

Η	 οστεοπόρωση	 αποτελεί	 σήμερα	 μια	 ραγδαίως	
αυξανόμενη	 χρόνια	 νόσο	 που	 δημιουργεί	 τεράστια	
προβλήματα	όχι	μόνο	ιατρικά,	αλλά	κυρίως,	κοινωνι-
κά	και	οικονομικά.	Η	συνεχώς	αυξανόμενη	συχνότητά	
της	στις	ανεπτυγμένες	οικονομικά	κοινωνίες,	αποδίδε-
ται	κυρίως	στην	αύξηση	του	ορίου	ηλικίας,	ιδίως	στις	
γυναίκες,	οι	οποίες	διανύουν	πλέον	το	1/3	της	ζωής	
τους	χωρίς	την	προστατευτική	δράση	των	οιστρογό-
νων,	αλλά	και	στον	τρόπο	ζωής	(μειωμένη	σωματική	
δραστηριότητα).	 Ως	 συνέπεια	 ένα	 σημαντικό	 τμήμα	
του	πληθυσμού,	 ιδίως	των	γυναικών	της	τρίτης	ηλι-
κίας,	 εμφανίζει	 κατάγματα	 με	 δυσβάστακτο	 κόστος	
οικονομικό	 και	 κοινωνικό	 για	 την	 πολιτεία	 και	 την	
οικογένεια,	πέραν	των	προβλημάτων	στην	ποιότητα	
ζωής	 των	 ασθενών.	 Στις	 ΗΠΑ	 υπολογίζεται	 ότι	 4-6	
εκατομμύρια	άτομα	έχουν	οστεοπόρωση	και	ότι	1	στις	
4	 λευκές	 γυναίκες	άνω	 των	 60	 ετών	 έχει	 ακτινολο-
γικά	 οστεοπόρωση	 της	 σπονδυλικής	 στήλης.	 Επίσης,	
στις	ΗΠΑ,	η	συχνότητα	κατάγματος	του	 ισχίου	στις	
γυναίκες	αυξάνει	από	1%	στις	ηλικίες	50-64	στα	10%	
για	γυναίκες	άνω	των	75	ετών.	Στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	

έχει	υπολογισθεί	ότι	περίπου	οι	μισές	από	τις	λευκές	
γυναίκες	άνω	των	50	ετών	θα	υποστούν	κάταγμα	στο	
υπόλοιπο	της	ζωής	τους	(όπως	και	το	10-15%	των	αν-
δρών).	Επίσης	το	25%	των	γυναικών	άνω	των	60	ετών,	
θα	υποστεί	κάταγμα	του	ισχίου	του	οποίου	η	θνησι-
μότητα	είναι	αυξημένη	 ιδιαίτερα	στις	μεγάλες	ηλικίες	
(~	30%),	ενώ	από	τις	υπόλοιπες	ένα	μεγάλο	μέρος	πα-
ρουσιάζει	εξάρτηση	και	έχει	ανάγκη	δια	βίου	βοήθειας	
από	 την	 οικογένεια	 και/ή	 την	 πολιτεία.	 Όπως	 είναι	
αντιληπτό	εκτός	από	την	υποβάθμιση	της	ποιότητας	
ζωής	τόσο	της	ασθενούς	όσο	και	του	οικογενειακού	
περιβάλλοντος,	ιδιαίτερα	σημαντικό	είναι	και	το	οικο-
νομικό	κόστος	για	την	οικογένεια	αλλά	και	την	πολι-
τεία	ανερχόμενο	στις	ΗΠΑ	σε	μερικά	δισεκατομμύρια	
δολάρια	το	χρόνο.	Στην	Ελλάδα	τα	κατάγματα	ισχίου	
υπολογίζονται	περίπου	στις	10.000	ετησίως	με	κόστος	
30.000.000	ευρώ.

Λόγω	 λοιπόν	 των	 τεραστίων	 προβλημάτων	 που	
συνοδεύουν	 την	 οστεοπόρωση,	 τα	 τελευταία	 χρόνια	
έχουν	 γίνει	 σημαντικές	 προσπάθειες	 ως	 προς	 την	
βελτίωση	 της	 διαγνωστικής	 προσέγγισης	 της	 νόσου,	
ενώ	 η	 φαρμακευτική	 αντιμετώπιση	 της	 γίνεται	 πιο	
αποτελεσματική	με	τις	νέες	και	άκρως	αποτελεσμα-
τικές	 φαρμακευτικές	 ουσίες	 που	 ανακαλύπτονται.	
Επιπλέον	μεγάλη	βαρύτητα	θα	πρέπει	να	δοθεί	στην	
συντηρητική	αντιμετώπιση	της	οστεοπόρωσης	με	σω-
στή	διατροφή,	άσκηση	και	λήψη	ασβεστίου	και	βιτα-
μίνης	 D	 αν	 χρειάζεται.	 Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, 
Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 414, 2012.
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SUMMARY

KATSIKAS G. Treatment of primary osteoporosis. Osteoporosis is the most common metabolic skeletal disease. Low 
energy fractures due to increased bone fragility have great impact in personal, social and economical level. The safety and 
efficacy of many antiosteoporotic drugs are well documented. New agents are recently accepted for the treatment of os-
teoporosis while other chemical components are under investigation. Reviews of recent data about already available drugs 
and under investigation molecules and revised treatment guidelines are always useful for the general practioner. A new 
tool for estimation of ten year risk of osteoporotic fracture (FRAX) provides further information in discriminating between 
the osteopenic patients who need treatment or not. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 415-424, 2012.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή οστική μεταβολική νόσος. Τα κατάγματα χαμηλής ενέργειας, ως αποτέλεσμα 
της αυξημένης ευθραυστότητας του οστού, έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπε-
δο. Πολλά από τα διαθέσιμα αντιοστεοπορωτικά σκευάσματα έχουν πλέον ένα αρκετά καλό προφίλ ασφάλειας 
και αποτελεσματικότητας. Νέα φάρμακα έχουν πρόσφατα εγκριθεί, ενώ άλλες χημικές ουσίες είναι υπό μελέτη. 
Η ανασκόπηση των νεότερων δεδομένων για τις διαθέσιμες και τις υπό μελέτη φαρμακευτικές ουσίες αλλά και 
των σύγχρονων οδηγιών για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς οστεοπόρωσης είναι πάντα χρήσιμη για τον κλινικό 
ιατρό. Η αξιοποίηση ενός νέου εργαλείου για την εκτίμηση του δεκαετούς καταγματικού κινδύνου (FRAX) προσφέ-
ρει επιπλέον βοήθεια στην επιλογή ατόμων με οστεοπενία που πράγματι χρήζουν θεραπείας. Νοσοκομειακά 
Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 415-424, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: οστεοπόρωση, διφωσφονικά, FRAX

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η	 οστεοπόρωση	 είναι	 μια	 συστηματική	 σκελετική	
νόσος	που	χαρακτηρίζεται	από	μειωμένη	οστική	μάζα	
και	διαταραχή	της	μικροαρχιτεκτονικής	του	οστού	με	
αποτέλεσμα	 την	 αυξημένη	 ευθραυστότητά	 του.	 Είναι	
η	 συχνότερη	 μεταβολική	 οστική	 νόσος.	 Τα	 οστεοπο-
ρωτικά	 κατάγματα	αποτελούν	 μείζον	πρόβλημα	 της	
δημόσιας	υγείας	γιατί	δεν	αυξάνουν	μόνο	τη	νοσηρό-
τητα	αλλά	και	τη	θνησιμότητα.	Στην	ιατρική	φαρέτρα	
βρίσκονται	πλέον	αρκετά	θεραπευτικά	«όπλα»	για	τη	

πρόληψη	και	τη	θεραπεία	της	οστεοπόρωσης.	Μιας	και	
η	φαρμακοθεραπεία	από	μόνη	της	δεν	είναι	πανάκεια,	
κομβική	είναι	η	αναγνώριση	των	ασθενών	υψηλού	κιν-
δύνου	για	οστεοπορωτικό	κάταγμα	καθώς	και	η	λήψη	
προστατευτικών	μέτρων	για	την	αποφυγή	των	πτώ-
σεων.	Παρακάτω	θα	προσπαθήσουμε	να	σχολιάσουμε	
τα	νεότερα	δεδομένα	που	υπάρχουν	τόσο	για	τα	πα-
λαιότερα	αντιοστεοπορωτικά	σκευάσματα	όσο	και	τα	
για	τα	πιο	πρόσφατα	καθώς	και	για	τις	φαρμακευτι-
κές	ουσίες	που	στην	παρούσα	φάση	δοκιμάζονται	σε	
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κλινικές	μελέτες.	Τέλος,	θα	δοθούν	κατευθύνσεις	για	
τη	θεραπεία	της	πρωτοπαθούς	οστεοπόρωσης	και	θα	
σχολιασθεί	ένα	νέο	εργαλείο	που	χρησιμοποιείται	για	
την	 εκτίμηση	 του	 δεκαετούς	 καταγματικού	 κινδύνου	
(FRAX).

ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Το	ασβέστιο	είναι	απαραίτητο	για	τον	οστικό	με-
ταβολισμό	 και	 ειδικότερα	 για	 τη	 φάση	 του	 οστικού	
σχηματισμού	(bone	formation)	της	διαδικασία	της	οστι-
κής	ανακατασκευής.	Αρκετές	πρόσφατες	μελέτες	απο-
δεικνύουν	την ευεργετική επίδραση του ασβεστίου 
(μόνο του ή σε συνδυασμό με τη βιταμίνη D) επί της 
οστικής πυκνότητας	(1,2,3)	επιβεβαιώνοντας	τα	δεδο-
μένα	παλαιότερων	 μετααναλύσεων	 (4).	 Τα	 δεδομένα	
είναι	αντικρουόμενα	όσον	αφορά	στην	επίδραση	του	
ασβεστίου	στον	καταγματικό	κίνδυνο	(2,5).	Ενδιαφέρον	
είναι	ότι	στη	μεγαλύτερη	τυχαιοποιημένη	μελέτη	που	
δεν	 απέδειξε	 επίδραση	 του	 χορηγούμενου	 ασβεστί-
ου	 στον	 κίνδυνο	 κατάγματος,	 στην υποομάδα των 
ασθενών με τη μεγαλύτερη συμμόρφωση στη λήψη 
ασβεστίου και βιταμίνης D διαπιστώθηκε μείωση 
του αριθμού των καταγμάτων	(2).	

Η	 απορρόφηση	 του	 καρβονικού	 ασβεστίου	 (αλλά	
όχι	του	ασβεστίου	που	προσλαμβάνεται	με	τις	τρο-
φές)	επηρεάζεται	από	τη	λήψη	αναστολέων	της	αντλί-
ας	 πρωτονίων	 (PPIs).	 Αυτό,	 σε	 ένα	 βαθμό	 ερμηνεύει	
την	 μέτρια	 αλλά	 στατιστικά	 σημαντική	 αύξηση	 του	
καταγματικού	 κινδύνου	σε	ασθενείς	που	λαμβάνουν	
PPIs	(6).	Σε	ασθενείς	που	βρίσκονται	σε	αγωγή	με	PPIs	
θα	πρέπει	να	συστήνεται	αύξηση	του	po	χορηγούμε-
νου	ασβεστίου	 ή	 λήψη	 κιτρικού	 (αντί	 για	 καρβονικό)	
ασβεστίου	 που	 η	 απορρόφησή	 του	 δεν	 επηρεάζεται	
από	την	οξύτητα	του	στομάχου.

Τα	συμπληρώματα	ασβεστίου	έχουν	ενοχοποιηθεί	
για	αύξηση	του	καρδιαγγειακού	κινδύνου.	Λόγω	των	
αντικρουόμενων,	 επί	 του	 παρόντος,	 δεδομένων	 (7,8)	
ο	κίνδυνος	δε	μπορεί	ούτε	να	επιβεβαιωθεί	ούτε	να	
αποκλεισθεί.	

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Η	βιταμίνη	D,	 όπως	και	 το	ασβέστιο,	 είναι	απα-
ραίτητη	για	τον	φυσιολογικό	οστικό	μεταβολισμό.	Μια	
σχετικά	 πρόσφατη	 μεταανάλυση	 τυχαιοποιημένων	
ελεγχόμενων	μελετών	έδειξε	ότι	η	χορήγηση βιταμί-
νης D, σε δόση 700-800IU/ημέρα μειώνει τον καταγ-
ματικό κίνδυνο του ισχίου και των εξωσπονδυλι-
κών θέσεων	(9).	Άλλες	πιο	σύγχρονες	μετααναλύσεις	

επιβεβαιώνουν	τη	μείωση	του	καταγματικού	κινδύνου	
με	τη	συγχορήγηση	ασβεστίου	και	βιταμίνης	D10,	αλλά	
όχι	με	τη	λήψη	μόνο	βιταμίνης	D	(10,11).	Με	βάση	τα	έως	
τώρα	δεδομένα	φαίνεται	ότι	επίπεδα	25(ΟΗ)	βιταμίνης	
D	>	30	ng/ml	σε	συνδυασμό	με	ικανοποιητική	πρόσλη-
ψη	 ασβεστίου	 είναι	 απαραίτητα	 για	 τη	 μείωση	 των	
καταγμάτων.	 Για	 τις	 μεγαλύτερες	 ηλικίες	 ένα	 τέτοιο	
επίπεδο	επιτυγχάνεται	με	δόσεις	800-1000IU/d	(12).	

ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Α)	ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ

Τα	διφωσφονικά	αναστέλλουν	την	οστική	απορρό-
φηση	και	αποτελούν	έναν	από	τους	πιο	σημαντικούς	
παράγοντες	για	την	προφύλαξη	και	τη	θεραπεία	της	
πρωτοπαθούς	οστεοπόρωσης.	Τα	διφωσφονικά	που	
χρησιμοποιούνται	είναι	η αλεδρονάτη, η ριζεδρονά-
τη, το ζολεδρονικό οξύ και η ιβαδρονάτη.	Η	αλεδρο-
νάτη	και	η	ριζεδρονάτη	χορηγούνται	αποκλειστικά	po,	
το	ζολεδρονικό	οξύ	αποκλειστικά	ενδοφλεβίως	ενώ	η	
ιβαδρονάτη	μπορεί	να	χορηγηθεί	και	με	τους	δύο	τρό-
πους.	Η	αλεδρονάτη,	η	ριζεδρονάτη	και	το	ζολεδρονικό	
οξύ	μειώνουν	τον	κίνδυνο	των	σπονδυλικών	των	εξω-
σπονδυλικών	καταγμάτων	και	των	καταγμάτων	του	
ισχίου.	Για	την	ιβαδρονάτη	αυτό	έχει	αποδειχθεί	μόνο	
για	τα	σπονδυλικά	κατάγματα	(ενώ	για	τα	μη	σπον-
δυλικά	ο	κίνδυνος	μειώνεται	μόνο	στη	ομάδα	υψηλού	
κινδύνου	με	Τ-score	στον	αυχένα	του	μηριαίου	μικρό-
τερο	του	-3)	(13,14).	

Δεδομένα	των	τελευταίων	ετών	αποδεικνύουν	την	
ιδιαίτερη	 σημασία	 της	 συμμόρφωσης	 στην	 αποτελε-
σματικότητα	της	θεραπείας	 (15).	 Επίσης,	 η	 βιο-διαθε-
σιμότητα,	 τουλάχιστο	 όσον	 αφορά	 στη	 ριζεδρονάτη,	
είναι	καλύτερη	με	την	πρωινή	λήψη	(παρά	με	τη	λήψη	
κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας)	(16).	

Δεν	 έχει	 απαντηθεί	 ακόμη	 το	 ερώτημα	 του	πότε	
πρέπει	να	διακόπτεται	ένα	διφωσφονικό.	Η	χορήγη-
ση	της	αλεδρονάτης	είναι	ασφαλής	για	10	συνεχόμενα	
έτη,	όμως	πέραν	της	πενταετίας	η	αποτελεσματικότη-
τά	της	περιορίζεται	μόνο	στα	κλινικά	σπονδυλικά	κα-
τάγματα	(όχι	στα	μορφομετρικά	σπονδυλικά	και	στα	
μη	σπονδυλικά)	(17),	αποτέλεσμα	που	ίσως	δικαιολογεί	
τη	χρήση	της	πέραν	της	πενταετίας	και	με	ορίζοντα	
δεκαετίας	στους	ασθενείς	υψηλού	κινδύνου	(με	προη-
γούμενο	κάταγμα	ή/και	Τ-score	<	2,5).	

Λίγες	μελέτες	συγκρίνουν	τα	διφωσφονικά	μεταξύ	
τους.	Από	τα	διαθέσιμα	δημοσιευμένα	στοιχεία	προ-
κύπτει	 ότι	 η	 αλεδρονάτη	 υπερέχει	 της	 ριζεδρονάτης	
στη	 βελτίωση	 της	 BMD,	αλλά	 η	 κλινική	 σημασία	 του	

Θεραπευτική	αντιμετώπιση
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ευρήματος	αυτού	δεν	έχει	ξεκαθαριστεί	επί	του	πα-
ρόντος	(18).	

Κλείνοντας	την	αναφορά	για	τα	διφωσφονικά	θα	
επιχειρήσουμε	 και	 ένα	μικρό	σχολιασμό	για	 τα	 νεό-
τερα	στοιχεία	στο	θέμα	των	παρενεργειών.	Η	οστε-
ονέκρωση	 της	 γνάθου	 είναι	 ιδιαίτερα	σπάνια,	παρά	
ταύτα	η	Αμερικανική	Εταιρία	Χειρούργων	του	Στόμα-
τος	 και	 της	 Γναθοπροσωπικής	 περιοχής	 (AAOMS	 =	
American	Association	of	Oral	and	Maxillofacial	Surgeons)	
συστήνει	τη	διενέργεια	οδοντιατρικών	πράξεων	(όπως	
εξαγωγές	και	εμφυτεύματα)	σε	ασθενείς	που	λαμβά-
νουν	διφωσφονικά	για	λιγότερο	από	τρία	έτη.	Στους	
ασθενείς	με	πιο	μακροχρόνια	λήψη	συνιστάται	τρίμηνη	
διακοπή	των	διφωσφονικών	και	επανέναρξη	μετά	την	
αποκατάσταση	του	οστού	(19).	Ο	κίνδυνος	για	κολπική	
μαρμαρυγή	σε	ασθενείς	που	λαμβάνουν	διφωσφονικά	
(κυρίως	ενδοφλέβια)	αν	είναι	υπαρκτός	είναι	ιδιαίτε-
ρα	μικρός	(20).	Ο	κίνδυνος	εμφάνισης	αυτόματων	κα-
ταγμάτων	σε	μη	τυπικές	για	την	οστεοπόρωση	θέσης	
(π.χ.	μεσότητα	μηριαίου	οστού)	είναι	ιδιαίτερα	μικρός	
και	αφορά	σε	περιστατικά	που	λαμβάνουν	αγωγή	για	
περισσότερο	από	πέντε	έτη.	Πάντως	το	όφελος	της	
θεραπείας	με	διφωσφονικά	υπερέχει	 του	«κόστους»	
της	συγκεκριμένης	παρενέργειας	(21).	

Β)	ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ	

Αν	και	τα	οιστρογόνα	έχουν	αποδεδειγμένη	απο-
τελεσματικότητα	στη	θεραπεία	της	οστεοπόρωσης,	δε	
χρησιμοποιούνται	ως	επιλογή	πρώτης	γραμμής	λόγω	
του	 αυξημένου	 κινδύνου	 που	 προκαλεί	 η	 χορήγησή	
τους	για	καρκίνο	του	μαστού,	στεφανιαία	νόσο,	θρομ-
βοεμβολικό	και	αγγειακό	εγκεφαλικό	επεισόδιο	(14).

Γ)	 SERMs	 (Selective	 estrogen	 receptor	
modulators)	

Κύριος	 εκπρόσωπος	 της	 κατηγορίας	 των	 εκλε-
κτικών	τροποποιητών	των	υποδοχέων	οιστρογόνων	
(SERMs)	 είναι	 η	 ραλοξιφαίνη	 (σε	 ημερήσια	 δόση	 60mg	
po).	Η	ραλοξιφαίνη	έχει	πάρει	έγκριση	για	τη	θεραπεία	
της	οστεοπόρωσης.	Μειώνει	τα	σπονδυλικά	κατάγμα-
τα	χωρίς	όμως	να	έχει	 επίδραση	στα	μη	σπονδυλι-
κά	(συμπεριλαμβανόμενων	και	των	καταγμάτων	του	
ισχίου)	(14).	Η	ραλοξιφαίνη	μειώνει	τον	κίνδυνο	διηθητι-
κού	καρκίνου	του	μαστού,	ενώ	δεν	έχει	καμιά	επίδρα-
ση	στον	καρδιαγγειακό	κίνδυνο	(14,22).	

Νέα	SERMs	 (3ης	γενιάς)	 έχουν	δοκιμαστεί	 με	 καλά	
αποτελέσματα	στη	θεραπεία	της	οστεοπόρωσης.	Λει-
τουργούν	ως	αγωνιστές	οιστρογόνων	στο	σκελετό	και	

ως	 ανταγωνιστές	 στη	 μήτρα.	 Η	 Λαζοφοξιφαίνη,	 σε	
δόση	 0,5mg	 ημερησίως,	 μείωσε	 τον	 αριθμό	 τόσο	 των	
σπονδυλικών	όσο	και	των	εξωσπονδυλικών	καταγμά-
των,	τον	κίνδυνο	ανάπτυξης	ορμονοεξαρτώμενου	καρ-
κίνου	του	μαστού	και	τον	καρδιαγγειακό	κίνδυνο.	Τα	
κατάγματα	 του	 ισχίου	 δε	φαίνεται,	παρά	 ταύτα,	 να	
επηρεάζονται	ενώ	υπήρξε	και	αύξηση	των	θρομβοεμ-
βολικών	 επεισοδίων	 (14,23).	 Η	Μπαζεντοξιφαίνη	 έχει	
εγκριθεί	στην	ημερήσια	δόση	των	20mgr	από	την	Ευρω-
παϊκή	΄Ενωση	(όχι	όμως	από	το	FDA)	για	τη	θεραπεία	
της	 μετεμμηνοπαυσιακής	 οστεοπόρωσης	 σε	 γυναίκες	
με	 αυξημένο	 κίνδυνο	 κατάγματος	 (14).	 Η	 μπαζεντοξι-
φαίνη	 αυξάνει	 την	 οστική	 πυκνότητα	 σε	 σπονδυλική	
στήλη	και	 ισχίο	και	μειώνει	τον	καταγματικό	κίνδυνο	
στη	σπονδυλική	στήλη	(χωρίς	όμως	να	επηρεάζει	τον	
καταγματικό	 κίνδυνο	 των	 εξωσπονδυλικών	 θέσεων).	
Ο	θρομβοεμβολικός	 κίνδυνος	 ήταν	 μεγαλύτερος	στην	
ομάδα	της	μπαζεντοξιφαίνης	σε	σχέση	με	το	placebo	
(24,25).

Δ)	ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ	

Η	καλσιτονίνη	σε	ρινική	χορήγηση	200iu/ημέρα	μει-
ώνει	τα	κατάγματα	της	σπονδυλικής	στήλης	αλλά	όχι	
τα	 εξωσπονδυλικά.	 Δε	 χρησιμοποιείται	 ως	 πρώτης	
γραμμής	θεραπεία	για	την	οστεοπόρωση	(14,26).

ΟΣΤΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ

Α	και	Β)	ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ	ΚΑΙ	ΠΑΡΑΘΟΡ-
ΜΟΝΗ	

Η	τεριπαρατίδη	(PTH	1-34)	και	η	παραθορμόνη	(PTH	
1-84)	ανήκουν	στα	λεγόμενα	αναβολικά	αντιοστεοπο-
ρωτικά	 φάρμακα.	 Στοχεύουν	 στους	 οστεοβλάστες	
αυξάνοντας	τον	οστικό	σχηματισμό	περισσότερο	από	
ότι	 την	 οστική	 αποδόμηση.	 Χορηγούνται	 με	 ημερήσι-
ες	υποδόριες	ενέσεις.	Η	τεριπαρατίδη	μειώνει	και	τα	
σπονδυλικά	 και	 τα	 εξωσπονδυλικά	 κατάγματα,	 ενώ	
για	την	παραθορμόνη,	αυτό	έχει	αποδειχθεί	μόνο	για	
τα	 σπονδυλικά	 (14,27,28).	 Μιας	 και	 τα	 σκευάσματα	
αυτά	 δε	 χορηγούνται	πέραν	 της	 διετίας	συνιστάται	
η	συνέχιση	της	αγωγής	με	αντιοστεοκλαστικά	φάρμα-
κα	(διφωσφονικά	ή	ραλοξιφαίνη)	για	τη	διατήρηση	του	
αποτελέσματος	 επί	 της	 BMD	 (29,30).	 Επαναχορήγηση	
τεριπαρατίδης	 ή	 παραθορμόνης	 δε	 συνιστάται	 μιας	
και	δεν	υπάρχουν	δεδομένα	μακροχρόνιας	ασφάλει-
ας.	Πρόσφατα	έχει	αποδειχθεί	η	ασφάλεια	και	η	απο-
τελεσματικότητα	 της	 διαδερμικής	 χορήγησης	 τεριπα-
ρατίδης	σε	εξάμηνη	μελέτη	(31).
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ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Α)	ΡΑΝΕΛΙΚΟ	ΣΤΡΟΝΤΙΟ

Το	 ρανελικό στρόντιο	 χρησιμοποιείται	 στην	 Ευ-
ρώπη	 για	 τη	 θεραπεία	 της	 οστεοπόρωσης.	 Μειώνει	
τον	 κίνδυνο	 κατάγματος	 στη	 σπονδυλική	 στήλη	 και	
σε	μικρότερο	βαθμό	στο	ισχίο	(14,32,33).	Ο	μηχανισμός	
δράσης	του	στους	ανθρώπους	δεν	είναι	απόλυτα	ξε-
κάθαρος.	Φαίνεται	 ότι	προκαλεί	 μια	 ήπια	 ελάττωση	
στην	οστική	απορρόφηση	με	διατήρηση	ή	και	αύξηση	
της	οστικής	παραγωγής	(33).

Συνοπτικά	η	αποτελεσματικότητα	των	φαρμάκων	
στον	καταγματικό	κίνδυνο	φαίνεται	στον	Πίνακα	1.

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Α)	DENOSUMAB	(ντενοσουμάμπη)

Η	Ντενοσουμάμπη	είναι	πλήρως	ανθρώπειο	μονο-
κλωνικό	αντίσωμα	έναντι	του	RANKL	(receptor	activator	
of	nuclear	factor	kappa	B	ligand).	Ο	RANKL	ανήκει	στην	
υπεροικογένεια	των	TNF	και	αποτελεί	σημαντικό	με-
σολαβητή	 της	 οστικής	 ανακατασκευής.	 Εκφράζεται	
σε	 ποικιλία	 κυττάρων	 (οστεοβλάστες,	 υμενοκύττα-
ρα	τύπου	Β,	 ενεργοποιημένα	Τ-κύτταρα	κ.α.)	 και	δε-
σμεύεται	 στον	 υποδοχέα	 RANK	 (receptor	 activator	 of	
nuclear	factor	kappa	B)	που	βρίσκεται	στην	επιφάνεια	
των	 οστεοκλαστών	 και	 των	 πρόδρομων	 οστεοκλα-
στών.	 Η	 αλληλεπίδραση	 RANK	 και	 RANKL	 επάγει	 τη	
διαφοροποίηση,	ενεργοποίηση	και	επιβίωση	των	οστε-
οκλαστών.	Ρυθμιστής	αυτής	της	αλληλεπίδρασης	είναι	
η	οστεοπρωτογερίνη	(OPG).	Το	denosumab	δεσμεύεται	
εκλεκτικά	και	με	υψηλή	συγγένεια	με	το	RANKL	και	μι-
μείται	το	αποτέλεσμα	της	δράσης	της	OPG	(14).

Το	denosumab	 έχει	 εγκριθεί	από	το	 FDA	και	τον	
ΕΜΑ	για	τη	θεραπεία	της	οστεοπόρωσης	σε	γυναίκες	
υψηλού	κινδύνου	για	κάταγμα	ή	σε	όσες	έχουν	απο-
τύχει	ή	δεν	έχουν	γίνει	ανεκτές	οι	διαθέσιμες	αντιο-
στεοπορωτικές	αγωγές.	Η	συνιστώμενη	δόση	είναι	τα	
60mgr	 υποδορίως	 κάθε	 6	 μήνες.	 Πρόσφατες	 μελέτες	
αποδεικνύουν	μείωση	του	κινδύνου	και	για	τα	σπον-
δυλικά	και	για	τα	εξωσπονδυλικά	κατάγματα	(34,35,36).	
Αν	και	σε	γενικές	γραμμές	το	denosumab	ήταν	καλά	
ανεκτό	στις	μελέτες,	εν	τούτοις	φαίνεται	ότι	προκαλεί	
συχνότερα	λοιμώξεις	που	χρήζουν	νοσηλείας	καθώς	
και	δερματικές	αντιδράσεις	(34,37).	Επί	του	παρόντος,	
συσχέτιση	με	κακοήθειες	δεν	τεκμηριώνεται	(34,37).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Αρκετά	 μόρια	 δοκιμάζονται	 για	 τη	 θεραπεία	 της	

οστεοπόρωσης.	Θα	αναφερθούμε	με	συντομία	σε	ορι-
σμένα	από	αυτά.

Α)	 Calcium	 –	 sensing	 receptor	 (CaSR)	
(υποδοχέας	‘‘αισθητήρας’’	ασβεστίου)

Ο	CaSR	βρίσκεται	στους	παραθυρεοειδείς	αδένες	
και	ο	ρόλος	του	είναι	να	παρακολουθεί	και	να	ελέγχει	
την	ομοιοστασία	του	ασβεστίου	μέσω	απελευθέρωσης	
παραθορμόνης.	 Αγωνιστές	 του	 υποδοχέα	 μειώνουν	
την	έκκριση	της	παραθορμόνης	και	χρησιμοποιούνται	
σε	ασθενείς	 με	 νεφρική	 νόσο	 και	 υπερπαραθυρεοει-
δισμό.	Οι	 ανταγωνιστές	 του	 υποδοχέα	 μπορούν	 να	
προκαλέσουν	έκκριση	παραθορμόνης	κατά	ώσεις.	Ένα	
καλσιλυτικό	 (ronacaleret)	 δημιούργησε	 θεραπευτικές	
προσδοκίες	 μιας	 και	 βελτίωσε	 την	 οστική	 πυκνότη-
τα	τόσο	στο	φλοιώδες	όσο	και	στο	σπογγώδες	οστό	
σε	πειραματόζωα.	Όμως	η	δοκιμή	σε	ανθρώπους	δεν	
προκάλεσε	αύξηση	της	οστικής	πυκνότητας	και	η	με-
λέτη	διακόπηκε	(14).	

Β)	Αναστολείς	της	καθεψίνης	Κ

Η	καθεψίνη	Κ	είναι	μια	κυστεϊνική	πρωτεΐνη	η	οποία	
αποδομεί	πρωτεΐνες	της	οστικής	θεμέλιας	ουσίας	συ-
μπεριλαμβανόμενου	και	του	κολλαγόνου.	Η	απουσία	
της	καθεψίνης	οδηγεί	σε	αναστολή	της	οστικής	απορ-
ρόφησης.	 Η	 ουσία	 balicatib	 έχει	 χρησιμοποιηθεί	 σε	
κλινικές	δοκιμές	σε	ανθρώπους	και	προκάλεσε	αύξη-
ση	 της	 οστικής	πυκνότητας	στην	 οσφυϊκή	 μοίρα	 της	
σπονδυλικής	στήλης	και	στο	ισχίο	(14,38).	Λόγω	όμως	
αλλεργικών	 δερματικών	 αντιδράσεων	 υπάρχει	 προ-
βληματισμός	για	την	περαιτέρω	έρευνα	της	επίδρασης	
των	 αναστολέων	 της	 καθεψίνης	 στην	 οστεοπόρωση	
με	 την	 εξαίρεση	 του	 odanacatib	 για	 το	 οποίο	 είναι	
σε	 εξέλιξη	 μελέτες	φάσης	 III	 (14,39,40).	 Το	odanacatib	
είναι	ο	πιο	μελετημένος	αναστολέας	καθεψίνης.	Σε	με-
λέτες	φάσης	I	και	II	αυξάνει	την	οστική	πυκνότητα	στη	
σπονδυλική	στήλη	και	στο	ισχίο	(14,40).	Αν	και	αντιο-
στεοκλαστικό,	ο	μηχανισμός	δράσης	του	διαφέρει	από	
τα	λοιπά	φάρμακα	της	ίδιας	κατηγορίας	μιας	και	δε	
μειώνει	τον	αριθμό	των	οστεοκλαστών	ούτε	και	επη-
ρεάζει	τη	λειτουργία	τους	(40).	

Γ)	Αναστολείς	του	μονοπατιού	wnt	

Οι	 wnt	 είναι	 πρωτεΐνες	 που	 ενεργοποιούν	 μεμ-
βρανικούς	υποδοχείς	που	καλούνται	frizzled.	Οι	wnt	
εκκρίνονται	από	οστεοβλάστες	και	συμμετέχουν	στην	
οστεοβλαστική	 διαφοροποίηση.	Ο	υποδοχέας	 frizzled	
συνδέεται	με	μια	διαμεμβρανική	πρωτεΐνη	με	το	όνομα 

Θεραπευτική	αντιμετώπιση
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LPR-5	 (lipoprotein	 receptor-related	 protein).	Οι	 διαδικα-
σίες	που	ακολουθούν	προκαλούν	ενδοκυττάρια	αύξη-
ση	της	β-κατενίνης	η	οποία	εισερχόμενη	στον	πυρήνα	
προκαλεί	γονιδιακή	μεταγραφή	σημαντική	για	τον	οστι-
κό	σχηματισμό.	Η	LPR-5	αναστέλλεται	από	την	πρωτε-
ΐνη	dickkopf-1 και	τη	σκληροστίνη	με	αποτέλεσμα	την	
αναστολή	της	σηματοδότησης	των	wnt.	Η	σκληροστίνη,	
ειδικά,	 παράγεται	 μόνο	 από	 οστεοκύτταρα	 και	 μόνο	
αφού	 έχει	 επιμεταλλωθεί	 το	 περιβάλλον	 οστεοειδές.	
Αντίσωμα	έναντι	της	σκληροστίνης	εμποδίζει	τη	δέσμευ-
σή	 της	 στην	 LPR-5	 με	 αποτέλεσμα	 την	 ενεργοποίηση	
του	μονοπατιού	wnt	και	την	αύξηση	του	οστικού	σχη-
ματισμού.	 Σε	 μετεμμηνοπαυσιακές	 γυναίκες	 χορήγηση	
αντισώματος	 έναντι	 σκληροστίνης	 προκάλεσε	 αύξηση	
της	οστικής	μάζας	στην	οσφυϊκή	μοίρα	της	σπονδυλι-
κής	 στήλης.	 Επίσης	 αντισώματα	 έναντι	 της	 πρωτεΐνη	
dickkopf (DKK1) έχουν	 δοκιμασθεί	 σε	 ποντικούς	 και	
προκάλεσαν	αύξηση	της	οστικής	μάζας	(14).	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥ-
ΣΙΑΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

Υπάρχουν	οδηγίες	φαρμακευτικές	 και	 μη	φαρμα-
κευτικές	για	τη	θεραπεία	της	οστεοπόρωσης.	Συγκε-
ράζοντας	τις	συστάσεις	από	διάφορους	διεθνείς	ορ-
γανισμούς	για	τη	θεραπεία	της	πρωτοπαθούς	(μετεμ-
μηνοπαυσιακής)	 οστεοπόρωσης	 θα	 προσπαθήσουμε	
να	δώσουμε	ένα	γενικό	περίγραμμα	της	θεραπευτικής	
προσέγγισης.

Α)	ΜΗ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	

Η	 μη	 φαρμακευτική	 θεραπεία	 περιλαμβάνει	 διαι-
τητικές	 οδηγίες,	 διακοπή	 καπνίσματος	 και	 άσκηση.	
Δεν	υπάρχουν	πολλά	πρόσφατα	δεδομένα	για	τη	μη	
φαρμακευτική	θεραπεία	μιας	και	στο	παρελθόν	υπήρ-
ξε	πλούσια	βιβλιογραφία.	Για	τη	χορήγηση	ασβεστίου	
και	βιταμίνης	D,	 έχει	γίνει	λόγος	παραπάνω.	 Ειδικές	
οδηγίες	για	την	πρόσληψη	πρωτεϊνών	δε	συστήνεται	
μιας	 και	 υπάρχουν	 αντικρουόμενα	 δεδομένα	 (41,42).	
Αντίθετα	η	αυξημένη	πρόσληψη	άλατος	(NaCl)	με	την	
τροφή	αυξάνει	την	ασβεστιουρία	με	αποτέλεσμα	τον	
δευτεροπαθή	 υπερπαραθυρεοειδισμό	 και	 την	 αυ-
ξημένη	οστική	απώλεια	 και	 επομένως	θα	πρέπει	 να	
αποφεύγεται	 (43,44).	Όσον	αφορά	στο	κάπνισμα,	θα	
πρέπει	να	συστήνεται	η	διακοπή	του	μιας	και	φαίνε-
ται	ότι	σχετίζεται	με	χαμηλή	οστική	πυκνότητα	και	με-
γαλύτερη	συχνότητα	οστεοπόρωσης.	Ο	καταγματικός	
κίνδυνος	υποχωρεί	στα	επίπεδα	των	μη	καπνιστών	
δέκα	 έτη	 μετά	 τη	 διακοπή	 του	 καπνίσματος	 (14).	 Οι	

μετεμμηνοπαυσιακές	 γυναίκες	 θα	πρέπει	 να	 γυμνά-
ζονται	για	μισή	ώρα	τουλάχιστο	τρεις	φορές	τη	βδο-
μάδα.	Η	άσκηση	σχετίζεται	με	βελτίωση	ή	διατήρηση	
της	οστικής	πυκνότητας	και	μείωση	του	κινδύνου	των	
καταγμάτων	του	ισχίου	στις	ηλικιωμένες	ασθενείς	(45).	
Η	άσκηση	βοηθάει	στην	πρόληψη	και	τη	θεραπεία	της	
οστεοπόρωσης	 όχι	 μόνο	 με	 την	 οστική	 ενδυνάμωση	
που	προκαλεί	αλλά	και	με	την	αποφυγή	των	συχνών	
πτώσεων	 μέσω	βελτίωσης	 της	φυσικής	 κατάστασης	
και	του	μυϊκού	συντονισμού	(14).

B)	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	

Ιδρύματα	που	ασχολούνται	με	την	πρόληψη	και	τη	
θεραπεία	της	οστεοπόρωσης	επικαιροποιούν	τακτικά	
τις	οδηγίες	τους.	Οι	θεραπευτικές	κατευθύνσεις	που	
θα	 δοθούν	 πιο	 κάτω	 στηρίζονται	 στις	 οδηγίες	 του	
NOF	(National	Osteoporosis	Foundation)	με	έδρα	τις	ΗΠΑ	
και	 των	NOS	 (National	Osteoporosis	 Society)	 –	NOGG	
(National	Osteoporosis	Guideline	Group)	με	έδρα	το	Ηνω-
μένο	Βασίλειο.	Όπως	θα	δούμε	πιο	κάτω	και	οι	δύο	
οργανισμοί	συστήνουν	τον	υπολογισμό	του	δεκαετούς	
καταγματικού	κινδύνου	για	την	θεραπευτική	απόφα-
ση	σε	συγκεκριμένες	κατηγορίες	μετεμμηνοπαυσιακών	
γυναικών.	Η	εκτίμηση	του	καταγματικού	κινδύνου	γί-
νεται	με	το	Fracture	Risk	Assessment	Tool	(FRAX)	για	το	
οποίο	θα	μιλήσουμε	στη	συνέχεια.

Σύμφωνα	 με	 τις	οδηγίες του NOF	φαρμακευτική	
αγωγή	θα	πρέπει	να	χορηγείται	σε	κάθε	μετεμμηνο-
παυσιακή	γυναίκα	που	μπορεί	να	ενταχθεί	σε	μία	από	
τις	παρακάτω	κατηγορίες	(46):	

1. Ιστορικό κατάγματος σε ισχίο ή σπονδυλική 
στήλη (κλινικό ή μορφομετρικό).

Ανεξαρτήτως	του	BMD	το	κάταγμα	χαμηλής	ενέρ-
γειας	σε	ισχίο	και	σπονδυλική	στήλη	θεωρείται	οστε-
οπορωτικό	και	συστήνεται	αγωγή	και	από	τους	δύο	
οργανισμούς.

2. T-score ≤-2.5 (DXA) υπολογισμένο με DXA στη 
σπονδυλική στήλη, ολικό ισχίο ή αυχένα μηριαίου 
με αποκλεισμό δευτεροπαθών αιτιών.

Τιμές	Τ-score	μικρότερες	ή	ίσες	του	2,5	στη	σπον-
δυλική	στήλη,	ολικό	ισχίο	ή	αυχένα	μηριαίου,	θέτουν	τη	
διάγνωση	της	οστεοπόρωσης	(σύμφωνα	με	τον	ορισμό	
του	WHO).	Και	οι	δύο	οργανισμοί	συστήνουν	έναρξη	
αντιοστεοπορωτικής	αγωγής

3. Τ-score μεταξύ του -1,0 και του -2,5 υπολο-
γισμένο με DXA στη σπονδυλική στήλη, ολικό ισχίο 
ή αυχένα μηριαίου και δεκαετή πιθανότητα κατάγ-
ματος ισχίου > 3% ή οποιουδήποτε μείζονος οστεο-
πορωτικού κατάγματος >20%. 
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Επομένως,	 μετεμμηνοπαυσιακές	 γυναίκες	 χωρίς	
κάταγμα	 ή	 με	 κάταγμα	 χαμηλής	 ενέργειας	 σε	 θέση	
άλλη	από	το	ισχίο	ή	την	σπονδυλική	στήλη	θα	πρέπει	
να	εξετάζονται	με	μέτρηση	οστικής	πυκνότητας.	Αν	η	
τιμή	του	T-score	είναι	εντός	των	ορίων	της	οστεοπε-
νίας	και	ο	δεκαετής	κίνδυνος	κατάγματος	είναι	ψηλός	
θα	πρέπει	να	λαμβάνουν	αγωγή.	

Η	διαφορά	των	οδηγιών	των	δύο	οργανισμών	εί-
ναι	 ότι	 ο	 Βρετανικός	 (NOS-NOGG) συστήνει αγωγή 
σε κάθε μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα με κάταγμα 
χαμηλής ενέργειας (και όχι μόνο ισχίου ή σπονδυ-
λικό) (48). 

Διαφορά	 υπάρχει	 μεταξύ	 των	 δύο	 οργανισμών	
και	στο	ποιες	μετεμμηνοπαυσικές	γυναίκες	πρέπει	να	
εκτιμηθούν	 με	 DXA.	 Ο	 NOS	 θεωρεί	 ότι	 κάθε	 γυναί-
κα	μετά	την	εμμηνόπαυση	θα	πρέπει	να	εκτιμάται	με	
DXA,	ενώ	ο	NOF	συνιστά	μέτρηση	οστικής	πυκνότητας	
σε	μετεμμηνοπαυσιακές	γυναίκες	άνω	των	65	ετών.	Σε	
μικρότερες	ηλικίες	συστήνει	μέτρηση	BMD	μόνο	όταν	
συνυπάρχουν	ενδείξεις	καταγματικού	κινδύνου	στηρι-
ζόμενες	στους	κλινικούς	παράγοντες	 (καταγματικού)	
κινδύνου	(46,47,48).

Ο	 δεκαετής	 καταγματικός	 κίνδυνος,	 που	 αναφέ-
ρεται	 στην	 περίπτωση	 3,	 εκτιμάται	 με	 το	 Fracture 
Risk Assessement Tool (FRAX) για	το	οποίο	έγινε	μια	
πρώτη	 αναφορά	πιο	 πάνω.	 Το	 FRAX	 δημιουργήθηκε	
από	ομάδα	εργασίας	του	WHO,	το	2008,	με	σκοπό	την	
εκτίμηση	 της	πιθανότητας	 μείζονος	 οστεοπορωτικού	
κατάγματος	(σπονδυλικής	στήλης,	ισχίου,	πήχη,	ώμου)	
και	κατάγματος	του	ισχίου	εντός	δεκαετίας	για	μετεμ-
μηνοπαυσιακές	γυναίκες	(μεταξύ	40	και	90	ετών)	και	
άνδρες	(μεταξύ	50	και	90	ετών)	που	δεν	έχουν	λάβει	
θεραπεία.	Η	εκτίμηση	στηρίζεται	σε	κλινικούς	παράγο-
ντες	κινδύνου	(Πίνακας	2)	και	στην	οστική	πυκνότητα	
του	αυχένα	του	μηριαίου	(όταν	είναι	διαθέσιμη)	(48,49).	
Το	 FRAX	 στηρίχθηκε	 σε	 μεγάλης	 κλίμακας	 μελέτες	
παρατήρησης	 σε	 άνδρες	 και	 γυναίκες	 διαφορετικών	
εθνικοτήτων	και	από	διάφορα	μέρη	του	κόσμου.	Έχει	
εκτιμηθεί	 ότι	 στις	ΗΠΑ	 είναι	 οικονομικά	ωφέλιμο	 να	
θεραπεύονται	 άτομα	 με	 οστεοπενία	 που	 δεν	 έχουν	
λάβει	αγωγή,	όταν	ο	δεκαετής	καταγματικός	κίνδυνος	
είναι	μεγαλύτερος	από	3%	για	το	ισχίο	ή	από	20%	για	
τα	μείζονα	οστεοπορωτικά	κατάγματα.	Τα	ποσοστά	
αυτά	πιθανότατα	είναι	διαφορετικά	σε	κάθε	κράτος	
και	σχετίζονται	με	το	κόστος	της	αντιοστεοπορωτικής	
αγωγής.	Αυξημένο	κόστος	αντιοστεοπορωτικής	αγω-
γής	αυξάνει	τα	προαναφερθέντα	ποσοστά	δεκαετούς	
κινδύνου,	ενώ	μειωμένο	κόστος	(π.χ.	γενόσιμα	φάρμα-

κα)	τα	μειώνει.	Όπως	σε	όλα	τα	εργαλεία	υπάρχουν	
περιορισμοί	και	για	το	FRAX.	Το	FRAX	μπορεί	να	υποε-
κτιμά	τον	καταγματικό	κίνδυνο	σε	ασθενείς	με	(48,50):

•  Χαμηλή BMD στη οσφυϊκή μοίρα και φυσιολογι-
κή στο ισχίο 

•  Πολλαπλά κατάγματα
•  Υψηλή δόση στεροειδών
•  Οικογενειακό ιστορικό κατάγματος οστεοπο-

ρωτικού (πλην ισχίου)
•  Συχνά σοβαρά σπονδυλικά κατάγματα
•  Συχνές πτώσεις
Οι	NOF	και	NOS	αναγνωρίζοντας	τη	σημασία	του	

FRAX	 το	συμπεριέλαβαν	στις	 τρέχουσες	 οδηγίες	 για	
την	προφύλαξη	και	θεραπεία	της	οστεοπόρωσης.

Ο	 εργαστηριακός	 έλεγχος	 που	 ζητάμε	 πριν	 την	
τεκμηρίωση	 της	 πρωτοπαθούς	 μετεμμηνοπαυσιακής	
οστεοπόρωσης	περιγράφεται	στον	Πίνακα	3.	

Προτεινόμενη	θεραπευτική	προσέγγιση

Οι	περισσότεροι	 ιατροί	που	ασχολούνται	 με	 την	
οστεοπόρωση	 ξεκινούν	 θεραπεία	 με	 διφωσφονικά	
σκευάσματα	 (συνήθως	 από	 του	 στόματος).	 Η	 οστι-
κή	 πυκνότητα	 επανεκτιμάται	 σε	 1-2	 έτη	 (μιας	 και	 η	
μέγιστη	 επίδραση	 των	 διφωσφονικών	 στη	 BMD	 εκ-
δηλώνεται	 μεταξύ	 του	 πρώτου	 και	 δεύτερου	 έτους	
θεραπείας).	Αν	στη	δεύτερη	μέτρηση	της	οστικής	πυ-
κνότητας	 υπάρχει	 σταθεροποίηση	 ή	 και	 αύξηση	 της	
BMD	η	θεραπεία	συνεχίζεται	και	η	BMD	επανεκτιμάται	
ανά	2	ή	και	περισσότερα	έτη.	Πρόβλημα	υπάρχει	αν	η	
μείωση	της	οστικής	πυκνότητας	είναι	μεγαλύτερη	της	
ελάχιστης	σημαντικής	αλλαγής	(least	significant	change	
=	LSC)	 (51,52).	Υπενθυμίζουμε	ότι	η	LSC	είναι	5,3%	για	
τη	σπονδυλική	στήλη,	5%	για	το	ολικό	ισχίο	και	6,9%	
για	 τον	αυχένα	 του	 μηριαίου	 (53).	 Η	 επιδείνωση	 της	
οστικής	 πυκνότητας	 μπορεί	 να	 οφείλεται	 σε	 φτωχή	
συμμόρφωση	του	ασθενούς	στη	θεραπεία	(μη	σωστή	
λήψη	ή	ανεπαρκής	πρόσληψη	των	διφωσφονικών	ή/
και	των	συμπληρωμάτων	ασβεστίου	και	βιταμίνης	D).	
Αν	δε	φαίνεται	να	υπάρχει	πρόβλημα	στη	συμμόρφω-
ση	του	ασθενούς	τότε	υπάρχουν	τρεις	διαφορετικές	
επιλογές:

Α)	να	συνεχιστεί	η	αγωγή	και	να	επανεκτιμηθεί	με	
νέα	BMD	ο	ασθενής	σε	ένα	έτος.	Επί	 ιδίου	αποτελέ-
σματος	συνιστάται	αλλαγή	θεραπείας.

Β)	να	λάβει	ενδοφλέβιο	διφωσφονικό	και	να	επανε-
κτιμηθεί	σε	ένα	ή	δύο	έτη.

Γ)	να	αλλάξει	αγωγή	λαμβάνοντας	αντιοστεοπο-
ρωτικό	 άλλης	 κατηγορίας	 (τεριπαρατίδη,	 παραθορ-

Θεραπευτική	αντιμετώπιση
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μόνη,	 ντενοσουμάμπη,	 ραλοξιφαίνη,	 ρανελικό	 στρό-
ντιο).

Αν	 και	 οι	 δείκτες	 οστικής	 εναλλαγής	 δε	 συμπε-
ριλαμβάνονται	 στις	 οδηγίες	 παρακολούθησης	 της	
αντιοστεοπορωτικής	θεραπείας,	 εν	τούτοις	μπορούν	
να	 βοηθήσουν	 στην	 έναρξη	 της	 αντιοστεοπορωτικής	
αγωγής.	Μείωση	του	NTX	ούρων	κατά	τα	50%	και	του	
CTX	ορού	κατά	30%	μετά	3-6	μήνες	με	διφωσφονικά	
παρέχουν	ένδειξη	συμμόρφωσης	και	αποτελεσματικό-
τητας	(54).

Επίσης,	 η	 εμφάνιση	 οστεοπορωτικού	 κατάγματος	
κατά	 τη	 διάρκεια	 μιας	 αντιοστεοπορωτικής	 αγωγής	
είναι	 ένδειξη	 αποτυχίας	 ή	 μη	 συμμόρφωσης	στη	 θε-
ραπεία.

ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Ολοκληρώνοντας	 θα	 σχολιάσουμε,	 εν	 ολίγοις,	 τη	
θεραπεία	 της	 ανδρικής	 οστεοπόρωσης.	 Σύμφωνα	 με	
το	WHO	o	ορισμός	της	οστεοπόρωσης	στους	άνδρες	
άνω	 των	 50	 ετών	 δε	 διαφέρει	 από	 τον	 αντίστοιχο	
για	τις	μετεμμηνοπαυσιακές	γυναίκες.	Σε	αντίθεση	με	
τις	γυναίκες	 (στις	οποίες	το	95%	των	περιπτώσεων	
οστεοπόρωσης	 μετά	 την	 εμμηνόπαυση	 είναι	πρωτο-
παθής)	 στους	 άνδρες	 η	 πρωτοπαθής	 οστεοπόρωση	
ως	 αίτιο	 οστεοπορωτικού	 κατάγματος	 δεν	 ξεπερνά	
το	60%	των	περιπτώσεων.

Οι	 οδηγίες	 για	 την	 αντιμετώπιση	 της	 πρωτοπα-
θούς	οστεοπόρωσης	στους	άνδρες	δε	διαφέρουν	από	
τις	οδηγίες	που	προαναφέρθηκαν	για	τις	μετεμμηνο-
παυσιακές	γυναίκες	(46,47).

Τα	φάρμακα	τα	οποία	έχουν	εγκριθεί	για	την	αντι-
μετώπιση	της	ανδρικής	οστεοπόρωσης	είναι	η	αλεδρο-
νάτη	(55),	η	ριζεδρονάτη	(56)	και	η	τεριπαρατίδη	(57).	

Πίνακας 1.  Αποτελεσματικότητα	των	φαρμάκων	στον	
καταγματικό	κίνδυνο

* (από http://www.shef.ac.uk/NOGG/NOGG_Pocket_
Guide_for_Healthcare_Professionals.pdf)

Πίνακας 2.  Κλινικοί	παράγοντες	για	εκτίμηση	καταγ-
ματικού	κινδύνου

1.	 Ηλικία
2.	 Φύλο
3.	 Χαμηλός	δείκτης	μάζας	σώματος	(<19)
4.	 	Προηγούμενο	κάταγμα	χαμηλής	 ενέργειας	 (ιδι-

αίτερα	σε	ισχίο,	σπονδυλική	στήλη,	καρπό,	συ-
μπεριλαμβανομένων	 και	 των	 μορφομετρικών	
σπονδυλικών)

5.	 Οικογενειακό	ιστορικό	κατάγματος	ισχίου
6.	 	Τρέχουσα	 λήψη	 κορτικοειδών	 (οποιαδήποτε	

δόση	PO	για	>	3	μήνες)
7.	 Κάπνισμα
8.	 	Λήψη	αλκοόλ	(>3	μονάδες	ημερησίως)
9.	 	Δευτεροπαθή	αίτια	οστεοπόρωσης
•	 	Ρευματοειδής	αρθρίτιδα
•	 	Υπογοναδισμός
•	 	Παρατεταμένη	ακινητοποίηση
•	 	Μεταμόσχευση	οργάνων
•	 	Υπερθυρεοειδισμός
•	 	Σακχαρώδης	διαβήτης	τύπου	I
•	 	Χρόνια	ηπατοπάθεια
•	 	Γαστρεντερικά	νοσήματα	(ΙΦΝΕ,	δυσαπορροφή-

σεις)
•	 	Χρόνια	αποφρακτική	πνευμονοπάθεια

Πίνακας 3.	 Έλεγχος	 για	 αποκλεισμό	 άλλων	 αιτιών	
οστεοπόρωσης

1)	 Γενική	αίματος
2)	 ΤΚΕ,	(CRP)
3)	 Ουρία,	κρεατινίνη
4)	 Σάκχαρο
5)	 ALT,	AST,	TP/ALB
6)	 ALP,	γgt
7)	 K,	Na
8)	 Ca,	P,	Mg
9)	 TSH,	PTH,	25(OH)	βιταμίνη	D
10)	Ηλεκτροφόρηση	λευκωμάτων	ορού
11)	 Ca,	P,	κρεατινίνη	ούρων	24ώρου
12)	Οστικός	έλεγχος	(Ro	ΟΜΣΣ	και	ΘΜΣΣ	P)
13)	 	Επί	 ενδείξεων	 περαιτέρω	 ενδοκρινολογικός	

έλεγχος	(προλακτίνη,	κορτιζόλη	ούρων	24ώρου,	
FSH,	LH)

14)		Επί	 ενδείξεων	 περαιτέρω	 γαστρεντερολογικός	
έλεγχος	 (ενδοσκόπηση,	 αυτοαντισώματα	 για	
κοιλιοκάκη)

15)	 Επί	ενδείξεων	σπινθηρογράφημα	οστών
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ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Οι	εξελίξεις	στην	Ογκολογία	τα	τελευταία	2-3	χρόνια,	
είναι	ταχύτατες,	ιδιαιτέρως	ενδιαφέρουσες,	βασίζονται	
κυρίως	 στις	 προόδους	 και	 την	 εξέλιξη	 της	 Μοριακής	
Βιολογίας	και	της	Γενετικής	και	αφορούν	κυρίως	2	το-
μείς.	Την	εισαγωγή	νέων	μονοκλωνικών	αντισωμάτων	
και	την	ευρύτερη	χρήση	στοχευουσών	θεραπειών	στην	
Κλινική	Ογκολογία	και	τις	προόδους	στην	αντιμετώπι-
ση	επί	μέρους	κακοήθων	νεοπλασμάτων	με	την	χρήση	
κλασσικών	φαρμάκων.	Το	πρώτο	μέρος	αναπτύσσεται	
σαφέστατα,	εμπεριστατωμένα,	εν	εκτάσει	και	απολύ-
τως	 κατανοητά,	 από	 τον	 επιμελητή	 του	 Ογκολογκού	

Τμήματος	κ.	Νεκτάριο	Αλεβιζόπουλο,	τον	οποίο	συγχαί-
ρω	και	ευχαριστώ	θερμά	για	την	προσπάθειά	του.	

Για	τον	δεύτερο	τομέα	θα	εκτεθούν	στην	παρούσα	
βραχεία	ανασκόπηση	ορισμένα	εκ	των	νέων	δεδομέ-
νων	στην	θεραπεία	συνήθων	κακοήθων	νεοπλασμά-
των.	 Θα	 γίνει	 προσπάθεια	 εστιάσεως	 σε	 νοσήματα	
αντιμετωπιζόμενα	συνήθως	στο	Νοσοκομείο	μας	και	
σε	παρενέργειες	 εκ	 των	φαρμάκων,	 στην	 αντιμετώ-
πιση	 των	 οποίων	 μπορεί	 να	 εμπλακούν	 ιατροί	 πε-
ρισσοτέρων	ειδικοτήτων.	Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, 
Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 425, 2012.
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SUMMARY

ALEVIZOPOULOS N, VASLAMATZIS MM. What’s new in oncology. Targeted therapies include the newer agents; 
monoclonal antibodies and the small molecule inhibitors, which have significantly changed the anticancer treatment. 
These drugs are now incorporated in many oncology treatment guidelines. The mechanisms of action and toxicities of 
targeted therapies differ from those of traditional cytotoxic chemotherapy. Targeted therapies are generally better toler-
ated than cytotoxic chemotherapy, with a distinct side effects profile. Targeted therapy has raised new questions about 
the tailoring of cancer treatment to an individual patient’s tumour, the assessment of drug effectiveness and toxicity, and 
the economics of cancer care. All these advances in molecular biology and genetics expand our prognostic information 
and direct “ the best targeted treatment” in some subgroups of patients with carcinomas. A short updating in the new 
treatment data/ progress of the most frequency malignant neoplasms (lung, breast, colon, gastric, prostate, ovarian) have 
been described in this short review. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 426-447, 2012.

Key words: targeted agents, angiogenesis, apoptosis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αποτελεσματικότητα των κλασικών αντικαρκινικών φαρμάκων επισκιάζεται από την πληθώρα ανεπιθύμητων 
ενεργειών και την ανάπτυξη αντίστασης. Η έρευνα έχει πετύχει να δημιουργήσει νεότερα φάρμακα, στοχευτικά 
των οδών μεταγωγής μηνυμάτων που ελέγχουν την αύξηση, διαφοροποίηση, απόπτωση και εξέλιξη του καρκινι-
κού κυττάρου. Ως τέτοιες νοούνται οι θεραπείες κατά μοριακών στόχων (ΘΚΜΣ), με μονοκλωνικά αντισώματα 
και μόρια αναστολείς κινασών, τα οποία με ιδιαίτερο τρόπο διακόπτουν τους σηματοδοτικούς καταρράκτες 
που ευοδώνουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κύτταρων και τη δημιουργία μεταστάσεων. Παράγοντες 
με στόχο τις οδούς που ενεργοποιούνται από υποδοχείς μεμβράνης είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα (π.χ. 
CETUXIMAB, BEVACIZUMAB, κ.λπ.) και αναστολείς της ενεργότητας κινάσης (GEFITINIB, LAPATINIB, SORAFENIB, 
SUNITINIB, κ.λπ.). Ιδανικός στόχος είναι η επαύξηση της αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων κλασσικών 
φαρμάκων όταν συνδυάζονται με αυτά και η διεύρυνση του θεραπευτικού φάσματος ενδείξεων των παραγό-
ντων κατά μοριακών στόχων με πολλαπλά επίπεδα στόχευσης. Η πρόοδος στην θεραπεία των κυριοτέρων 
κακοήθων νεοπλασμάτων (πνεύμονα, μαστού, εντέρου, στομάχου, προστάτου και ωοθηκών), η οποία συνετε-
λέσθη τα τελευταία 2 χρόνια, με στοχευμένες ή μη θεραπείες, δίνεται στην σύντομη ανασκόπηση που ακολου-
θεί φωτίζοντας το νέο πεδίο έρευνας και ελπιδοφόρας θεραπευτικής προσέγγισης που φαίνεται να ανοίγει. 
Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 426-447, 2012.

Λέξεις κλειδιά: θεραπείες κατά μοριακών στόχων, αγγειογένεση, απόπτωση, νεότερες θεραπείες, μονοκλωνικά 
αντισώματα, αναστολείς
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα	 κυτταροστατικά	 φάρμακα	 στην	 θεραπευτική	
ογκολογική	 φαρέτρα,	 έχουν	 επί	 έτη	 χρησιμοποιηθεί	
παρά	την	περιορισμένη	αποτελεσματικότητά	τους,	τη	
μη	υπερεκλεκτική	δράση	τους	και	το	εγγενές	πρόβλη-
μα	ανάπτυξης	αντίστασης	σε	αυτά.

Για	τον	λόγο	αυτό	η	επιστημονική	έρευνα	στράφηκε	
και	ήδη	επέτυχε	να	δημιουργήσει	νεότερα	φάρμακα,	τα	
οποία	έχουν	επιλεκτικά	στόχους,	τις	οδούς	μεταγωγής	
μηνυμάτων	που	ελέγχουν	την	αύξηση,	διαφοροποίηση,	
απόπτωση	και	εξέλιξη	του	καρκινικού	κυττάρου.	Aντι-
κείμενο	 δράσης	 τους	 αποτελούν	 σήματα	 ευόδωσης	
του	κυτταρικού	πολλαπλασιασμού,	η	δημιουργία	αγ-
γειακού	δικτύου	(αγγειογένεση)	των	όγκων	και	οι	ση-
ματοδοτικές	πρωτεΐνες	απόπτωσης	των	κυττάρων.	

Η	επινόηση	των	μονοκλωνικών	αντισωμάτων	και	
των	θεραπειών	κατά	μοριακών	στόχων	(ΘΚΜΣ)	απο-
τελεί	την	νέα	πραγματικότητα	προόδου	της	ογκολο-
γίας,	 που	 τείνει	 να	 πλησιάσει	 τον	 οραματισμό	 από	
τον	Paul	Erlich	της	θεωρίας	της	μαγικής	βολίδας	(Magic	
Bullet),	που	θα	εξοντώνει	το	στόχο	χωρίς	να	προκαλεί	
οποιαδήποτε	βλάβη	στον	ξενιστή	(1).

Στα	 κακοήθη	 νοσήματα	 δεν	 υπάρχει	 ένας	 μόνον	
μηχανισμός-στόχος	ένοχος	της	απαρχής	και	της	εξέ-
λιξής	τους.	Πληθώρα	αλλαγών	σε	διαφορετικούς	κρί-
σιμους	 τομείς-στόχους,	 έχουν	 ενοχοποιηθεί,	 όπως	 η	
υπερδραστηριότητα	τυροσινικών	κινασών,	τροποποι-
ημένη	έκφραση	ογκοκατασταλτικών	γονιδίων,	αλλαγές	
στην	σηματοδότηση	και	έκφραση	πρωτεϊνών	απόπτω-
σης.	Τα	συνοδευτικά	αντιγόνα	του	όγκου	αποτελούν	
στόχους	 για	 ανοσοθεραπευτικές	 παρεμβάσεις,	 ενώ	
η	 αγγειογένεση	 παραμένει	 μηχανισμός	 νευραλγικής	
σημασίας,	που	συγκεντρώνει	 όλο	 το	 ενδιαφέρον	 και	

την	ελπίδα	της	σύγχρονης	ερευνητικής	αντικαρκινικής	
προσπάθειας.	Είναι	προφανές	ότι	φάρμακα	της	κατη-
γορίας	αυτής,	τελικώς	προκαλούν	υποχώρηση	ή	ανα-
στολή	ανάπτυξης	των	όγκων	(2,3,4).	Στην	αξιολόγησή	
τους	είναι	σαφές	ότι	αυτά	δεν	επάγουν	αμέσως	κυτ-
ταρικό	θάνατο,	αλλά	μετεξέλιξη	 των	κακοήθων	κυτ-
τάρων	σε	μη	διαιρούμενα	ζώντα	κύτταρα,	τα	οποία	
σε	επόμενο	χρόνο,	λόγω	π.χ.	αλλαγής	έκφρασης	γο-
νιδίων	και	 επαγωγής	της	απόπτωσης	 εξ	αυτών,	θα	
οδηγηθούν	στον	θάνατο.	

Βασική	παράμετρος	αξιολόγησης	της	δραστικότη-
τας	τους	είναι	η	ανταπόκριση	(response	rate)	της	νό-
σου,	βάσει	των	γνωστών	RECIST	κριτηρίων	της	Κλινικής	
Ογκολογίας.	Ήδη	το	National	Cancer	Institute’s	Molecular	
Targets	 Development	 Program,	 έχει	 αναπτύξει	 ειδικό	
πρόγραμμα	για	την	αξιολόγηση	ουσιών	κατά	ειδικών	
στόχων,	ενώ	το	NCI’s	Chemical	Biology	Consortium	έχει	
οργανώσει	 ειδικό	τμήμα	 ελέγχου	κλινικής	 εφαρμογής	
αποκλειστικά	για	τα	δρώντα	αυτά	φάρμακα	κατά	ει-
δικών	στόχων	σε	μοριακό	επίπεδο	(5,6).	

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ΘΚΜΣ)

Η	αναγνώριση	και	 ταυτοποίηση	του	 ειδικού	στό-
χου	 στην	 νεοπλασματική	 διαδικασία	 συγκεκριμένου	
κακοήθους	 νοσήματος	 αποτελεί	 τη	 θεμέλιο	 λίθο	 για	
την	κατεύθυνση	της	έρευνας	και	παραγωγής	της	ειδι-
κής	θεραπείας,	με	τη	μορφή	των	νεότερων	μονοκλω-
νικών	 αντισωμάτων	 ή	 αναστολέων	 –	 αποκλειστών	
μοριακών	υποδοχέων.	

Οι	περισσότερες	ΘΚΜΣ	 είναι	 μικρομοριακά	φάρ-
μακα,	 ονομαζόμενα	 μονοκλωνικά	 αντισώματα	 (ΜAb)	
και	μοριακοί	αναστολείς	 (ΜΑ)	 (7,8).	Η	διείσδυσή	τους	
στα	καρκινικά	κύτταρα	και	η	καταστροφή	του	ειδικού	
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ενδοκυττάριου	 στόχου	 αποτελεί	 βασικό	 μηχανισμό	
δράσης	τους.	Άλλα	ΜAb	ή	ΜΑ	δεν	έχουν	ικανότητα	να	
διαπεράσουν	την	κυτταρική	μεμβράνη	αλλά	δύνανται	
να	καταστρέψουν	αντιγόνα	ευρισκόμενα	επ’	αυτής.	

Αρχικά	 τα	ΜΑb	παράγονται	 σε	 ανοσοποιηθέντα	
πειραματόζωα.	 Τα	 ανοσοποιηθέντα	 ζώα	 μπορεί	 να	
παρέξουν	διαφορετικούς	τύπους	αντισωμάτων	κατά	
ειδικών	στόχων.	Τα	σπληνικά	κύτταρα	εξάλλου	μπο-
ρεί	 να	 επάγουν	 τον	 σχηματισμό	 ενός	 μόνο	 τύπου	
αντισωμάτων,	τα	οποία	συλλέγονται	από	ανοσοποι-
ηθέντα	ζώα,	μετά	σύντηξη	με	μυελωματικά	κύτταρα.	
Η	κλωνοποίηση	των	κυττάρων	αυτών	σε	κυτταρικές	
καλλιέργειες	επάγει	την	παραγωγή	μεγάλου	αριθμού	
ενός	μόνον	τύπου	ΜΑb.

Τα	ΜΑb	για	θεραπευτική	χρήση	επιλέγονται	μετά	
από	έλεγχο	και	αξιολόγηση	της	κλινικής	αποτελεσμα-
τικότητας	 και	 μελέτη	 της	 τοξικότητάς	 τους.	 Τα	ΜΑb	
εξανθρωποποιούνται	 (“humanized”)	 με	 γενετική	 αντι-
κατάσταση,	όσον	το	δυνατόν	μεγαλύτερου	μη	ανθρώ-
πινου	τμήματος	από	ανθρώπινο,	μια	διαδικασία	απα-
ραίτητη	για	πρόληψη	της	ανοσιακής	απάντησης	 του	
ατόμου	το	οποίο	μπορεί	να	αναγνωρίζει	το	ΜΑb	ως	
αλλογενές	αντιγόνο	και	να	το	καταστρέφει	πριν	καν	
δράσει	στο	στόχο	του.

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ

Ο	σχηματισμός	νέων	αγγείων	(νεοαγγείωση)	είναι	
νευραλγικός	μηχανισμός	με	τον	οποίο	οι	όγκοι	αυξά-
νουν	και	μεθίστανται.	Η	 έκταση	της	αγγειογενέσεως	
ελέγχεται	από	ποικίλους	παράγοντες	σε	τοπικό	επί-
πεδο	με	προ	και	αντιαγγειογενετική	ικανότητα	(9-14).	

Ο	Αυξητικός	παράγοντας	του	ενδοθηλίου	των	αγ-
γείων	 [Vascular	 endothelial	 growth	 factor	 (VEGF)]	 είναι	
ενδοθηλιακό	ειδικό	μιτογόνο	και	ο	σημαντικότερος	αγ-
γειογενετικός	παράγων,	ο	οποίος	εκφράζεται	σε	ποι-
κίλους	όγκους.	Η	δε	έκφραση	του	σε	υψηλά	επίπεδα	
σε	μερικούς	όγκους	σχετίζεται	με	πτωχή	πρόγνωση.	
Ο	 ισχυρότερος	 από	 τους	παράγοντες	 αυτούς	 είναι	
ο	 VEGF-A,	 ουσία	 εκκρινόμενη	 από	 τους	 όγκους	 που	
προκαλεί	αυξημένη	διαπερατότητα	του	αγγειακού	εν-
δοθηλίου	σε	διάφορες	πρωτεΐνες	του	πλάσματος.	Ο	
VEGF	είναι	παράγοντας	επιβίωσης	των	ενδοθηλιακών	
κυττάρων	και	σε	μοριακό	επίπεδο	επαναπρογραμμα-
τίζει	την	έκφραση	γονιδίων	των	ενδοθηλιακών	κυττά-
ρων	προκαλώντας	την	αυξημένη	έκφραση	διαφόρων	
πρωτεϊνών,	όπως	ο	 ιστικός	παράγοντας,	πρωτεΐνες	
σχετιζόμενες	 με	 την	 ινωδολυτική	 οδό	 (ουροκινάση,	

ενεργοποιητής	 του	 ιστικού	 πλασμινογόνου,	 αναστο-
λέας	του	ενεργοποιητή	του	τύπου	1	πλασμινογόνου),	
μεταλλοπρωτεϊνάσες,	τον	μεταφορέα	γλυκόζης	GLUT-
1,	τη	συνθετάση	νιτρικού	οξειδίου,	πολλά	μιτογόνα	και	
αρκετούς	 αντιαποπτωτικούς	 παράγοντες	 (Bcl-2,	 Al,	
survivin).

Ο	VEGF	επάγει	όμως	τη	διαπερατότητα	των	αγγεί-
ων	και	με	την	ενίσχυση	της	δράσης	οργανιδίων	στα	
ενδοθηλιακά	 κύτταρα	 των	 νεοαγγείων	που	 μεσολα-
βούν	στη	μεταφορά	μεταβολιτών	ή/και	αυξάνοντας	τη	
διαπερατότητα	του	ενδοθηλίου	ενεργοποιώντας	είτε

1.	Τον	καταρράκτη	μεταφοράς	σήματος	της	πρω-
τεϊνικής	 κινάσης	 του	 ενεργοποιημένου	 μιτογόνου	 και	
την	ανακατάταξη	των	συμπλεγμάτων	καδερίνης/κα-
τενίνης	είτε	

2.	Τις	οδούς	του	PKB/Akt	και	της	ενδοθηλιακής	συν-
θετάσης	νιτρικού	οξειδίου	(eNOS).

Το	ολοένα	αυξανόμενο	μέγεθος	του	όγκου	επιτεί-
νει	την	υποξία	εντός	αυτού,	η	οποία	ενεργοποιεί	και	
υπερεκφράζει	με	τη	σειρά	της	τους	παράγοντες	που	
προάγουν	την	αγγειογένεση,	όπως	των	VEGF,	bbFGF,	
IL-8,	TNF-α,	TGF-β	κ.ά.

Είναι	πλέον	γνωστό	και	βιβλιογραφικά	τεκμηριωμέ-
νο	ότι	η	ποσοτική	έκφραση	επιπέδων	VEGF-A	συσχετί-
ζεται	με	πτωχή	πρόγνωση	σε	διάφορα	καρκινώματα,	
όπως	 μαστού,	 ωοθηκών,	 τραχήλου	 μήτρας,	 εντέρου,	
εγκεφάλου,	θυρεοειδούς,	οισοφάγου,	νεφρού,	ουροδό-
χου	κύστεως	και	προστάτη,	αλλά	και	σε	σαρκώματα	
οστών	και	μαλακών	μορίων.	Σε	όλες	τις	καταξιωμένες	
μελέτες	τα	επίπεδα	VEGF-A	συνδέονται	με	πληθώρα	
προγνωστικών	παραγόντων	(μέγεθος	όγκου,	παρου-
σία	μεταστάσεων),	με	βραχύτερο	χρόνο	ελεύθερο	νό-
σου	και	συνολική	επιβίωση.

Δεδομένων	των	ανωτέρω,	η	αγγειογένεση	των	κα-
κοήθων	 όγκων	 και	 η	 αναστολή	 της,	 συγκεντρώνουν	
όλο	το	ενδιαφέρον	της	ιατρικής	έρευνας	και	πλείστες	
ουσίες	που	παρεμβαίνουν	σε	κάποιο	στάδιο	της	δια-
δικασίας,	 βρίσκονται	σε	ανάπτυξη	 και	 κλινική	χρήση	
(15).	Ο	μεγάλος	ενθουσιασμός	που	υπάρχει	απορρέει	
από	τα	σημαντικά	πλεονεκτήματα	που	φαίνεται	ότι	
έχουν	οι	αντιαγγειογενετικοί	παράγοντες	έναντι	των	
συμβατικών	θεραπειών.	

Τα	πλεονεκτήματα	της	αντιαγγειογενετικής	θερα-
πείας	 (μονοκλωνικά	 αντισώματα	 και	 μοριακοί	 ανα-
στολείς)	είναι:

1.	 Αυξημένη	 παροχή	 φαρμάκου	 στον	 στόχο.	 Μία	
ουσία	 που	 δρα	 κυρίως	 στο	 ενδοθήλιο	 των	 αγγείων	
βρίσκει	εύκολη	πρόσβαση	με	την	ενδοφλέβια	χορήγη-
ση.

Θεραπείες	κατά	μοριακών	στόχων
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2.	Ενίσχυση	της	δράσης.	Οι	κλασσικές	κυτταροτοξι-
κές	αντινεοπλασματικές	θεραπείες	συνήθως	αποτυγ-
χάνουν	 να	 καταστρέψουν	 όλα	 τα	 κακοήθη	 κύτταρα	
και,	ως	γνωστόν,	αρκεί	ένα	ποσοστό	εξ	αυτών	προ-
κειμένου	ο	όγκος	να	επανεμφανισθεί.	Η	επιτυχής	στό-
χευση	 μερικών	 μόνο	 ενδοθηλιακών	 κυττάρων	 εντός	
του	αναπτυσσόμενου	αγγείου	μπορεί	να	είναι	επαρ-
κής,	για	καταστροφή	όλου	του	όγκου.

3.	Απουσία	φαρμακευτικής	αντίστασης	των	ενδο-
θηλιακών	κυττάρων	που	είναι	γενετικά	σταθερά	και	
με	πολύ	μικρές	πιθανότητες	ανάπτυξης	μεταλλάξεων	
που	θα	επάγουν	φαρμακευτική	αντίσταση.

4.	Εκλεκτική	στόχευση	ενδοθηλιακών	κυττάρων	του	
όγκου.	Τα	ενδοθηλιακά	κύτταρα	που	εμπλέκονται	στη	
νεοαγγειογένεση	παρουσιάζουν	διαφορές	συγκριτικά	
με	τα	φυσιολογικά	ενδοθηλιακά	κύτταρα,	ώστε	η	αντι-
αγγειογενετική	θεραπεία	να	κατευθύνεται	επιλεκτικά	
στα	νεοπλασματικά	ενδοθηλιακά	κύτταρα	και	όχι	στα	
φυσιολογικά.

5.	Ευρεία	εφαρμογή	στη	θεραπεία	πολλών	κακοή-
θων	νεοπλασμάτων.	

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ΘΚΜΣ)

ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ

Στην	 κατηγορία	 αυτή	 ανήκουν	 τα	 μονοκλωνικά	
αντισώματα	 κατά	 του	VEGF	 ή	 των	 υποδοχέων	 του,	
τα	ribozymes	για	την	αναστολή	έκφρασης	των	υποδο-
χέων	και	οι	αναστολείς	τυροσινικής	κινάσης	(ΤΚ)	που	
εμποδίζουν	την	ενεργοποίηση	των	υποδοχέων	και	την	
επακόλουθη	σηματοδότηση	(VEGF,	PDGFR).	Τα	χιμαιρι-
κά	αντισώματα	έναντι	του	VEGF	(Bevacizumab),	αλλά	
και	 μικρά	 μόρια	 (Sorafenib	 –	 Nexavar,	 μικρομοριακός	
αναστολέας	 εγκεκριμένος	από	το	 FDA	για	θεραπεία	
ασθενών	με	μεταστατικό	ΝΚ	και	περιπτώσεις	ηπατω-
μάτων,	 Sunitinib	 –	 Sutent,	 εγκεκριμένος	 για	 θεραπεία	
μεταστατικού	ΝΚ	ή	GIST’s	μη	ανταποκρινόμενων	στην	
imatinib)	αναστέλλοντα	την	ενεργοποίηση	της	ΤΚ	μετά	
τη	 σύνδεση	 του	 VEGF	 ανήκουν	 πλέον	 στους	 καθιε-
ρωμένους	αλγορίθμους	θεραπευτικής	αντιμετώπισης	
πολλών	νεοπλασμάτων	(16-22).

Άλλες	 ουσίες,	 ευοδωτικές	 της	 δράσης	 του	 VEGF,	
όπως	 οι	 ιντεγκρίνες	 (23),	 αποτελούν	 πολλά	 υπο-
σχόμενο	 στόχο	 έμμεσης	 πλήξης	 της	 αντιαγγειογενε-
τικής	 διαδικασίας.	 Η	 αναστολή	 τους	 φαίνεται	 ικανή	
να	αναστέλλει	την	αγγειογένεση	και	να	ευοδώσει	την	
απόπτωση.	 Η	 αναστολή	 της	 αλληλεπίδρασης	 ανβ3-
ιντεγκρίνης-βιτρονεκτίνης,	 είναι	 η	 θεμελιώδους	 ουσί-
ας	 θεραπευτικός	 στόχος	 για	 την	 παρεμπόδιση	 της	

προσκόλλησης	 των	 ενδοθηλιακών	 κυττάρων	 στο	
εξωκυττάριο	 υπόστρωμα	 κατά	 τη	 νεοαγγείωση.	 Μι-
κρά	πεπτίδια	που	μιμούνται	τις	θέσεις	σύνδεσης	των	
ιντεγκρινών	στο	εξωκυπάριο	υπόστρωμα	ή	ειδικά	δε-
σμευτικά	αντισώματα	είναι	σε	φάση	παραγωγής	και	
ευρύτερης	κλινικής	εφαρμογής.	

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-VEGF
Κύριος	 εκπρόσωπος	 της	 ομάδας	 είναι	 το	

Bevacizumab	(bev),	ένα	ανασυνδυασμένο	εξανθρωπο-
ποιημένο	μονοκλωνικό	αντίσωμα	(MAb),	που	δεσμεύει	
τον	VEGF	(24-27).

Βάσει	προκλινικών	δεδομένων,	το	φάρμακο	μπορεί	
με	δοσοεξαρτώμενο	τρόπο	να	αναστείλει	την	ανάπτυ-
ξη	όγκων.	Οι	Gordon	και	συν.	 (28)	χορήγησαν	bev	σε	
25	ασθενείς	με	διάφορους	τύπους	νεοπλασμάτων,	με	
σοβαρότερη	παρατηρούμενη	τοξικότητα	τα	αιμορρα-
γικά	επεισόδια.	Δοσοπεριοριστική	τοξικότητα	δεν	πα-
ρατηρήθηκε	και	γι’	αυτό	σε	μελέτες	φάσης	II,	προτά-
θηκε	η	εβδομαδιαία	χορήγηση	του	φαρμάκου.	Κανένας	
ασθενής	δεν	παρουσίασε	πλήρη	ή	μερική	ανταπόκριση.	
Ένας	ασθενής	(4%)	παρουσίασε	ελάσσονα	ανταπόκρι-
ση	και	12	(48%)	σταθερή	νόσο.	

Οι	 ίδιοι	 ερευνητές,	σε	άλλη	μελέτη,	χορήγησαν	το	
φάρμακο	 σε	 τρεις	 ομάδες	 από	 τέσσερις	 ασθενείς	 η	
μία.	 Στην	 πρώτη	 ομάδα	 χορηγήθηκε	 bev	 εβδομαδι-
αία,	για	οκτώ	συνεχείς	εβδομάδες,	σε	συνδυασμό	με	
δοξορουβικίνη	 κάθε	4	 εβδομάδες.	Στη	δεύτερη,	 η	 ίδια	
δόση	bev	μαζί	με	CBDCA/πακλιταξέλη	και	στην	τρίτη	
bev/5-FU/LV	 εβδομαδιαία	 για	 6	 συνεχείς	 εβδομάδες,	
σε	κύκλους	των	οκτώ	εβδομάδων.	Παρατηρήθηκε	ένα	
επεισόδιο	διάρροιας	βαθμού	III	στην	ομάδα	της	5-FU,	
δύο	επεισόδια	θρομβοπενίας	ένα	επεισόδιο	ουδετερο-
πενίας	βαθμού	III	στην	ομάδα	της	CBDCA/πακλιταξέ-
λη.	Ένας	ασθενής	κάθε	ομάδας	εμφάνισε	ανταπόκριση	
και	συνέχισε	την	αγωγή	για	περισσότερο	από	οκτώ	
εβδομάδες.	

Δεδομένων	των	ανωτέρω	ο	έλεγχος	της	bev	προ-
χώρησε	σε	κλινικές	μελέτες	φάσης	II.	Σε	μία	εξ	αυτών	
οι	Kabbinavar	και	συν.	 (29,30)	χορήγησαν	το	φάρμακο	
σε	 104	ασθενείς	 με	 μεταστατικό	ΚΠΕ-Ο.	Οι	ασθενείς	
έλαβαν	με	τυχαία	κατανομή	5-FU/LV	 (n	=	36)	για	έξι	
συνεχείς	εβδομάδες	ανά	οκτώ	εβδομάδες	ή	ίδια	δόση	
5-FU/LV	με	bev	5	mg/kg	(η	=	35)	κάθε	δύο	εβδομάδες	ή	
5-FU/LV	και	bev	10	mg/kg	(η	=	33)	κάθε	δύο	εβδομάδες.	
Σε	 σχέση	 με	 το	 σκέλος	 αναφοράς,	 η	 προσθήκη	 bev	
αύξησε	τα	ποσοστά	ανταπόκρισης	το	διάστημα	μέχρι	
την	πρόοδο	της	νόσου	(ΔΕΠΝ):	5.2	έναντι	9.0	έναντι	7.2	
μηνών,	ενώ	παρατηρήθηκε	μείωση	του	κινδύνου	εμφά-



430

νισης	προόδου	της	νόσου	(ΠΝ)	κατά	61%	στο	σκέλος	
των	5	mg/kg	και	κατά	46%	στο	σκέλος	των	10	mg/kg.	Η	
διάμεση	επιβίωση	(ΔΕ)	ήταν	επίσης	μεγαλύτερη	στους	
ασθενείς	που	έλαβαν	bev	(13,8	μήνες	έναντι	21,5	μηνών	
έναντι	16,1	μηνών),	ενώ	παρατηρήθηκε	και	μείωση	του	
κινδύνου	θανάτου	κατά	37%	στους	ασθενείς	που	έλα-
βαν	5	mg/kg	(HR:0.87).	

Σημαντικότερη	 ανεπιθύμητη	 ενέργεια	 ήταν	 τα	
θρομβωτικά	 επεισόδια,	 τα	 οποία	 σε	 μία	 περίπτωση	
οδήγησαν	 στον	 θάνατο	 του	 ασθενούς.	 Η	 επίπτωση	
και	 η	 βαρύτητα	 των	 ανεπιθύμητων	 ενεργειών	 που	
σχετίζονται	με	τις	5-FU/LV	(διάρροια,	στοματίτιδα,

λευκοπενία)	δεν	επηρεάστηκε.	Η	χορήγηση	bev	σχε-
τίστηκε	 με	 την	 εμφάνιση	 πυρετού,	 ρίγους,	 κεφαλαλ-
γίας,	 εξανθήματος,	 ρινικής	 επίσταξης	 και	 υπέρτασης	
(31-33).

Ανάλογη	 μελέτη	 τυχαίας	 κατανομής	 σχεδιάσθηκε	
από	τους	Yang	και	συν.	(34)	σε	110	ασθενείς	με	καρκίνο	
του	 νεφρού	 με	 χορήγηση	 bev	 3	 mg/kg	 (n=35)	 έναντι	
bev	10	mg/kg	(n=37),	κάθε	δύο	εβδομάδες	vs	εικονικού	
φαρμάκου	(n=38).	Παρατηρήθηκε	ποσοστό	ανταπόκρι-
σης	8%	στο	σκέλος	με	την	υψηλή	δόση	bev.	Ο	χρόνος	
μέχρι	την	ΠΝ	ήταν	επίσης	σημαντικά	μεγαλύτερος	με	
την	υψηλή	δόση	του	bevacizumab	έναντι	του	εικονικού	
φαρμάκου	 (ρ	=	0.001)	γεγονός	που	οδήγησε	και	στην	
πρόωρη	διακοπή	της	μελέτης.	

Πρόσφατα,	ανακοινώθηκαν	αποτελέσματα	τοξικό-
τητας	από	τη	μελέτη	φάσης	II	E2200(35),	της	ECOG.	Οι	
ερευνητές	 χορήγησαν	 ιρινοτεκάνη,	 5-FU	 και	 LV	 εβδο-
μαδιαία,	για	τέσσερις	εβδομάδες,	σε	κύκλους	των	έξι	
εβδομάδων,	και	bev	10	mg/kg	κάθε	δύο	εβδομάδες	σε	
18	 μη	 προθεραπευμένους	 ασθενείς	 με	 μεταστατικό	
ΚΠΕ-Ο.	Η	προσθήκη	της	bev	δεν	οδήγησε	σε	αύξηση	της	
τοξικότητας	που	σχετίζεται	με	τα	χημειοθεραπευτικά	
φάρμακα,	 ενώ	 παρατηρήθηκαν	 μόνο	 τρία	 επεισόδια	
επίσταξης	και	ένα	αιμόπτυσης.

Η	 χρησιμότητα	 του	 αντισώματος	 ελέγχθηκε	 και	
σε	μελέτη	με	τυχαία	κατανομή	συνδυασμού	Paclitaxel	
+CBDCA	±	bev	ως	1ης	γραμμής	θεραπεία	σε	ασθενείς	
με	προχωρημένο	 ή	 μεταστατικό	ΜΜΚΠ.	Αναδείχθηκε	
υπεροχή	του	συνδυασμού	των	τριών	φαρμάκων	στην	
επίτευξη	ΣΕ.	Όλα	τα	ανωτέρω	δείχνουν	την	ασφάλεια	
και	τη	δραστικότητα	της	bev,	η	οποία	αποτελεί	πλέ-
ον	 την	 αιχμή	 του	 δόρατος	 στις	 νεότερες	 θεραπείες	
κατά	μοριακών	στόχων	σε	πολλά	κακοήθη	νοσήματα.	
Η	θεραπευτική	του	χορήγηση	με	ασφάλεια	στην	αντι-
μετώπιση	 των	πρωτοπαθών	 όγκων	 του	 εγκεφάλου,	
αποτελεί	τη	νέα	προστιθέμενη	ένδειξη	του	αντισώμα-
τος	 στην	 ήδη	 αποδεκτή	 ευρέως	 χορήγησή	 του	 στον	

κολοορθικό,	νεφροκυτταρικό,	πνευμονικό	μη	μικροκυτ-
ταρικό	καρκίνο.	

Η	μέχρι	σήμερα	εμπειρία	συνηγορεί	ότι	η	θεραπεία	
με	μονοκλωνικά	αντισώματα	είναι	νέα	και	αποτελε-
σματική	μέθοδος	στην	αντιμετώπιση	ασθενών	με	νεο-
πλασματικές	παθήσεις	με	αποδεκτή	και	αναστρέψιμη	
τοξικότητα.	Ο	συνδυασμός	τους	με	ΧΘΠ	βελτιώνει	τα	
κλινικά	αποτελέσματα.	Οι	βασικοί	μηχανισμοί	δράσης	
των	 ασύζευκτων	 ΜΑb	 είναι	 ανοσολογικοί	 ή	 επάγο-
ντες	την	απόπτωση	των	νεοπλασματικών	κυττάρων.	
Αν	και	οι	ακριβείς	μηχανισμοί	δράσης	δεν	είναι	ακό-
μη	 γνωστοί,	 πιθανολογείται	 ότι	 τον	 σημαντικότερο	
ρόλο	διαδραματίζει	η	ενεργοποίηση	των	μηχανισμών	
απόπτωσης.	 Η	 πλήρης	 διερεύνηση	 των	 μηχανισμών	
δράσης	των	ΜΑb	αλλά	και	η	παραγωγή	νέων	αντι-
σωμάτων	και	άλλων	ανοσομορίων	με	παρόμοια	δρά-
ση	αποτελούν	σημαντική	εξέλιξη	στην	Ογκολογία	και	
ταυτόχρονα	πρόκληση	για	την	ένταξη	τους	στη	σύγ-
χρονη	θεραπευτική	ολοένα	και	περισσότερων	όγκων.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΟΣΩΜΑ

Πολλές	 από	 τις	 ρυθμιστικές	πρωτεΐνες	 του	 κυτ-
ταρικού	 κύκλου	 που	 εμπλέκονται	 στην	 ενδοκυττά-
ρια	 μετάδοση	 σημάτων,	 αποτελούν	 υπόστρωμα	 και	
αποδομούνται	 μέσω	 του	 ενζυμικού	 συστήματος	 του	
πρωτεοσώματος,	που	έχει	σημαντικό	ρόλο	στην	ανά-
πτυξη	των	όγκων	και	την	εμφάνιση	μεταστάσεων.	Η	
αποδόμηση	 μιας	 σειράς	 πρωτεϊνών,	 όπως	 κυκλίνες	
και	κυκλινοεξαρτώμενες	κινάσες,	είναι	απαραίτητη	δι-
εργασία	 για	 την	 κυτταρική	 διαίρεση.	 Παράλληλα,	 το	
ενζυμικό	 σύστημα	 πρωτεοσώματος	 έχει	 σημαντικό	
ρόλο	στην	ενεργοποίηση	του	NF-κΒ	παράγοντα,	απο-
δομώντας	την	ανασταλτική	του	πρωτεΐνη	 ΙκΒ,	όπως	
και	στην	αναστολή	της	απόπτωσης	μέσω	του	Bcl-2.

Η	Bortezomib	(PS-341)	είναι	ο	εκλεκτικός	αναστολέας	
του	πρωτεοσώματος,	με	σημαντική	αντινεοπλασματι-
κή	δραστικότητα	έναντι	κυτταρικών	σειρών	καρκίνων	
του	προστάτη	 και	 του	πνεύμονα,	 όπως	 έχει	 δειχθεί	
σε	προκλινικές	μελέτες,	βάση	των	οποίων	εισήλθε	σε	
κλινικές	μελέτες	φάσης	Ι	(36).	

Οι	Hammilton	και	συν.	 (37)	χορήγησαν	το	φάρμακο	
ενδοφλέβια	 σε	 27	 ασθενείς.	 Σημαντικότερες	 τοξικότη-
τες	που	εμφάνισαν	ήταν	διάρροια	και	νευροτοξικότητα.	
Δοσοπεριοριστική	τοξικότητα	δεν	υπήρξε.	Σε	2	ασθενείς	
με	μελάνωμα	παρατηρήθηκε	μείωση	των	μεταστάσεων	
στους	πνεύμονες.	Μονοθεραπεία	με	Bortezomib,	αποδεί-
χθηκε	δραστική	σε	ασθενείς	με	προχωρημένο	ΜΜΚΠ,	σε	
μελέτη	φάσεως	II.	Σε	114	ασθενείς,	1ης	γραμμής	θεραπεία	
συνιστώμενη	 από	 4	 κύκλους	 συνδυασμού	 Βortezomib	

Θεραπείες	κατά	μοριακών	στόχων
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και	ΧΘΠ	με	Gemcitabine	+	CBDCA	και	Bortezomib	στη	
συνέχεια,	έδωσε	ποσοστά	ΣΑ	20%	και	ΔΕ	11	μήνες.	

Σε	άλλη	μελέτη,	155	ασθενείς	οι	οποίοι	είχαν	προη-
γουμένως	λάβει	ΧΘΠ,	κατανεμήθηκαν	με	τυχαίο	τρόπο	
μεταξύ	Bortezomib	±	Docetaxel.	Τα	ποσοστά	ΣΑ	ήταν	
9%	έναντι	8%	και	η	ΔΕ	7.8	έναντι	7.4	μηνών	στις	δύο	
ομάδες.	Με	δεδομένα	τα	αποτελέσματα	των	μελετών	
αυτών	επιβεβαιώνεται	η	ανάγκη	σχεδιασμού	μεγάλων	
μελετών	φάσεως	ΙΙΙ,	για	τον	ακριβή	έλεγχο	της	θερα-
πευτικής	δυνατότητας	της	Βortezomib	στο	προχωρη-
μένο	ΜΜΚΠ.

Στη	 μελέτη	 των	 Aghajanian	 και	 συν.	 (38,39)	 το	
Βortezomib	χορηγήθηκε	σε	 43	ασθενείς	με	συμπαγείς	
όγκους.	Δοσοπεριοριστική	 τοξικότητα	ήταν	διάρροια,	
ενώ	 άλλες	 σημαντικές	 τοξικότητες	 ήταν	 νευροτοξι-
κότητα,	 καταβολή,	 πυρετός,	 ανορεξία,	 ναυτία/εμετός	
και	κεφαλαλγία.	Παρατηρήθηκε	μία	ΜΥ	σε	ασθενή	με	
ΜΜΚΠ.	To	PS-341	έχει	επίσης	χορηγηθεί	και	σε	ασθε-
νείς	με	αιματολογικές	κακοήθειες	στα	πλαίσια	μελέτης	
φάσης	 Ι.	 Δοσοπεριοριστικές	 τοξικότητες	 ήταν	 θρομ-
βοπενία,	 υπονατριαιμία,	 υποκαλιαιμία,	 καταβολή	 και	
ασθένεια.	 Στοιχεία	 αντινεοπλασματικής	 δραστικότη-
τας	παρατηρήθηκαν	σε	έναν	ασθενή	με	πολλαπλό	μυ-
έλωμα	και	έναν	με	μη	Hodgkin’s	λέμφωμα.	

Σήμερα,	 το	 Bortezomib	 (Velcade)	 αποτελεί	 πλέ-
ον	εγκεκριμένο	φάρμακο	από	τον	FDA	για	θεραπεία	
ασθενών	με	πολλαπλούν	μυέλωμα	και	λέμφωμα	μαν-
δύα.	

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ

Διάφοροι	 αυξητικοί	 παραγόντες	 (EGF,	 PDGF)	 επι-
δρώντας	 στο	 κύτταρο,	 διεγείρουν	 αλληλουχία	 αντι-
δράσεων	για	τη	μετάδοση	του	σήματος	στον	πυρήνα.	
Αρχικά	γίνεται	διέγερση	μιας	G-πρωτεΐνης	 (GTP-Ras),	
η	 οποία	 στη	 συνέχεια	 προκαλεί	 την	 ενεργοποίηση	
της	πρωτεΐνης	c-raf-1	που	με	τη	σειρά	της	μεταδίδει	
το	 σήμα	 στο	 μονοπάτι	 της	 ΜΑΡΚ	 (mitogen	 activated	
protein	 kinase).	 H	ΜΑΡΚ	 στη	 συνέχεια	 διεγείρει	 γονί-
δια	απαραίτητα	για	τον	πολλαπλασιασμό	και	τη	δι-
αφοροποίηση	του	κυττάρου.	Η	πρωτεΐνη	c-raf-1	παί-
ζει	 σημαντικό	 ρόλο	 στην	 ογκογένεση,	 καθώς	 μπορεί	
να	ενεργοποιηθεί	ανεξάρτητα	από	την	GTP-Ras	μέσω	
της	πρωτεϊνικής	κινάσης	Ca	και	της	αντιαποπτωτικής	
πρωτεΐνης	Bcl-2,	ενώ	επιπλέον	προάγει	την	έκφραση	
του	γονιδίου	MDR	Ι,	το	οποίο	έχει	σημαντικό	ρόλο	στη	
φαρμακευτική	αντίσταση	(40-42).	

Το	γεγονός	αυτό	την	καθιστά	έναν	δυνητικό	στόχο	
στην	αντινεοπλασματική	θεραπεία.	

Για	την	εξουδετέρωση	του	παραπάνω	μηχανισμού	

μετάδοσης	του	σήματος	χρησιμοποιήθηκαν	ολιγονου-
κλεοτίδια	τα	οποία	ενώνονται	με	συγκεκριμένες	περι-
οχές	του	m-RNA,	εμποδίζοντας	έτσι	τη	μεταγραφή	του	
στο	 κυτταρόπλασμα	 και	 την	 περαιτέρω	 πρωτεϊνική	
σύνθεση	(ISIS	5132,	ISIS	3521,	APRINOCARSEN)	(43-50).	

Το	ISIS	5132	της	Isis	Pharmaceuticals,	ήταν	το	πρώτο	
μελετηθέν	 ολιγονουκλεοτίδιο.	 Αναστέλλει	 την	 παρα-
γωγή	της	c-raf-1	πρωτεΐνης	σε	κυτταρικές	σειρές	καρ-
κίνου	 του	πνεύμονα.	 Σε	 μελέτες	φάσης	 Ι	προκάλεσε	
ΣΝ	για	περισσότερο	από	έξι	μήνες	σε	δύο	ασθενείς.	Σε	
άλλη	μελέτη	φάσης	 Ι,	 η	συνεχής	 ενδοφλέβια	χορήγη-
ση	του	φαρμάκου	αποδείχθηκε	πολύ	καλά	ανεκτή	και	
προκάλεσε	ΣΝ	σε	μία	ασθενή	με	καρκίνο	ωοθηκών.

Σε	μελέτη	φάσης	II	της	EORTC	το	φάρμακο	χορηγή-
θηκε	σε	28	ασθενείς,	με	ΜΜΚΠ	(η=18)	και	ΜΚΠ	(η=8).	Σε	
όλους	τους	ασθενείς	η	αιματολογική	τοξικότητα	ήταν	
grade	≤ΙΙ	κατά	ECOG,	με	εξαίρεση	ενός	επεισοδίου	αύ-
ξησης	του	χρόνου	προθρομβίνης	grade	IV,	ενώ	η	μη	αι-
ματολογική	τοξικότητα	ήταν	ήπια.	Το	ποσοστό	αντα-
πόκρισης	ήταν	20%	επί	ΜΜΚΠ,	ενώ	ο	μικρός	αριθμός	
των	ασθενών	με	ΜΚΠ	δεν	επέτρεψε	την	εξαγωγή	σχε-
τικών	συμπερασμάτων.	

Το	 ISIS	 3521	 της	 Eli-Lilly	 Pharmaceuticals,	 ήταν	 το	
δεύτερο	φάρμακο	με	ανάλογο	μηχανισμό	λειτουργίας.	
Αναστέλλει	τη	μεταγραφή	του	m-RNA	για	τη	σύνθεση	
της	πρωτεϊνικής	κινάσης	Ca.	To	ISIS	3521	χορηγήθηκε	σε	
συνδυασμό	με	CBDCA/πακλιταξέλη,	CDDP/gemcitabine	
και	δοσεταξέλη	σε	μελέτες	φάσης	Ι/ΙΙ	σε	ασθενείς	με	
ΜΜΚΠ.	 Το	 φάρμακο	 χορηγήθηκε	 στα	πλαίσια	 μονο-
θεραπείας	 2ης	 γραμμής	 σε	 ασθενείς	 με	 καρκίνο	 του	
μαστού,	 χωρίς	 σημαντικά	 αποτελέσματα.	 Υπάρχουν	
δεδομένα	από	δύο	μικρές	μελέτες	φάσης	II,	οι	οποίες	
συνέκριναν	 τη	 χορήγηση	 ISIS	 3521	 με	 το	 ISIS	 5132	 σε	
προθεραπευμένους	 ασθενείς	 με	 ΚΠΕ-Ο	 και	 καρκίνο	
προστάτου.	Κανένα	από	τα	δύο	φάρμακα	δεν	προκά-
λεσε	ανταποκρίσεις.

Η	 Aprinocarsen,	 ειδικό	 antisense	 ολιγονουκλεοτίδιο	
αναστέλλον	εκλεκτικά	το	PKC-alpha	mRNA,	δεν	απο-
δείχθηκε	δραστικό,	στην	επίτευξη	ποσοστών	ΣΑ	ή	ΣΕ,	
σε	μελέτη	φάσεως	III	σε	670	ασθενείς	με	ΜΜΚΠ	που	
κατανεμήθηκαν	με	τυχαίο	τρόπο	σε	θεραπευτικά	σκέ-
λη	gemcitabine	/	cisplatin	+	aprinocarsen	ή	placebo.	

Παρά	τα	μη	ενθαρρυντικά	ως	τώρα	αποτελέσματα,	
τα	antisense	ολιγονουκλεοτίδιa	αποτελούν	ένα	πολλά	
υποσχόμενο	θεραπευτικό	μοριακό	στόχο.	

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ FARNESYL TRANSFERASE

Το	πρωτο-ογκογονίδιο	 ras	 κωδικοποιεί	 τη	σύνθε-
ση	πρωτεΐνης	21-kd,	που	δεσμεύεται	από	την	τριφω-
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σφορική	 γουανοσίνη	 και	 παίζει	 σημαντικό	 ρόλο	 στη	
μεταγωγή	σημάτων	στον	κυτταρικό	πυρήνα,	ρυθμίζο-
ντας	τον	κυτταρικό	πολλαπλασιασμό,	τη	διαφοροποί-
ηση	 και	 την	 απόπτωση.	 Σημειακές	 μεταλλάξεις	 που	
ενεργοποιούν	 την	 ογκογενετική	 δραστηριότητα	 του	
γονιδίου,	 συμβαίνουν	 στα	 κωδικόνια	 12,13	 και	 61	 και	
παρατηρούνται	στο	30%	των	συμπαγών	όγκων	του	
ανθρώπου,	περιλαμβανομένων	των	καρκίνων	παχέ-
ος	 εντέρου,	 πνεύμονα,	 παγκρέατος,	 και	 ουροδόχου	
κύστης.	 Ο	 μεταλλαγμένος	 τύπος	 γονιδίου	 οδηγεί	 σε	
παραγωγή	 τροποποιημένης	 Ras	 πρωτεΐνης,	 η	 οποία	
εκτός	από	την	άμεση	συμμετοχή	της	στην	ογκογένε-
ση	μέσω	του	σήματος	που	μεταβιβάζει	στον	πυρήνα,	
συμμετέχει	 στην	περαιτέρω	ανάπτυξη	 του	όγκου	με	
ενεργοποίηση	υποδοχέων	αυξητικών	παραγόντων	και	
άλλων	πρωτεϊνών	με	δράση	ΤΚ.	

Για	να	μπορέσει	η	Ras	πρωτεΐνη	να	συμμετέχει	στη	
μεταγωγή	 του	 σήματος	 στον	πυρήνα	 και	 να	 οδηγή-
σει	 σε	 κακοήθη	 εξαλλαγή,	 πρέπει	 να	 συνδεθεί	 στην	
κυτταροπλασματική	 μεμβράνη.	 Για	 τη	 σύνδεση	 είναι	
απαραίτητες	 ορισμένες	 μετα-μεταφραστικές	 (post-
transcriptional)	τροποποιήσεις	του	πρωτεϊνικού	μορίου.	
Η	πρώτη	και	σημαντικότερη	τροποποίηση	αφορά	στην	
προσθήκη	μιας	farnesyl-ομάδας	σε	μία	θέση	κυστεΐνης,	
η	 οποία	 βρίσκεται	 ακριβώς	 τέσσερα	 αμινοξέα	 πριν	
από	το	καρβοξυτελικό	άκρο	της	πρωτεΐνης.	

H	 προσθήκη	 αυτή	 καταλύεται	 από	 το	 ένζυμο	
farnesyl	transferase.	Το	ότι	η	ενεργός	φαρνεσυλιωμένη	
Ras	πρωτεΐνη	έχει	σημαντική	συμμετοχή	στον	κυτταρι-
κό	πολλαπλασιασμό	καθιστά	την	αναστολή	του	μηχα-
νισμού	αυτού	δυνητικό	στόχο	στη	αντινεοπλασματική	
θεραπεία	 όταν	 τα	 κακοήθη	 κύτταρα	 παρουσιάζουν	
μεταλλάξεις	του	ras	oγκογονιδίου.	

Με	τη	βοήθεια	της	αλυσιδωτής	αντίδρασης	πολυ-
μεράσης	 (PCR)	 μπορούν	 να	 ανιχνευτούν	 με	 ακρίβεια	
τα	κύτταρα	που	φέρουν	μεταλλάξεις	του	ras	πρωτο-
ογκογονιδίου,	έτσι	ώστε	η	θεραπεία	να	εξατομικεύεται	
απολύτως.	Εντούτοις,	δεδομένα	μεταγενέστερων	προ-
κλινικών	μελετών	σε	κυτταρικές	σειρές	και	πειραματό-
ζωα	έδειξαν	ότι	ο	μηχανισμός	δράσης	των	αναστολέ-
ων	farnesyl	transferase	είναι	περισσότερο	πολύπλοκος,	
καθώς	φάνηκε	ότι	αυτές	οι	ουσίες	είναι	δραστικές	και	
σε	κύτταρα	χωρίς	μεταλλάξεις	του	ras	(51-56).

Τρεις	 πρωτεΐνες	 έχουν	 χαρακτηρισθεί	 ως	 επι-
πλέον	πιθανοί	 στόχοι	 των	αναστολέων	 της	 farnesyl	
transferase.	Η	πρωτεΐνη	RhoB,	η	οποία	είναι	μία	G-πρω-
τεΐνη	με	ρόλο	στην	ενδοκυττάρια	μετάδοση	του	σήμα-
τος	μετά	διέγερση	του	κυττάρου	από	τη	Ras	πρωτε-
ΐνη.	Δεύτερο	πιθανό	στόχο	αποτελεί	μία	όχι	σαφώς	

ταυτοποιημένη	πρωτεΐνη	που	σχετίζεται	με	μονοπά-
τια	που	αφορούν	μηχανισμούς	προσκόλλησης.	Τέλος,	
τρίτο	πιθανό	στόχο	αποτελούν	οι	πρωτεΐνες	CENP-E	
και	CENP-Ρ	του	κεντρομεριδίου.

Μέχρι	 σήμερα	 τέσσερις	 αναστολείς	 της	 farnesyl	
transferase	(51-56)	έχουν	δοκιμαστεί	σε	κλινικές	μελέτες	
φάσης	Ι	και	II,	είτε	ως	μονοθεραπεία	είτε	σε	συνδυα-
σμό	με	κλασικά	κυτταροτοξικά	φάρμακα.	Θεωρούνται	
ένα	ιδανικό	πεδίο	της	αντικαρκινικής	έρευνας,	που	εμ-
φορεί	πολλές	ελπίδες	νέας	παραγωγής	αναστολέων	
μοριακών	στόχων.	

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ EGFR

Ο	 EGFR	 υπερεκφράζεται	 σε	ποικίλους	 συμπαγείς	
όγκους	και	συνδέεται	με	κακή	πρόγνωση.	Η	φωσφο-
ρυλίωση	της	πρωτεΐνης	και	η	εξ	αυτής	ενεργοποίηση	
του	EGFR	επάγει	οδούς	εμπλεκόμενες	στην	αύξηση	και	
τον	πολλαπλασιασμό	των	όγκων,	όπως	η	κυτταρική	
διαίρεση,	η	αναστολή	της	απόπτωσης,	η	διηθητική	ικα-
νότητα	και	η	νεοαγγείωση.	Άλλοι	μηχανισμοί	εκτός	της	
υπερέκφρασης	 του	 EGFR	 προσβάλλουν	 τη	 μετάδοση	
του	σήματος	μέσω	EGFR,	όπως	ενεργοποίηση	μεταλλά-
ξεων	του	υποδοχέα	FLT-3,	εισαγωγή	μικρών	τμημάτων	
ή	εξαλείψεων	στο	τμήμα	της	κινάσης	του	EGFR,	μεταλ-
λάξεις	 του	 EGFR,	 αύξηση	 ή	 διαταραχή	 της	 έκφρασης	
υποδοχέων	της	τιροσινικής	κινάσης	(57-60).	

Σωρεία	παράγοντων	που	ενέχονται	στην	ενεργο-
ποίηση	 του	 EGFR,	 έχουν	 ταυτοποιηθεί	 ως	 δυνητικές	
θεραπείες	κατά	μοριακών	στόχων	και	μεταξύ	αυτών	
μικρομοριακοί	αναστολείς	της	ΤΚ,	μονοκλωνικά	αντι-
σώματα	και	antisense	ολιγονουκλεοτίδια.	

ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ EGFR

Οι	ΤΚ	μέλη	της	οικογένειας	των	ανθρωπίνων	επι-
δερμικών	υποδοχέων,	έχουν	σημαντικό	ρόλο	στην	εξέ-
λιξη	των	καρκινικών	κυττάρων	και	για	τον	λόγο	αυτό	
αποτελούν	 στόχους	 αντινεοπλασματικής	 θεραπείας.	
Το	 Gefitinib	 (Iressa)	 και	 το	 Erlotinib	 (Tarceva)	 ήταν	 οι	
πρώτοι	από	του	στόματος	αναστολείς	της	ΤΚ,	απο-
δεκτοί	από	 το	 FDA,	 για	θεραπεία	ασθενών	με	προ-
χωρημένο	ή	μεταστατικό	ΜΜΚΠ	(61-67).	Το	Iressa	ήταν	
χρονολογικά	ο	πρώτος	αναστολέας	της	ΤΚ,	ο	οποί-
ος	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 3ης	 γραμμής	 θεραπεία	 του	
τοπικά	 προχωρημένου	 ή	 του	 μεταστατικού	 ΜΜΚΠ,	
μετά	αποτυχία	χημειοθεραπευτικών	συνδυασμών	με	
βάση	την	CDDP	ή	την	Docetaxel.	Σε	μελέτες	φάσεως	Ι	
αποδείχθηκε	δραστικό	σε	ασθενείς	με	ΜΜΚΠ,	με	μό-
νες	σημαντικές	παρενέργειες	την	εμφάνιση	διαρροιών	

Θεραπείες	κατά	μοριακών	στόχων
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και	δερματικού	εξανθήματος.	Εντούτοις,	η	αισιοδοξία	η	
οποία	προέκυπτε	από	τις	IDEAL-1	και	2	μελέτες	φάσε-
ως	ΙΙ,	μετριάσθηκε	λόγω	των	σοβαρών	παρενεργειών	
του	φαρμάκου	από	τους	πνεύμονες	με	τη	μορφή	διά-
μεσης	πνευμονοπάθειας	και	κυρίως	λόγω	των	απογο-
ητευτικών	αποτελεσμάτων	της	μελέτης	ISEL.	

Στην	μελέτη	ISEL	συμπεριελήφθησαν	1692	ασθενείς	
με	προχωρημένο	ΜΜΚΠ,	χωρίς	να	τεκμηριωθεί	υπε-
ροχή	της	gefitinib	έναντι	της	ομάδας	η	οποία	έλαβε	ει-
κονικό	φάρμακο.	Τα	αποτελέσματα	της	συγκεκριμένης	
μελέτης	έστρεψαν	το	ενδιαφέρον	των	επιστημόνων	σε	
άλλες	θεραπευτικές	επιλογές	πέραν	του	Iressa.

To	Erlotinib	(Tarceva),	στη	μελέτη	BR	21,	αποδείχθηκε	
ικανό	στη	συμπτωματική	αντιμετώπιση	και	την	αύξη-
ση	του	διαστήματος	ελευθέρου	υποτροπής	της	νόσου,	
σε	ασθενείς	με	ΜΜΚΠ,	με	παράλληλη	ήπια	τοξικότητα.	
Συνδυασμοί	erlotinib	και	χημειοθεραπείας	δεν	έδειξαν	
στατιστικά	σημαντική	υπεροχή	στην	επίτευξη	ΣΕ	ένα-
ντι	μόνης	χημειοθεραπείας,	μολονότι	αρκετοί	υποστη-
ρίζουν	μειονεκτήματα	στον	σχεδιασμό	της	θεραπείας.	
Είναι	ενδιαφέρον	ότι	όλες	οι	σχετικές	μελέτες	δεν	έδει-
ξαν	συσχέτιση	απόπτωσης	και	EGFR	έκφρασης.	Σήμε-
ρα,	 έχουν	 διευκρινιστεί	 παλαιότερα	 ανοικτά	 θέματα	
σχετικά	με	την	επιλογή	ατόμων	με	προϋποθέσεις	ικα-
νοποιητικής	απάντησης	στο	φάρμακο,	τον	καθορισμό	
ιδανικής	δόσης,	την	ταυτοποίηση	κατάλληλων	χημειο-
θεραπευτικών	παραγόντων	για	συνδυασμούς	και	την	
αναζήτηση	 ενδεχομένων	 δυσμενών	 περιβαλλοντικών	
παραγόντων	για	την	τελική	έκβαση	των	ασθενών.	To	
πρόσφατο	 εύρημα	της	μετάλλαξης	που	 εμποδίζει	 τη	
δράση	των	αναστολέων	της	τιροσινικής	κινάσης,	έχει	
δώσει	νέα	διάσταση	στους	προβληματισμούς	των	μη-
χανισμών	δράσης	τους.	

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ – CETUXIMAB

Εναλλακτικός	 τρόπος	 παρέμβασης	 στην	 οδό	 του	
EGFR	 γίνεται	 με	 χρήση	 μονοκλωνικών	 αντισωμάτων	
(MAb),	 όπως	 το	 cetuximab	 και	 το	 panitumumab,	 που	
κατευθύνονται	και	δεσμεύουν	το	εξωκυττάριο	τμήμα	
του	EGFR	εμποδίζοντας	την	αλληλεπίδραση	υποδοχέ-
ων	με	τους	συνδέτες	του	EGF	και	το	σχηματισμό	δι-
μερών	υποδοχέων	στην	κυτταρική	επιφάνεια.	Βήματα	
απαραίτητα	για	την	ενεργοποίηση	των	υποδοχέων	η	
οποία	προκαλεί	την	έναρξη	των	οδών	ενδοκυττάριας	
μετάδοσης	του	σήματος	και	βλάπτεται	κατά	την	ογκο-
γένεση	(63-65).	

Το	Cetuximab	(CTX),	αποτελεί	πρότυπο	MAb	κατά	
του	EGFR	και	έχει	συνεργιστική	δράση	με	τη	ΧΘΠ	και	
τους	μικρομοριακούς	αναστολείς	της	ΤΚ	σε	κυτταρι-

κές	σειρές.	 Είναι	 ενδιαφέρον	ότι	 το	CTX	 επάγει	 επί-
πεδα	αναστολής	της	αύξησης	ανάλογα	του	Iressa	σε	
κυτταρικές	σειρές	με	μη	μεταλλαγμένο	EGFR	και	είναι	
λιγότερο	δραστικό	σε	κυτταρικές	σειρές	με	μεταλλά-
ξεις.	Το	CTX	έχει	περιορισμένη	δραστικότητα	χρησιμο-
ποιούμενη	ως	2ης	γραμμής	θεραπεία.	Σε	πολυκεντρική	
μελέτη	φάσεως	ΙΙ,	τρεις	από	66	(5%)	ασθενείς	εμφάνι-
σαν	αντικειμενική	ανταπόκριση	ενώ	18	 (30%)	εμφάνι-
σαν	ΣΝ.	Η	ΔΕ	του	συνόλου	των	ασθενών	της	μελέτης	
ήταν	9	μήνες,	παρόμοια	με	την	επιτυγχανόμενη	από	τη	
docetaxel	και	την	pemetrexed,	όταν	χρησιμοποιούνται	
ως	2ης	γραμμής	θεραπείες.	

Το	CTX	εκτιμήθηκε	και	σε	συνδυασμό	με	ΧΘΠ.	Δύο	
μελέτες	φάσεως	ΙΙ	κατέληξαν	ότι	ο	συνδυασμός	επήγε	
καλύτερα	αποτελέσματα	σε	σχέση	με	μόνον	ΧΘΠ.	Στη	
πρώτη,	 225	 ασθενείς	 με	 μεταστατικό	ΜΜΚΠ	 έλαβαν	
με	τυχαία	κατανομή	είτε	τέσσερεις	κύκλους	CBDCA	+	
paclitaxel	+	CTX	και	μετά	CTX	στα	πλαίσια	θεραπεί-
ας	συντηρήσεως	ή	τέσσερεις	κύκλους	CBDCA	και	μετά	
CTX	ως	θεραπεία	συντηρήσεως.	Σύμφωνα	με	τα	τε-
λευταία	αποτελέσματα	που	παρουσιάσθηκαν	στο	συ-
νέδριο	της	ASCO	το	2011,	τα	αποτελέσματα	δεν	ήταν	
ιδιαίτερα	 ενθαρρυντικά.	 ΣΑ	 (37%	 έναντι	 25%)	 και	 ΔΕ	
(10.5	έναντι	8.7	μήνες).

Στη	 δεύτερη	 μελέτη	 131	 ασθενείς	 με	 ΜΜΚΠ	 στα-
δίων	IIIB	ή	 IV	έλαβαν	1ης	γραμμής	ΧΘΠ	συνιστώμενη	
από	gemcitabine	με	CDDP	ή	CBDCA	±	CTX.	Οι	ασθενείς	
που	έλαβαν	CTX	είχαν	αυξημένη	ΣΑ,	διάμεσο	ΔΕΝ	και	
διάμεση	ΣΕ	σε	σύγκριση	με	όσους	 έλαβαν	ΧΘΠ	 (28%	
έναντι	18%,	5.1	έναντι	4.2	μηνών	και	12	έναντι	9	μηνών,	
αντιστοίχως).	Μελέτες	φάσεως	III	οι	οποίες	θα	αξιο-
λογήσουν	τον	συνδυασμό	CTX	+	ΧΘΠ,	είναι	ήδη	σε	εξέ-
λιξη,	χωρίς	ιδιαίτερα	ελπιδοφόρα	αποτελέσματα	από	
την	ενδιάμεση	ανάλυση.	

Ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	παρουσιάζει	η	μελέτη	χορή-
γησης	CTX	+	ακτινοθεραπείας	των	Robert	και	συν.	(63),	
σε	ασθενείς	με	εκτεταμένο	καρκίνο	κεφαλής-τραχήλου.	
Δεκαπέντε	από	τους	16	ασθενείς	ήταν	εκτιμήσιμοι	για	
αποτελεσματικότητα.	Αν	και	οι	15	αυτοί	ασθενείς	είχαν	
όγκους	με	υπερέκφραση	EGFR,	που	αποτελεί	δυσμενή	
προγνωστικό	 παράγοντα,	 οι	 13	 (87%)	 παρουσίασαν	
ΠΥ	και	οι	άλλοι	2	ΜΥ.	Η	διάμεση	διάρκεια	της	ανταπό-
κρισης	ήταν	28	μήνες	και	η	ετήσια	και	διετής	ελεύθερη	
νόσου	επιβίωση	ήταν	73%	και	65%	αντίστοιχα.	Σε	άλλη	
μελέτη	σε	54	ασθενείς	με	μεταστατικό	καρκίνο	του	νε-
φρού	μονοθεραπεία	με	CTX	προκάλεσε	ανταπόκριση	ή	
ΣΝ	>6	μήνες	σε	>	από	το	25%	των	ασθενών.

Μελέτη	 φάσης	 II	 παρουσίασε	 δεδομένα	 συνδυα-
σμού	CTX	+	gemcitabineς	σε	41	ασθενείς	με	εκτεταμένο	
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καρκίνο	παγκρέατος.	Οι	5	(12%)	παρουσίασαν	ΜΥ,	οι	
21	(53%)	ΣΝ,	ενώ	η	ετήσια	επιβίωση	ήταν	32,5%.

Οι	Saltz	και	συν.	 (66)	χορήγησαν	CTX	+	CPT-11	σε	
ασθενείς	με	εκτεταμένο	ΚΠΕ-Ο	οι	οποίοι	είχαν	αποτύ-
χει	στη	χορήγηση	CPT-11.	Ανταπόκριση	εμφάνισαν	27	
από	120	ασθενείς	(22,5%),	με	διάμεση	διάρκεια	ανταπό-
κρισης	186	ημέρες,	ενώ	ΣΝ	για	>	12	εβδομάδων	παρατη-
ρήθηκε	σε	9	ασθενείς	(7%).	Στη	μελέτη	η	CTX	ήταν	καλά	
ανεκτή,	χωρίς	αύξηση	της	τοξικότητας	του	CPT-11.

Ενδιαφέρουσα	παρατήρηση	 ήταν	η	σημαντική	συ-
σχέτιση	μεταξύ	εμφάνισης	εξανθήματος	και	πιθανότη-
τας	ανταπόκρισης	στη	θεραπεία.	Από	όσους	εμφάνι-
σαν	εξάνθημα	το	30%	ανταποκρίθηκε	έναντι	μόλις	του	
3%	(p	<	0.001)	χωρίς	εξάνθημα.

Σε	παρόμοια	αποτελέσματα	κατέληξαν	και	δύο	με-
λέτες	φάσης	II	συνδυασμού	CDDP	+	CTX	σε	ασθενείς	
με	πλακώδες	καρκίνωμα	κεφαλής-τραχήλου	μετά	από	
αποτυχία	θεραπειών	με	βάση	την	CDDP.	

Οι	Huang	και	συν.	(68)	χορήγησαν	CDDP	+	CTX	σε	
41	ασθενείς	με	ΣΝ	και	σε	27	ασθενείς	με	ΠΝ	μετά	δύο	
κύκλους	 θεραπείας	 με	 βάση	 την	CDDP.	 Στην	πρώτη	
ομάδα	παρατηρήθηκαν	μία	ΠΥ	 (2.5%)	και	 εννέα	 (22%)	
ΜΥ.	Οι	25	ασθενείς	παρουσίασαν	ΣΝ	με	διάμεση	ΔΑ	24	
εβδομάδες.	Από	τη	δεύτερη	ομάδα	5	(18.5%)	εμφάνισαν	
ΜΥ	και	6	 (22%)	ΣΝ	για	>12	εβδομάδες.	Σε	αντίστοιχη	
μελέτη	σε	96	ασθενείς	που	παρουσίασαν	ΠΝ	μετά	από	
δύο	ή	τέσσερις	κύκλους	θεραπείας	με	βάση	την	CDDP,	
οι	Baselga	και	συν.	αναφέρουν	ότι	ο	συνδυασμός	CDDP	
(ή	CBDCA)	+	CTX	προκάλεσε	ΠΥ	σε	2	(2.1%)	και	ΜΥ	σε	
12	 (12.5%),	 ενώ	 38	 ασθενείς	 (39.6%)	 παρουσίασαν	 ΣΝ	
για	>	6	εβδομάδες.	Η	διάμεση	ΣΕ	ήταν	178	ημέρες	για	
το	 σύνολο	 των	 ασθενών	 και	 269	 ημέρες	 για	 όσους	
ανταποκρίθηκαν.	Αυτά	τα	δεδομένα	δείχνουν	σαφώς	
in	vivo	συνέργεια	CTX	με	CDDP	(ή	CBDCA).

Πρόσφατα,	δημοσιεύτηκαν	αποτελέσματα	δεδομέ-
να	μελέτης	φάσης	III	με	τυχαία	κατανομή	121	ασθενών	
χορήγησης	συνδυασμού	CDDP	+	CTX,	έναντι	CDDP	+	
placebo,	 σε	 ασθενείς	 με	 μεταστατικό	 καρκίνο	 κεφα-
λής-τραχήλου.	Παρατηρήθηκε	 1	 (2.3%)	ΠΥ	και	5	 (11,4%)	
ΜΥ.	Ουδετεροπενία	grade	III/IV	εμφάνισε	το	17%	των	
ασθενών,	 δερματικό	 εξάνθημα	 το	 11%	 και	 υπήρχε	
1(0,8%)	θάνατος	σχετιζόμενος	με	τη	θεραπεία.	Το	τελι-
κό	συμπέρασμα	των	παραπάνω	μελετών	ήταν	ότι	η	
CTX	αυξάνει	τη	θεραπευτική	δράση	της	ΑΚΤΘ	και	ΧΘΠ	
με	CDDP	σε	ασθενείς	με	καρκίνο	κεφαλής	και	τραχή-
λου	και	ενισχύει	τη	δράση	του	CPT-11	σε	ασθενείς	με	
ΚΠΕ-Ο.	

Όλες	οι	κλινικές	μελέτες	ανέδειξαν	χαμηλή	τοξικό-
τητα	της	CTX	σε	συνδυασμό	με	ΧΘΠ.	Οι	συνηθέστερες	

ανεπιθύμητες	ενέργειες	του	είναι	το	δερματικό	εξάν-
θημα	και	αντιδράσεις	υπερευαισθησίας.

Το	Cetuximab	με	την	αντιαυξητική	δραστηριότητα,	
μέσω	της	αναστολής	του	EGFR,	είναι	πλέον	εγκεκριμέ-
νο	στη	θεραπεία	ασθενών	με	πλακώδη	καρκινώματα	
κεφαλής	–	τραχήλου	και	στα	μεταστατικά	καρκινώμα-
τα	παχέος	εντέρου	–	ορθού.	Το	Panitumumab	έχει	εν-
σωματωθεί	στην	θεραπευτική	αντιμετώπιση	των	με-
ταστατικών	καρκινωμάτων	παχέος	εντέρου	–	ορθού.

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΚ

Εκτός	του	Tarceva	και	Iressa,	που	αναστέλλουν	ει-
δικώς	την	οδό	των	EGFR,	ήδη	έχουν	ανακοινωθεί	απο-
τελέσματα	από	τη	χρήση	μικρομοριακών	αναστολέων	
οδών	άλλων	TKs.	Στην	ομάδα	αυτή,	των	ΘΜΚΣ	ανή-
κουν	τα:	Vandetanib,	Sunitinib,	Sorafenib,	Pazopanib	και	
Axitinib	(69-72).

Το	Vandetanib,	είναι	από	του	στόματος	αναστολέ-
ας	των	υποδοχέων	των	VEGF,	EGF	και	RET.	Συγκρίθηκε	
με	το	Gefitinib	σε	μελέτη	φάσεως	II	επί	168	ασθενών	
με	προχωρημένο	ΜΜΚΠ,	μετά	αποτυχία	προηγούμε-
νης	ΧΘΠ	βασισμένης	στη	CDDP.	Το	διάστημα	ελεύθερο	
προόδου	νόσου	(ΔΕΠΝ)	ήταν	μεγαλύτερο	στην	ομάδα	
του	Vandetanib	 (11	 έναντι	 8	 εβδομάδων	του	Gefitinib,	
HR	0.69,	95%	CI	0.50-0.96),	μολονότι	δεν	υπήρχε	αξιό-
λογη	διαφορά	στη	ΣΕ	(6.1	έναντι	7.4	μήνες,	της	ομάδας	
της	Gefitinib).	

Σε	άλλη	μελέτη	φάσεως	ΙΙ	με	τυχαία	κατανομή,	127	
ασθενείς	με	προχωρημένο	ΜΜΚΠ,	μετά	προηγούμενη	
αποτυχία	ΧΘΠ	βασισμένη	στη	CDDP	έλαβαν	docetaxel	
+	vandetanib	ή	placebo.	Το	ΔΕΠΝ	ήταν	αυξημένο	στην	
ομάδα	 της	 vandetanib	 για	 δόσεις	 100	 mg/ημέρα	 ή	
300mg/ημέρα	(19,	17	εβδομάδες,	αντιστοίχως)	έναντι	12	
εβδομάδων	της,	μόνον,	docetaxel.

To	Sunitinib	 είναι	από	του	στόματος	αναστολέας	
πολλαπλών	 ΤΚ	 υποδοχέων,	 χρησιμοποιείται	 κυρίως	
στη	θεραπεία	του	καρκινώματος	νεφρού	(ΚΝ)	και,	ως	
2ης	γραμμής	θεραπεία,	σε	όγκους	GIST.	Σε	πολυκεντρι-
κή	μελέτη	φάσεως	ΙI	σε	63	ασθενείς	με	προχωρημένο	
ΜΜΚΠ	που	δεν	ανταποκρίθηκαν	τουλάχιστον	σε	μιας	
γραμμής	ΧΘΠ,	το	Sunitinib	προκάλεσε	7	ΜΥ	και	18	ΣΝ	
για,	τουλάχιστον	8	εβδομάδες.	Το	διάμεσο	ΔΕΠΝ	ήταν	
12	εβδομάδες.

Το	Sorafenib	είναι	από	του	στόματος	αναστολέας	
πολλαπλών	ΤΚ	υποδοχέων,	ο	οποίος	χρησιμοποιείται	
στη	 θεραπεία	 του	 πρωτοπαθούς	 ηπατοκυτταρικού	
καρκινώματος,	του	ΚΝ,	αλλά	και	σε	άλλα	κακοήθη	νε-
οπλάσματα.	 Σε	 μελέτη	 φάσεως	 ΙI	 σε	 51	 ασθενείς	 με	
υποτροπιάζον	ή	ανθεκτικό	στη	ΧΘΠ	ΜΜΚΠ,	μονοθε-

Θεραπείες	κατά	μοριακών	στόχων



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ	ΧΡΟΝΙΚΑ,	ΤΟΜΟΣ	74,	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ	2,	2012 435

ραπεία	με	Sorafenib	προκάλεσε	ελάχιστη	ανταπόκριση	
στο	 29%	 και	 διάμεσο	 ΔΕΠΝ	 83	 ημέρες.	 To	 Pazopanib	
είναι	από	του	στόματος	αναστολέας	πολλαπλών	ΤΚ	
υποδοχέων,	 ο	 οποίος	χρησιμοποιείται	 στη	θεραπεία	
του	μεταστατικού	 καρκινώματος	 του	νεφρού	 και	σε	
τύπους	σαρκωμάτων.	

Το	 Axitinib	 είναι	 από	 του	 στόματος	 αναστολέας	
πολλαπλών	ΤΚ	των	VEGF,	PDGF	και	KIT.	Σε	μελέτη	φά-
σεως	 ΙΙ	 σε	 32	 ασθενείς,	 η	 ΔΕ	 της	 ομάδας	 ήταν	 14.6	
μήνες.	Υπήρχαν	3	ΜΥ	και	10	ασθενείς	με	ΣΝ.

Είναι	προφανές	ότι	απαιτούνται	μελέτες	με	μεγα-
λύτερους	αριθμούς	ασθενών	για	να	αξιολογηθεί	πλή-
ρως	η	θεραπευτική	χρησιμότητα	των	νεώτερων	ανα-
στολέων	 πολλαπλών	 ΤΚ	 υποδοχέων	 στη	 θεραπεία	
πολλών	τύπων	κακόηθων	νόσων	και	να	επεκταθεί	το	
δραστικό	τους	φάσμα	ενδείξεων.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟ HER2/NEU.

Το	 πρωτοογκογονίδιο	 HER2	 (cerbB-2),	 μέλος	 της	
οικογένειας	 των	 RTK	 κωδικοποιεί	 για	 διαμεμβρανι-
κό	 γλυκοπρωτεϊνικό	 υποδοχέα	 185	 kD,	 με	 ενδογενή	
δραστικότητα	TK.	Περίπου	25%-	30%	των	ΜΜΚΠ	και	
κυρίως	 τα	 αδενοκαρκινώματα	 υπερεκφράζουν	 τον	
HER2/neu	και	η	υπερέκφραση	συσχετίζεται	με	χειρότε-
ρη	πρόγνωση.	Μικρό	μόνο	ποσοστό	ασθενών	με	ΜΚΠ	
υπερεκφράζουν	το	HER2/neu	και	έχουν	βραχύτερη	ΣΕ.

Το	HERCEPTIN	(trastuzumab)	είναι	εξανθρωποποιημέ-
νο	MAb,	έχει	στόχο	τον	υποδοχέα	HER2	και	εμφανίζει	
αξιόλογη	δραστικότητα	κατά	του	καρκινώματος	του	
μαστού	ως	μονοθεραπεία	ή	σε	συνδυασμό	με	ΧΘΠ.	Σε	
ΚΠ	το	Herceptin	φαίνεται	ότι	αυξάνει	τη	δραστικότητα	
της	ΧΘΠ	και	δημιουργεί	την	ανάγκη	σχεδιασμού	μελε-
τών	ειδικών	για	τον	έλεγχο	της	θεραπευτικής	ικανό-
τητας	του	φαρμάκου	στη	νόσο	 (73).	Αρκετές	μελέτες	
φάσης	II	σε	ασθενείς	με	ΜΜΚΠ	έχουν	ήδη	ολοκληρω-
θεί.	Σε	μελέτη	52	ασθενών	με	ΜΜΚΠ	και	έκφραση	HER2	
(1+	 -	3+),	συνδυασμός	Paclitaxel	+	CBDCA	+	Herceptin	
έδωσε	ΣΑ	25%	και	ποσοστό	ετήσιας	επιβίωσης	42%.

Σε	άλλη	μελέτη,	21	ασθενείς	με	προχωρημένο	ΜΜΚΠ,	
HER2	(+),	έλαβαν	Herceptin	και	6	κύκλους	συνδυασμού	
CDDP/Gemcitabine.	Οκτώ	ασθενείς	εμφάνισαν	ΜΥ	και	
το	ΔΕΠΝ	ήταν	36	εβδομάδες.Εντούτοις	ο	ακριβής	ρόλος	
του	trastuzumab	επί	ΜΜΚΠ,	αμφισβητείται,	ιδίως	μετά	
πολυκεντρική	μελέτη	φάσεως	ΙΙ,	στην	οποία	η	προσθή-
κη	Herceptin	 σε	 συνδυασμό	CDDP	 +	Gemcitabine	 όχι	
μόνον	 δεν	 βελτίωσε	 τα	 θεραπευτικά	 αποτελέσματα	
του	 συνδυασμού,	 αλλά	 επήγε	 χαμηλότερα	 ποσοστά	
ΣΑ,	ΣΝ	και	βραχύτερη	επιβίωση	ελεύθερη	προόδου	νό-
σου.

H	αποδεκτή	σήμερα	ένδειξη	του	παραμένει	τα	καρ-
κίνωμα	του	μαστού	και	το	καρκίνωμα	του	στομάχου	
με	υπερέκφραση	HER2	(3+).

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟ KIT/STEM 
CELL

Το	C-kit	είναι	πρωτοογκογονίδιο	που	για	RTK,ΜΒ	
145	kDa	και	είναι	ομόλογο	με	τους	υποδοχείς	για	τον	
PDGF,	 τον	 Colony-stimulating	 factor-1,	 τον	 c-Fms	 και	
τον	Flt3.	Ο	ενδογενής	συνδέτης	τους	είναι	ο	αυξητικός	
παράγων	των	μαστοκυττάρων,	ο	οποίος	φέρεται	στη	
διεθνή	 βιβλιογραφία	 ως	 stem	 cell	 factor	 (SCF).	 Το	 c-
kit	είναι	απαραίτητο	για	την	ανάπτυξη	αιμοποιητικών	
κυττάρων,	 μαστοκυττάρων,	 μελανοκυττάρων,	 των	
γεννητικών	κυττάρων	και	των	ενδιαμέσων	κυττάρων	
του	Cajal.

Η	ενεργοποίηση	των	RTK	παρατηρείται	σε	ποικίλα	
κακοήθη	 νεοπλάσματα,	 μεταξύ	 των	οποίων	 το	ΜΚΠ	
και	το	ΜΜΚΠ.	Γνωστοί	είναι	τρεις	μηχανισμοί	ενεργο-
ποίησης	 του	 C-kit	 στα	 καρκινικά	 κύτταρα:	 αυτοκρι-
νής	ή/και	παρακρινής	διέγερση	των	υποδοχέων	από	
τους	 συνδέτες	 τους,	 διασταυρούμενη	 ενεργοποίηση	
από	άλλες	 κινάσες	 ή/και	απώλεια	 της	 κανονιστικής	
φωσφατασικής	δραστικότητας	και	επίκτητη	απόκτηση	
ενεργών	μεταλλάξεων,	οι	οποίες	επάγουν	δραστικό-
τητα	ανεξάρτητη	της	λειτουργίας	του	συνδέτη.

Αρκετές	μικρομοριακές	ουσίες	έχουν	ανασταλτική	
δραστικότητα	κατά	του	c-kit	TK,	αλλά	και	άλλων	TKs	
(Bcr-Abl,	TK).	Πολλές	μελέτες	υποστηρίζουν	την	πιθα-
νότητα	της	κλινικής	χρησιμότητας	αυτών	των	παρα-
γόντων	σε	όγκους	χαρακτηριζόμενους	από	την	ενερ-
γοποίηση	μεταλλάξεων	του	c-kit.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ IGF-I

Ο	υποδοχέας	του	Insulin	Growth	Factor	(IGF)	ενερ-
γοποιείται	 και	 υπερεκφράζεται	 στο	 ΜΜΚΠ	 και	 σε	
πολλά	 άλλα	 νεοπλάσματα.	 Ο	 IGF-IR	 ενεργοποιείται	
από	τον	IGF–I,	που	έχει	ρόλο	αυτοκρινούς	αυξητικού	
παράγοντα.	 Το	 ανθρώπινο	 μονοκλωνικό	 αντίσωμα	
CP-751871	 δεσμεύει	 τον	 IGF-IR,	 αναχαιτίζοντας	 αυτή	
την	οδό	(74).

Ο	CP-751871	έχει	εκτιμηθεί	σε	προχωρημένο	ΜΜΚΠ,	
σε	μελέτη	φάσεως	II,	κατά	την	οποία	ασθενείς	έλαβαν	
με	 τυχαία	 κατανομή	 Ρaclitaxel	 +	CBDCA	±	CP-751871	
και	 προκαταρκτικά	 αποτελέσματα	 παρουσιάσθηκαν	
στο	ASCO	 το	 2009.	 Τα	ποσοστά	ΣΑ	 ήταν	 46%	 ένα-
ντι	 32%	 για	 τις	 ομάδες	 ασθενών	 οι	 οποίες	 έλαβαν	
CP-751871	και	μόνον	ΧΘΠ	αντιστοίχως	και	υπήρχε	η	
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αίσθηση	ότι	η	δραστικότητα	ήταν	μεγαλύτερη	στα	μη	
αδενοκαρκινώματα.	

Στη	μελέτη,	η	προσθήκη	του	CP-751871	σε	ασθενείς	
στους	οποίους	προηγουμένως	 είχε	αποτύχει	 η	ΧΘΠ	
φαινόταν	ότι	προκαλούσε	ανταποκρίσεις.	Η	υπεργλυ-
καιμία	ήταν	η	σημαντικότερη	τοξικότητα	και	αφορού-
σε	στο	20%	των	ασθενών.	Ευρύτερες	ωστόσο	μελέτες	
είναι	απαραίτητες	για	την	ακριβή	εκτίμηση	του	ρόλου	
της	 αναστολής	 της	 οδού	 του	 IGF	 στη	 θεραπεία	 της	
κακοήθους	νόσου,	αν	και	φαίνεται	να	υπάρχει	μεγάλο	
πεδίο	έρευνας	προκειμένου	να	διευκρινιστεί	πλήρως	η	
συμμετοχή	του	στα	μονοπάτια	της	καρκινογένεσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ EDRECOLOMAB 
(17-1 Α)

Πρόκειται	για	ΜΑb	ποντικού	που	αντιδρά	ανοσο-
λογικά	με	το	 17-ΙΑ	αντιγόνο	των	όγκων	και	δοκιμά-
ζεται	ως	 συμπληρωματική	 θεραπεία	 σε	 ασθενείς	 με	
ΚΠΕ-Ο,	ενώ	ήδη	έχει	αξιολογηθεί	η	χρήση	του	στη	συ-
μπληρωματική	θεραπεία	του	μαστού.

Σε	μελέτη	 τυχαίας	 κατανομής	με	 189	ασθενείς	 με	
ΚΠΕ-Ο,	σταδίου	III,	η	χορήγηση	Εdrecolomab	μετεγχειρη-
τικώς,	αύξησε	τη	ΣΕ	κατά	32%	και	μείωσε	το	ποσοστό	
υποτροπών	κατά	23%,	χωρίς	σημαντική	τοξικότητα.

Ωστόσο	σε	άλλη	πολυκεντρική	μελέτη	φάσης	III	το	
Εdrecolomab	δεν	βελτίωσε	τη	ΣΕ,	όταν	συγχορηγήθηκε	
με	ΧΘΠ	και	υπολείπετο	σε	σχέση	με	τον	συνδυασμό	
5-FU/LV	ενώ	άλλη	μελέτη	τυχαίας	κατανομής	ανέδειξε	
μικρή	βελτίωση	της	επιβίωσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟ 3F8

Πρόκειται	για	ΜΑ	ποντικού	που	αντιδρά	ανοσο-
λογικά	 με	 το	 γαγγλιοσίδιο	 GD2,	 που	 εκφράζεται	 σε	
υψηλό	 ποσοστό	 στα	 νευροβλαστώματα,	 αλλά	 όχι	
στους	φυσιολογικούς	ιστούς.	Η	εντατική	ΧΘΠ	επάγει	
σημαντική	 ύφεση	 των	 νευροβλαστωμάτων,	 σταδίου	
IV,	αλλά	η	υποτροπή	τους	αποτελεί	κανόνα	και	νέες	
θεραπευτικές	 επιλογές	 απαιτούνται.	 To	 3F8	 in	 vitro	
προκαλεί	την	καταστροφή	των	νεοπλασματικών	κυτ-
τάρων	ενεργοποιώντας	το	συμπλήρωμα	με	τη	βοήθεια	
των	μονοκυττάρων	και	των	κοκκιοκυττάρων.

Σε	μελέτες	φάσης	Ι/ΙΙ	σε	ασθενείς	με	νευροβλάστω-
μα	το	3F8	παρουσιάζει	 ενθαρρυντικά	αποτελέσματα	
με	ανεκτή	 τοξικότητα.	Πρόσφατη	 μελέτη	φάσης	 II	 με	
χορήγηση	 3F8	 με	GM-CSF	 επήγε	σημαντικά	αποτελέ-
σματα,	πιθανόν	λόγω	αύξησης	των	κοκκιοκυττάρων	
και	μακροφάγων.	Συγκεκριμένα,	 15	ασθενείς	οι	οποί-
οι	δεν	ανταποκρίθηκαν	σε	εντατική	ΧΘΠ,	έλαβαν	τον	

συνδυασμό	3F8	και	GM-CSF	στα	πλαίσια	μελέτης	φά-
σης	 Ι,	 όπου	 διαπιστώθηκε	 πλήρης	 ανταπόκριση	 της	
νόσου	σε	12	ασθενείς	 (80%),	καθώς	επίσης	αποδεκτή	
και	αναστρέψιμη	τοξικότητα.

Το	μέλλον	θα	καταδείξει	την	πραγματική	θέση	που	
αυτό	μπορεί	να	λάβει	στους	θεραπευτικούς	αλγορίθ-
μους.	

ΑΛΛΕΣ ΘΚΜΣ

Το	 Rituximab	 (Rituxan)	 είναι	 ΜΑb	 κατάλληλο	 για	
θεραπεία	ασθενών	με	NHL,	 εκ	 Β-	 κυττάρων	CD20(+).	
Όταν	το	φάρμακο	συνδέεται	με	τα	CD20(+)	κύτταρα,	
προκαλείται	 ανοσολογική	 απάντηση,	 η	 οποία	 κατα-
στρέφει	 αυτά	 τα	 κύτταρα	 μέσω	 ενεργοποίησης	 του	
συμπληρώματος	ή	επάγοντας	την	απόπτωση	(75-77).

Το	 Alemtuzumab	 (Campath),	 με	 ένδειξη	 για	 θερα-
πεία	 ασθενών	 με	 ΧΛΛ,	 εκ	 Β-	 κυττάρων,	 είναι	 ΜΑb	
κατά	της	πρωτεΐνης	CD52	της	επιφάνειας	φυσιολογι-
κών	και	κακοήθων	Β	και	Τ	κυττάρων.	Η	σύνδεση	του	
Αlemtuzumab	με	CD52	επάγει	ανοσολογική	απάντηση	
και	καταστροφή	των	παθολογικών	κυττάρων.

Ορισμένες	ΘΚΜΣ,	συνίστανται	στην	μεταφορά	το-
ξικών	ουσιών	 ειδικά	στα	 κακοήθη	 κύτταρα,	 με	ΜΑb.	
Τέτοια	είναι:

Το	Gemtuzumab	(Mylotarg),	με	ένδειξη	για	θεραπεία	
ασθενών	 με	ΟΜΛ	 (78-81).	 Είναι	ΜΑb	 κατά	 της	 CD33	
πρωτεΐνης	της	επιφάνειας	των	βλαστικών	κυττάρων	
και	 συνδέεται	 μεταφέροντας	 το	 αντινεοπλασματικό	
Calicheamicin.

Το	 Tositumomab	 και	 131I-tositumomab	 (Bexxar),	 με	
ένδειξη	για	θεραπεία	Β-	κυτταρικών	NHL,	είναι	μίγμα	
ΜΑbs	κατά	του	CD20.	Ορισμένα	από	τα	αντισώματα	
του	μίγματος	συνδέονται	με	το	ραδιενεργό	131Ι,	μετα-
φέρουν	ραδιενέργεια	εντός	των	CD20	(+)	κυττάρων,	τα	
οποία	τοιουτοτρόπως	καταστρέφουν.	Το	Tositumomab	
επί	πλέον,	επάγει	θάνατο	των	παθολογικών	κυττά-
ρων	διεγείροντας	το	ανοσοποιητικό	σύστημα.

Το	Ibritumomab	(Zevalin),	ένα	φάρμακο	εγκεκριμένο	
από	το	FDA	για	θεραπεία	NHL,	εκ	Β-	κυττάρων	CD20(+).	
Είναι	ΜΑb	 κατά	 του	CD20(+),	 το	 οποίο	συνδέεται	 με	
ραδιοϊσότοπα	όπως	το	indium-111	ή	το	yttrium-90.

Τα	αντικαρκινικά	εμβόλια	και	οι	γονιδιακές	θερα-
πείες,	συμπεριλαμβάνονται	στις	ΘΚΜΣ	επειδή	συσχε-
τίζονται	με	έλεγχο	της	αύξησης	συγκεκριμένων	καρκι-
νικών	κυττάρων	(82,83).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η	 δημιουργία	 νέων	 φαρμάκων,	 μονοκλωνικών	

Θεραπείες	κατά	μοριακών	στόχων
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αντισωμάτων	και	στοχευτικών	μοριακών	τόπων,	ικα-
νών	να	ελέγξουν	ή	να	θεραπεύσουν	με	πιθανότητες	
υψηλοτέρων	ανταποκρίσεων	κακοήθεις	νόσους,	απο-
τελούν	πλέον	μια	επαναστατική	εξέλιξη	στην	εκλεκτι-
κότερη	και	ειδικότερη	αντιμετώπιση	των	ογκολογικών	
ασθενών,	σε	εξειδικευμένη	βάση.	Επαύξησε	τις	δυνα-
τότητες	της	εξατομικευμένης	θεραπευτικής	προσέγγι-
σης	 των	 κακοήθων	 νεοπλασμάτων	 και	 δημιούργησε	
ελπίδες	καλύτερων	ανταποκρίσεων	και	ελέγχου	των	
ανίατων	 νεοπλασματικών	 νόσων.	 Μολονότι	 υπάρ-
χουν	πολλοί	μηχανισμοί,	μη	πλήρως	κατανοητοί,	και	
το	κόστος	χορήγησης	τέτοιων	φαρμάκων	είναι	εξαι-
ρετικά	υψηλό,	 οι	 θεραπευτικές	στρατηγικές	 με	στό-
χο	 την	 παρέμβαση	 στις	 διεργασίες	 του	 κυτταρικού	
κύκλου	 (μίτωση,	 αγγειογένεση,	 διαφοροποίηση),	 και	
στην	απόπτωση,	υπόσχονται	καλύτερα	θεραπευτικά	
αποτελέσματα.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο	 τελευταίο	 Συνέδριο	 της	 American	 Society	 of	
Clinical	Oncology	 (ASCO)	το	2011,	ανακοινώθηκαν	γε-
νικές	κατευθυντήριες	οδηγίες	σχετικά	με	την	επιλογή	
ασθενών	 για	 χημειοθεραπεία	 και	 τις	 δοκιμασίες	 ευ-
αισθησίας	και	αντιστάσεως	των	χημειοθεραπευτικών	
στην	κλινική	πράξη.	Οι	οδηγίες	αυτές,	είναι	απότοκοι	
ενδελεχούς	κριτικής	αξιολογήσεως	11.313	άρθρων	δημο-
σιευθέντων	την	τελευταία	7ετία	στο	MEDLINE	και	την	
Cochrane	Library	και	αναθεώρησαν	τις	προηγούμενες	
οδηγίες,	οι	οποίες	είχαν	δημοσιευθεί	το	2004.	Οι	ομά-
δες	των	ειδικών	κατέληξαν	ότι	οι	Ογκολόγοι	πρέπει	
να	χορηγούν	χημειοθεραπεία	με	βάση	αποδεκτές	συ-
στάσεις	όπως	εξάγονται	από	δημοσιευθείσες	μελέτες	
και	την	κατάσταση	γενικότερης	υγείας	των	ασθενών.	
Όσον	αφορά	στις	πολλές	δοκιμασίες	ευαισθησίας	και	
αντιστάσεως	των	χημειοθεραπευτικών	που	προτείνο-
νται	στην	κλινική	πράξη,	οι	ειδικοί	προτείνουν	χρήση	
τους	μετά	από	έλεγχο	σε	προς	τούτο	σχεδιασθείσες	
κλινικές	μελέτες	(1).	

1	Α.	Η	ΧΡΗΣΗ	ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΩΝ	ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τριάντα	επτά	σχετικές	μελέτες	και	δύο	εκτεταμένες	

ανασκοπήσεις	 της	 Cochrane	 Collaboration	 κατέληξαν	
στην	αποτελεσματικότητα	του	συνδυασμού	ανταγω-
νιστών	των	υποδοχέων	της	5-hydroxytryptamine-3	[5-
HT(3)]	+	dexamethasone	+	ανταγωνιστών	των	υποδοχέ-
ων	της	neurokinin	1	(NK(1)	στην	αντιμετώπιση	ναυτίας	
και	εμετών	από	συνδυασμούς	χημειοθεραπευτικών	με	
μεγάλη	εμετογόνο	δυνητικότητα.	Στους	τελευταίους	οι	

ειδικοί	της	ASCO	εντάσσουν	πλέον	και	τον	συνδυασμό	
anthracycline	+	cyclophosphamide.	

Η	 άπαξ	 ημερησίως	 χορήγηση	 ενδοφλεβίως	 χορή-
γηση	 fosaprepitant	 αξιολογήθηκε	 ώς	 ισοδύναμη	 της	
aprepitant.	

Το	palonosetron	συνιστάται	για	μετρίως	εμετογόνα	
χημειοθεραπευτικά	φάρμακα	 και	 συνδυασμούς	 συγ-
χορηγούμενο	με	dexamethasone.

Για	φάρμακα	με	χαμηλή	εμετογόνο	ικανότητα	συ-
νιστάται	 μόνον	 dexamethasone	 προ	 της	 1ης	 δόσεως	
χημειοθεραπείας.	

Οι	ειδικοί	επισημαίνουν	ότι:
•	 	Η	σημαντικότητα	συνεχιζόμενης	συμπτωματο-

λογίας	 ναυτίας/	 εμετών	πρέπει	 να	 καταγρά-
φεται	προσεκτικά	κατά	την	διάρκεια	της	χημει-
οθεραπείας,	 ει	 δυνατόν	να	αποδίδεται	 κάπου	
και	να	αξιολογούνται	οι	συνέπειές	της.

•	 	Η	ναυτία	πρέπει	να	αξιολογείται	ως	ισοδύναμη	
των	εμετών	(2).	

1.	Β.		Η	 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ	 ΤΟΥ	 QT	 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	 ΣΕ	
ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΥΠΟ	ONDANSETRON.

Το	 FDA	 έλεγξε	 την	 επιμήκυνση	 του	 διαστήματος	
QT,	 και	 την	 εμφάνιση	θανατηφόρων	αρρυθμιών	 (μετα-
ξύ	αυτών	και	του	torsades	de	pointes)	σε	ασθενείς	υπό	
ondansetron.	Οι	 ειδικοί	 συστήνουν	 ότι	 το	φάρμακο	 δεν	
πρέπει	να	χρησιμοποιείται	σε	ασθενείς	με	συγγενώς	μα-
κρύ	QT	σύνδρομο	και	να	προηγείται	ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ	ΗΚΓ,	
σε	ασθενείς	με	υποκαλιαιμία,	υπομαγνησιαιμία,	καρδιακή	
ανεπάρκεια,	 βραδυαρρυθμίες	 και	 σε	 όσους	 λαμβάνουν	
παράλληλα	φάρμακα	επιμηκύνοντα	το	QT	(3).	
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1.	Γ.	Η	ΧΡΗΣΗ	ΤΟΥ	DENOSUMAB
Το	Denosumab	είναι	ανθρώπινο	μονοκλονικό	αντί-

σωμα	που	δεσμεύεται	στον	RANKL	 (receptor	activator	
of	nuclear	 factor	kappa	B	 ligand),	ουσιώδη	παράγοντα	
στον	σχηματισμό	των	οστεοκλαστών	και	την	λειτουρ-
γία	τους.	Το	φάρμακο	χρησιμοποιείται	στην	πρόληψη	
απώλειας	 οστικής	 μάζας,	που	προκαλείται	από	θε-
ραπείες.	Το	 FDA	συστήνει	μετ’	 επιτάσεως	την	χρήση	
denosumab	ως	θεραπείας	για	την	αύξηση	οστικής	μά-
ζας	σε	ασθενείς	με	μη	μεταστατικό	καρκίνωμα	προ-
στάτου	 που	 βρίσκονται	 σε	 θεραπεία	 με	 καταστολή	
των	ανδρογόνων	και	σε	γυναίκες	με	καρκίνο	μαστού	
που	παίρνουν	συμπληρωματική	 θεραπείαas	 με	ανα-
στολείς	της	αρωματάσης	(4).	

2. ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΑ

2.	1.	Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤΗΣ	CRIZOTINIB	
Η	crizotinib	χρησιμοποιείται	για	ασθενείς	με	μη	μι-

κροκυτταρικό	 καρκίνωμα	 πνεύμονα,	 με	 σύντηξη	 του	
ογκογονιδίου	ALK.	Οι	ασθενείς	είναι	τυπικά	μη	καπνι-
στές	 ή	 έχοντες	 αρχίσει	 το	 κάπνισμα	 σε	 νεαρή	 ηλι-
κία	και	το	έχουν	διακόψει	προ	πολλού	χρόνου,	έχουν	
δε	 στην	πλειοψηφία	 τους	 αδενοκαρκίνωμα	 και	 κακή	
πρόγνωση.	Η	αντινεοπλασματική	ικανότητα	του	φαρ-
μάκου	έχει	αποδειχθεί	σε	δύο	μελέτες	που	περιελάμ-
βαναν	ασθενείς	με	σύντηξη	του	ογκογονιδίου	ALK	 (5,	
6).	Στην	δεύτερη	μελέτη,	από	το	Massachusetts	General	
Hospital	 Cancer	 Center,	 Boston,	 MA,	 USA,	 έγινε	 προ-
σπάθεια	να	εκτιμηθεί	η	συνολική	επιβίωση	την	οποία	
επήγε	το	φάρμακο	σε	82	ασθενείς	με	μεταστατικό	μη	
μικροκυτταρικό	 καρκίνωμα	 πνεύμονα.	 Σύμφωνα	 με	
τα	αποτελέσματα	που	δημοσιεύθηκαν	η	εκτίμηση	της	
διάμεσης	 συνολικής	 επιβιώσεως	 των	 ασθενών	 υπό	
crizotinib	δεν	έχει	ολοκληρωθεί	(95%	CI	17	μήνες	+	),	το	
ποσοστό	ετήσιας	επιβιώσεως	ήταν	74%	(95%	CI	63-82)	
και	 της	 2ετούς	 επιβιώσεως	 54%	 (40-66).	 Η	 συνολική	
επιβίωση	στην	θεραπεία	με	crizotinib,	ήταν	ανεξάρτη-
τη	φύλου,	ηλικίας,	ιστορικού	καπνίσματος	και	εθνικής	
προελεύσεως.	Η	επιβίωση	των	30	ασθενών	που	ήταν	
ALK	 (+)	 και	 πήραν	 crizotinib	 στα	 πλαίσια	 2ης	 ή	 3ης	
γραμμής	θεραπείας	ήταν	μεγαλύτερη	σε	σχάση	με	23	
ασθενείς	που	 ήταν	ALK	 (+)	 και	 έλαβαν	οποιαδήποτε	
άλλη	 2ης	 γραμμής	 θεραπεία	 εκτός	 crizotinib.	 Οι	 δύο	
ομάδες	είχαν	διάμεση	επιβίωση	14+	μήνες	έναντι	6,	πο-
σοστό	ετήσιας	επιβιώσεως	70%	(95%	CI	50-83)	έναντι	
44%	(95%	CI	23-64)	και	2ετούς	συνολικής	επιβιώσεως	
[55%	(33-72)	έναντι	12%	(2-30),	(HR	0.36,	95%	CI	0.17-0.75;	

p=0.004)].	 Η	 διάμεση	 επιβίωση	 των	 56	 ασθενών	που	
ήταν	ALK	(+)	και	έλαβαν	crizotinib	ήταν	παρόμοια	εκεί-
νης	63	ασθενών	ALK	(-)	/	EGFR,	που	έλαβαν	θεραπεία	
με	αντι-	 EGFR	TKI,	παράγοντα	 (17+	μήνες,	 έναντι	24+	
μήνες),	 η	 ετήσια	 επιβίωση	 71%	 (95%	 CI	 58-81)	 έναντι	
74%	(61-83)	και	η	2ετής	συνολική	επιβίωση	57%	[40-71]	
έναντι	52%	[38-65,	(p=0.786)],.	Το	Crizotinib,	ήδη	από	τον	
Αύγουστο	του	2011,	εγκρίθηκε	από	το	FDA	για	την	θε-
ραπεία	1ης	και	2ης	γραμμής	σε	ασθενείς	ALK	(+)	με	μη	
μικροκυτταρικό	καρκίνωμα	πνεύμονα.	

2.	2.		ΘΕΡΑΠΕΙΑ	 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ	 ΣΕ	 ΑΣΘΕΝΕΙΣ	 ΠΟΥ	
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ	 ΜΕ	 PEMETREXED	 ΚΑΙ	
BEVACIZUMAB

Πρώτα	αποτελέσματα	από	την	μελέτη	AVAPERL	και	
με	διάμεση	παρακολούθηση	των	ασθενών	για	11	μήνες,	
έδειξαν	ότι	η	θεραπεία	συντηρήσεως	με	pemetrexed	+	
bevacizumab	αυξάνει	σημαντικά	το	διάστημα	ελεύθε-
ρο	 υποτροπής	 της	 νόσου	 σε	 σύγκριση	 με	 θεραπεία	
συντηρήσεως	με	μόνον	bevacizumab	 (διάμεση	τιμή	7.4	
έναντι	3.7	μήνες)	σε	ασθενείς	που	εμφάνισαν	αντικει-
μενική	ανταπόκριση	ή	στασιμη	νόσο	με	την	εισαγωγική	
θεραπεία	(7).	

3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

3.	Α.		ΥΠΑΡΧΕΙ	ΟΦΕΛΟΣ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ	
ΤΩΝ	ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ	ΤΗΣ	ΜΑΣΧΑΛΗΣ	ΣΕ	 ΓΥ-
ΝΑΙΚΕΣ	ΟΙ	ΟΠΟΙΕΣ	ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ	ΣΕ	ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΤΙΚΗ	ΕΠΕΜΒΑΣΗ	ΣΤΟΝ	ΜΑΣΤΟ	ΤΟΥΣ?

3.	Β.		ΠΡΕΠΕΙ	 ΝΑ	 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΝΤΑΙ	 ΟΙ	 ΛΕΜΦΑ-
ΔΕΝΕΣ	 ΤΗΣ	 ΑΛΥΣΣΟΥ	 ΤΗΣ	 ΕΣΩ	 ΜΑΣΤΙΚΗΣ,	
ΣΕ	 ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΟΙ	ΟΠΟΙΕΣ	ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ	ΣΕ	
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ	ΤΟΥ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ	ΜΑ-
ΣΤΟΥ	 ΤΩΝ,	 ΜΕΤΑ	 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ	 ΕΠΕΜΒΑΣΗ	
ΓΙΑ	ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ	ΑΡΧΙΚΟΥ	ΣΤΑΔΙΟΥ?	

Τα	ερωτήματα	επιδέχονται	διαφορετικές	απαντή-
σεις	σήμερα.	Εντούτοις	σύμφωνα	με	τα	προκαταρκτι-
κά	 αποτελέσματα	 της	 μελέτης	 NCIC-CTG	 MA.20,	 τα	
οποία	παρουσιάσθηκαν	 στο	 τελευταίο	 Συνέδριο	 της	
American	Society	of	Clinical	Oncology	 (ASCO)	το	2011,	
φαίνεται	ότι	η	επί	πλέον	ακτινοβόληση	των	περιοχι-
κών	λεμφαδένων,	μετά	από	συντηρητική	μαστεκτομή	
σε	 γυναίκες	 με	 νόσο	 αρχικού	 σταδίου,	 βελτιώνει	 το	
ελεύθερο	 τοπικής	 και	 γενικευμένης	 νόσου	 διάστημα	
και	 επάγει	 καλύτερη	 συνολική	 επιβίωση.	 Το	 όφελος	
περιορίζεται	(?)	από	τα	υψηλότερα	ποσοστά	μετακτι-
νικής	δερματίτιδας	και	πνευμονίτιδας,	του	λεμφοιδή-

Νεότερα	δεδομένα	στην	αντιμετώπιση	κακοήθων	νεοπλασμάτων	με	παλαιοτέρα	φάρμακα
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ματος	και	του	πτωχότερου	κοσμητικού	αποτελέσμα-
τος,	τα	οποία	παρατηρούνται	στις	γυναίκες	οι	οποίες	
υποβάλλονται	σε	ακτινοθεραπεία.	Οι	κίνδυνοι	και	τα	
οφέλη	θα	πρέπει	να	λαμβάνονται	υπ’	όψη	και	να	συ-
ζητώνται	κυρίως	με	τις	γυναίκες	με	θετικούς	λεμφαδέ-
νες,	οι	οποίες	λαμβάνουν	χημειοθεραπεία	(8).

3.	Γ.		ΠΟΙΑ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΕΙΝΑΙ	Η	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ	HER2	(+)	ΚΑΙ	ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ	ΜΕΤΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ?

Η	 προοπτική	 μελέτη	 ενός	 σκέλους,	 LANDSCAPE,	
εκτίμησε	 τον	 συνδυασμό	 lapatinib	 +	 capecitabine,	 ως	
θεραπεία	1ης	γραμμής,	πριν	την	ολοκρανιακή	ακτινο-
θεραπεία,	σε	1012	νεοδιαγνωσθείσες	ασθενείς,	από	τις	
οποίες	οι	377	 (37.3%)	είχαν	εγκεφαλικές	μεταστάσεις.	
Σε	 ανάλυση	 προκαταρκτικών	 των	 αποτελεσμάτων	
της	 μελέτης	που	 ανακοινώθηκαν	 στο	 ASCO	 το	 2011,	
φαίνεται	ότι	η	θεραπεία	πέτυχε	έλεγχο	της	νόσου	στο	
67%,	ο	διάμεσος	χρόνος	προόδου	νόσου	ήταν	5.5	μήνες	
και	ο	διάμεσος	χρόνος	μέχρι	να	καταστεί	απαραίτητη	
η	ακτινοθεραπεία	8.3	μήνες.	Θεραπεία	με	trastuzumab,	
χημειοθεραπεία	ή	εγχείρηση,	μετά	την	τεκμηρίωση	των	
εγκεφαλικών	 μεταστάσεων	 συνοδευόνταν	 από	 στα-
τιστικά	 σημαντική	 αύξηση	 της	 διάμεσης	 επιβιώσεως	
(trastuzumab	έναντι	μη	trastuzumab,	17.5	έναντι	3.8	μή-
νες,	 χημειοθεραπεία	 έναντι	 μη	 χημειοθεραπείας,	 16.4	
έναντι	3.7	μήνες	και	εγχείρηση	έναντι	μη	εγχειρήσεως,	
20.3	έναντι	11.3	μήνες.).	Μολονότι	η	ακτινοθεραπεία	σε	
σύγκριση	με	μη	ακτινοθεραπεία	φάνηκε	ότι	αύξανε	την	
διάμεση	 συνολική	 επιβίωση	 (13.9	 έναντι	 8.4	 μήνες),	 η	
διαφορά	δεν	ήταν	στατιστικά	σημαντική	(P	=	0.134).	Ο	
διάμεσος	χρόνος	μέχρι	την	εμφάνιση	εγκεφαλικών	με-
ταστάσεων,	στις	302	γυναίκες	που	εμφάνισαν	τελικά	
νόσο	στο	Κ.Ν.Σ.,	ήταν	13.3	μήνες	(9).	

3.	Δ.		ΠΟΙΟΣ	 ΕΙΝΑΙ	 Ο	 ΡΟΛΟΣ	 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙ-
ΚΩΝ	 ΣΥΝΥΑΣΜΩΝ	 ΧΩΡΙΣ	 ANTHRACYCLINE,	
ΣΕ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	HER2	(+).

Το	 όφελος	 από	 συμπληρωματική	 χορήγηση	
trastuzumab	με	χημειοθεραπευτικούς	συνδυασμούς	χω-
ρίς	trastuzumab,	ελέγχθηκε	στην	μελέτη	BCIRG-006,	που	
συνέκρινε	συνδυασμό	doxorubicin	+	cyclophosphamide	
ακολουθούμενο	 από	 docetaxel	 ±	 trastuzumab	 (ACT	 ή	
ACTH)	 έναντι	 carboplatin	 +	 docetaxel	 και	 trastuzumab	
(TCH)	σε	3222	γυναίκες	HER2	(+)	με	διηθημένους	αδένες	
της	 μασχάλης	 ή	 αυξημένου	 κινδύνου	 χωρίς	 διηθημέ-
νους	 λεμφααδένες	 μασχάλης,	 οι	 οποίες	παρακολου-
θήθηκαν	για	διάμεσο	διάστημα	65	μηνών.	Το	διάστημα	
ελεύθερο	νόσου	στα	5	χρόνια	ήταν	75%,	84%	και	81%	

για	τα	σκέλη	ACT,	ACTH	και	TCH,	αντιστοίχως,	ενώ	η	
συνολική	επιβίωση	87%,	92%	και	91%,	για	έκαστο	των	
τριών	θεραπευτικών	σκελών	αντιστοίχως,	δεν	διέφε-
ρε	μεταξύ	των	ομάδων	που	έλαβαν	ACTH	ή	TCH,	αλλά	
οι	ασθενείς	της	δεύτερης	ομάδας	είχαν	λιγότερη	μη	αι-
ματολογική	τοξικότητα	και	καρδιοτοξικότητα	(P<0.001).	
Οξεία	λευχαιμία	εμφάνισαν	7	από	τους	ασθενείς	που	
έλαβαν	anthracycline	και	ένας	της	ομάδας	TCH	(10).	

3.	Ε.		ΕΙΝΑΙ	ΣΟΒΑΡΟ	ΤΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΩΝ	ΚΑΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ	 ΣΕ	 ΓΥΝΑΙΚΕΣ	 ΠΟΥ	 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ	
ΜΕ	ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ	ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ	[AROMATASE	
INHIBITORS	(AIS)]?

Οι	AIs	προκαλούν	απώλεια	οστίτου	ιστού,	με	μεί-
ωση	των	επιπέδων	των	ενδογενών	οιστρογόνων.	Σε	
πρόσφατη	meta-analysis,	επτά	μελετών	με	30.023	με-
τεμμηνοπαυσιακές	γυναίκες	η	χρήση	AIs	φαίνεται	ότι	
συνοδεύονταν	από	μεγαλύτερη	πιθανότητα	οστικών	
καταγμάτων	(ΗR	1.47,	95%	CI	1.34	-	1.61,	P<0.001),	καρδι-
αγγειακής	νόσου	(ΗR	=	1.26,	95%	CI	=	1.10	-	1.43,	P<0.001),	
αλλά	μικρότερα	ποσοστά	φλεβικών	θρομβώσεων	(ΗR	
=	0.55,	 95%	CI	 =	0.46	 -	 0.64,	 P<0.001)	 και	 καρκινώμα-
τος	του	ενδομητρίου	(ΗR	=	0.34,	95%	CI	=	0.22	-	0.53,	
P<0.001),	έναντι	tamoxifen.	Η	5ετής	χορήγηση	AIs	έναντι	
5ετούς	θεραπείας	με	μόνον	tamoxifen,	ή	2-3ετούς	θε-
ραπείας	με	tamoxifen	ακολουθούμενη	από	AIs	για	2-3	
χρόνια,	συνοδεύτηκε	από	αυξημένο	αριθμό	θανάτων	
γυναικών	χωρίς	νόσο	(ΗR	=	1.11,	95%	CI	=	0.98	-	1.26,	P	=	
0.09),	αν	και	σε	βαθμό	μη	στατιστικά	σημαντικό	(11).	

4. ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ε.Σ.

4.	1.		ΔΙΑΡΚΕΙΑ	 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	 ΘΕΡΑΠΕΙΑ	 ΜΕ	
IMATINIB	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΜΕ	GIST	ΥΨΗΛΟΥ	ΚΙΝ-
ΔΥΝΟΥ

Στην	πολυκεντρική	μελέτη	φάσεως	ΙΙΙ,	ACOSOG	Z9001	
με	σκέλος	placebo	ελέγχθηκε	η	ασφάλεια	χορηγήσεως	
συμπληρωματικής	θεραπείας	με	imatinib	σε	ασθενείς	με	
ριζικώς	εξαιρεθέν	GIST	του	Γ.Ε.Σ,	υψηλού	κινδύνου	(νό-
σος	μεγέθους	≥	3	cm,	με	θετικότητα	σε	ανοσοϊστοχημική	
χρώση	για	πρωτεΐνη	KIT).	Οι	ασθενείς	κατανεμήθηκαν	
με	τυχαία	κατανομή	να	λάβουν	ημερησίως	imatinib	400	
mg	(n=359)	ή	placebo	(n=354)	για	≥12	μηνών.	Ασθενείς	του	
σκέλους	 του	 placebo,	 μπορούσαν	 να	 λάβουν	 Imatinib,	
εφόσον	κατα	την	διάρκεια	της	παρακολουθήσεώς	των,	
εμφάνιζαν	υποτροπή/	προϊούσα	νόσο.	Η	μελέτη	κατα-
χωρήθηκε	 στο	 ClinicalTrials.gov	 με	 τον	 κωδικό	 αριθμό	
NCT00041197	 και	 διεκόπη	 πρωΐμως,	 όταν	 η	 ενδιάμεση	
ανάλυση	 κατέληξε	σαφώς	υπέρ	του	σκέλους	 της	συ-
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μπληρωματικής	θεραπείας.	Σε	διάμεση	παρακολούθηση	
19.7	(0=56.4)	μηνών,	υποτροπή	της	νόσου	ή	θάνατος	εξ	
αυτής	παρατηρήθηκε	σε	30	 (8%)	και	70	 (20%)	ασθενείς	
των	 ομάδων	 της	 Imatinib	 και	 του	 placebo	 αντιστοί-
χως.	Η	επιβίωση	ελευθερη	υποτροπής	στους	12	μήνες	
αφορούσε	στο	98%	[95%	CI	96-100]	και	83%	[78-88]	των	
ασθενών	των	δύο	ομάδων	αντιστοίχως	(HR	0.35	[0.22-
0.53];	one-sided	p<0.0001).	Η	συμπληρωματική	χορήγηση	
Imatinib	 ήταν	καλά	ανεκτή	με	συνηθέστερες	παρενέρ-
γειες	έναντι	της	ομάδας	του	placebo,	την	δερματίτιδα	
(11	[3%]	έναντι	0),	τον	κοιλιακό	πόνο	(12	[3%]	έναντι	6[1%])	
και	την	διάρροια	(10[2%]	έναντι	5	[1%]).	(12).	

Η	μελέτη	της	Scandinavian	Sarcoma	Group	(SSG)	XVIII,	
συνέκρινε	την	συμπληρωματική	χορήγηση	imatinib	επί	
36	 έναντι	 12	 μήνες,	 σε	 400	 ασθενείς	 μετά	 από	 ριζι-
κή	εξαίρεση	υψηλής	κακοηθείας	GIST.	Προκαταρκτικά	
αποτελέσματα	με	διάμεση	παρακολούθηση	των	ασθε-
νών	επί	54	μήνες	ανακοινώθηκαν	στο	ASCO	του	2011.	
Σύμφωνα	 με	 αυτά	 η	 συμπληρωματική	 θεραπεία	 με	
imatinib	επί	36	μήνες	επήγε	βελτίωση	του	διαστήματος	
ελευθέρου	νόσου	και	της	συνολικής	επιβιώσεως,	ώστε	
να	 θεωρείται	 συμπληρωματική	 θεραπεία	 εκλογής	 σε	
ασθενείς	που	χειρουργήθηκαν	ριζικά	για	υψηλής	κα-
κοήθειας	GIST	(13,	14).	Ήδη	το	ανακύψαν	ερώτημα	είναι	
εάν	μακρότερες	θεραπείες	των	36	μηνών	είναι	απα-
ραίτητες	στην	συγκεκριμένη	ομάδα	των	ασθενών...	

4.2.		ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	 ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	 ΜΕ	
OXALIPLATIN	ΣΤΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ	ΤΟΥ	ΟΡΘΟΥ

Προκαταρκτικά	 δεδομένα	 από	 δύο	 μελέτες	 (της	
Γερμανικής	CAO/ARO/AIO-04	trial	και	της	NSABP	R-04)	
με	τυχαία	κατανομή	ασθενών,	τα	αποτελέσματα	των	
οποίων	ανακοινώθηκαν	στο	τελευταίο	ASCO	το	2011,	
απέδειξαν	αυξημένη	τοξικότητα	χωρίς	καλύτερα	θερα-
πευτικά	αποτελέσματα,	όταν	προσετίθετο	oxaliplatin	
στην	 προεγχειρητική	 χημειοακτινοθεραπεία	 ασθενών	
με	καρκίνωμα	του	ορθού	(15,	16).	Με	βάση	τα	αποτελέ-
σματα	των	μελετών	αυτών,	η	προσθήκη	oxaliplatin	σε	
χημειοακτινοθεραπεία	 βασισμένη	 σε	 fluoropyrimidine	
δεν	πρέπει	να	θεωρείται	μεταξύ	των	θεραπειών	επι-
λογής	σε	ασθενείς	με	καρκίνωμα	του	ορθού.	

4.3		ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	 ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	 ΜΕ	
CAPECITABINE	ΣΤΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ	ΤΟΥ	ΟΡΘΟΥ

Προκαταρκτικά	 αποτελέσματα	 από	 δύο	 μελέτες	
(την	ήδη	αναφερθείσα	NSABP	R-04	και	μία	Γερμανική)	
ανακοινώθηκαν	στο	τελευταίο	στο	ASCO	και	απέδει-
ξαν	ισοδυναμία	μεταξύ	ενδοφλεβίως	χορηγούμενης	5-	
FU	με	από	του	στόματος	capecitabine,	όταν	τα	φάρ-

μακα	χρησιμοποιήθηκαν	στα	πλαίσια	προεγχειρητικής	
χημειοακτινοθεραπείας	σε	ασθενείς	με	καρκίνωμα	του	
ορθού	(16,	17).	

4.	4.		ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ	ΤΟΥ	ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ	ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΓΑ-
ΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ	ΣΥΜΒΟΛΗΣ

Μολονότι	μέχρι	πρόσφατα	μελέτες	με	τυχαία	κα-
τανομή	ασθενών,	κατέληγαν	σε	αντικρουόμενα	απο-
τελέσματα,	η	εξαιρετική	meta-analysis	από	το	National	
Health	 and	 Medical	 Research	 Council	 Clinical	 Trials	
Centre,	 University	 of	 Sydney,	 Sydney,	 NSW,	 Australia	
(18),	 βασισμένη	 σε	 μελέτες	 και	 δημοσιευθέντα	 άρθρα	
και	έρευνα	στα	Medline,	Embase	και	Central	(Cochrane	
clinical	 trials	 database),	 έως	 τον	 Ιανουάριο	 του	 2006,	
που	περιλαμβάνει	 4188	ασθενείς,	 3500	 γεγονότα	 και	
τα	αποτελέσματά	της	δημοσιεύθηκαν	το	2011,	κατέληξε	
ότι	 η	 προεγχειρητική	 χημειοακτινοθεραπεία,	 παρέχει	
σαφή	οφέλη,	έναντι	μόνον	της	εγχειρήσεως	στην:	

•	 	θνησιμότητα	των	ασθενών	εξ	οποιουδήποτε	αι-
τίου	(HR	0.78	(95%	CI	0.70-0.88;	p<0.0001),

•	 	θνησιμότητα	των	ασθενών	με	πλακώδη	καρκι-
νώματα	(HR	0.80	(0.68-0.93;	p=0.004)

•	 	θνησιμότητα	των	ασθενών	με	αδενοκαρκινώμα-
τα	(HR	0.75	(0.59-0.95;	p=0.02).	

Τα	συγκριτικά	αποτελέσματα	από	προεγχειρητική	
χημειοθεραπεία	+	εγχείρηση	έναντι	μόνον	εγχειρήσεως	
ήταν	 επίσης	 υπέρ	 του	 συνδυασμού,	 αφού	 με	 αυτόν	
ήταν	ελαττωμένη:.	

-	 η	θνησιμότητα	των	ασθενών	εξ	οποιουδήποτε	
αιτίου	(HR	0.87	(0.79-0.96;	p=0.005),

-	 η	θνησιμότητα	των	ασθενών	με	πλακώδη	καρ-
κινώματα	(HR	0.92	(0.81-1.04;	p=0.18)	και

-	 η	θνησιμότητα	των	ασθενών	με	αδενοκαρκινώ-
ματα	(HR	0.83	(0.71-0.95;	p=0.01).	

Οι	HR	από	την	έμμεση	σύγκριση	για	την	θνησιμό-
τητα	των	ασθενών	από	κάθε	αιτία	ήταν	για	την	προ-
εγειρητική	χημειοακτινοθεραπεία	έναντι	μόνον	χημειο-
θεραπείας	0.88	(0.76-1.01;	p=0.07).	

5. ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

5.	1		ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΜΕ	RADIUM-223	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	
ΜΕ	ΟΣΤΙΚΕΣ	ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΠΟ	ΟΡΜΟΝΟΑΝ-
ΘΕΚΤΙΚΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ	ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ	

Σύμφωνα	με	τα	πρώτα	αποτελέσματα	της	μελέτης	
φάσεως	III	ALSYMPCA,	η	ακτινοθεραπεία	με	radium-223	
αυξάνει	σημαντικά	την	επιβίωση	ασθενών	με	ορμονο-
ανθεκτικό	 καρκίνωμα	 προστάτου	 και	 οστικές	 μετα-
στάσεις	(4).	

Νεότερα	δεδομένα	στην	αντιμετώπιση	κακοήθων	νεοπλασμάτων	με	παλαιοτέρα	φάρμακα
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5.	2.		ΥΠΑΡΧΕΙ	 ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ	 ΡΟΛΟΣ	
ΤΗΣ	 VITAMIN	 E	 ΚΑΙ	 ΤΟΥ	 SELENIUM	Ή	 ΙΣΧΥΕΙ	
ΤΟ	ΑΚΡΙΒΩΣ	ΑΝΤΙΘΕΤΟ?

Σύμφωνα	με	τα	αρχικά	αποτελέσματα	της	μελέτης	
SELECT	(Selenium	and	Vitamin	E	Cancer	Prevention	Trial)	
δεν	αναδείχθηκε	προφυλακτικός	 ρόλος	 του	 selenium	
ή	της	βιταμίνης	Ε	στην	αναπτυξη	καρκινώματος	προ-
στάτου.	Αντιθέτως	η	λήψη	συμπληρωμάτων	αυξημέ-
νων	σε	βιταμίνη	φαίνεται	ότι	οδηγούσε	σε	μη	στατι-
στικά	σημαντική	αύξηση	 του	 κινδύνου	για	 την	 νόσο.	
Για	 εκτίμηση	της	απώτερης	σχέσεως	μεταξύ	λήψεως	
selenium	ή	της	βιταμίνης	Ε	και	καρκινώματος	προστά-
του,	 αναλύθηκαν	 τα	 δεδομένα	 35.533	 υγιών	 ανδρών	
από	427	μελέτες	σε	United	 States,	Canada,	 και	 Puerto	
Rico,	μεταξύ	22/8/2001	–	5/7/2004	και	τα	τελικά	απο-
τελέσματα	εξήχθησαν	στις	5/7/2011	 (19).	Καταγράφη-
καν	 529,	 620,	 575	 και	 555	 καρκινώματα	 προστάτου	
στις	ομάδες	του	placebo,	της	βιταμίνης	Ε,	του	selenium	
και	 του	συνδυασμού	των	δύο	αντιστοίχως.	Σύμφω-
να	με	αυτά	και	σε	σύγκριση	με	ομάδα	ατόμων	που	
έπαιρνε	placebo,	υπήρχε	στατιστικά	σημαντικά	αυξη-
μένος	 κίνδυνος	στην	 ομάδα	 της	 βιταμίνης	 Ε	 (HR	 1.17;	
99%	CI,	1.004	-	1.36,	P	=	0.008)	και	αυξημένος,	αλλά	μη	
στατιστικά	σημαντικός	στην	ομάδα	του	selenium	(HR,	
1.09;	99%	CI,	0.93	-	1.27;	P	=	0.18),	και	της	ομάδας	του	
συνδυασμού	των	δύο	στοιχείων	(HR,	1.05;	99%	CI,	0.89	
-	1.22,	P	=	0.46).

6. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

6.	1.	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ	ΟΔΗΓΙΩΝ
Το	 2011	 δημοσιεύθηκαν	 οι	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	

για	την,	μετά	την	ολοκλήρωση	της	θεραπείας,	παρα-
κολούθηση	του	συνόλου	σχεδόν	των	γυναικολογικών	
κακοηθειών	(20).	Η	λεπτομερής	αναφορά	τους	εκφεύ-
γει	των	σκοπών	της	παρούσης	βραχείας	ανασκοπικής	
αναφοράς.	

6.	2.		ΠΡΩΤΗΣ	ΓΡΑΜΜΗΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΜΕ	BEVACIZUMAB	
ΕΠΙ	 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ	 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ	 ΤΩΝ	
ΩΟΘΗΚΩΝ

Σε	 πρώτη	 ανακοίνωση	 των	 αποτελεσμάτων	 της	
μελέτης	 Gynecologic	 Oncology	 Group	 (GOG)	 trial	 128,	
που	παρουσιάσθηκαν	στο	ASCO	το	2010,	αποδείχθηκε	
αύξηση	της	επιβιώσεως	των	ασθενών	με	προχωρημέ-
νη	νόσο,	οι	οποίες	αντιμετωπίσθηκαν	με	τον	συνδυ-
ασμό	bevacizumab	+	paclitaxel	+	carboplatin,	μολονότι	
μετέπειτα	αναλύσεις	cost-effectiveness	δεν	ήταν	πολύ	
ενισχυτικές	της	χρήσεώς	του	(21).	

Ανάλυση	 των	 αποτελεσμάτων	 της	 μελέτης	
Gynecologic	 Cancer	 Intergroup	 ICON7,	 που	 παρουσιά-
σθηκε	στο	ASCO	το	2011,	έδειξε	ότι	η	bevacizumab	χορη-
γούμενη	στα	πλαίσια	συνδυασμένης	1ης	γραμμής	θερα-
πείας,	αυξάνει	το	 ελεύθερο	προόδου	νόσου	διάστημα	
(22).

Τα	 δεδομένα	 αυτά	 ενισχύουν	 την	 σκοπιμότητα	
προσθήκης	της	bevacizumab,	σε	χημειοθεραπευτικούς	
συνδυασμούς	1ης	γραμμής	σε	γυναίκες	με	επιθηλιακά	
καρκινώματα	ωοθηκών	μετά	κυτταρομειωτικές	επεμ-
βάσεις.	

6.	3.		Η	ΧΡΗΣΗ	ΤΟΥ	BEVACIZUMAB	ΕΠΙ	ΥΠΟΤΡΟΠΙ-
ΑΣΑΝΤΟΣ	ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ	ΤΩΝ	ΩΟΘΗΚΩΝ	
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ	ΣΤΟ	PLATINUM

Η	 ιδεατή	 θεραπεία	 για	 γυναίκες	 με	 υποτροπιά-
σαν	 καρκίνωμα	 ωοθηκών,	 που	 είναι	 ευαίσθητο	 στο	
platinum	είναι	υπό	συζήτηση.	Στην	μελέτη	OCEANS,	484	
γυναίκες	με	υποτροπή	καρκινώματος	των	ωοθηκών,	
του	περιτοναίου	ή	του	φαλλοπιανού	πόρου	που	είχε	
αποδειχθεί	ευαίσθητο	στο	platinum	κατανεμήθηκαν	με	
τυχαία	κατανομή	μεταξύ	θεραπειών	με	 carboplatin	 +	
gemcitabine	 ±	 bevacizumab	 και	 τα	 πρώτα	 αποτελέ-
σματα	παρουσιάσθηκαν	στο	ASCO	του	2011.	Από	αυτά	
φαίνεται	ότι	 η	προσθήκη	bevacizumab	στον	συνδυα-
σμό	βελτιώνει	την	ελεύθερη	προόδου	νόσου	επιβίωση,	
που	αποτελούσε	τον	πρωταρχικό	σκοπό	της	μελέτης	
και	τα	ποσοστά	της	συνολικής	ανταποκρίσεως,	αλλά	
συνοδεύεται	από	αυξημένη	τοξικότητα,	του	τύπου	της	
αρτηριακής	υπερτάσεως,	της	πρωτεϊνουρίας	και	των	
αιμορραγικών	επεισοδίων,	εκτός	Κ.Ν.Σ.	(23).	
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ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Το	 λέμφωμα	 Hodgkin	 αποτελεί	 για	 πολλούς	 λό-
γους	μία	πρόκληση	για	τους	κλινικούς	αιματολόγους.	
Πρόκειται	 για	 νεοπλασματικό	 νόσημα	 που	 συχνά	
προσβάλλει	 νεαρούς	 ασθενείς.	 Είναι	 το	 πρώτο	 νεο-
πλασματικό	 νόσημα	 του	 αιμοποιητικού	 ιστού	 που	
αποδείχτηκε	ότι	μπορεί	να	θεραπευθεί	ακόμη	και	στις	
περιπτώσεις	 που	 η	 προσβολή	 του	 ασθενούς	 είναι	
εκτεταμένη.	 Αυτό	 επιτυγχάνεται	 με	 την	 συνδυασμέ-
νη	χημειοθεραπεία	και	στην	ουσία	η	δυνατότητα	αυτή	
απετέλεσε	ένα	από	τα	πρώτα	επιχειρήματα	για	την	
ουσιαστική	αξία	της	συνδυασμένης	χημειοθεραπείας.	
Το	παράδοξο	 είναι	 ότι	 αυτή	 η	 θεραπευτική	 δυνατό-
τητα	επιτεύχθηκε	πριν	50	περίπου	χρόνια,	όταν	δεν	
γνωρίζαμε	τίποτα	για	τη	φύση	του	νεοπλασματικού	
κυττάρου	του	συγκεκριμένου	νοσήματος.	Στη	συνέχεια	
φάνηκε	ότι	η	θεραπεία	για	το	νόσημα	μπορεί	να	οδη-
γήσει	σε	όψιμα	σοβαρότατα	προβλήματα,	 έτσι	ώστε	
από	ένα	σημείο	και	μετά	η	πιθανότητα	θανάτου	από	
τις	 επιπλοκές	 της	 θεραπείας	 ξεπερνούσε	 την	πιθα-
νότητα	θανάτου	από	αυτό	τούτο	το	νόσημα.	Με	την	
πάροδο	των	χρόνων	βρέθηκαν	αποτελεσματικότερες	
θεραπείες	αλλά	και	λιγότερο	τοξικές	θεραπείες.	Κατά	
κανόνα	 οι	 αποτελεσματικότερες	 θεραπείες	 είναι	 και	
οι	τοξικότερες.	Η	γνώση	γύρω	από	διάφορους	προ-
γνωστικούς	παράγοντες	κατά	την	έναρξη	της	θερα-

πείας,	 καθώς	και	 η	αξία	 της	πρώιμης	 εκτίμησης	 της	
ανταπόκρισης	 στη	 θεραπεία	 συγκλίνουν	 στην	 τάση	
της	παροχής	για	κάθε	άρρωστο	της	πλέον	δραστικής	
και	λιγότερο	τοξικής	θεραπείας.	Προς	την	κατεύθυνση	
αυτή	έχουν	συντελεσθεί	ουσιαστικά	βήματα.	Πρόσφα-
τα,	η	ανοσοθεραπεία	έχει	δώσει,	κατ’	ελάχιστον,	εντυ-
πωσιακά	αποτελέσματα.	Υπάρχει	πλέον	μία	διάχυτη	
ελπίδα	ότι	σύντομα	θα	θεραπεύουμε	ακόμη	υψηλότε-
ρο	ποσοστό	ασθενών	χωρίς	ταυτόχρονα	να	τους	εκ-
θέτουμε	σε	κινδύνους	από	τη	θεραπεία.	Τα	τελευταία	
χρόνια	έχουν	συντελεσθεί	ουσιαστικά	βήματα	και	στην	
κατανόηση	της	βιολογίας	του	νοσήματος.	Ένα	πρώτο	
στοιχείο	είναι	η	αλλαγή	της	ονομασίας	του	νοσήματος	
από	νόσος	του	Hodgkin	σε	λέμφωμα	Hodgkin.	Παράλ-
ληλα,	έχουν	αποκαλυφθεί	πολλά	στοιχεία	γύρω	από	
την	παθοφυσιολογία	του	νοσήματος	και	στα	πλαίσια	
αυτά	έχει	γίνει	αντιληπτή	η	σημασία	των	μη	νεοπλα-
σματικών	κυττάρων	στην	έκβαση	των	ασθενών.

Το	 θέμα	 θα	παρουσιασθεί	 από	 δύο	 εξαιρετικούς	
συναδέλφους,	την	κ.	Δήμητρα	Ροντογιάννη	και	τον	κ.	
Θεμιστοκλή	 Καρμίρη,	 οι	 οποίοι	 έχουν	 βαθιά	 γνώση	
του	 νοσήματος,	 έχουν	προσωπική	 εμπειρία	 στο	 συ-
γκεκριμένο	θέμα	και	οι	οποίοι	έχουν	συμβάλλει	στον	
τομέα	αυτό	ερευνητικά.	Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, 
Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 448, 2012.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διαρκής μελέτη του λεμφώματος Hodgkin έχει οδηγήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μεγαλύτερη κατανό-
ηση της βιολογίας του. Τα κύτταρα Reed-Sternberg στο κλασσικό λέμφωμα Hodgkin καθώς και τα κύτταρα LP του 
οζώδους λεμφοεπικρατητικού τύπου λεμφώματος προέρχονται από Β λεμφοκύτταρα βλαστικού κέντρου λεμφο-
ζιδίου και αποτελούν 0,1 έως 10% του κυτταρικού πληθυσμού καθόσον αναπτύσσονται εν μέσω φλεγμονώδους 
κυτταρικού διηθήματος-μικροπεριβάλλοντος. Τα κύτταρα Reed-Sternberg έχουν απωλέσει τον φαινότυπο του Β 
λεμφοκυττάρου και εκφράζουν έκτοπους δείκτες και ρυθμιστές μεταγραφής άλλων τύπων αιμοποιητικών και 
λεμφικών κυττάρων. Χαρακτηριστικό των Reed-Sternberg κυττάρων είναι η απορρύθμιση των σημάτων πολλα-
πλών μονοπατιών όπως του Jak/STAT, η διαρκής ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων όπως της ομάδας 
του παράγοντα NF-kB καθώς και η υπερέκφραση κυτταροκινών, χημειοκινών και υποδοχέων τους. Η έκτοπη 
υπερέκφραση υποδοχέων κυτταροκινών - όπως της ομάδας του TNF- από τα κύτταρα Reed-Sternberg είναι ου-
σιώδης καθόσον μέσω αυτών δημιουργείται και διατηρείται το κατάλληλο μικροπεριβάλλον το οποίο επιτρέπει 
την επιβίωση και το πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων. Η παρουσία του ιού Epstein Barr στα 
κύτταρα Reed-Sternberg ερμηνεύεται, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανιχνεύεται, ως ογκογόνος κυρίως λόγω 
διαφόρων επιδράσεων στην κυτταρική λειτουργία όπως συνεχή ενεργοποίηση του υποδοχέα του TNF και διαρκή 
επαγωγή του παράγοντα NF-kB. Πρόσφατα δεδομένα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ότι το κλασσικό λέμφωμα 
Hodgkin δεν είναι μία μόνον νόσος. Ο τύπος της μικτής κυτταροβρίθειας και ο λεμφοπενικός τύπος φαίνεται ότι 
είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε ένα συνεχές βιολογικό φάσμα όμως ο τύπος της οζώδους σκλήρυνσης είναι 
διαφορετικός όσον αφορά την επιδημιολογία, την κλινική εμφάνιση και την ιστοπαθολογία. Η οζώδης σκλήρυνση 
και ιδιαίτερα οι περιπτώσεις οι οποίες εμφανίζονται ως νοσήματα μεσοθωρακίου φαίνεται ότι σχετίζονται με το 
πρωτοπαθές Β μη Hodgkin λέμφωμα του μεσοθωρακίου. Κληρονομική, γενετική προδιάθεση στο λέμφωμα Hodgkin 
υποστηρίζεται από διάφορες παρατηρήσεις, όπως η αυξημένη συχνότητα της νόσου σε οικογένειες και ειδικά 
σε συγγενείς πρώτου βαθμού, η διακύμανση της συχνότητας μεταξύ διαφορετικών ομάδων εθνικότητας, καθώς 
και η πολύ υψηλή εμφάνιση της νόσου μεταξύ μονοζυγωτικών διδύμων σε σύγκριση με τα διζυγωτικά δίδυμα. 
Μελέτες έχουν υποδείξει συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων αλληλόμορφων γονιδίων HLA τάξης Ι και ΙΙ και του κιν-
δύνου εμφάνισης του λεμφώματος Hodgkin. Πρόσφατα, μερικοί γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου, 
οι οποίοι βρίσκονται εκτός της περιοχής HLA, έχουν επίσης υποδειχθεί. Ωστόσο, ο γενετικός μηχανισμός για την 
αιτιολογία της νόσου είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για τη διερεύνηση 
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γενετικών περιοχών προδιάθεσης και του ρόλου τους στη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 449, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: Λέμφωμα Hodgkin, κύτταρα Reed Sternberg, μικροπεριβάλλον γενετική προδιάθεση
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SUMMARY

VLACHOU C, KOURTI G, KARMIRIS DT. Treatment of Hodgkin’s Lymphoma – Recent developments. The prog-
ress in the treatment of Hodgkin’s lymphoma over the last years has been remarkable. It is certainly due to the better 
chemotherapy regimens. However, an important role had the more rational therapeutic approaches focusing on mini-
mizing the toxic effects, and of course the reliable imaging methods. The concept of brief and less toxic chemotherapy 
and the limited use of radiotherapy has been justified. In patients with early stage Hodgkin’s lymphoma and a favor-
able prognosis, two cycles of ABVD followed by 20Gy of involved-field radiation therapy is currently the treatment of 
choice and the PET guided therapy may, in a short time, lead to the abandonment of radiotherapy. For the intermedi-
ate stages the standard of care remains the treatment with four cycles of ABVD plus 30 Gy of radiation therapy. The 
intensification of therapy may prove to be advantageous for this subgroup of patients. For the advanced stages, the 
aggressive combination BEACOPP is gaining ground. Although its effectiveness is not doubtful, its toxicity is high and its 
overall superiority, in the long run, over the less toxic ABVD has not yet been definitely documented. The adaptation 
of therapy to the response of the disease or other prognostic factors will likely lead to less toxic but equally effective 
therapy. Radiotherapy, which has given rise to much controversy, will rather keep only the role of additional therapy in 
cases of residual disease. The expectations from the new agents are probably reasonable. From the targeted therapies 
antiCD30, the most promising new agent, will potentially prove to be a step forward if its combination with frontline 
or salvage therapies will be justified. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 450-456, 2012.

Key words: Hodgkin’s Lymphoma, ABVD, BEACOPP, AntiCD30

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πρόοδος που υπήρξε στην αντιμετώπιση του λεμφώματος Hodgkin οφείλεται στους καλύτερους χημειοθερα-
πευτικούς συνδυασμούς, στον ορθολογικό θεραπευτικό σχεδιασμό με στόχο τη μικρότερη τοξικότητα αλλά και 
στις αξιόπιστες απεικονιστικές μεθόδους. Η άποψη της σύντομης και λιγότερο τοξικής χημειοθεραπείας και η 
περιορισμένη χρήση ακτινοβολίας δικαιώθηκε. Για τη θεραπεία των πρωίμων σταδίων, ευνοϊκής πρόγνωσης δυο 
κύκλοι ABVD και συμπληρωματική ακτινοβολία 20Gy είναι πλέον η επίσημη πρόταση και η καθοδηγούμενη από 
την ανταπόκριση θεραπεία μπορεί σύντομα να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της ακτινοθεραπείας. Στα ενδιάμεσα 
στάδια η επίσημη άποψη είναι ακόμα οι 4 κύκλοι ABVD και ακτινοβολία 30Gy. Η εντατικοποίηση της θεραπείας 
ίσως αποδειχθεί επωφελής για την υποομάδα αυτή των ασθενών. Για την εκτεταμένη νόσο ο επιθετικός συνδυ-
ασμός BEACOPP κερδίζει τις εντυπώσεις. Αν και η αποτελεσματικότητά του είναι αναμφίβολη, η τοξικότητά του 
είναι σοβαρή και η μακροπρόθεσμη υπεροχή του έναντι του ABVD δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Η προσαρμογή 
της θεραπείας, με κριτήριο την ανταπόκριση της νόσου ή άλλους προγνωστικούς παράγοντες, θα οδηγήσει σε 
λιγότερο τοξική αλλά το ίδιο επιτυχή θεραπεία. Η ακτινοβολία, που αμφισβητείται έντονα, μάλλον θα διατηρήσει 
μόνο τη θέση της συμπληρωματικής θεραπείας επί μερικής ύφεσης της νόσου. Οι προσδοκίες από τους νέους 
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παράγοντες είναι λογικές. Από τις στοχευμένες θεραπείες το anti-CD30, ο πιο υποσχόμενος νέος παράγοντας, 
ίσως αποδειχθεί ένα ακόμα βήμα προόδου αν η ενσωμάτωσή του στις θεραπείες πρώτης γραμμής ή και διάσω-
σης δικαιωθεί. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 450-456, 2012.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από	τη	δεκαετία	του	 ’60	στο	Stanford,	 εποχή	της	
χειρουργικής	σταδιοποίησης	και	της	ακτινοθεραπείας	
(ΑΘ)	 εκτεταμένων	 πεδίων	 με	 υψηλές	 δόσεις	 ακτινο-
βολίας(1),	μέχρι	τη	σημερινή	εποχή	της	συνδυασμένης	
θεραπείας,	της	ποζιτρονικής	υπολογιστικής	τομογρα-
φίας	 [Positron	 Emission	 Tomography,	 PET/CT]	 και	 των	
στοχευμένων	θεραπειών,	η	επιβίωση	των	ασθενών	με	
λέμφωμα	Hodgkin	[	Hodgkin’s	Lymphoma,	HL]	βελτιώθη-
κε	σημαντικά	(2,3,4).	Το	HL	θεωρείται	πλέον	μια	από	τις	
πιο	ιάσιμες	κακοήθειες	των	ενηλίκων.

Η	βελτίωση	αυτή	οφείλεται	οπωσδήποτε	στη	χρήση	
πιο	 αποτελεσματικών	 και	 λιγότερο	 τοξικών	 χημειο-
θεραπευτικών	συνδυασμών,	όπως,	κυρίως,	το	ABVD	
(adriamycin,	bleomycin,	vinblastine,	dacarbazine).	Από	τις	
αρχές	της	δεκαετίας	του	’70	το	ABVD	έδειξε	ότι	υπερέ-
χει	του	MOPP	(mechlorethamine,	vincristine,	procarbazine,	
prednisone).	Όμως,	ήταν	είκοσι	χρόνια	αργότερα	όταν	
η	υπεροχή	του	αυτή	όπως	και	έναντι	των	σύνθετων,	
εναλλασσόμενων	 και	 υβριδικών,	 συνδυασμών	 τεκμη-
ριώθηκε	(5,6).	

Σημαντικό	 ρόλο	 στη	 βελτίωση	 της	 επιβίωσης	 των	
ασθενών	 είχαν	 και	 οι	 πιο	 ορθολογικοί	 θεραπευτικοί	
χειρισμοί	με	στόχο	τη	μικρότερη	τοξικότητα.	Επικράτησε	
η	άποψη	της	σύντομης,	συνήθως,	χημειοθεραπείας	και	
η	περιορισμένη	χρήση	ΑΘ	ενώ	το	πεδίο	και	η	δόση	της	
ακτινοβολίας	μειώθηκαν	προοδευτικά	(2).	Μιλάμε	πλέον	
για	ακτινοβολία	μόνο	των	προσβεβλημένων	λεμφαδέ-
νων	[Involved	Node	Radiotherapy]	με	νεώτερες	τεχνικές	
και	 η	 αναγκαιότητα	 της	 ακτινοβολίας	 αμφισβητείται	
(7,8,9).	Η	ΑΘ,	παρά	την	ένδοξη	ιστορία	της	στην	αντιμε-
τώπιση	του	HL,	πολύ	δύσκολα	θα	διατηρήσει	άλλη	θέση	
πέραν	 της	 συμπληρωματικής	 θεραπείας	 στην	 εποχή	
των	ιδιαίτερα	δραστικών	χημειοθεραπευτικών	συνδυα-
σμών	και	των	λειτουργικών	απεικονιστικών	τεχνικών.	

Αξιόλογη	 ήταν	 και	 η	 συνεισφορά	 αξιόπιστων	
απεικονιστικών	μεθόδων	(CT	Scan,	σπινθηρογράφημα	
γαλλίου)	 με	 τις	 οποίες	αφήσαμε	πίσω	τη	χειρουργι-
κή	σταδιοποίηση	ως	ιστορική	υποσημείωση.	Το	PET,	η	
πιο	 ευαίσθητη	 και	 ειδική	 απεικονιστική	 μέθοδος	 για	
τους	ασθενείς	με	HL,	είναι	ένα	ακόμα	βήμα	προόδου	
(3).	Στην	αρχική	σταδιοποίηση	είναι	αρκετά	αξιόπιστο	
αλλά,	σε	λίγες	περιπτώσεις	αλλάζει	το	στάδιο	και	σε	

ακόμα	λιγότερες	η	θεραπεία.	Στη	διάρκεια	της	θερα-
πείας	το	PET	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ως	προγνω-
στικός	 δείκτης	 για	 την	 προσαρμογή	 της	 θεραπείας	
αλλά,	η	θετική	προγνωστική	του	αξία	είναι	χαμηλή	και	
η	τακτική	αυτή	δεν	προτείνεται	εκτός	κλινικών	μελε-
τών.	 Το	μεγαλύτερο	όφελος	 είναι	στην	 εκτίμηση	 του	
θεραπευτικού	αποτελέσματος.	Στην	παρακολούθηση,	
μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 θεραπείας,	 ανιχνεύονται	
κάποιες	υποκλινικές	υποτροπές	αλλά	η	συστηματική	
χρήση	 του	 PET	 δεν	 ευνοείται	 λόγω	 συχνών	ψευδώς	
θετικών	αποτελεσμάτων	 και	 μεγάλου	 κόστους.	Μει-
ονέκτημα	της	μεθόδου	και	αδυναμία	δική	μας	είναι	η	
έλλειψη,	ακόμα,	ενιαίων	και	σαφών	κριτηρίων	για	την	
ερμηνεία	των	αποτελεσμάτων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι	 ασθενείς	 με	 πρώιμο	 στάδιο	 HL	 (Ι	 και	 ΙΙ)	 δεν	
αποτελούν	 ομοιογενή	 προγνωστικά	 ομάδα.	 Αρκετοί	
παράγοντες	(ηλικία,	συστηματικά	συμπτώματα,	πολ-
λαπλές	λεμφαδενικές	εστίες,	εξωλεμφαδενικές	εντοπί-
σεις,	 ογκώδης	 ενδοθωρακική	 λεμφαδενοπάθεια,	 ΤΚΕ)	
επηρεάζουν	αρνητικά	την	πρόγνωση.	Οι	ασθενείς,	με	
βάση	τους	προγνωστικούς	αυτούς	παράγοντες,	ταξι-
νομούνται	σε	υποομάδες	κινδύνου,	οι	οποίες	όμως	δεν	
ορίζονται	πάντα	με	τον	ίδιο	τρόπο.	Επειδή	και	η	το-
ξικότητα	εξαρτάται	από	τα	χημειοθεραπευτικά	σχή-
ματα	και	τις	ακτινοθεραπευτικές	τεχνικές	η	πρόταση	
θεραπείας	σε	έναν	ασθενή	πρωίμου	σταδίου	δεν	είναι	
πάντα	εύκολη	(2,8,10).	

Αρχικά,	 η	ΑΘ,	μετά	από	χειρουργική	σταδιοποίη-
ση,	ήταν	η	θεραπεία	εκλογής	των	πρωίμων	σταδίων	
του	HL	 (1).	Μετά	το	1970,	η	χημειοθεραπεία	 (MOPP)(11)	
αποδείχθηκε	 επίσης	 αποτελεσματική.	 Δυστυχώς,	 οι	
μακροπρόθεσμοι	κίνδυνοι,	τόσο	της	ακτινοβολίας	όσο	
και	των	αλκυλιούντων	παραγόντων,	ήταν	απειλητικοί	
για	τη	ζωή	των	ασθενών	(12).	Με	τη	δυνατότητα	πρό-
βλεψης	της	υποδιαφραγματικής	επέκτασης	της	νόσου	
αλλά	και	τη	συμβολή	ευαίσθητων	απεικονιστικών	με-
θόδων	 εγκαταλείψαμε	 τη	 χειρουργική	 σταδιοποίηση.	
Τέλος,	 η	 εισαγωγή	 δραστικών	 συνδυασμών,	 κυρίως	
του	λιγότερο	τοξικού	ABVD,	ευνόησε	την	αρχική	χορή-
γηση	χημειοθεραπείας	ακολουθούμενη	από	ακτινοβο-
λία	μικρότερων	πεδίων	(6,13).	
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Έτσι,	η	τακτική	που	επικράτησε	ως	συνήθης	την	τε-
λευταία	δεκαετία	για	την	αντιμετώπιση	των	πρωίμων	
σταδίων	του	HL	ήταν	η	συνδυασμένη	θεραπεία	δηλαδή,	
σύντομη	χημειοθεραπεία	(συνήθως	4	κύκλοι	ABVD)	και	
συμπληρωματική	 ακτινοβολία	 των	 προσβεβλημένων	
περιοχών	με	δόση	30Gy	(2,13).	Με	την	τακτική	αυτή	το	
95%	 περίπου	 των	 ασθενών	 θεραπεύονται.	 Στη	 δική	
μας	σειρά	ασθενών	που	αντιμετωπίσθηκαν	με	την	ίδια	
τακτική	τα	αποτελέσματα	ήταν	το	ίδιο	καλά	και	η	συ-
νολική	επιβίωση	στα	5	χρόνια	υπερβαίνει	το	95%	(14).	

Είναι	προφανές	ότι	τα	αποτελέσματα	αυτά	μπο-
ρούν	 να	 ‘’βελτιωθούν’’	 αν	 μειώσουμε	 τη	 μακροπρό-
θεσμη	τοξικότητα	 (	καρδιολογική,	νεοπλάσματα),	δια-
τηρώντας	 συγχρόνως	 τα	 υψηλά	 ποσοστά	 ίασης.	 Η	
ΑΘ	 ευθύνεται	 για	 δευτερογενείς	 συμπαγείς	 όγκους	
που	εκδηλώνονται	ακόμα	και	μετά	τη	δεύτερη	δεκαε-
τία	(9,12).	Πρέπει	όμως	να	λάβουμε	υπόψη	μας	ότι,	η	
ανησυχία	αυτή	για	τις	σοβαρές	μακροπρόθεσμες	επι-
πλοκές	της	ΑΘ	στηρίζεται	σε	δεδομένα	παλαιότερων	
εποχών.	Σήμερα,	 με	 τις	 νεώτερες	 τεχνικές,	 οι	 κίνδυ-
νοι	θα	αποδειχθούν,	πιθανώς,	πολύ	μικρότεροι	 (2,7).	
Παρ’	όλα	αυτά,	το	ερώτημα	αν	η	ΑΘ	είναι	απαραίτητη	
για	την	αντιμετώπιση	των	πρωίμων	σταδίων	του	HL	
απασχολεί	συστηματικά	τη	διεθνή	κοινότητα.	Αξιόλο-
γες	μελέτες	υποστηρίζουν	ότι	η	χημειοθεραπεία	μόνο	
είναι	 όντως	 μια	 δόκιμη	 θεραπευτική	 επιλογή	 χωρίς	
να	υπερέχει	της	συνδυασμένης	θεραπείας	(8,15).	Όταν	
όμως	με	τη	συνδυασμένη	θεραπεία	τα	ποσοστά	ίασης	
είναι	τόσο	υψηλά	δεν	είναι	εύκολο	να	προτείνουμε	και	
να	αποδεχθούμε	άλλη	τακτική.	

Η	 Γερμανική	 ομάδα	 [German	Hodgkin	 Study	Group,	
GHSG],	που	έχει	οργανώσει	συστηματικά	τη	θεραπεία	
του	 HL,	 επηρεάζει	 αποφασιστικά	 τη	 στάση	 των	 Ευ-
ρωπαϊκών	 κέντρων.	 Την	 ομάδα	 έχει	 απασχολήσει	 η	
θεραπεία	μειωμένης	τοξικότητας	των	ασθενών	με	HL	
πρωίμου	 σταδίου,	 ευνοϊκής	 πρόγνωσης	 (2,13).	 Σε	 μια	
καλά	σχεδιασμένη	μελέτη	που	δημοσιεύτηκε	πρόσφα-
τα	η	GHSG	υποστηρίζει	ότι	οι	δυο	μόνο	κύκλοι	ABVD	
με	 συμπληρωματική	 ακτινοβολία	 20Gy	 είναι	 το	 ίδιο	
αποτελεσματική	 και,	προφανώς,	 λιγότερο	 τοξική	 θε-
ραπεία	 (2).	Όταν	η	συνολική	επιβίωση	υπερβαίνει	το	
95%,	μερικοί	από	τους	ασθενείς	αυτούς	μπορεί	ακόμα	
να	 υπερθεραπεύονται.	 Το	 ερώτημα	 για	 τη	 θέση	 της	
ακτινοβολίας	παραμένει.

Η	χρήση	του	PET	μπορεί	να	βοηθήσει	στη	διάκριση	
υποομάδων	ασθενών	καλύτερης	πρόγνωσης,	οι	οποίοι,	
ενδεχομένως,	δεν	χρειάζονται	ακτινοβολία	μετά	από	
δυο	ή	τρεις	κύκλους	χημειοθεραπείας	(ABVD).	Αρκετές	
μελέτες	(16,17),	στην	Ευρώπη	και	τη	Β.	Αμερική,	με	αυτό	

το	ερώτημα	είναι	σε	εξέλιξη.	Στις	μελέτες	αυτές,	μετά	
την	αρχική	θεραπεία,	και	ανάλογα	με	το	PET	[θετικό	ή	
αρνητικό],	συγκρίνεται	η	τακτική	της	ακτινοθεραπείας	
έναντι	 της	 συμπληρωματικής	 χημειοθεραπείας	 ή	 και	
καμίας	 θεραπείας.	 Με	 τη	 πολιτική	 αυτή,	 της	 με	 PET	
καθοδηγούμενης	θεραπείας,	επιτυγχάνονται	εξαιρετι-
κά	ποσοστά	μακράς	ύφεσης	(95%)	ενώ	75%-80%	των	
ασθενών	αποφεύγουν	την	ακτινοβολία.	Έτσι,	δεν	φαί-
νεται	απίθανο	ότι,	σύντομα,	οι	ασθενείς	με	ευνοϊκής	
πρόγνωσης	πρώιμο	στάδιο	HL	θα	μπορούν	να	αντι-
μετωπίζονται	επιτυχώς	μόνο	με	δυο	ή	τρεις	κύκλους	
ABVD!	Η	εξέλιξη	αυτή	δείχνει	τη	μεγάλη	πρόοδο	που	
υπήρξε	 κυρίως	προς	 την	 κατεύθυνση	 της	 μειωμένης	
τοξικότητας	των	θεραπευτικών	χειρισμών	ενώ,	διατη-
ρείται	απόλυτα	ο	έλεγχος	της	νόσου.

Ενδιαμέσου	 σταδίου	 θεωρείται	 η	 νόσος	 πρωίμου	
σταδίου	όταν	συνυπάρχουν	δυσμενείς	προγνωστικοί	
παράγοντες.	 Και	 για	 τους	ασθενείς	αυτούς	 κλασική	
αντιμετώπιση	είναι	η	συνδυασμένη	θεραπεία	(ABVD	x4	
+	ακτινοβολία	προσβεβλημένου	πεδίου	 30	Gy)	 (13).	 Η	
πιο	επιθετική	θεραπεία	 (BEACOPP	baseline),	όταν	συ-
γκρίθηκε	με	τη	συμβατική	(ABVD),	δεν	φάνηκε	ότι	υπε-
ρέχει	(18).	Με	την	τακτική	αυτή	το	80%	των	ασθενών	
επιτυγχάνουν	 έλεγχο	 της	 νόσου.	 Τα	 αποτελέσματα	
αυτά,	συγκρινόμενα	με	εκείνα	των	πρωίμων	σταδίων,	
ευνοϊκής	πρόγνωσης,	αφήνουν	χώρο	για	βελτίωση	και	
η	τάση	της	κλιμάκωσης	της	δόσης	συνεχίστηκε.	Σε	μια	
πολύ	πρόσφατη	μελέτη	δυο	κύκλοι	BEACOPP	Escalated	
+	ABVD	x2	και	τοπική	ακτινοβολία	30	Gy	υπερείχαν	
των	4	κύκλων	ABVD	(19).	Ωστόσο,	ούτε	η	πρώτη	ούτε	
η	δεύτερη	τακτική	προτείνονται	εκτός	κλινικών	μελε-
τών.

Ως	εκτεταμένη	ορίζεται	η	νόσος	σταδίου	ΙΙΙ	και	IV.	
Επίσης,	θεωρείται	 και	αντιμετωπίζεται	ως	 εκτεταμέ-
νη	η	νόσος	με	συστηματικά	συμπτώματα	και	ογκώδη	
νόσο	του	μεσοθωρακίου	 (20).	Η	 εισαγωγή	του	MOPP	
ήταν	ένα	μεγάλο	βήμα	προόδου	στην	επιτυχή	αντιμε-
τώπιση	του	εκτεταμένου	HL	(11)	αλλά	και	ένα	μοντέλο	
για	την	αντιμετώπιση	άλλων	λεμφωμάτων.	Παρά	την	
αποτελεσματικότητά	 του	 ο	 συνδυασμός	 ευθυνόταν	
για	σοβαρές	όψιμες	τοξικότητες	(12)	όπως,	κυρίως,	οι	
δευτερογενείς	λευχαιμίες.	Το	ABVD,	που	σχεδιάστηκε	
αρχικά	ως	θεραπεία	δεύτερης	γραμμής,	έδειξε	νωρίς	
ότι	υπερείχε	του	MOPP	 (5,6).	 Εν	τούτοις,	 τη	δεκαετία	
του	 ’80	 επικράτησε	 η	 άποψη	 ότι	 more	 is	 better	 και	
ευνοήθηκαν	οι	σύνθετοι	συνδυασμοί.	Την	τελευταία	δε-
καετία	το	ABVD	δικαιώθηκε	οριστικά	και	επικράτησε	
ως	θεραπεία	πρώτης	γραμμής	του	εκτεταμένου	HL	(6).	
Τα	2/3	περίπου	των	ασθενών	θεραπεύονται.

Θεραπευτική	αντιμετώπιση
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Ωστόσο,	‘’το	ABVD	ήταν	καλύτερο	όχι	όμως	αρκε-
τά	καλό’’	 (21)	 και	 η	πιο	 επιθετική	θεραπεία	φαίνεται	
δικαιολογημένη.	Η	 ιδιαίτερα	παραγωγική	GHSG	υπο-
στήριξε	επίμονα	ένα	σύνθετο	συνδυασμό	που	στηρί-
ζεται	στην	αυξημένη	ένταση	της	δόσης	(dose	intensity),	
το	 BEACOPP	 escalated	 (22)	 (bleomycin,	 etoposide,	
doxorubicin,	cyclophosphamide,	vincristine,	procarbazine,	
and	prednisone)	(x8	κύκλους).	Από	τις	πρώτες	ανακοι-
νώσεις	ο	συνδυασμός	αποδείχθηκε	εξόχως	αποτελε-
σματικός.	Φάνηκε	όμως	η	αξιόλογη	άμεση	και	πιθανο-
λογήθηκε	η	σοβαρή	μακροπρόθεσμη	τοξικότητά	του.	

Στην	πιο	πρόσφατη	ανακοίνωση	της	ομάδας,	μετά	
από	 μακροχρόνια	 παρακολούθηση,	 η	 αποτελεσματι-
κότητα	του	συνδυασμού	επιβεβαιώθηκε.	Το	85%	περί-
που	των	ασθενών	θεραπεύονται	αλλά	το	τίμημα	ήταν	
βαρύ	(23).	Νοσηρότητα	και	θάνατοι	σχετιζόμενοι	με	τη	
θεραπεία,	γοναδική	τοξικότητα	και	δευτερογενείς	λευ-
χαιμίες	(3%).	Σε	κάθε	περίπτωση	το	BEACOPP	escalated	
είναι	 μια	 θεραπεία	 που	 αφορά	 επιλεγμένους,	 νέους	
ασθενείς.	Παρά	τη	σθεναρή	υποστήριξη	της	Γερμανι-
κής	ομάδας	η	 τοξικότητα	του	συνδυασμού	 είναι	 ένα	
πρόβλημα	που	απασχολεί	την	ιατρική	κοινότητα	και	οι	
πέραν	του	Ατλαντικού	ερευνητές	παραμένουν	ακόμα	
επιφυλακτικοί.	Είναι	ακόμα	ερώτημα	αν	ο	συνδυασμός	
θα	δικαιωθεί	μακροπρόθεσμα.

Η	τάση	που	επικρατεί	τα	τελευταία	χρόνια	είναι	
η	“αποκλιμάκωση”	της	θεραπείας	με	BEACOPP	είτε	με	
λιγότερους	κύκλους	θεραπείας	είτε	με	το	συνδυασμό	
του	με	λιγότερο	τοξικά	σχήματα	κυρίως,	ABVD	(24-27).	
Και	στις	δυο	περιπτώσεις	η	συμβολή	των	λειτουργι-
κών	απεικονιστικών	μεθόδων	φαίνεται	σημαντική	και	
θα	μας	βοηθήσει	στη	διάκριση	υποομάδων	ασθενών	
ευνοϊκής	πρόγνωσης	 οι	 οποίοι,	 πιθανώς,	 δεν	 χρειά-
ζεται	να	υπερθεραπεύονται.	Η	GHSG	έχει	σε	εξέλιξη	
μια	 μελέτη	 στην	 οποία	 το	 θεραπευτικό	 αποτέλεσμα	
εκτιμάται	 με	 PET	 μετά	 από	 δυο	 κύκλους	 BEACOPP	
escalated.	Οι	ασθενείς	με	αρνητικό	PET	ολοκληρώνουν	
τη	θεραπεία	με	δυο	ακόμη	κύκλους	ενώ	εκείνοι	με	θε-
τικό	συνεχίζουν	με	άλλους	έξι	 (+/-	Rituximab).	Έτσι,	η	
πλειοψηφία	 των	 ασθενών	 θα	 αντιμετωπισθούν	 με	
τέσσερις	 κύκλους	 αποφεύγοντας,	 πιθανώς,	 τις	 μα-
κροπρόθεσμες	επιπλοκές.	Μια	άλλη	πρόταση	είναι	να	
αντιμετωπίζονται	αρχικά	οι	ασθενείς	με	ABVD	(25,26).	
Αν	το	PET	είναι	θετικό	μετά	τον	δεύτερο	κύκλο	η	θερα-
πεία	εντατικοποιείται	με	BEACOPP	αλλιώς	συνεχίζουν	
με	ABVD.	Με	την	τακτική	αυτή	η	πλειοψηφία	των	ασθε-
νών	(80%),	χωρίς	να	αδικείται,	δεν	θα	εκτεθεί	καθόλου	
στους	κινδύνους	του	BEACOPP.	Ίσως,	οι	καλώς	αντα-
ποκρινόμενοι	και,	κατά	τεκμήριο,	ευνοϊκής	πρόγνωσης	

ασθενείς	μπορούν	με	ακρίβεια	να	καθοριστούν	με	PET	
μετά	από	ένα	μόνο	κύκλο	θεραπείας27	και	η	προσαρ-
μογή	της	θεραπείας	να	γίνει	πιο	πρώιμα.

Ίσως	είναι	πιο	σωστό	να	χρησιμοποιείται	η	επιθε-
τική	 θεραπεία	 στην	 αρχή,	 πριν	 αναπτυχθούν	 ανθε-
κτικοί	κλώνοι.	Την	άποψη	αυτή,	που	φαίνεται	λογική,	
υποστηρίζει	 αταλάντευτα	 η	 Γερμανική	 ομάδα	 (21-23)	
αλλά	 και	 παλαιότερες	 παρατηρήσεις,	 στις	 οποίες	
στηρίχθηκε	ο	σχεδιασμός	των	σύνθετων	συνδυασμών	
στη	δεκαετία	του	‘80.	Εμείς,	στην	κλινική	μας,	ακολου-
θούμε	μια	μέση	οδό	στην	οποία	συνδυάζονται	ισότιμα	
οι	δυο	συνδυασμοί	αρχίζοντας	με	τον	πιο	δραστικό.	
Μετά	από	τέσσερις	κύκλους	BEACOPP	escalated.	εκτι-
μάται	το	θεραπευτικό	αποτέλεσμα	με	PET.	Επί	αρνητι-
κού	αποτελέσματος	συνεχίζουμε	με	συμβατική	θερα-
πεία	(ABVDx4	κύκλους)	ενώ	σε	αντίθετη	περίπτωση,	ο	
ασθενής,	υπό	προϋποθέσεις,	προχωράει	σε	θεραπεία	
δεύτερης	γραμμής.	

Παρά	τις	αντίθετες	εντυπώσεις	(23,28),	more	is	not	
necessarily	better	(29,30)	και	τα	επιχειρήματα	υπέρ	της	
συμβατικής	θεραπείας	παραμένουν	ισχυρά.	Εκτός	της,	
προφανώς,	μικρότερης	τοξικότητας,	ένα	σοβαρό	επι-
χείρημα	είναι	ότι	περισσότεροι	ασθενείς,	που	αποτυγ-
χάνουν	να	ιαθούν	με	τη	συμβατική	θεραπεία	(ABVD),	
μπορούν	να	διασωθούν	με	μεγαθεραπεία	και	αυτόλο-
γη	μεταμόσχευση,	μέθοδο	αντίστοιχης	τοξικότητας	με	
το	BEACOPP.	Επομένως,	θα	ήταν	πιο	λογικό	να	συγκρί-
νουμε	δυο	τακτικές	αντί	για	δυο	σχήματα:	ABVD	ως	
θεραπεία	 εφόδου	 και,	 επί	 αποτυχίας,	 μεγαθεραπεία	
ως	 διάσωση	 vs	 BEACOPP	 με	 την	 ίδια	 θεραπεία	 διά-
σωσης.	Σε	μια	πρόσφατη	μελέτη	 (31)	έτσι	σχεδιασμέ-
νη,	 όπως	 ήταν	 αναμενόμενο,	 περισσότεροι	 ασθενείς	
στο	σκέλος	του	BEACOPP	(85%	vs	73%)	πέτυχαν	μακρά	
πρώτη	ύφεση.	Ωστόσο,	η	συνολική	επιβίωση	δεν	διέ-
φερε	στα	δυο	σκέλη	μετά	και	 τη	μεγαθεραπεία.	Αρ-
κετοί	υποστηρίζουν	ότι	καθοριστικός	στόχος	πρέπει	
να	είναι	η	συνολική	επιβίωση	(30)	και	μέχρι	σήμερα,	με	
αυτό	το	κριτήριο,	κανένας	συνδυασμός	δεν	έχει	απο-
δειχθεί	ανώτερος	του	ABVD.

Μια	άλλη	προσέγγιση	για	την	καλύτερη	αντιμετώ-
πιση	της	εκτεταμένης	νόσου	είναι	η	αναγνώριση	προ-
γνωστικών	παραγόντων	 (32).	Αυτό	θα	μας	βοηθήσει	
να	διακρίνουμε	υποομάδες	ασθενών	και	θα	μας	επι-
τρέψει	 πιο	 ορθολογικούς	 θεραπευτικούς	 χειρισμούς.	
Σε	ασθενείς	ευνοϊκής	πρόγνωσης	μάλλον	αρκεί	η	συμ-
βατική	 θεραπεία	 ενώ	 σε	 άλλους,	 δυσμενούς,	 η	 επι-
θετική	θεραπεία	 είναι	δικαιολογημένη	και	ο	κίνδυνος	
σοβαρών	επιπλοκών	αποδεκτός.	Το	μοντέλο	που	έχει	
επικρατήσει	 ως	 διεθνής	 προγνωστικός	 δείκτης	 (32)	
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βασίζεται	 σε	 επτά	 παράγοντες	 (φύλο,	 ηλικία,	 στά-
διο,	 αιμοσφαιρίνη,	 αριθμός	 λευκών,	 λεμφοκυττάρων,	
αλβουμίνη)	 και	 διακρίνει	 πέντε	 υποομάδες	 ασθενών	
με	διαφορετικό	προσδόκιμο	επιβίωσης.	Όμως	οι	δια-
φορές	μεταξύ	των	υποομάδων	είναι	τέτοιες	που	δεν	
επιτρέπουν	την	ασφαλή	πρόταση	διαφορετικών	θερα-
πειών.	Είναι	πιθανό	ότι	στα	προγνωστικά	μοντέλα	θα	
ενσωματωθούν	και	βιολογικοί	δείκτες.	Τότε,	 το	 ερώ-
τημα	δεν	θα	είναι	BEACOPP	ή	ABVD	αλλά	η	προσαρ-
μογή	της	θεραπείας	στις	ιδιαίτερες	ανάγκες	του	κάθε	
ασθενούς	και	στην	ανταπόκριση	της	νόσου.

Ποια	 είναι	 σήμερα	 η	 θέση	 της	 ακτινοβολίας	 στη	
θεραπεία	του	εκτεταμένου	HL?	Αρκετοί	υποστηρίζουν	
ότι	 οι	ασθενείς	με	πλήρη	ύφεση,	που	 επιτυγχάνεται	
με	επιθετικούς	συνδυασμούς,	δεν	ωφελούνται	από	τη	
συμπληρωματική	 ακτινοβολία	 (33,34,35).	 Εκείνοι	 όμως	
με	 υπολειμματική	 νόσο	 (κριτήρια	 CT	 Scan),	 μετά	 την	
ολοκλήρωση	 της	 χημειοθεραπείας,	 έχουν	 μια	 οριακά	
καλύτερη	εξέλιξη	όταν	αντιμετωπισθούν	με	ακτινοβο-
λία	(24,34).	Πιθανώς,	μια	ακριβής	μέθοδος	ανίχνευσης	
της	υπολειμματικής	νόσου,	όπως	το	PET,	θα	μπορού-
σε	να	διακρίνει	καλύτερα	εκείνους	τους	ασθενείς	που	
χρειάζονται	ακτινοβολία.	

ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η	 πρόοδος	 στη	 θεραπευτική	 αντιμετώπιση	 του	
HL	τις	τελευταίες	δεκαετίες	ήταν	αναμφίβολα	μεγάλη.	
Ωστόσο,	 μετά	την	αποτυχία	της	θεραπείας	πρώτης	
γραμμής	και	διάσωσης	(συμπεριλαμβανομένης	και	της	
αυτόλογης	μεταμόσχευσης)	η	επιβίωση	των	ασθενών,	
που	είναι	συνήθως	νέοι,	είναι	σύντομη.	Στις	περιπτώ-
σεις	αυτές	υπάρχει	οπωσδήποτε	αρκετός	χώρος	αλλά	
και	μεγάλη	ανάγκη	για	νέους	παράγοντες	(3,36,37)	με	
στόχο	όχι	μόνο	να	αυξηθούν	τα	ποσοστά	ίασης	αλλά	
και	να	μειωθεί	η	μακροπρόθεσμη	τοξικότητα.

Το	αντιγόνο	CD30,	βιολογικός	δείκτης	των	κυττά-
ρων	Reed-Sternberg	του	HL,	επιστρέφει,	τριάντα	χρό-
νια	μετά	την	ανακάλυψή	του,	στο	προσκήνιο	ως	ένας	
μείζων	θεραπευτικός	στόχος.	Λόγω	της	περιορισμένης	
έκφρασής	του	στους	υγιείς	ιστούς	και	της	έντονης	έκ-
φρασής	του	στους	παθολογικούς,	όπως	τα	RS	κύττα-
ρα,	είναι	ιδανικός	στόχος	για	θεραπεία	με	μονοκλωνικά	
αντισώματα	σε	ασθενείς	με	CD30+	κακοήθειες,	όπως	
το	HL	και	το	αναπλαστικό	λέμφωμα	[Anaplastic	Large	
Cell	Lymphoma,	ALCL].	Αρκετές	προσπάθειες	έχουν	γί-
νει	 για	 στοχευμένες	 θεραπείες	 έναντι	 του	 CD30	 με	
μονοκλωνικά	αντισώματα	συνδεδεμένα	ή	όχι.	Η	τελευ-
ταία,	με	το	Brentuximab,	ήταν	ιδιαίτερα	επιτυχής.

Το	Brentuximab	vedotin	(SGN-35)	(37)	είναι	μια	ανο-

σοτοξίνη,	προϊόν	της	σύνδεσης	του	anti-CD30	με	ένα	
συνθετικό	antitubulin	παράγοντα.	Σε	προκλινικές	μελέ-
τες	το	brentuximab	ήταν	ιδιαίτερα	δραστικό.	Σε	μελέ-
τες	φάσης	Ι	οι	μισοί	περίπου	ασθενείς	με	υποτροπή	
HL	ή	ALCL,	μετά	την	αποτυχία	της	θεραπείας	πρώτης	
γραμμής	(ή	και	της	θεραπείας	διάσωσης),	ανταποκρί-
θηκαν	στη	θεραπεία	(	25-30%	πλήρως).	

Σε	μελέτες	φάσης	ΙΙ	(38,39)	εκτιμήθηκε	η	δράση	του	
brentuximab	 σε	 ασθενείς	 με	 υποτροπή	 HL	 μετά	 από	
αυτόλογη	μεταμόσχευση	ή	σε	ασθενείς	με	ALCL	μετά	
την	αποτυχία	της	θεραπείας	πρώτης	γραμμής.	Η	συ-
νολική	ανταπόκριση	ήταν	75%	και	86%	αντίστοιχα	(34	
και	53%	πλήρης	ύφεση).	Η	θεραπεία	ήταν	καλά	ανεκτή	
και	αξιόλογες	παρενέργειες	ήταν	η	ουδετεροπενία,	 η	
υπεργλυκαιμία,	 η	 περιφερική	 νευροπάθεια	 και	 η	 δι-
άρροια.	Ακόμα	φαίνεται	ότι	δεν	αναπτύσσεται	αντο-
χή	στο	φάρμακο	όταν	οι	ασθενείς	αντιμετωπίζονται	
πάλι	με	brentuximab	μετά	από	υποτροπή	της	νόσου.	
Με	 βάση	 αυτά	 τα	 εντυπωσιακά	 αποτελέσματα	 το	
brentuximab	εγκρίθηκε	από	τον	FDA	και	οι	προσδοκίες	
μας	από	τον	παράγοντα	είναι	λογικές.

Το	 panobinostat	 είναι	 ο	 κύριος	 αναστολέας	 των	
HDAC	 (histone	deacetylases)	με	κλινική	δράση	στο	HL.	
Μετά	από	τα	θετικά	αποτελέσματα	μελέτης	φάσης	Ι,	
το	panobinostat	δοκιμάστηκε	 (φάση	 ΙΙ)	σε	ασθενείς	με	
υποτροπή	HL	(40)	(μετά	από	αυτόλογη	ή	και	αλλογενή	
μεταμόσχευση).	Συνολικά,	26%	των	ασθενών	ανταπο-
κρίθηκαν	 στη	 θεραπεία	 ενώ	 η	 νόσος	 ελέγχθηκε	 στο	
86%	των	περιπτώσεων.	Κυριότερη	τοξικότητα	ήταν	η	
μυελική.

Η	mTOR	κινάση	είναι	ένας	σημαντικός	στόχος	για	
στοχευμένες	θεραπείες.	Το	everolimus	είναι	ένας	από	
του	στόματος	mTOR	αναστολέας.	Σε	μια	μικρή	σειρά	
ασθενών	 με	 υποτροπή	HL	 η	 ανταπόκριση	 ήταν	 47%	
(41).	 Αν	 τα	 αποτελέσματα	 αυτά	 επιβεβαιωθούν,	 το	
everolimus,	που	έχει	συνεργική	δράση	με	τη	χημειοθε-
ραπεία,	μπορεί	να	αποδειχθεί	ένας	ιδιαίτερα	δραστι-
κός	παράγοντας.

Η	 ασφάλεια	 και	 η	 αποτελεσματικότητα	 της	
lenalidomide	 έχει	 εκτιμηθεί	σε	ασθενείς	με	υποτροπή	
HL	 (42).	 Η	 συνολική	 ανταπόκριση	 ήταν	περίπου	 20%	
και	σοβαρή	τοξικότητα	ήταν	η	μυελική.	Σε	μια	μικρή	με-
λέτη	συνδυάστηκε	με	ESHAP.	Ίσως	η	lenalidomide	απο-
δειχθεί	ένας	παράγοντας	με	προοπτική	στην	υποτρο-
πή	του	HL.

Το	 rituximab	 (anti	 CD20)	 προκαλεί	 κλινική	 δράση	
μειώνοντας	τα	Β	κύτταρα	του	μικροπεριβάλλοντος	ή	
σκοτώνοντας	τα	λίγα	RS	CD20+	κύτταρα.	Μια	πρω-
τοποριακή	μελέτη	(43)	έδειξε	ικανοποιητική	δράση	του	

Θεραπευτική	αντιμετώπιση
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rituximab	σε	ασθενείς	με	κλασικό	HL	σε	υποτροπή.	Στη	
συνέχεια,	φάση	ΙΙ,	το	rituximab	συνδυάστηκε	επιτυχώς	
με	ABVD	σε	πρωτοδιαγνωσμένους	ασθενείς	με	κλασι-
κό	HL	(44)	(επιβίωση	χωρίς	νόσο	82%).	Σε	μια	πολυε-
θνική	μελέτη	ο	συνδυασμός	R/ABVD	συγκρίθηκε	με	το	
ABVD	(45).	Η	επιβίωση	χωρίς	νόσο	(	87%)	των	ασθενών	
που	 πήραν	 R/ABVD,	 ήταν	 σημαντικά	 καλύτερη	 από	
εκείνους	που	έλαβαν	μόνο	ABVD	σε	μελέτες	μεμονω-
μένων	κέντρων.	Τα	δεδομένα	αυτά	δικαιολογούν	μια	
προσχεδιασμένη	 μελέτη	 (ABVD	 vs	 R/ABVD)	 που	 βρί-
σκεται	ήδη	σε	εξέλιξη.	

Το	bortezomib,	αναστολέας	του	πρωτεασώματος,	
χρησιμοποιήθηκε	για	θεραπευτική	αναστολή	της	ενερ-
γοποίησης	 του	ΝF-κΒ	στο	HL.	Παρά	 τα	θετικά	απο-
τελέσματα	 των	 προκλινικών	 μελετών	 η	 δράση	 του	
δεν	ήταν	σημαντική	σε	ασθενείς	με	υποτροπή	HL	(46).	
Τα	 αποτελέσματα	 του	 συνδυασμού	 bortezomib+ICE	
ήταν	ενθαρρυντικά	και	μια	προοπτική	μελέτη	 (ICE	vs	
bortezomib+ICE)	είναι	σε	εξέλιξη.

Οι	στοχευμένες	θεραπείες	και	οι	νέοι	παράγοντες	
μπορεί	να	συμβάλλουν	αποφασιστικά	στην	καλύτερη	
αντιμετώπιση	του	HL	όταν	ενσωματωθούν	επιτυχώς	
στα	σχήματα	πρώτης	γραμμής	ή	διάσωσης	και	όταν	
η	 θεραπεία	 προσαρμοστεί	 στα	 ιδιαίτερα	 βιολογικά	
χαρακτηριστικά	 του	 νοσήματος	σε	 κάθε	περίπτωση.	
Τότε	 ίσως	δικαιωθεί	τελικά	η	μακροχρόνια	και	πολύ	
καρποφόρα	προσπάθεια	για	μικρότερη	τοξικότητα	και	
υψηλά	ποσοστά	ίασης	της	νόσου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι	μη	κυστικές	βρογχιεκτασίες	είναι	ένα	χρόνιο	αναπνευστικό	πρόβλημα	το	οποίο	επιπλέκεται	και	με	άλλες	
παθολογικές	καταστάσεις	του	πνεύμονα	όπως	η	χρόνια	αποφρακτική	πνευμονοπάθεια	(ΧΑΠ),	το	άσθμα	και	
χρόνιες	λοιμώξεις	του	αναπνευστικού.	Οι	βρογχιεκτασίες	χαρακτηρίζονται	από	μόνιμη	διάταση	των	βρόγχων	
και	εκδηλώνονται	με	μόνιμο	βήχα	κυρίως	παραγωγικό	με	παχύρρευστες	εκκρίσεις	και	συχνές	λοιμώξεις	του	
ανώτερου	και	κατώτερου	αναπνευστικού	(1).	Σε	πολλές	περιπτώσεις	κύρια	εκδήλωση	της	νόσου	είναι	οι	αιμο-
πτύσεις.	Η	επίπτωση	της	νόσου	δεν	είναι	γνωστή	και	από	τις	μελέτες	που	έχουν	γίνει	παρατηρείται	μεγάλη	
διαφορά	που	 κυμαίνεται	 από	 3.7	περιστατικά	 ανά	 100.000	 μέχρι	 57/100.000	 κατοίκους	 (2).	 Το	 2010	 η	 British	
Thoracic	Society	(BTS)	προσπάθησε	να	δημιουργήσει	κατευθυντήριες	οδηγίες	για	την	διερεύνηση	και	θεραπευτική	
αντιμετώπιση	των	βρογχιεκτασιών	(3).	Στο	άρθρο	περιλαμβάνονται	οδηγίες	της	BTS	με	νέα	δεδομένα	που	δημο-
σιεύτηκαν	τα	2	τελευταία	χρόνια	και	με	στοιχεία	από	την	πρώτη	προοπτική	μελέτη	για	τις	βρογχιεκτασίες	στην	
Ελλάδα.	Οι	βρογχιεκτασίες	συνεχίζουν	να	παραμένουν	μια	χρόνια	αναπνευστική	πάθηση	με	υψηλή	θνητότητα	
που	επηρεάζουν	σημαντικά	την	ποιότητα	ζωής	των	ασθενών,	για	το	λόγο	αυτό	είναι	απαραίτητη	η	σωστή	και	
εξειδικευμένη	αντιμετώπιση	τους	(4). Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 457, 2012.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Την	 τελευταία	 δεκαετία	 έχει	 συντελεστεί	 σημα-
ντική	πρόοδος	στον	 τομέα	 της	 θεραπείας	 της	χρό-
νιας	 ηπατίτιδας	 Β	 έτσι	ώστε	 σήμερα	 να	 έχουν	 λά-
βει	έγκριση	και	να	είναι	διαθέσιμοι	επτά	φαρμακευ-
τικοί	 παράγοντες,	 τόσο	 στην	 Αμερική	 όσο	 και	 στην	
Ευρώπη	 και	 Ελλάδα.	 Οι	 παράγοντες	 αυτοί	 είναι	 η	
ιντερφερόνη	a	 (IFN-a),	η	πεγκυλιωμένη	 ιντερφερόνη	a	
(PEG-IFN-a),	η	λαμιβουδίνη	(LAM),	η	αδεφοβίρη	(ADV),	η	
εντεκαβίρη	(ETV),	η	τελμπιβουδίνη	(LDT)	και	η	τενοφο-
βίρη	(TDF).	Τα	νουκλεοσ(τ)ιδικά	ανάλογα	διακρίνονται	
ανάλογα	 με	 την	 τάση	 ανάπτυξης	 ιικής	 αντοχής	 σε	
νουκλεοσ(τ)ιδικά	ανάλογα	χαμηλού	γενετικού	φραγ-
μού	(λαμιβουδίνη),	μέτριου	γενετικού	φραγμού	(αδεφο-
βίρη,	 τελμπιβουδίνη)	 και	 υψηλού	 γενετικού	φραγμού	
(εντεκαβίρη,	 τενοφοβίρη).	 Στόχος	 της	 αντιικής	 θερα-
πείας	στη	χρόνια	ηπατίτιδα	Β	είναι	η	επίτευξη	εκρί-
ζωσης	του	ιού.	Ωστόσο,	επειδή	η	πλήρης	εξάλειψη	της	
HBV	λοίμωξης	επιτυγχάνεται	σπάνια	λόγω	της	εμμο-
νής	του	κυκλικού	κλειστού	με	ομοιοπολικούς	δεσμούς	
DNA	 (cccDNA)	στα	 ηπατοκύτταρα,	 ο	 κύριος	στόχος	
της	αντικής	θεραπείας	είναι	η	μακροχρόνια	καταστο-
λή	 του	 ιïκού	πολλαπλασιασμού	με	απώτερο	σκοπό	

να	αποφευχθούν	οι	μακροπρόθεσμες	επιπλοκές	της	
νόσου	 όπως	 κίρρωση	 ήπατος,	 ηπατική	 ανεπάρκεια	
και	ηπατοκυτταρικό	καρκίνο.	Η	επιλογή	των	ασθενών	
που	πρόκειται	να	ωφεληθούν	από	τη	θεραπεία	είναι	
σύμφωνα	με	τις	κατευθυντήριες	οδηγίες	της	Ευρωπα-
ϊκής	Ένωσης	για	τη	Μελέτη	του	Ήπατος	(EASL,	2009),	
αντιική	θεραπεία	θα	πρέπει	να	συστήνεται,	ανεξάρ-
τητα	από	την	κατάσταση	του	HBeAg,	εάν	τα	επίπεδα	
HBV	DNA	>2000	IU/mL,	τα	επίπεδα	ALT	>1×	ULN	και	αν	
η	βιοψία	ήπατος	δείχνει	μέτρια	έως	σοβαρή	φλεγμο-
νή	ή/και	ίνωση.	Οι	διάφορες	επιστημονικές	εταιρείες	
μελέτης	του	ήπατος	 έχουν	δημοσιεύσει	 κατευθυντή-
ριες	οδηγίες	με	στόχο	τη	βελτίωση	της	θεραπευτικής	
προσπέλασης	 της	 χρόνιας	 ηπατίτιδας	 Β.	 Παρά	 τις	
επιμέρους	 διαφορές	 των	 κατευθυντήριων	 οδηγιών,	
όλες	προκρίνουν	ως	φάρμακα	πρώτης	 εκλογής	 την	
εντεκαβίρη,	 την	 τενοφοβίρη	 και	 την	 πεγκυλιωμένη	
ιντερφερόνη-a	λόγω	των	υψηλών	ποσοστών	ιολογι-
κής	 και	 βιοχημικής	ανταπόκρισης,	 σε	 συνδυασμό	 με	
τον	υψηλό	γενετικό	φραγμό	για	την	ανάπτυξη	 ιικής	
αντοχής	και	την	ασφάλεια.	Νοσοκομειακά Χρονικά, 
74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 458, 2012.
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SUMMARY

SCHINA M. Therapeutic advances in chronic hepatitis B. The last decade important progress has been made in the 
treatment of chronic hepatitis B. Currently, there are seven therapeutic regimens approved for the treatment of chronic 
hepatitis B. From these drugs some have direct antiviral activity like nucleos(t)ide analogues, including lamivudine (LAM), 
adefovir (ADV), telbivoudine (LDT), entecavir (ETV) and tenofovir (TDF), and some others have immunomodulatory action 
as conventional interferon-a (IFN-a) or pegylated interferon-a (PEG-IFN-a). Nucleos(t)ide analogues are divided according 
to their tendency to develop viral resistance as of low genetic barrier (lamivudine), moderate genetic barrier (adefovir, 
telmpivoudini) and high genetic barrier (entecavir, tenofovir). The increasing number of treatment options in combination 
with the difficulty in selection of patients who will benefit from treatment has been added to the complexity of treatment 
leading to the development of practice guidelines issued by different societies for the study of Liver Diseases. Despite the 
differences between the guidelines, all societies suggest as first line treatment option the use of entecavir, tenofovir and 
pegylated interferon because of a combination of high rates of virological and biochemical response, coupled with high 
genetic barrier to the development of viral resistance and safety. Nosokomiaka Chronika, 74, Supplement Β΄, 459-463, 
2012.

Key words: hepatitis, therapy, interferon, nucleoside analogues

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Την τελευταία δεκαετία έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας Β. 
Σήμερα έχουν λάβει έγκριση και είναι διαθέσιμοι επτά φαρμακευτικοί παράγοντες. Από τους παράγοντες αυτούς 
κάποιοι έχουν άμεση αντιική δράση όπως τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα που περιλαμβάνουν τη λαμιβουδίνη (LAM), 
την αδεφοβίρη (ADV), την τελμπιβουδίνη (LDT), την εντεκαβίρη (ETV) και την τενοφοβίρη (TDF) και άλλοι, ανοσο-
τροποιητική δράση όπως η ιντερφερόνη-a (ΙFN-a) ή η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-a (PEG-IFN-a). Τα νουκλεοσ(τ)ιδικά 
ανάλογα διακρίνονται ανάλογα με την τάση ανάπτυξης ιικής αντοχής σε νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα χαμηλού 
γενετικού φραγμού (λαμιβουδίνη), μέτριου γενετικού φραγμού (αδεφοβίρη, τελμπιβουδίνη) και υψηλού γενετικού 
φραγμού (εντεκαβίρη, τενοφοβίρη). Η επιλογή των ασθενών που πρόκειται να ωφεληθούν από τη θεραπεία είναι 
δυσχερής και οι διάφορες επιστημονικές εταιρείες μελέτης του ήπατος έχουν δημοσιεύσει κατευθυντήριες οδηγίες 
με στόχο τη βελτίωση της θεραπευτικής προσπέλασης της χρόνιας ηπατίτιδας Β. Παρά τις επιμέρους διαφορές 
των κατευθυντήριων οδηγιών, όλες προκρίνουν ως φάρμακα πρώτης εκλογής την εντεκαβίρη, την τενοφοβίρη 
και την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-a λόγω των υψηλών ποσοστών ιολογικής και βιοχημικής ανταπόκρισης, σε 
συνδυασμό με τον υψηλό γενετικό φραγμό για την ανάπτυξη ιικής αντοχής και την ασφάλεια. Νοσοκομειακά 
Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 459-463, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: ηπατίτιδα, θεραπεία, ιντερφερόνη, νουκλεοσιδικά ανάλογα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η	χρόνια	ηπατίτιδα	Β	αποτελεί	σημαντικό	πρόβλη-
μα	δημόσιας	υγείας	παγκοσμίως	καθώς	περισσότεροι	
από	350	εκατομμύρια	άνθρωποι	έχουν	μολυνθεί	από	
τον	ιό.	Επιπλέον,	η	χρόνια	λοίμωξη	από	τον	ιό	σχετί-
ζεται	 με	σοβαρές	 επιπλοκές	όπως	κίρρωση	 ήπατος,	
ηπατική	ανεπάρκεια	και	ηπατοκυτταρικό	καρκίνο.	Τα	
ανωτέρω	καθιστούν	επιτακτική	την	ανάγκη	εξεύρεσης	
αποτελεσματικής	θεραπείας	για	τη	μορφή	αυτή	χρόνι-
ας	ηπατίτιδας.	Πράγματι,	την	τελευταία	δεκαετία	έχει	
συντελεστεί	σημαντική	πρόοδος	στον	τομέα	της	θερα-
πείας	της	χρόνιας	ηπατίτιδας	Β	έτσι	ώστε	σήμερα	να	
έχουν	λάβει	έγκριση	και	να	είναι	διαθέσιμοι	επτά	φαρ-
μακευτικοί	 παράγοντες,	 τόσο	 στην	 Αμερική	 όσο	 και	
στην	Ευρώπη	και	Ελλάδα.	Οι	παράγοντες	αυτοί	είναι	
η	ιντερφερόνη	a	(IFN-a),	η	πεγκυλιωμένη	ιντερφερόνη	a	
(PEG-IFN-a),	η	λαμιβουδίνη	(LAM),	η	αδεφοβίρη	(ADV),	η	
εντεκαβίρη	(ETV),	η	τελμπιβουδίνη	(LDT)	και	η	τενοφο-
βίρη	(TDF).	Στόχος	της	αντιικής	θεραπείας	στη	χρόνια	
ηπατίτιδα	Β	είναι	η	επίτευξη	εκρίζωσης	του	ιού	ή	μα-
κροχρόνιας	καταστολής	του	ιïκού	πολλαπλασιασμού	
με	απώτερο	σκοπό	να	αποφευχθούν	οι	μακροπρόθε-
σμες	επιπλοκές	της	νόσου.	Η	επιλογή	των	ασθενών	
που	πρέπει	 να	 λάβουν	 θεραπεία	 βασίζεται	 στη	 μέ-
τρηση	του	ιικού	φορτίου	(HBV	DNA),	των	τρανσαμινα-
σών	 και	 κυρίως	 της	 αλανινικής	 αμινοτρανσφεράσης	
(ALT)	και	στο	στάδιο	της	νόσου,	όπως	προσδιορίζεται	
από	τη	βιοψία	ήπατος.	Ωστόσο,	η	επιλογή	των	ασθε-
νών	που	πρόκειται	να	ωφεληθούν	από	τη	θεραπεία	
παραμένει	 δυσχερής	 και	 για	 αυτό	 οι	 διάφορες	 επι-
στημονικές	εταιρείες	για	τη	μελέτη	του	ήπατος	έχουν	
δημοσιεύσει	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 προκειμένου	 να	
βελτιώσουν	 τη	 θεραπευτική	 προσπέλαση	 αυτής	 της	
χρόνιας	λοίμωξης.	

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ερώτημα	εξακολουθεί	να	αποτελεί	η	επιλογή	των	
ασθενών	με	ΧΗΒ	που	είναι	κατάλληλοι	για	αντιική	θε-
ραπεία.	Οι	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 της	Αμερικανικής	
Ένωσης	για	τη	Μελέτη	του	Ήπατος	(AASLD)	συστήνουν	
θεραπεία	για	τους	HBeAg-θετικούς	ασθενείς	όταν	τα	
επίπεδα	HBV	DNA	ορού	>20	000	IU/mL,	σε	συνδυασμό	
με	επίμονα	αυξημένα	επίπεδα	ALT	(>2	φορές	το	ανώ-
τερο	φυσιολογικό	όριο)	σε	χρονικό	διάστημα	6	μηνών.	
Σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	της	AASLD,	τα	ίδια	κριτήρια	
ισχύουν	 για	 τους	 HBeAg-αρνητικούς	 ασθενείς,	 αλλά	
τονίζεται	επίσης	ότι	η	θεραπεία	θα	πρέπει	να	συστή-
νεται	στους	ασθενείς	αυτούς,	εάν	η	συγκέντρωση	του	

HBV	DNA	είναι	>	2000	IU	/	mL	σε	συνδυασμό	με	μέτρια	
έως	σοβαρή	φλεγμονή	ή/και	ίνωση	στη	βιοψία	ήπατος.	
Σύμφωνα	με	τις	κατευθυντήριες	οδηγίες	της	Ευρωπα-
ϊκής	 Ένωσης	για	τη	Μελέτη	του	Ήπατος	 (EASL,	 2009),	
αντιική	θεραπεία	θα	πρέπει	να	συστήνεται,	ανεξάρ-
τητα	από	την	κατάσταση	του	HBeAg,	εάν	τα	επίπεδα	
HBV	DNA	>2000	IU/mL,	τα	επίπεδα	ALT	>1×	ULN	και	αν	
η	βιοψία	ήπατος	δείχνει	μέτρια	έως	σοβαρή	φλεγμονή	
ή	/	και	ίνωση.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επειδή	η	πλήρης	εξάλειψη	της	HBV	λοίμωξης	επι-
τυγχάνεται	 σπάνια	 λόγω	 της	 εμμονής	 του	 κυκλικού	
κλειστού	με	ομοιοπολικούς	δεσμούς	DNA	(cccDNA)	στα	
ηπατοκύτταρα,	ο	κύριος	στόχος	της	αντικής	θεραπεί-
ας	είναι	η	πρόληψη	της	εξέλιξης	της	νόσου	σε	κίρρωση,	
ηπατική	ανεπάρκεια	και	ηπατοκυτταρικό	καρκίνο.	Κα-
θώς	αυτά	τα	γεγονότα	αποτελούν	μακροπρόθεσμες	
επιπλοκές	 της	 ΧΗΒ	 που	 αναπτύσσονται	 μετά	 από	
δεκαετίες,	οι	κλινικές	μελέτες	χρησιμοποιούν	διάφορες	
βραχυπρόθεσμες	 μεταβολές	 παραμέτρων	 που	 λει-
τουργούν	 ως	 υποκατάστατα	 των	 μακροπρόθεσμων	
αποτελεσμάτων	 για	 να	 αξιολογήσουν	 την	 αποτελε-
σματικότητα	της	θεραπείας.	Οι	ευρύτερα	χρησιμοποι-
ούμενοι	δείκτες	αποτελεσματικότητας	της	θεραπείας	
περιλαμβάνουν	 την	 καταστολή	 των	 επιπέδων	 του	
HBV	DNA,	την	απώλεια	του	HBeAg	με	ή	χωρίς	εμφάνι-
ση	του	αντι-HBe	σε	HBeAg-θετικούς	ασθενείς	(ιολογική	
ανταπόκριση),	την	ομαλοποίηση	της	ALT	ορού	(βιοχη-
μική	ανταπόκριση)	και	βελτίωση	της	ηπατικής	ιστολο-
γίας	(ιστολογική	ανταπόκριση).	

Οι	 παράμετροι	 που	 χρησιμοποιούνται	 για	 την	
εκτίμηση	της	ανταπόκρισης	στη	θεραπεία	διαφέρουν	
μεταξύ	 νουκλεοσιδικών	αναλόγων	 (ΝΑ)	 και	 θεραπεί-
ας	με	PEG-IFN	λόγω	των	διαφορετικών	τρόπων	δρά-
σης	 τους.	 Τα	 NA	 καταστέλλουν	 την	 αντιγραφή	 του	
ιού	αναστέλλοντας	ανταγωνιστικά	τη	δραστηριότητα	
της	πολυμεράσης	του	ιού,	ενώ	η	PEG-IFN	έχει	κυρίως	
ανοσοτροποποιητική	αλλά	και	ασθενή	αντιική	δράση.	
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 θεραπείας	 με	 NA,	 η	 διατήρη-
ση	της	καταστολής	του	HBV	DNA	είναι	ο	κύριος	στό-
χος	δεδομένου	του	κινδύνου	ανάπτυξης	αντοχής	στα	
αντιικά	που	σχετίζεται	με	ανιχνεύσιμα	επίπεδα	HBV	
DNA	 στον	 ορό.	 Ο	 κύριος	 στόχος	 της	 θεραπείας	 με	
PEG-IFN	 είναι	 η	 επίτευξη	 ανοσολογικού	 ελέγχου	 του	
HBV	με	αποτέλεσμα	την	παρατεταμένη	ανταπόκριση	
μετά	από	μια	θεραπεία	ορισμένου	χρόνου.

Σε	HBeAg	θετικούς	ασθενείς	που	έλαβαν	θεραπεία	
με	 PEG-IFN,	 η	 ορομετατροπή	 του	ΗBeAg	 χρησιμοποι-

Θεραπευτική	αντιμετώπιση	της	χρόνιας	ιογενούς	ηπατίτιδας	Β
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είται	 συχνά	 ως	 κύριο	 τελικό	 σημείο,	 δεδομένου	 ότι	
σχετίζεται	με	αυξημένη	επιβίωση	και	μειωμένο	κίνδυ-
νο	ανάπτυξης	ηπατοκυτταρικού	καρκίνου.	Αντίθετα,	η	
καταστολή	του	HBV	DNA	του	ορού	κάτω	από	το	όριο	
ανίχνευσης	με	μια	ευαίσθητη	μέθοδο	PCR	αποτελεί	συ-
χνά	το	στόχο	της	θεραπείας	με	NA	σε	HBeAg-θετικούς	
ασθενείς.	Σε	HBeAg-αρνητικούς	ασθενείς,	η	καταστολή	
του	HBV	DNA	σε	συνδυασμό	με	την	ομαλοποίηση	της	
ALT,	θεωρείται	ο	σημαντικότερος	στόχος	της	θεραπεί-
ας.	Επίπεδα	HBV	DNA	<2000	IU/ml	(~10000	αντίγραφα/
mL)	χρησιμοποιούνται	συχνά	για	να	καθορίσουν	μια	
συνεχιζόμενη	 εκτός	 θεραπείας	 απάντηση	 στην	 PEG-
IFN.	Μεγάλες	πληθυσμιακές	μελέτες	έχουν	δείξει	ότι	η	
συγκέντρωση	του	HBV	DNA	κάτω	από	το	όριο	αυτό	
συνδέεται	με	χαμηλό	κίνδυνο	κίρρωσης	και	ηπατοκυτ-
ταρικού	καρκίνου.	Η	κάθαρση	του	HBsAg	είναι	κύριος	
στόχος	 της	 θεραπείας	 καθώς	 συνδέεται	 με	 τη	 βελ-
τίωση	της	πρόγνωσης	και	της	εξέλιξης	της	νόσου	με	
την	προϋπόθεση	βέβαια	ότι	εμφανίζεται	σε	νεαρότερη	
ηλικία	και	προηγείται	της	ανάπτυξης	κίρρωσης.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Οι	 διαθέσιμες	 θεραπευτικές	 επιλογές	 μπορεί	 να	
διακριθούν	 σε	 αντιική	 θεραπεία	 με	 νουκλεοσι(τι)δικά	
ανάλογα	που	περιλαμβάνει	τη	λαμιβουδίνη	(LAM),	την	
αντεφοβίρη	 (ADV),	 την	τελμπιβουδίνη	 (LDT),	 την	εντε-
καβίρη	 (ETV)	 και	την	τενόφοβίρη	 (TDF)	 και	σε	ανοσο-
τροποιητική	θεραπεία	με	 ιντερφερόνη	που	βασίζεται	
στην	συμβατική	 ιντερφερόνη-a	 (ΙFN-a)	και	την	πεγκυ-
λιωμένη	ιντερφερόνη-a	(PEG-IFN-a).	Δεδομένα	αποτελε-
σματικότητας	μέχρι	και	5	 ετών	συνεχούς	θεραπείας	
είναι	 διαθέσιμα	 για	 πολλά	 NA.	 Τα	 ΝΑ	 διακρίνονται	
ανάλογα	με	την	τάση	που	εμφανίζουν	για	ανάπτυξη	
ιικής	αντοχής	διακρίνονται	σε	ΝΑ	χαμηλού	γενετικού	
φραγμού	(λαμιβουδίνη),	ΝΑ	μέτριου	γενετικού	φραγμού	
(αδεφοβίρη,	 τελμπιβουδίνη)	 και	ΝΑ	υψηλού	γενετικού	
φραγμού	(εντεκαβίρη,	τενοφοβίρη).

ΕΝΤΕΚΑΒΙΡΗ 

Η	εντεκαβίρη	(ETV)	έδειξε	μεγαλύτερη	αντιική	δρα-
στικότητα	από	τη	λαμιβουδίνη	(LAM)	στη	θεραπεία	των	
ασθενών	με	ΧΗΒ.	Σε	HBeAg-θετικούς	ασθενείς,	το	HBV	
DNA	 κατεστάλη	 κάτω	 από	 το	 όριο	 ανίχνευσης	 (300	
αντίγραφα/mL)	στο	67%	των	ασθενών	και	η	ορομετα-
τροπή	του	HBeAg	εμφανίστηκε	στο	21%	των	ασθενών	
μετά	ένα	έτος	θεραπείας.	Αθροιστικά,	το	ποσοστό	κα-
ταστολής	 του	HBV	DNA	σε	 μη	ανιχνευσιμα	 επίπεδα	
αυξήθηκε	σε	80	%	και	94%	στα	2	και	5	έτη	θεραπείας,	

αντίστοιχα.	 Σε	 ασθενείς	 με	 HBeAg-αρνητική	 ΧΗΒ,	 το	
HBV	DNA	ήταν	μη	ανιχνεύσιμο	στο	90%	των	ασθενών	
μετά	από	1	χρόνο	θεραπείας.	Η	αποτελεσματικότητα	
της	ETV	επιβεβαιώθηκε	πρόσφατα	σε	δύο	μεγάλες	με-
λέτες.	Μια	ευρωπαϊκή	μελέτη	παρατήρησης	έδειξε	ότι	
η	ιολογική	ανταπόκριση	(HBV	DNA	<400	αντίγραφα/mL	
ή	80	IU/mL)	επιτεύχθηκε	στο	79%	των	ασθενών,	ακό-
μη	και	μέσα	από	μια	βραχυπρόθεσμη	παρακολούθη-
ση.	Αποτελέσματα	μιας	ιταλικής	μελέτης	έδειξαν	ότι	η	
θεραπεία	με	ETV	οδήγησε	σε	μη	ανιχνεύσιμα	επίπεδα	
του	HBV	DNA	στο	91%	και	97%	των	HBeAg-αρνητικών	
ασθενών	μετά	από	1	και	2	έτη	θεραπείας,	αντίστοιχα.	
Έχουν	αναφερθεί	πολύ	χαμηλά	ποσοστά	ανθεκτικότη-
τας	σε	πρωτοθεραπεύομενους	ασθενείς	με	ETV	αλλά	
σε	ασθενείς	που	έχουν	λάβει	LAM	στο	παρελθόν	αντί-
σταση	αναπτύχθηκε	σε	ποσοστό	έως	53%	μετά	από	
5	 χρόνια	 θεραπείας.	 Μόνο	 μία	 επιπλέον	 μετάλλαξη	
της	πολυμεράσης	 του	 ιού	 είναι	 απαραίτητη	 για	 την	
ανάπτυξη	αντίστασης	στην	ETV	όταν	υπάρχουν	LAM	
ανθεκτικά	στελέχη.	

ΤΕΝΟΦΟΒΙΡΗ

Η	τενοφοβίρη	είναι	το	πιο	πρόσφατο	νουκλεοτιδικό	
ανάλογο	που	εγκρίθηκε	για	τη	θεραπεία	της	ΧΗΒ	μετά	
την	ανάδειξη	υψηλής	αντιικής	αποτελεσματικότητας	σε	
σύγκριση	με	την	αδεφοβίρη	τόσο	για	την	HBeAg-θετική	
όσο	και	για	την	HBeAg-αρνητική	ΧΗΒ.	Στη	θεραπεία	της	
HBeAg-θετικής	ΧΗΒ,	η	ορομετατροπή	του	HBeAg	και	η	
καταστολή	του	HBV	DNA	σε	μη	ανιχνεύσιμα	επίπεδα	
(<400	αντίγραφα/ml)	παρατηρήθηκαν	σε	ποσοστό	21%	
και	 76%	 των	ασθενών	σε	 ένα	 έτος	θεραπείας,	 αντί-
στοιχα.	Στα	3	χρόνια	θεραπείας,	το	ποσοστό	ορομε-
τατροπής	του	HBeAg	αυξήθηκε	σε	ποσοστό	26%,	ενώ	
78%	των	ασθενών	είχαν	μη	ανιχνεύσιμο	HBV	DNA.	Σε	
HBeAg-αρνητικούς	ασθενείς,	καταστολή	του	HBV	DNA	
σε	μη	ανιχνεύσιμα	επίπεδα	επιτεύχθηκε	στο	93%	των	
ασθενών	μετά	από	ένα	χρόνο	θεραπείας	με	τενοφοβί-
ρη	και	88%	μετά	από	3	χρόνια	(ΙΤΤ	ανάλυση).	Ωστόσο,	
κατά	την	εξέταση	όλων	των	ασθενών	υπό	θεραπεία	
στο	τρίτο	έτος,	το	99%	των	ασθενών	είχαν	μη	ανιχνεύ-
σιμο	HBV	DNA.	Πρόσφατα,	μια	μεγάλη	έρευνα	έδειξε	ότι	
το	79%	των	ασθενών	οι	οποίοι	απέτυχαν	σε	θεραπεία	
με	άλλα	NA	είχαν	επίπεδα	HBV	DNA	<400	αντίγραφα/
mL	μετά	από	μια	μέση	περίοδο	παρακολούθησης	σχε-
δόν	2	χρόνια.	Ωστόσο,	 η	παρουσία	αντίστασης	στην	
ADV	 και	 όχι	 στη	 LAM,	 οδήγησε	 σε	 μειωμένη	 αποτε-
λεσματικότητα	της	θεραπείας	με	TDF.	Επιπλέον,	πρό-
σφατη	έρευνα	έδειξε	ότι	η	TDF	δεν	εμφανίζει	αντίσταση	
μετά	από	5	χρόνια	συνεχούς	θεραπείας.	
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ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ

Η	ιντερφερόνη	έχει	χρησιμοποιηθεί	για	τη	θεραπεία	
της	ΧΗB	για	σχεδόν	τρεις	δεκαετίες.	Τροποποίηση	του	
μορίου	 της	 IFN	 με	 την	προσάρτηση	 ενός	 μορίου	πο-
λυαιθυλενογλυκόλης	(PEG)	βελτίωσε	τις	φαρμακοκινη-
τικές	και	φαρμακοδυναμικές	της	ιδιότητες.	Η	PEG-IFN	
χορηγείται	μία	φορά	την	εβδομάδα	με	υποδόρια	ένεση,	
η	οποία	οδηγεί	σε	μια	σχετικά	συνεχή	έκθεση	στο	φάρ-
μακο	κατά	τη	διάρκεια	του	διαστήματος	μεταξύ	των	
δόσεων.	Δύο	τύποι	 PEG-IFN	 έχουν	αναπτυχθεί:	 PEG-
IFNa-2a	και	 PEG-IFN	a-2b.H	PEG-IFN	a-2a	αποδείχθηκε	
τουλάχιστον	εξίσου	αποτελεσματική	με	τη	συμβατική	
IFN	σε	HBeAg-θετικούς	ασθενείς.

ΠΕΓΚΥΛΙΩΜΕΝΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ

Η	αποτελεσματικότητα	 της	πεγκυλιωμένης	 ιντερ-
φερόνης	(PEG-IFNa-2a	και	PEG-IFN	a-2b)	για	την	HBeAg-
θετική	ΧΗΒ	έχει	αξιολογηθεί	σε	δύο	πιλοτικές	μελέτες.	
Η	μονοθεραπεία	με	PEG-IFN-a-2a	για	ένα	έτος	είχε	ως	
αποτέλεσμα	 την	 ορομετατροπή	 του	 HBeAg	 στο	 27%	
των	ασθενών	και	στο	22%	των	ασθενών	που	έλαβαν	
θεραπεία	με	PEG-IFN	a-2b.	Έξι	μήνες	μετά	τη	διακοπή	
της	 θεραπείας,	 το	 ποσοστό	 HBeAg	 ορομετατροπής	
ήταν	32%	και	29%,	αντίστοιχα.	Η	συνεχιζόμενη	μετά	τη	
διακοπή	της	θεραπείας	καταστολή	του	ιού	(HBV	DNA	
ορού	<400	αντίγραφα/mL)	επιτεύχθηκε	στο	7-14%	των	
ασθενών.	 Και	 στις	 δύο	 μελέτες,	 η	 μονοθεραπεία	 με	
PEG-IFN	συγκρίθηκε	με	συνδυασμένη	θεραπεία	PEG-IFN	
και	LAM.	Παρά	το	γεγονός	ότι	η	συνδυασμένη	θερα-
πεία	συσχετίστηκε	με	πιο	ισχυρή	καταστολή	του	ιού	
κατά	τη	φάση	της	θεραπείας,	τα	εκτός	θεραπείας	πο-
σοστά	ανταπόκρισης	ήταν	συγκρίσιμα.	Έξι	μήνες	μετά	
τη	διακοπή	της	θεραπείας	με	PEG-IFN,	η	ορομετατροπή	
του	HBsAg	εμφανίστηκε	στο	3-5%	των	HBeAg	-θετικών	
ασθενών.

Κατά	 τη	 μακροχρόνια	 παρακολούθηση	 (μέση	 δι-
άρκεια	3	έτη),	από	τους	172	HBeAg-θετικούς	ασθενείς	
που	έλαβαν	θεραπεία	με	PEG-IFN	a-2b	±	LAM	φάνηκε	
ότι	μεταξύ	των	αρχικώς	ανταποκριθέντων	(ορίσθηκαν	
ως	HBeAg	αρνητικοί,	26	εβδομάδες	μετά	τη	θεραπεία),	
η	κάθαρση	του	HBeAg	διατηρήθηκε	στο	81	%	των	περι-
πτώσεων	και	ο	ρυθμός	απώλειας	του	HBsAg	αυξήθηκε	
σε	30%.	Συνολικά,	η	απώλεια	HBsAg	επιτεύχθηκε	στο	
11%	των	ασθενών	κατά	την	τελευταία	επίσκεψη.	

Στους	HBeAg-αρνητικούς	ασθενείς,	η	μονοθεραπεία	
με	 PEG-IFN–a-2a	για	 1	 έτος	οδήγησε	σε	παρατεταμένη	
ανταπόκριση	εκτός	θεραπείας	(HBV	DNA	<20000	αντί-
γραφα/mL	και	φυσιολογική	ALT	στους	6	μήνες	μετά	τη	

θεραπεία)	στο	36%	των	ασθενών.	Το	HBV	DNA	του	ορού	
ήταν	<	400	αντίγραφα/mL	στο	19%	των	ασθενών	και	το	
4%	είχε	χάσει	το	HBsAg	στους	6	μήνες	μετά	τη	θερα-
πεία.	 Όπως	 και	 στην	 HBeAg-θετική	 ΧΗΒ,	 η	 προσθήκη	
της	LAM	στην	θεραπεία	ήταν	επωφελής	από	την	άπο-
ψη	 της	 καταστολής	 του	 ιού	 υπό	θεραπεία,	 αλλά	 δεν	
οδήγησε	σε	υψηλότερη	μακροχρόνια	ιολογική	αναταπό-
κριση	μετά	τη	διακοπή	της	θεραπείας.	Ενώ	η	θεραπεία	
με	PEG-IFN	μπορεί	να	δοθεί	για	διάστημα	μικρότερο	από	
ένα	έτος	για	τους	HBeAg-θετικούς	ασθενείς	χωρίς	να	
μειώνεται	 η	αποτελεσματικότητά	της,	 η	 επέκταση	της	
θεραπείας	πέραν	του	ενός	έτους	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	
χαμηλότερα	ποσοστά	υποτροπής	μετά	τη	διακοπή	της	
θεραπείας	 σε	 HBeAg-αρνητικούς	 ασθενείς.	 Πρόσφατη	
μελέτη	έδειξε	ότι	η	μακροχρόνια	ιολογική	ανταπόκριση	
στην	PEG-IFN	a-2a,	που	ορίζεται	ως	HBV	DNA	≤	 2000	
IU	 /	mL	 σε	 1	 χρόνο	 μετά	 τη	 διακοπή	 της	 θεραπείας,	
επιτεύχθηκε	στο	31%	των	ασθενών	με	γονότυπο	D,	που	
πήραν	θεραπεία	για	2	έτη	σε	σύγκριση	με	το	10%	των	
ασθενών	που	έλαβαν	θεραπεία	για	1	έτος	(P	=	0,01).

Μελέτες	 μακροχρόνιας	 παρακολούθησης	 έχουν	
δείξει	ότι	η	διατήρηση	της	μακροχρόνιας	ανταπόκρι-
σης	στη	θεραπεία	με	IFN	είναι	χαμηλότερη	σε	ασθενείς	
με	HBeAg-αρνητική	σε	σύγκριση	με	την	HBeAg-θετική	
ΧΗΒ.	Η	ιολογική	ανταπόκριση,	οριζόμενη	ως	HBV	DNA	
<10	000	αντίγραφα	/	mL	στους	6	μήνες	μετά	θεραπεία	
με	 PEG-IFNa-2a,	 διατηρήθηκε	 στο	 43%	 των	 ασθενών	
που	είχαν	αρχικά	ανταποκριθεί,	μετά	από	3	χρόνια	
παρακολούθησης.	 Ο	 ρυθμός	 εξαφάνισης	 του	 HBsAg	
αυξήθηκε	στο	9%.	

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.	 	Liaw	YF,	Chu	CM:	Hepatitis	B	virus	infection.	Lancet	
2009;	373:	582–592.

2.	 	European	Association	for	the	Study	of	the	Liver.	EASL	
Clinical	Practice	Guidelines:	management	of	chronic	
hepatitis.	J	Hepatol	2009;	50:	227–242.	

3.	 	Liaw	YF,	Leung	N,	Kao	JH,	et	al:	Asian-Pacific	consen-
sus	statement	on	the	management	of	chronic	hepati-
tis	B:	a	2008	update.	Hepatol	Int	2008;	2:	263–283.	

4.	 	Lok	 AS,	 McMahon	 BJ:	 Chronic	 hepatitis	 B:	 update	
2009.	Hepatology	2009;	50:	661–662.	

5.	 	Wong	 SN,	 Lok	 AS:	 Treatment	 of	 hepatitis	 B:	 who,	
when,	and	how?	Arch	Intern	Med	2006;	166:	9–12.	

6.	 	Gish	RG,	Lok	AS,	Chang	TT,	et	al:	Entecavir	therapy	
for	up	to	96	weeks	in	patients	with	HBeAg-positive	
chronic	hepatitis	B.	Gastroenterology	2007;	133:	1437–
1444.	

Θεραπευτική	αντιμετώπιση	της	χρόνιας	ιογενούς	ηπατίτιδας	Β



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ	ΧΡΟΝΙΚΑ,	ΤΟΜΟΣ	74,	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ	2,	2012 463

7.	 	Chang	TT,	Lai	CL,	Kew	Yoon	S,	et	al:	Entecavir	treat-
ment	for	up	to	5	years	in	patients	with	hepatitis	B	e	
antigen-positive	chronic	hepatitis	B.	Hepatology	2010;	
51:	422–430.	

8.	 	Reijnders	JG,	Deterding	K,	Petersen	J,	et	al:	Antiviral	
effect	of	entecavir	in	chronic	hepatitis	B:	influence	of	
prior	exposure	 to	nucleos(t)ide	analogues.	 J	Hepatol	
2010;	52:	493–500.	

9.	 	Lampertico	P,	Vigano	M,	Facchetti	F,	et	al:	Effective-
ness	 of	 entecavir	 for	 NUC-naïve,	 HBeAg-negative	
chronic	hepatitis	B	patients	in	clinical	practice:	a	2-
year	multicenter	cohort	study	in	311	patients.	J	Hepa-
tol	2010;	52(Suppl.	1):	S389–390.	

10.	 	Tenney	DJ,	Rose	RE,	Baldick	CJ,	et	al:	Long-term	mon-
itoring	shows	hepatitis	B	virus	resistance	to	entecavir	
in	nucleoside-naive	patients	is	rare	through	5	years	of	
therapy.	Hepatology	2009;	49:	1503–1514.	

11.	 	Marcellin	P,	Heathcote	EJ,	Buti	M,	et	al:	Tenofovir	diso-
proxil	fumarate	versus	adefovir	dipivoxil	for	chronic	
hepatitis	B.	N	Engl	J	Med	2008;	359:	2442–2455.	

12.	 	Heathcote	EJ,	Gane	EJ,	De	Man	RA,	et	al:	Three	years	
of	tenofovir	disoproxil	(TDF)	treatment	in	HBeAg-pos-
itive	patients	(HBeAg+)	with	chronic	hepatitis	B	(study	
103),	preliminary	analysis.	Hepatology	2009;	4(Suppl.):	
533A–534A.	

13.	 	Marcellin	 P,	 Buti	 M,	 Krastev	 Z,	 et	 al:	 Three	 years	
of	 tenofovir	 disoproxil	 fumarate	 (TDF)	 treatment	 in	
HBeAg-negative	 patients	 with	 chronic	 hepatitis	 B	
(study	 102);	 preliminary	 analysis.	 Hepatology	 2009;	
4(Suppl.):	532A–533A.	

14.	 	van	 Bommel	 F,	 de	 Man	 RA,	 Wedemeyer	 H,	 et	 al:	
Long-term	 efficacy	 of	 tenofovir	 monotherapy	 for	
hepatitis	 B	 virus-monoinfected	 patients	 after	 failure	

of	nucleoside/nucleotide	analogues.	Hepatology	2010;	
51:	73–80.	

15.	 	Craxi	 A,	 Cooksley	 WG:	 Pegylated	 interferons	 for	
chronic	hepatitis	B.	Antiviral	Res	2003;	60:	87–89.	

16.	 	Cooksley	WG,	Piratvisuth	T,	Lee	SD,	et	al:	Peginter-
feron	alpha-2a	(40	kDa):	an	advance	in	the	treatment	
of	hepatitis	B	e	antigen-positive	chronic	hepatitis	B.	J	
Viral	Hepat	2003;	10:	298–305.	

17.	 	Janssen	HL,	van	Zonneveld	M,	Senturk	H,	et	al:	Pe-
gylated	 interferon	 alfa-2b	 alone	 or	 in	 combination	
with	lamivudine	for	HBeAg-positive	chronic	hepatitis	
B:	a	randomised	trial.	Lancet	2005;	365:	123–129.	

18.	 	Lau	 GK,	 Piratvisuth	 T,	 Luo	 KX,	 et	 al:	 Peginterferon	
Alfa-2a,	lamivudine,	and	the	combination	for	HBeAg-
positive	chronic	hepatitis	B.	N	Engl	J	Med	2005;	352:	
2682–95.	

19.	 	Buster	EH,	Flink	HJ,	Cakaloglu	Y,	et	al.	Sustained	HBeAg	
and	HBsAg	loss	after	long-term	follow-up	of	HBeAg-
positive	patients	treated	with	peginterferon	alpha-2b.	
Gastroenterology	2008;	135:	459–467.	

20.	 	Marcellin	 P,	 Lau	 GK,	 Bonino	 F,	 et	 al:	 Peginterferon	
alfa-2a	alone,	lamivudine	alone,	and	the	two	in	com-
bination	 in	 patients	 with	 HBeAg-negative	 chronic	
hepatitis	B.	N	Engl	J	Med	2004;	351:	1206–1217.	

21.	 	Lampertico	P,	Vigano	M,	Di	Costanzo	G,	et	al:	Extend-
ed	(2	years)	treatment	with	peginterferon	alfa-2a	[40	
kD]	improves	sustained	response	rates	in	genotype	D	
patients	with	HBeAg	negative	chronic	hepatitis	 B.	 J	
Hepatol	2010;	52(Suppl.	1):	S45.	

22.	 	Marcellin	 P,	 Bonino	 F,	 Lau	GK,	 et	 al:	 Sustained	 re-
sponse	of	 hepatitis	 B	e	 antigen-negative	patients	 3	
years	 after	 treatment	 with	 peginterferon	 alpha-2a.	
Gastroenterology	2009;	136:	2169–2179.	



ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ. ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

Δ Γ Καραμανώλης
Συντονιστής	Διευθυντής

Β’	Γαστρεντερολογικό	Τμήμα	Γ.Ν.Α.	«Ο	Ευαγγελισμός»

Στοιχεία αλληλογραφίας:
Τηλ.: 2132041634
E-mail: gastroev@otenet.gr 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέχρι	σήμερα	η	τρέχουσα	καθιερωμένη	θεραπεία	
για	 την	αντιμετώπιση	 της	 ηπατίτιδας	C	που	 διαθέ-
τουμε	 περιλαμβάνει	 το	 συνδυασμό	 πεγκυλιωμένης	
ιντερφερόνης	και	ριμπαβιρίνης,	ο	οποίος	επιτυγχάνει	
ποσοστά	μακροχρόνιας	ιολογικής	ανταπόκρισης	(SVR)	
που	κυμαίνονται	από	40	έως	και	80%	ανάλογα	με	τον	
γονότυπο	του	 ιού.	Ως	 SVR	ορίζουμε	 το	 μη	ανιχνεύ-
σιμο	HCV	RNA	στον	ορό	6	μήνες	μετά	το	πέρας	της	
θεραπείας.	Οι	ασθενείς	με	γονότυπο	1	και	4	έχουν	μει-
ωμένη	πιθανότητα	μακροχρόνιας	ανταπόκρισης	που	
παρατηρείται	 σε	 40-45%	 των	 ασθενών,	 σε	 αντίθεση	
με	το	γονότυπο	2	και	3	στους	οποίους	τα	ποσοστά	
μακροχρόνιας	ανταπόκρισης	ξεπερνούν	το	80%.

Οι	 ασθενείς	 με	 γονότυπο	 1	 και	 4	 λαμβάνουν	 48	
εβδομάδες	 συνδυασμό	 πεγκυλιωμένης	 ιντερφερόνης-
α	και	ριμπαβιρίνης	σε	δόση	ανάλογα	με	το	σωματι-
κό	 βάρος	 (1000	 mg/ημέρα	 για	 βάρος	 <75kg	 και	 1200	
mg/ημέα	για	βάρος	>75	kg).	Αντίθετα,	οι	ασθενείς	με	
γονότυπο	2	και	3	λαμβάνουν	βραχύτερα	θεραπευτικά	
σχήματα	(24	εβδομάδες)	με	συνδυασμό	πεγκυλιωμένης	
ιντερφερόνης-α	και	ριμπαβιρίνης	σε	χαμηλότερη	στα-
θερή	δόση	(800	mg/ημέρα).	

Ασθενείς	με	γονότυπο	1	και	χαμηλά	επίπεδα	HCV	
RNA	(400,000-800,000	IU/ml)	προ	της	έναρξης	θεραπεί-
ας,	που	επιτυγχάνουν	μη	ανιχνεύσιμο	HCV	RNA	την	
τέταρτη	εβδομάδα	έχουν	90%	πιθανότητα	για	επίτευξη	
μακροχρόνιας	ιολογικής	ανταπόκρισης	ακόμη	και	μετά	
από	 24	 εβδομάδων	 θεραπευτικό	 σχήμα.	 Αντίστοιχα,	
στους	ασθενείς	με	γονότυπο	2	και	3,	χαμηλό	ιικό	φορ-
τίο	προ	θεραπείας	και	μη	ανιχνεύσιμο	HCV	RNA	την	
τέταρτη	εβδομάδα	είναι	δυνατόν	να	βραχυνθούν	τα	

θεραπευτικά	σχήματα	από	24	σε	12-16	εβδομάδες	δι-
ατηρώντας	 την	 ίδια	 πιθανότητα	 ανταπόκρισης.	 Oι	
ασθενείς	 που	 δεν	 πέτυχαν	 πρώιμη	 ιολογική	 αντα-
πόκριση,	δηλαδή	μείωση	των	αρχικών	επιπέδων	HCV	
RNA	κατά	2	δεκαδικούς	λογαρίθμους	ή	μη	ανίχνευση	
του	HCV	RNA	στις	12	εβδομάδες	από	την	έναρξη	του	
θεραπευτικού	 σχήματος	 συστήνεται	 να	 διακόπτουν	
την	 θεραπεία,	 μειώνοντας	 τη	 νοσηρότητα	 της	 θερα-
πείας	αλλά	και	το	κόστος.

Υπάρχει	λοιπόν	άμεση	ανάγκη	για	νέα	φάρμακα	τα	
οποία	θα	βοηθήσουν	τους	ασθενείς	για	τους	οποίους	
η	τρέχουσα	μέχρι	σήμερα	θεραπεία	δεν	ήταν	αποτελε-
σματική	στην	αντιμετώπιση	της	χρόνιας	Ηπατίτιδας	C.

Δεν	 υπάρχει	 προς	 το	 παρόν	 έγκριση	 για	 νεότε-
ρα	φάρμακα	στη	θεραπεία	ασθενών	με	HCV	γονότυ-
πο	2	ή	3	και	4.	Όμως	πρόσφατα	εγκρίθηκαν	από	τον	
Ομοσπονδιακό	Οργανισμό	 Τροφίμων	 και	Φαρμάκων	
των	ΗΠΑ	(FDA)	το	Μάιο	του	2011	και	από	την	Επιτρο-
πή	Φαρμακευτικών	Προϊόντων	για	Ανθρώπινη	Χρήση	
(CHMP)	του	Ευρωπαϊκού	Οργανισμού	Φαρμάκων	(EMA)	
τον	Σεπτέμβριο	του	2011,	η	τελαπρεβίρη	και	η	μποσε-
πρεβίρη	 για	 τη	 θεραπεία	 της	 χρόνιας	 ηπατίτιδας	 C	
γονοτύπου	 σε	 ενήλικες	 ασθενείς	 με	 αντιρροπούμενη	
ηπατική	 νόσο	 (συμπεριλαμβανομένης	 της	 κίρρωσης)	
οι	οποίοι	δεν	είχαν	λάβει	θεραπεία	στο	παρελθόν	ή	
στους	οποίους	δεν	ήταν	αποτελεσματική	η	προηγούμε-
νη	θεραπεία	με	συνδυασμό	πεγκυλιωμένης	Ιντερφερό-
νης	και	ριμπαβιρίνης.	Τα	νέα	αυτά	φάρμακα	ανήκουν	
στην	ευρύτερη	κατηγορία	των	στοχευμένων	αντιικών	
έναντι	του	ιού	της	ηπατίτιδας	C	(Specifically	Targeted	
Antiviral	Therapy).	Τα	φάρμακα	αυτά	σε	συνδυασμό	με	
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πεγκυλιωμένη	ιντερφερόνη-άλφα	και	ριμπαβιρίνη	φά-
νηκε	από	τις	μελέτες	ότι	είναι	αποτελεσματικά	και	αυ-
ξάνουν	τα	ποσοστά	μακροχρόνιας	ανταπόκρισης	σε	
πάνω	από	70%	για	ασθενείς	με	γονότυπο	1	ακόμη	και	
με	 μειωμένης	 (24	 εβδομάδων)	 διάρκειας	 θεραπεία.	 Η	
χορήγησή	τους	ως	μονοθεραπεία	οδηγεί	στην	ανάδυση	
ανθεκτικών	στη	μονοθεραπεία	στελεχών	και	ανάπτυ-
ξη	αντοχής,	 με	αποτέλεσμα	 να	απαιτείται	 η	 συγχο-
ρήγηση	πεγκυλιωμένης	ιντερφερόνης	και	ριμπαβιρίνης.	
Από	τα	δεδομένα	που	διαθέτουμε	μέχρι	σήμερα	ιολο-
γική	 διαφυγή	 λόγω	 ανάπτυξης	 αντοχής	 σε	 πρωτο-
θεραπευόμενους	ασθενείς	υπό	τριπλή	θεραπεία	είναι	
ασυνήθιστη	 ενώ	η	μακροχρόνια	 εξέλιξη	 και	 η	 κλινική	
επίπτωση	παραμένουν	ακόμα	ακαθόριστες.

Βασικό	πρόβλημα	των	νέων	φαρμάκων	ίσως	αποτε-
λέσουν	οι	ανεπιθύμητες	ενέργειες,	που	οδηγούν	σημα-
ντικό	ποσοστό	ασθενών	σε	διακοπή	της	θεραπείας	(17%	
των	ασθενών	υπό	τελαπρεβίρη	και	26%	των	ασθενών	
υπό	μποσεπρεβίρη).	Το	εξάνθημα	και	η	αναιμία	είναι	οι	
συχνότερες	και	σοβαρότερες	από	τις	παρενέργειες.	

Η	ανάγκη	για	 τριπλό	φαρμακευτικό	σχήμα	 και	 το	
μεγάλο	ποσοστό	παρενεργειών	δημιουργεί	προβληματι-
σμό	και	οδηγεί	στην	ανάγκη	οι	νέες	θεραπείες	να	γίνουν	
με	προσοχή	και	από	εξειδικευμένους	ιατρούς.	Ωστόσο,	
τα	συνεχώς	αποτελεσματικότερα	φάρμακα	όπως	φαί-
νεται	από	τις	κλινικές	μελέτες	σε	εξέλιξη	τόσο	για	τον	
γονότυπο	1	όσο	και	για	τους	υπόλοιπους	μας	ωθούν	
να	ατενίζουμε	το	μέλλον	με	αισιοδοξία	και	να	προσδο-
κούμε	στο	εγγύς	μέλλον	ακόμα	καλύτερα	νέα	για	τον	
ασθενή	με	χρόνια	ηπατίτιδα.	Νοσοκομειακά Χρονικά, 
74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 464-465, 2012.
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SUMMARY

ZACHARAKIS G, VIAZIS N, KARAMANOLIS D. What’s newest in the treatment of chronic hepatitis C ? The cur-
rent Standard of Care Treatment (SOC) for hepatitis C is the combination of pegylated interferon and ribavirin, achieved 
cure rates at 76-82% for genotypes 2 and 3, 40-79% for genotype 4 and 42 - 46% for genotype 1. Approximately 10 
(4-14)% of non-responders with genotype 1 who receive another course of pegylated interferon / ribavirin and about 25 
(24-50)% of relapsers can achieve long-term virologic response. But recently adopted the telaprevir and boseprevir with 
direct antiviral activity (Direct Acting Antiviral-DAA) in the viral replication cycle of hepatitis c, the first substances to a 
new class of drugs known as protease inhibitors of HCV for the treatment of chronic hepatitis C genotype 1, in combina-
tion with pegylated interferon and ribavirin in adult patients with decompensated liver disease (including cirrhosis) both 
for relapsers and non-responders with pegylated interferon and ribavirin. Boseprevir and telaprevir can help patients 
who have failed prior therapy or are naive and can significantly improve their chances of achieving virologic response 
compared with SOC. Boseprevir and teaprevir may also help in some naive patients allowing a shorter duration of 
treatment. Adverse reactions were observed more frequently with telaprevir and boseprevir than with peginterferon 
/ ribavirin. Boseprevir associated with higher percentages of anemia and dysgeusia and telapreviri with rash and ane-
mia. There is currently no approval for newer drugs to treat patients with HCV genotype 2 or 3 and 4. Nosokomiaka 
Chronika, 74, Supplement Β΄, 466-471, 2012.

Key words: triple therapy, nuclease inhibitor, hepatitis C

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η τρέχουσα καθιερωμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C είναι ο συνδυασμός πεγκυλιωμένης 
ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης και επιτυγχάνεται θεραπεία σε ποσοστά 76-82% για γονότυπους 2 και 3, 40-79% 
για γονότυπο 4 και 42-46% για γονότυπο 1. Περίπου το 10 (4-14)% των μη ανταποκριθέντων με γονότυπο 1 που 
υποβάλλονται σε έναν ακόμη κύκλο πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης /ριμπαβιρίνης και περίπου το 25 (24-50)% των 
υποτροπιαζόντων μπορούν να επιτύχουν μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση. Όμως πρόσφατα εγκρίθηκαν η 
τελαπρεβίρη και η μποσεπρεβίρη, αντιιϊκά φάρμακα άμεσης δραστικότητας (Direct Acting Antiviral-DAA) στον 
κύκλο αναπαραγωγής του ιού, οι πρώτες ουσίες σε μια νέα κατηγορία φαρμάκων γνωστών ως αναστολείς της 
πρωτεάσης του HCV, για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C γονοτύπου 1, σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη 
ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη σε ενήλικες ασθενείς με αντιρροπούμενη ηπατική νόσο (συμπεριλαμβανομένης της κίρ-
ρωσης) οι οποίοι δεν είχαν λάβει θεραπεία στο παρελθόν ή στους οποίους δεν ήταν αποτελεσματική η προηγού-
μενη θεραπεία με συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης. Η μποσεπρεβίρη και η τελαπρεβίρη 
μπορεί να βοηθήσουν τους ασθενείς που έχουν αποτύχει σε προηγούμενη θεραπεία ή είναι νέοι στη θεραπεία να 
βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητές τους για την επίτευξη ιολογικής ανταπόκρισης σε σύγκριση με την τρέ-
χουσα καθιερωμένη θεραπεία. H μποσεπρεβίρη και η τεάπρεβίρη μπορούν επίσης σε μερικούς ασθενείς νέους στη 
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θεραπεία, να επιτρέψει μια πιο σύντομη συνολική διάρκεια της θεραπείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρή-
θηκαν συχνότερα με τη θεραπεία με τελαπρεβίρη και μποσεπρεβίρη απ’ ότι με τη θεραπεία με πεγκιντερφερόνη / 
ριμπαβιρίνη. Η μποσεπρεβίρη συσχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα αναιμίας και δυσγευσίας κα η τελαπρεβίρη με 
εξάνθημα και αναιμία. Δεν υπάρχει προς το παρόν έγκριση για νεότερα φάρμακα στη θεραπεία ασθενών με HCV 
γονότυπο 2 ή 3 και 4. Νοσοκομειακά Χρονικά, 74, Συμπληρωματικό τεύχος Β΄, 466-471, 2012.

Λέξεις ευρετηρίου: τριπλή θεραπεία, αναστολείς πρωτεασών, ηπατίτιδα C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο	 ιός	 της	 ηπατίτιδας	 C	 είναι	 ένα	 αιματογενώς	
μεταδιδόμενο	 λοιμώδες	 νόσημα	 του	 ήπατος.	 Καθώς	
εκτιμάται	ότι	170	εκατομμύρια	άνθρωποι	παγκοσμίως	
πάσχουν	από	ηπατίτιδα	C	και	ότι	ετησίως	προσβάλ-
λονται	 τρία	 έως	 τέσσερα	 εκατομμύρια	 άνθρωποι,	 ο	
HCV	αποτελεί	σημαντική	επιβάρυνση	για	τους	ασθε-
νείς	και	την	κοινωνία	(1-3).	Η	χρόνια	λοίμωξη	με	τον	ιό	
της	ηπατίτιδας	C	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	καρκίνο	του	
ήπατος	 και	 άλλες	σοβαρές	 επιπλοκές	 της	 κίρρωσης	
ως	αποτέλεσμα	της	προοδευτικά	επιδεινούμενης	ηπα-
τικής	νόσου,	και	αποτελεί	τη	συχνότερη	αιτία	μεταμό-
σχευσης	ήπατος	στην	Ευρώπη	(4-7).	Ο	ιός	HCV	ευθύ-
νεται	για	το	60%	των	περιπτώσεων	μεταμόσχευσης	
του	ήπατος.	Σύμφωνα	με	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	
Υγείας	(ΠΟΥ),	ο	καρκίνος	στο	ήπαρ	εμφανίζεται	σε	ένα	
στα	πέντε	άτομα	που	έχουν	προσβληθεί	από	τον	ιό	
της	χρόνιας	ηπατίτιδας	C	σε	περίοδο	20-30	χρόνων.	
Ο	ιός	HCV	ευθύνεται	για	το	50-75%	των	περιπτώσε-
ων	καρκίνου	στο	ήπαρ.	

Η	τρέχουσα	καθιερωμένη	θεραπεία	(Standard	of	Care	
Treatment,	SOC)	για	την	αντιμετώπιση	της	ηπατίτιδας	
C	είναι	ο	συνδυασμός	πεγκυλιωμένης	ιντερφερόνης	και	
ριμπαβιρίνης	 (Πίνακας	 1),	 (8).	 Η	 κάθαρση	 του	 ιού	 της	
ηπατίτιδας	 C	 δηλαδή	 η	 μακροχρόνια	 ιολογική	 αντα-
πόκριση	(SVR)	-	HCV	RNA	ορού£50	IU/ml	στους	6	μή-
νες	μετά	τη	διακοπή	της	θεραπείας-	επιτυγχάνεται	σε	
ποσοστά	76-82%	για	γονότυπους	2	και	3,	40-79%	για	
γονότυπο	4	και	42-46%	για	γονότυπο	1	(9,	10).	Υπάρχει	
λοιπόν	άμεση	ανάγκη	για	νέα	φάρμακα	τα	οποία	θα	
βοηθήσουν	τους	ασθενείς	για	τους	οποίους	η	τρέχου-
σα	μέχρι	σήμερα	θεραπεία	δεν	 ήταν	αποτελεσματική	
στην	αντιμετώπιση	της	χρόνιας	Ηπατίτιδας	C

Περίπου	 το	 10	 (4-14)%	 των	 μη	 ανταποκριθέντων	
με	γονότυπο	1	που	υποβάλλονται	σε	έναν	ακόμη	κύ-
κλο	 πεγκυλιωμένης	 ιντερφερόνης	 /ριμπαβιρίνης	 και	
περίπου	το	25	 (24-50)%	των	υποτροπιαζόντων	μπο-
ρούν	να	επιτύχουν	SVR	(11-18).	Από	τους	ασθενείς	με	
καλή	 συμμόρφωση	στη	 διπλή	 θεραπεία	πεγκυλιωμέ-
νης	ιντερφερόνης	/ριμπαβιρίνης,	οι	οποίοι,	επομένως,	

αντιστοιχούν	σε	άτομα,	που	πραγματικά	δεν	ανταπο-
κρίνονται	στην	ιντερφερόνη,	τα	ποσοστά	SVR	μπορεί	
να	είναι	ακόμη	χαμηλότερα.

Νεότερα	φάρμακα:	Μποσεπρεβίρη	και	Τελαπρεβί-
ρη

Δεν	 υπάρχει	 προς	 το	 παρόν	 έγκριση	 για	 νεότε-
ρα	φάρμακα	στη	θεραπεία	ασθενών	με	HCV	γονότυ-
πο	2	ή	3	και	4.	Όμως	πρόσφατα	εγκρίθηκαν	από	τον	
Ομοσπονδιακό	Οργανισμό	 Τροφίμων	 και	Φαρμάκων	
των	ΗΠΑ	(FDA)	το	Μάιο	του	2011	και	από	την	Επιτρο-
πή	Φαρμακευτικών	Προϊόντων	για	Ανθρώπινη	Χρήση	
(CHMP)	του	Ευρωπαϊκού	Οργανισμού	Φαρμάκων	(EMA)	
τον	 Σεπτέμβριο	 του	 2011,	 η	 τελαπρεβίρη	 και	 η	 μπο-
σεπρεβίρη,	 αντιιϊκά	 φάρμακα	 άμεσης	 δραστικότητας	
(Direct	Acting	Antiviral-DAA)	στον	κύκλο	αναπαραγω-
γής	του	ιού,	οι	πρώτες	ουσίες	σε	μια	νέα	κατηγορία	
φαρμάκων	γνωστών	ως	αναστολείς	της	πρωτεάσης	
του	HCV,	για	τη	θεραπεία	της	χρόνιας	ηπατίτιδας	C	
γονοτύπου	1,	σε	συνδυασμό	με	πεγκυλιωμένη	ιντερφε-
ρόνη	και	ριμπαβιρίνη	(τρέχουσα	καθιερωμένη	θεραπεία)	
σε	ενήλικες	ασθενείς	με	αντιρροπούμενη	ηπατική	νόσο	
(συμπεριλαμβανομένης	της	κίρρωσης)	οι	οποίοι	δεν	εί-
χαν	λάβει	θεραπεία	στο	παρελθόν	ή	στους	οποίους	
δεν	ήταν	αποτελεσματική	η	προηγούμενη	θεραπεία	με	
συνδυασμό	 πεγκυλιωμένης	 Ιντερφερόνης	 και	 ριμπα-
βιρίνης.	Τα	νεώτερα	αυτά	φάρμακα	θα	προσφέρουν	
στους	ασθενείς	μια	βελτιωμένη	θεραπευτική	επιλογή	
σε	σύγκριση	με	την	τρέχουσα	καθιερωμένη	θεραπεία,	
η	οποία	επιφέρει	ίαση	μόνο	σε	42-46%	των	ασθενών	
με	ηπατίτιδα	C	γονοτύπου1.

Η	έγκριση	της	Τελαπρεβίρης	βασίζεται	σε	δεδομέ-
να	αποτελεσματικότητας	και	ασφάλειας	τριών	κλινι-
κών	μελετών	φάσης	III,	ADVANCE	(19),	REALIZE	(20)	και	
ILLUMINATE	 (21),	οι	οποίες	αξιολόγησαν	την	αποτελε-
σματικότητα	 και	 την	ασφάλεια	 της	 τελαπρεβίρης	σε	
συνδυασμό	με	την	τρέχουσα	καθιερωμένη	θεραπεία	σε	
περισσότερους	από	2.290	ασθενείς	με	ηπατίτιδα	C	γο-
νοτύπου	1	που	ήταν	πρωτοθεραπευόμενοι	(δεν	είχαν	
υποβληθεί	σε	θεραπεία	με	ιντερφερόνη	ή	πεγκυλιωμέ-
νη	ιντερφερόνη	με	ή	χωρίς	ριμπαβιρίνη	στο	παρελθόν),	
(μελέτες	ADVANCE	και	ILLUMINATE)	και	σε	ασθενείς	με	
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ιστορικό	υποτροπής,	μερικής	ή	μηδενικής	ανταπόκρι-
σης	στην	τρέχουσα	πρότυπη	θεραπεία	(REALIZE).

Η	μελέτη	 ILLUMINATE	δείχνει	μεγάλο	ποσοστό	 ία-
σης	 σε	 πρωτοθεραπευόμενους	 ασθενείς	 οι	 οποίοι	
παρουσίασαν	πρώιμη	ανταπόκριση	στη	θεραπεία	με	
βάση	την	τελαπρεβίρη,	και	επιπλέον	αποδεικνύει	ότι	
δεν	προκύπτει	κανένα	όφελος	από	την	παράταση	της	
θεραπείας	έως	τις	48	εβδομάδες	(21).	Η	πρότυπη	θερα-
πεία	για	τον	ιό	HCV	είναι	μακράς	διάρκειας	και	συχνά	
εξουθενωτική,	 και	 ένα	 καλύτερο	 θεραπευτικό	 σχήμα	
μπορεί	 να	 δώσει	 στους	ασθενείς	 τη	 δυνατότητα	 να	
ακολουθούν	βραχύτερη	αγωγή	από	ότι	απαιτούν	οι	
τρέχουσες	θεραπείες.

Στη	μελέτη	Realize,	τα	ποσοστά	SVR	της	θεραπεί-
ας	με	βάση	την	τελαπρεβίρη	ήταν	σημαντικά	υψηλό-
τερα	στα	άτομα	με	 ιστορικό	υποτροπής	έναντι	των	
ατόμων	 με	 ιστορικό	 μερικής	 ή	 μηδενικής	 ανταπόκρι-
σης	 (86%	 έναντι	 57%,	 αντιστοίχως),	 με	 τα	 άτομα	 με	
ιστορικό	 μηδενικής	 ανταπόκρισης	 να	 παρουσιάζουν	
τα	χαμηλότερα	ποσοστά	SVR	31%	(20).	Από	τα	δεδομέ-
να	αυτά	προκύπτει	η	διαβάθμιση	των	ποσοστών	SVR,	
που	 αναμένονται	 με	 βάση	 τον	 εγγενή	 βαθμό	 αντα-
πόκρισης	στην	ιντερφερόνη	στις	υποομάδες	ασθενών	
ανάλογα	με	 το	 ιστορικό	ανταπόκρισης	σε	προηγού-
μενη	θεραπεία.	Η	ίδια	διαβάθμιση	παρατηρήθηκε	στην	
ομάδα	των	μαρτύρων,	που	ελάμβαναν	πεγκυλιωμένη	
ιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη,	 τα	άτομα	με	υποτροπή	 εί-
χαν	επιτύχει	SVR	(24%)	και	ακολουθούσαν	τα	άτομα	
με	μερική	ανταπόκριση	(15%)	και	οι	ασθενείς	με	μηδενι-
κή	ανταπόκριση	(5%).	Τα	ποσοστά	SVR	του	συνολικού	
πληθυσμού	 ήταν	 65%	στους	ασθενείς,	που	 υποβάλ-
λονταν	σε	θεραπεία	με	 την	 τελαπρεβίρη,	 έναντι	 17%	
στους	ασθενείς,	που	ελάμβαναν	θεραπεία	με	πεγκυλι-
ωμένη	ιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη.	

Αντίστοιχες	 κλινικές	 μελέτες	 Φάσης	 ΙΙΙ	 έγιναν	 με	
τη	 μποσεπρεβίρη.	 Οι	 κλινικές	 δοκιμές	 SPRINT-2	 (22)	
και	 RESPOND-2	 (23)	 που	πραγματοποιήθηκαν	 για	 τη	
μποσεπρεβίρη	συμπεριέλαβαν	περίπου	1.500	ασθενείς	
με	χρόνια	λοίμωξη	γονοτύπου	1	του	ιού	της	ηπατίτι-
δας	C.	Η	SPRINT-2	συγκρίνει	τις	24	με	τις	48	εβδομά-
δες	τριπλής	αγωγής	σε	πρωτοθεραπευόμενους	και	η	
RESPOND-2	συγκρίνει	τις	36	με	τις	48	εβδομάδες	τρι-
πλής	αγωγής	σε	μη	ανταποκριθέντες	και	υποτροπι-
άσαντες	 ασθενείς.	 Στις	 μελέτες	 αυτές	 εφαρμόστηκε	
η	 στρατηγική	 των	 τεσσάρων	 εβδομάδων	 θεραπείας	
με	 πεγκυλιωμένη	 ιντερφερόνη	 άλφα	 και	 ριμπαβιρί-
νη	 (Lead	 in	 period).	 Η	 προσθήκη	 της	 μποσεπρεβίρης	
σε	αυτό	 το	θεραπευτικό	σχήμα	αύξησε	 το	ποσοστό	
παραμένουσας	 ιολογικής	ανταπόκρισης	σε	σχέση	με	

την	καθιερωμένη	θεραπεία	στους	ασθενείς	με	χρόνια	
ηπατίτιδα	C	με	γονότυπο	1.	Επίσης	φάνηκε	η	σημασία	
της	θεραπείας	βάσει	ανταπόκρισης	(Response	Guided	
Therapy)	σύμφωνα	με	την	οποία	η	ανταπόκριση	των	
ασθενών	 (πρωτοθεραπευόμενοι	και	μη)	την	8η	 εβδο-
μάδα	 θεραπείας	 αποτελεί	 καθοριστικό	 παράγοντα	
για	 τη	 συνέχιση	 αλλά	 και	 βράχυνση	 της	 θεραπείας,	
γεγονός	που	οδηγεί	σε	καλύτερη	πρόγνωση	ανταπό-
κρισης	στη	θεραπεία	για	τον	κάθε	ασθενή	ξεχωριστά,	
αποφεύγοντας	παράλληλα	την	άσκοπη	χορήγηση	των	
φαρμάκων.

Στην	κλινική	μελέτη	RESPOND-2,	το	75%	των	ατό-
μων	με	ιστορικό	υποτροπή	επέτυχαν	SVR	μετά	από	48	
εβδομάδες	θεραπείας	με	μποσεπρεβίρη	σε	συνδυασμό	
με	πεγκιντερφερόνη	/ριμπαβιρίνη.	Συνολικά,	 τα	άτο-
μα	με	ιστορικό	υποτροπής	ανταποκρίθηκαν	καλύτερα	
στην	εκ	νέου	θεραπεία	σε	σύγκριση	με	τα	άτομα	με	
ιστορικό	μερικής	υποτροπής	 (75%	και	 52%,	αντιστοί-
χως)	(23).	

Η	 Τελαπρεβίρη	 και	 η	 μποσεπρεβίρη	 φαίνεται	 ότι	
παρουσιάζουν	πλεονεκτήματα	που	δυνητικά	τις	καθι-
στούν	‘ελκυστική’	επιλογή	για	την	αντιμετώπιση	ασθε-
νών	με	χρόνια	ηπατίτιδα	C,	γονότυπο	1,	όχι	όμως	σαν	
μονοθεραπεία,	 λόγω	 της	 πολύ	 γρήγορης	 ανάδειξης	
ανθεκτικών	στελεχών,	αλλά	σε	συνδυασμό	τουλάχι-
στον	 με	 πεγκυλιωμένη	 Ιντερφερόνη	 α-2a	 (24-27).	 Οι	
κλινικές	 μελέτες	 τόσο	 με	 την	 μποσεπρεβίρη	 όσο	 και	
με	 την	 τελαπρεβίρη	 επίσης	 έδωσαν	 έμφαση	 στη	 ση-
μασία	της	ένταξης	της	ριμπαβιρίνης	στο	σχήμα	λόγω	
της	ανάδυσης	αντοχής	στα	θεραπευτικά	σκέλη	χωρίς	
τη	ριμπαβιρίνη.	Επομένως,	παρά	την	σχετική	έλλειψη	
δράσης	της	ως	αντιϊκός	παράγων	όταν	χορηγείται	σε	
μονοθεραπεία,	 η	 ριμπαβιρίνη	 παραμένει	 απαραίτη-
τη,	 χορηγούμενη	 συμπληρωματικά	 στην	 ιντερφερόνη,	
ακόμη	 και	 εν	 τη	 παρουσία	 ισχυρού	 αναστολέα	 της	
πρωτεάσης.	Επί	αποτυχίας	εκρίζωσης	του	ιού	HCV	με	
την	τριπλή	θεραπεία	αναδύονται	ανθεκτικά	στελέχη	η	
σημασία	των	οποίων	δεν	είναι	γνωστή	στην	επαναθε-
ραπεία	των	ασθενών	(24-27).

Μεταξύ	ασθενών	με	ιστορικό	αποτυχίας	σε	προ-
ηγούμενες	θεραπείες,	οι	υποτροπιάσαντες	είχαν	κα-
λύτερα	 αποτελέσματα	 όταν	 ελάμβαναν	 αναστολέα	
πρωτεάσης	με	πεγκυλιωμένη	ιντερφερόνη	/	ριμπαβι-
ρίνη,	 σε	σύγκριση	 με	 τους	 μερικώς	ανταποκριθέντες	
ασθενείς	(20,	23).	Επίσης,	οι	κλινικές	αυτές	μελέτες	κα-
ταδεικνύουν	ότι	τα	άτομα	με	ιστορικό	μηδενικής	αντα-
πόκρισης	(null	responders)	μπορεί	να	επιτύχουν	ακόμη	
χαμηλότερα	ποσοστά	SVR	(20,	28).	

Aρκετοί	παράγοντες	όπως	η	Μαύρη	φυλή,	η	προ-

Θεραπευτική	αντιμετώπιση	της	χρόνιας	ηπατίτιδας	C
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χωρημένη	 ίνωση	 και	 κίρρωση,	 γενετικοί	 παράγοντες	
όπως	το	αλληλόμορφο	IL28B	T	και	η	ινσουλινοαντοχή	
που	παρατηρούνται	κατά	την	έναρξη	της	θεραπείας	
αποτελούν	προγνωστικούς	δείκτες	για	τη	μη	ανταπό-
κριση	 στη	 θεραπεία	 με	 πεγκυλιωμένη	 ιντερφερόνη	 /	
ριμπαβιρίνη	(29-31).	Τα	ποσοστά	SVR	ήταν	υψηλότερα	
στους	ασθενείς	με	αρνητικούς	προγνωστικούς	παρά-
γοντες	που	έλαβαν	τριπλή	θεραπεία	σε	σχέση	με	τους	
ασθενείς	που	έλαβαν	την	καθιερωμένη	θεραπεία.

Με	βάση	τα	δεδομένα	από	τις	κλινικές	μελέτες	δη-
μιουργήθηκαν	 οι	 συνταγογραφικές	 πληροφορίες	 για	
την	μποσεπρεβίρη	και	την	Τελαπρεβίρη	στο	SPC	(Σχήμα	
1	και	2)	(28,	32-34).	

Ανεπιθύμητες	ενέργειες	νεότερων	φαρμάκων
Η	μποσεπρεβίρη	συσχετίζεται	με	υψηλότερα	επίπε-

δα	αναιμίας	και	δυσγευσίας	σε	σύγκριση	με	τη	θερα-
πεία	 με	 την	πεγκιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη	 (32,	 33).	 Τα	
ποσοστά	αναιμίας	 (αιμοσφαιρίνη	<	 10	g/dL)	 ήταν	43%	
έως	46%	με	τη	θεραπεία	με	μποσεπρεβίρη	έναντι	20%	
για	το	σκέλος	των	μαρτύρων,	που	υποβάλλονταν	σε	
θεραπεία	 με	 πεγκιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη.	 Τα	ποσο-
στά	δυσγευσίας	ήταν	43%	έως	45%	έναντι	 11%,	αντι-
στοίχως.	Περισσότεροι	από	τους	ασθενείς	του	σκέλους	
της	 μποσεπρεβίρης	 χρησιμοποίησαν	 ερυθροποιητίνη	
για	την	αντιμετώπιση	της	αναιμίας	(41%	έως	46%	ένα-
ντι	21%	για	το	σκέλος	των	μαρτύρων	που	υποβάλλο-
νταν	σε	θεραπεία	με	πεγκιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη).

Οι	ανεπιθύμητες	ενέργειες	που	παρατηρήθηκαν	συ-
χνότερα	με	τη	θεραπεία	με	τελαπρεβίρη	(34)	απ’	ότι	με	
τη	θεραπεία	με	πεγκιντερφερόνη/	ριμπαβιρίνη	(διαφο-
ρά	>	10%)	περιελάμβαναν	κόπωση	(50%	έως	55%	έναντι	
40%),	κνησμό	(50%	έως	52%	έναντι	27%),	εξάνθημα	(36%	
έως	37%	έναντι	19%),	ναυτία	(33%	έως	35%	έναντι	23%),	
αναιμία	(που	ορίζεται	ως	επίπεδο	αιμοσφαιρίνης	<	10	
g/dL,	 30%	έως	36%	έναντι	 15%),	συμπτώματα	ανορε-
ξίας	(22%	έως	28%	έναντι	8%),	και	διάρροια	(25%	έως	
26%	έναντι	14%).	Συνολικά,	το	5,3%	των	ασθενών	από	
τα	σκέλη	της	τελαπρεβίρης,	σε	συνδυασμό,	διέκοψαν	
κάθε	θεραπεία	λόγω	των	ανεπιθύμητων	ενεργειών	σε	
σύγκριση	με	 το	 3,0%	από	τους	ασθενείς	στο	σκέλος	
των	 μαρτύρων,	 που	 ελάμβαναν	 θεραπεία	 με	 πεγκι-
ντερφερόνη/ριμπαβιρίνη.	 Η	 αναιμία	 και	 το	 εξάνθημα	
σπάνια	οδηγούσαν	σε	διακοπή	όλων	των	φαρμάκων	
της	μελέτης	(1,0%	και	0,7%,	αντιστοίχως,	στα	σκέλη	της	
τελαπρεβίρης).	Κανένας	από	τους	ασθενείς	του	σκέ-
λους	 των	 μαρτύρων	 δεν	 διέκοψε	 τη	 θεραπεία	 λόγω	
εξανθήματος	ή	αναιμίας.	Το	2,8%	των	ασθενών	διέκο-
ψαν	τη	θεραπεία	με	την	τελαπρεβίρη	λόγω	αναιμίας	
και	το	4,1%	των	ασθενών	λόγω	εξανθήματος.

Τόσο	με	την	τελαπρεβίρη	όσο	και	με	την	μποσεπρε-
βίρη	υπάρχουν	φάρμακα	με	τα	οποία	αντενδείκνυται	
η	συνχορήγηση	τους	(28).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Η	 μποσεπρεβίρη	 και	 η	 τελαπρεβίρη	 μπορεί	 να	
βοηθήσουν	 τους	 ασθενείς	 που	 έχουν	 αποτύχει	 σε	
προηγούμενη	θεραπεία	ή	είναι	νέοι	στη	θεραπεία	να	
βελτιώσουν	σημαντικά	τις	πιθανότητές	τους	για	την	
επίτευξη	ιολογικής	ανταπόκρισης	σε	σύγκριση	με	την	
τρέχουσα	καθιερωμένη	θεραπεία.	H	μποσεπρεβίρη	και	
η	 τεάπρεβίρη	 μπορούν	 επίσης	 σε	 μερικούς	 ασθενείς	
νέους	 στη	 θεραπεία,	 να	 επιτρέψει	 μια	 πιο	 σύντομη	
συνολική	διάρκεια	της	θεραπείας.	
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Πίνακας 1. Προτεινόμενη	anti-HCV	αγωγή	σήμερα	

Προτεινόμενη	anti-HCV	αγωγή	σήμερα	
SOC	=	Standard	Of	Care	

Γονότυπος	1 Peg-IFN	 peginterferon	 alfa-2a	 (Pegasys)180	 µg/εβδομάδα	 υποδόρια	 ή	
peginterferon	 alfa-2b	 (Pegintron)	 1.5	 µg/kg/εβδομάδα+	 RBV	 (Rebetol/	
Copegus)	1000-1200	mg/	ημέρα	(15	mg/kg)

48	εβδομάδες*

Γονότυπος	2	ή	3 Peg-IFN	+	RBV	800	mg/ημέρα 24	εβδομάδες†

*24 εβδ. θεραπείας μπορεί να ακολουθήσουν ασθενείς με χαμηλό ιικό φορτίο HCV RNA (<400,000-800,000 IU/mL) 
που επιτυγχάνουν RVR (ταχεία ιολογική ανταπόκριση).
†12-16 εβδ. μπορεί να ακολουθήσουν ασθενείς που επιτυγχάνουν RVR. 

Εικόνα 1. Δοσολογικό	σχήμα	Μποσεπρεβίρης	σε	ασθενείς	με	γονότυπο	1.
Boceprevir	[package	insert].	2011(32,	33)

Stop	all	therapy	if	HCV	RNA	>	100	IU/mL	at	Wk	12	or	detectable	at	Wk	24	

Εικόνα 2.	Δοσολογικό	σχήμα	Τελαπρεβίρης	σε	ασθενείς	με	γονότυπο	1

Stop	all	therapy	if	HCV	RNA	>	1000	IU/mL	at	Wk	4	or	12,	or	detectable	at	Wk	24
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