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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουμε και πάλι στο φετινό μας Σεμινάριο. Όπως κάθε χρόνο το
Σεμινάριο είναι καρπός μιας συλλογικής εργασίας που ξεκίνησε από τον περασμένο
Μάιο και έγινε το καλύτερο δυνατόν για να συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός έμπειρων
συναδέλφων από όλα τα τμήματα, ικανοί να παράσχουν Συνεχιζόμενη Ιατρική
Εκπαίδευση.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες του ∆.Σ. για την
επιτυχή κατάληξη αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Επιστημονικής
Επιτροπής, κ. ∆. Καραμανώλη, τον Αντιπρόεδρό της, κ. Μ. Βασλαματζή, τον Πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Σ. Ζακυνθινό, την Εκδοτική και Εκτελεστική
Γραμματεία, ιδιαίτερα τους Προέδρους, Μ. Τζανέλα και Α. Τσιρογιάννη, που οδήγησαν
στην ολοκλήρωση του Επιστημονικού Προγράμματος και των Πρακτικών, όλα τα μέλη
των Επιτροπών και τους αρχισυντάκτες των περιοδικών μας, του Ελληνικού και του
Αγγλόφωνου που κάνουν πολύτιμη δουλειά, τους κ.κ. Μ. Βασλαματζή και Καθηγητή Α.
Μανώλη αντίστοιχα, όλους τους εισηγητές, συντονιστές που εργάστηκαν για το
τελείωμα αυτού του προγράμματος και γενικά όλους όσοι έδωσαν τις δυνάμεις τους
για την άρτια οργάνωση αυτής της εκδήλωσης.
Πολλές ευχαριστίες ανήκουν στο Νοσηλευτικό Προσωπικό
∆ιευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κ. Α. Ουζουνίδου, όπως
∆ιευθύντρια της την κ. Φ Κατσιγιάννη που και φέτος συμμετέχει με
Επιστημονικό μας Πρόγραμμα, ενώ ευχαριστούμε και τη ∆ιοίκηση του
μας.

και στην τ.
και την νέα
επιτυχία στο
Νοσοκομείου

Ευχαριστίες ανήκουν και στη Γραμματέα μας κ. Α. Παπαμαλή που όπως κάθε
χρόνο ήταν βασικός συντελεστής της προσπάθειας μας καθώς και στη Γραμματεία του
Σεμιναρίου VitaCongress-Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
Ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν και στις χορηγούς Φαρμακευτικές κ.α.
Εταιρείες που και φέτος παρά τις μεγάλες δυσκολίες ενίσχυσαν την Οργάνωση του
Σεμιναρίου: MSD, ROCHE HELLAS, PFIZER, SANOFI, AMGEN, ASTELLAS
PHARMACEUTICALS, ΒΙΑΝΕΞ, ANIMUS, MEDRONIC, TEVA, ELPEN, ABBOTT,
BAXTER, BOEHRINGER INGELHEIM, COLOPLAST, GENESIS PHARMA,
GLAXOSMITHKLINE, NOVARTIS, ROCHE DIAGNOSTICS & DEMO.
Ελπίζοντας ότι και αυτή τη χρονιά το Σεμινάριο θα ανταποκριθεί στις
προσδοκίες σας, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας και ζητάμε τη συνεχή σας
υποστήριξη στο έργο της Ένωσης όπως και τις μελλοντικές σας προτάσεις για
βελτίωση των δραστηριοτήτων της.
Με εκτίμηση

∆ρ. Θεοφάνης Αποστόλου
Πρόεδρος του ∆.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
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∆ΙΑΛΕΞΗ

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ARDS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αικατερίνη ∆ημητρούλη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Κλινικών Νευροχειρουργικής, Γναθοχειρουργικής και
Πλαστικής Χειρουργικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 6936666093
Ε-mail: katdim72@yahoo.gr
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής ∆υσχέρειας Ενηλίκων (Acute Respiratory
Distress Syndrome, ARDS) και η Οξεία Πνευμονική Βλάβη (Acute Lung Injury, ALI)
είναι

κλινικά σύνδρομα τα οποία αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στο χώρο της

Εντατικής Θεραπείας, λόγω του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας που ακολουθεί την
εμφάνισή τους. Αυτό ανέρχεται στο 40-60%, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
στον μηχανικό αερισμό και τις αποτελεσματικότερες μεθόδους αποδέσμευσης των
ασθενών από αυτόν, την φαρμακευτική αγωγή και την καλύτερη υποστηρικτική αγωγή
(π.χ. διατροφή).
Οι πρώτες κλινικές και ιστολογικές αναφορές στο

ARDS - από τον Osler-

χρονολογούνται από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακολούθησε η πρώτη
περιγραφική μελέτη του ARDS από τους Ashbaugh και Petty το 1967. Οι συγγραφείς
ανέφεραν 12 ασθενείς που εισήχθησαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, οι οποίοι
παρουσίασαν

οξεία

έναρξη

ταχύπνοιας,

υποξαιμία,

μειωμένη

πνευμονική

διατασιμότητα και διάχυτα διηθήματα στην ακτινογραφία θώρακα. Η θνητότητα του
συνδρόμου ήταν μεγάλη: επτά (7) από τους δώδεκα (12) ασθενείς πέθαναν (60%).
Μετά την πρώτη περιγραφή, όλο και πιο συχνά, οι γιατροί των ΜΕΘ άρχισαν να
έρχονται αντιμέτωποι με το ARDS.
Τέσσερα χρόνια αργότερα το σύνολο των παραπάνω ευρημάτων ορίστηκε ως
Σύνδρομο Αναπνευστικής ∆υσχέρειας Ενηλίκων. Ο ορισμός και τα κριτήρια των
ALI/ARDS πέρασαν από πολλά στάδια μέχρι να καταλήξουν το 1994 στην ομόφωνη
αποδοχή τους. Η συνάντηση της Αμερικανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ATS) και
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Ιατρικής (ESICM) το 1994, οδήγησε στην
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θέσπιση κριτηρίων για την διάγνωση του ALI και του ARDS. Η Αμερικανική και
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομοφωνίας (AECC) κατέληξε σε νέο ορισμό, σύμφωνα με τον
οποίο το ARDS έπρεπε να χαρακτηρίζεται από: α. οξεία έναρξη, β. σοβαρή
υποξυγοναιμία (PaO2/FiO2<200), γ. αμφοτερόπλευρες σκιάσεις στην ακτινογραφία
θώρακα, και δ. απουσία αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας που έπρεπε να
τεκμηριώνεται με κλινική εξέταση ή μετά από δεξιό καθετηριασμό [πίεση ενσφήνωσης
(PCWP)<18mmHg]. Η AECC εισήγαγε επίσης για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία και
τον νέο όρο ALI, σύνδρομο το οποίο είχε την ίδια ακριβώς αιτιολογία και
παθοφυσιολογία με το ARDS και χαρακτηριζόταν απλώς από ηπιότερη υποξυγοναιμία
(PaO2/FiO2<300).
Με την ολοένα, όμως, ευρύτερη εφαρμογή του τελευταίου ορισμού στην κλινική
πράξη και την έρευνα αναδείχθηκαν αδυναμίες, οι οποίες έδωσαν την ώθηση ξανά για
αναθεώρησή του 18 χρόνια μετά. Έτσι, για άλλη μια φορά η ESISM, σε συνεργασία με
την ATS και την SCCM, ανέλαβε την πρωτοβουλία και συγκάλεσε στο Βερολίνο μια
ομάδα μελέτης ειδικών (expert panel) που αρχικά πρότεινε ένα αναθεωρημένο σύνολο
κριτηρίων για το ARDS και στη συνέχεια έλεγξε την εγκυρότητά τους, με αποτέλεσμα
να δημοσιευθεί για πρώτη φορά σε ιατρικό περιοδικό υψηλού κύρους τον Ιούνιο του
2012 ο νέος ορισμός του ARDS. Σύμφωνα με αυτόν, εγκαταλείπεται ο όρος ALI,
ορίζεται πλέον με σαφήνεια η 1 εβδομάδα ως το χρονικό διάστημα εντός του οποίου
μπορεί να εκδηλωθεί το ARDS, τα ακτινολογικά κριτήρια αποσαφηνίζονται καλύτερα,
εγκαταλείπεται η τιμή της PCWP ως κριτήριο διάκρισης της αιτίας του πνευμονικού
οιδήματος, ενώ προτείνεται η εφαρμογή μιας ελάχιστης τιμής PEEP: 5 mm Hg όσον
αφορά στην οξυγόνωση. Ο νέος ορισμός δεν αναφέρεται ρητά στην αιτιολογία του
συνδρόμου, μπορεί όμως να οδηγήσει σε προθυμότερη εφαρμογή θεραπευτικών
πρωτοκόλλων που αποδεδειγμένα βελτιώνουν την πρόγνωση.
Η καλύτερη μελέτη της παθογένειας του ARDS στο μέλλον αναμένεται να
αναδείξει καλύτερα την ταυτότητά του (ή τις ταυτότητές του) και να μας προμηθεύσει
με ακόμα ακριβέστερους ορισμούς.
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Παρά

τις

προόδους

στην

καλύτερη

κατανόηση

της

επιδημιολογίας και παθογένειας των ALI/ARDS, τα σύνδρομα αυτά χαρακτηρίζονται
από υψηλή επίπτωση και θνησιμότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η
διερεύνηση της επίπτωσης, των παραγόντων κινδύνου αλλά και της έκβασης των
ALI/ARDS, σε ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μεγάλου Γενικού
Νοσοκομείου της Αθήνας. Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη αυτή διεξήχθη στη ΜΕΘ
ενηλίκων μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας από τον Μάιο του 2007 έως τον
Απρίλιο του 2008. Συμπεριελήφθησαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν και
παρέμειναν για πάνω από 24 ώρες στη ΜΕΘ. Οι ασθενείς με ALI/ARDS
αναγνωρίσθηκαν

χρησιμοποιώντας

τα

κριτήρια

της

Αμερικανο-Ευρωπαϊκής

∆ιάσκεψης Συναίνεσης (AECC). Τα score βαρύτητας APACHE II και SOFA λήφθηκαν
το πρώτο 24ώρο παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ. Επιπλέον στοιχεία που
ελήφθησαν περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, βιολογικούς δείκτες καθώς και το
χρόνο παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ. Μετρήσεις και Αποτελέσματα: Συνολικά
317 ασθενείς εισήχθησαν στη ΜΕΘ. Εξ αυτών, οι 61 ασθενείς (19,2%) εμφάνισαν
ALI/ARDS. Η μέση ηλικία

αυτών ήταν τα 56,25 ± 20,65 έτη και το 69,53% ήταν

άνδρες. Η μέση τιμή για το APACHE II και το SOFA score κατά την εισαγωγή ήταν
26,64 ± 7,43 και 10,9 ± 3,77 αντίστοιχα (p<0,001). Η Θνησιμότητα των ασθενών με
ALI/ARDS ανέρχεται στο 58,33% εντός της ΜΕΘ και στο 65% εντός του Νοσοκομείου.
Η Σοβαρή Σήψη-Σηπτική καταπληξία παρουσιάσθηκε στο 34,43% και αναγνωρίσθηκε
ως ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση ALI/ARDS (O.R:2.29, 95%
διάστημα εμπιστοσύνης 1,12-4,71, p=0.024). Ως κύρια εστία λοίμωξης αναγνωρίστηκε
το αναπνευστικό σύστημα (39,34%, p<0,001). Η χρησιμοποίηση της αιμοδιαδιήθησης
και χορήγηση της μεγίστης δόσης αγγεισυσπαστικών ή ινοτρόπων φάρμάκων ήταν οι
ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονταν ισχυρά με τον θάνατο από
ALI/ARDS. Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη διάρκειας ενός έτους το 19,2 %
των ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας
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παρουσίασαν ALI/ARDS. Η Σοβαρή Σήψη - Σηπτική καταπληξία παρουσιάσθηκε στο
34,43% και αναγνωρίσθηκε ως ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση
ALI/ARDS. Το ποσοστό της θνησιμότητας ανεβρέθηκε υψηλό τόσο όσον αφορά στη
ΜΕΘ (58,33%) όσο και για το Νοσοκομείο (65%). Τέλος ως ανεξάρτητοι παράγοντες
κινδύνου για θάνατο από ALI/ΑRDS, αναγνωρίσθηκαν η εφαρμογή αιμοδιαδιήθησης
και η χορήγηση μέγιστης δόσης αγγειοσυσπαστικών ή ινότροπων φαρμάκων.
Επισημαίνεται η αναγκαιότητα ευρείας κλίμακας μελέτης και καταγραφής των κλινικών
καταστάσεων που οδηγούν στα ALI/ΑRDS, της επίπτωσης και της θνησιμότητας των
συνδρόμων αυτών, με σκοπό την θέσπιση ενός ενιαίου σχεδίου πρόληψης, έγκαιρης
αναγνώρισης και αντιμετώπισης τόσο των ALI/ARDS όσο και των νοσολογικών
οντοτήτων που οδηγούν στην ανάπτυξη των συνδρόμων αυτών. Νοσοκομειακά
Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 10-24, 2014.
Λέξεις κλειδιά: ALI/ARDS, ΜΕΘ, επίπτωση

SUMMARY
Introduction-Objective: The incidence and mortality of ALI/ARDS remain high
although substantial progress has been made in the understanding of epidemiology
and pathogenesis of the syndromes. The aim of this study was identification of the
incidence, risk factors and the outcome (mortality) of ALI/ARDS, in patients admitted in
the intensive care unit (ICU) of a General Hospital of Athens. Material–Methods: This
study was conducted in adult ICU of a General Hospital in Athens between May 2007
and April 2008. Included were all patients admitted for more than 24 hours in ICU. All
patients with ALI/ARDS were identified using American European Consensus
Conference definitions. Acute Physiological And Chronic Health Condition II (APACHE
II) and Sepsis- related Organ Failure Assessment (SOFA) were calculated on the first
day of patients admission. Demographic data, biological indicators and length of stay
in ICU were also included. Measurements and Results: A total of 317 patients were
admitted in ICU. Of all admissions, 61 patients (19.2%) experienced ALI/ARDS. The
median age of those patients, was 56.25 ± 20.65 with the 69,53% of them being men.
The median (range) APACHE and SOFA score at the admittion, was 26.64 ± 7.43 and
10.9 ± 3.77 respectively (p<0.001). Mortality for ALI/ARDS patients was found at
58.33% for the ICU and at 65% for the Hospital. Severe Sepsis or Septic Shock was
present in the 34.43% of ALI/ARDS patients and identified as the main risk factor for
ALI/ARDS (O.R:2.29, 95% confidence interval 1.12-4.71, p=0.024). The major source
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of infection was the respiratory system (39.34%, p<0.001). Hemodiafiltration and
highest dose of vasopressors or inotropic agents were independent risk factors most
strongly associated with death from ALI/ARDS. Conclusion: In this one-year study,
19.2% of all patients admitted in ICU of a General Hospital in Athens experienced
ALI/ARDS. Severe Sepsis or Septic Shock was present in the 34.43% of ALI/ARDS
patients and identified as the main risk factor for ALI/ARDS. Mortality was found high
for the ICU (58.33%) and also for the Hospital (65%). Finally, as independent risk
factors most strongly associated with death from ALI/ARDS, were the use of
hemodiafiltration and the highest dose of vasopressors or inotropic agents. The
absolute necessity of a large scale study is pointed out for the registration of clinical
factors which can lead to ALI/ARDS, incidence and mortality for these syndromes, with
need of the instituition for a united plan of on time identification and confrontation of
ALI/ARDS and nosologic entities which can cause the development of the syndromes.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 10-24, 2014.
Key words: ALI/ARDS, ICU, incidence
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) συνοδεύτηκε από την
αναγνώριση νέων αλλά και ιατρογενών νοσημάτων που αντανακλούν τη συνεχή
αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων βλαπτικών παραγόντων, των φυσιολογικών
μηχανισμών ομοιόστασης αλλά και των επιπτώσεων από τις διάφορες θεραπευτικές
παρεμβάσεις. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και το Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής
∆υσχέρειας (Acute Respiratory Distress Syndrome-ARDS).1,3,4,5.
Οι πρώτες κλινικές και ιστολογικές περιγραφές του

ARDS -από τον Osler-

χρονολογούνται από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακολούθησε η πρώτη
περιγραφική μελέτη του ARDS από τον Ashbaugh και συν το 1967. Σε αυτή
περιγράφησαν 12 ασθενείς ηλικίας 11 με 48 ετών, οι οποίοι παρουσίαζαν οξεία έναρξη
ταχύπνοιας, υποξαιμία, μειωμένη πνευμονική διατασιμότητα και διάχυτα διηθήματα
στη ακτινογραφία θώρακα.2

Τέσσερα χρόνια αργότερα το σύνολο των ανωτέρω

ευρημάτων ορίσθηκε ως σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων. Ο ορισμός
και τα κριτήρια των ALI/ARDS πέρασαν από πολλά στάδια μέχρι να καταλήξουν το
1994 στην ομόφωνη αποδοχή τους. Η συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας
Θώρακος (ATS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας

(ESICM) το

1994 οδήγησε στην θέσπιση κριτηρίων για την διάγνωση της οξείας πνευμονικής
βλάβης (ALI) και του ARDS. Η Αμερικανο–Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Συναίνεσης (AECC)
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κατέληξε πως και στις δυο περιπτώσεις, του ALI και του ARDS, απαιτείται οξεία
έναρξη με αμφοτερόπλευρα διηθήματα στην ακτινογραφία θώρακα και πίεση
ενσφήνωσης στα πνευμονικά τριχοειδή ≤ 18mmHg, ή χωρίς ένδειξη αυξημένης πίεσης
στον αριστερό κόλπο που συνάδει με αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια. Όσον αφορά
στην αναλογία της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (PO2) προς το
κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2), δηλ (PO2 / FiO2), πρέπει να είναι λιγότερο ή
ίσο με 300 mmHg στο ALI και λιγότερο ή ίσο με 200 mmHg στο ARDS. Οι ορισμοί
αυτοί προτάθηκαν τόσο για επιδημιολογικές όσο και για κλινικές μελέτες με στόχο την
ανεύρεση νέων θεραπευτικών μεθόδων στο ARDS1,3,.
Η πρωθύστερη άποψη πως τα σύνδρομα ALI/ARDS δεν αποτελούν συχνά
εμφανιζόμενες νοσολογικές οντότητες έρχεται να καταρριφθεί από τα αποτελέσματα
νέας επιδημιολογικής μελέτης στην οποία η επίπτωση του ALI ανέρχονταν στο 1
περιστατικό ανά 1000 κατοίκους ανά έτος, με το 74% των περιστατικών αυτών να
αναφέρεται στην βαρύτερη μορφή του συνδρόμου, το ARDS. Στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής (ΗΠΑ) εκτιμάται πως ετησίως 190.000 περιπτώσεις ALI ευθύνονται για
παραπάνω από 74.000 θανάτους και πως οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να
διπλασιαστούν τα επόμενα 25 χρόνια. Τα σύνδρομα αυτά συχνά απαιτούν
παρατεταμένη υποστήριξη του αναπνευστικού με μηχανικό αερισμό και μακροχρόνια
παραμονή στη ΜΕΘ και στο Νοσοκομείο. Συνολικά, οι μέρες νοσηλείας των ALI/ARDS
υπολογίζονται σε 2 εκατομμύρια μέρες για την ΜΕΘ και σε 3,5 εκατομμύρια για το
Νοσοκομείο ανά έτος 4,5,6,7.
Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει την ανεύρεση της επίπτωσης και της
θνησιμότητας των ALI/ARDS σε ΜΕΘ μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου των Αθηνών,
καθώς και των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται τόσο με την εμφάνιση των
συνδρόμων αυτών όσο και με την έκβαση τους.
ΣΚΟΠΟΣ
Η μελέτη της επίπτωσης των ALI/ARDS σε ασθενείς που νοσηλεύονται στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μεγάλου νοσηλευτικού ιδρύματος.
ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Πηγές δεδομένων
Η συλλογή στοιχείων αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2007
έως τον Απρίλιο του 2008. Τα στοιχεία προήλθαν από τους ασθενείς που
νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας .
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Ασθενείς
Μελετήθηκαν οι ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, νοσηλεύτηκαν για
τουλάχιστον 24 ώρες, πληρούσαν τα κριτήρια ALI/ARDS και καταγράφηκε η διάρκεια
νοσηλείας τους καθώς και η έκβαση, τόσο στη ΜΕΘ όσο και στο Νοσοκομείο.
Συγκρίθηκαν δε με όλους τους άλλους ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ και
παρέμειναν για τουλάχιστον 24 ώρες κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στην μελέτη δεν
συμπεριελήφθησαν ασθενείς που παρέμειναν στη ΜΕΘ για λιγότερο από 24 ώρες,
καθώς και εκείνοι που νοσηλεύτηκαν για δεύτερη φορά αφού είχαν συμπεριληφθεί
στην μελέτη κατά την πρώτη τους εισαγωγή.
Παρέμβαση: Καμία.
Συλλογή δεδομένων
Συλλέχθηκαν στοιχεία πάνω σε βιολογικούς δείκτες (Ηλικία, Φύλο), κλινικά
χαρακτηριστικά (ύπαρξη υπότασης ή όχι που ορίζεται ως ΜΑΠ (Μέση Αρτηριακή
Πίεση) <70 mm Hg), προηγούμενο ιατρικό ατομικό ιστορικό, αίτια εισαγωγής μηχανική
υποστήριξη οργάνων, λήψη ή όχι αγγειοσυσπαστικών ή και ινοτρόπων, καθώς και
δοσολογία αυτών, πιθανή εστία λοίμωξης, ανεύρεση βακτηριδίων (Gram (+) και Gram
(-) και μυκήτων σε ληφθείσες καλλιέργειες κατά την νοσηλεία στη ΜΕΘ, σκορ
βαρύτητας APACHE II και SOFA, ληφθέντα το πρώτο 24ωρο Εισαγωγής, η διάρκεια
νοσηλείας στις ΜΕΘ, καθώς και έκβαση στο Νοσοκομείο.
Ορισμοί
Για την διάγνωση των ALI/ARDS χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της
Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ομοφωνίας (AECC): οξεία έναρξη της
νόσου, με παρουσία αμφοτερόπλευρων διηθημάτων στην ακτινογραφία θώρακος και
πίεση ενσφήνωσης στα πνευμονικά τριχοειδή ≤ 18mmHg ή χωρίς ένδειξη αυξημένης
πίεσης στον αριστερό κόλπο. Η αναλογία της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο
αρτηριακό αίμα (ΡΟ2) προς το κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2), δηλ PO2/FiO2,
πρέπει να είναι λιγότερο ή ίσο με 300 στο ALI και λιγότερο από 200 στο ARDS.

Συλλογή δεδομένων και Έλεγχος Ποιότητας
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν κατόπιν αιτήσεως στην Επιτροπή ∆εοντολογίας του
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου. Τηρήθηκαν οι Κανόνες ∆εοντολογίας και
προστατεύθηκαν η ανωνυμία και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Όλες οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφονται ως μέσοι ± τυπικές αποκλίσεις, ενώ
οι κατηγορικές μεταβλητές περιγράφονται με τη μορφή απόλυτων και σχετικών (%)
συχνοτήτων. Για τον έλεγχο συσχετίσεων μεταξύ επεξηγηματικών και εξαρτημένων
κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Pearson’s chi-square ή
Fisher’s exact, ενώ για τη σύγκριση μέσων τιμών στα επίπεδα των εξαρτημένων
κατηγορικών μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Student’s t-test ή MannWhitney, ανάλογα με την κατανομή των μεταβλητών. Όλοι οι έλεγχοι ήταν
αμφίπλευροι. Λόγω των πολλαπλών συγκρίσεων και της αντιμετώπισης της αύξησης
του τυπικού σφάλματος τύπου Ι, το επίπεδο σημαντικότητας σταθμίστηκε κατά
Bonferroni, θεωρώντας σημαντικό κάθε έλεγχο εκείνο όπου p<0,001. Για τον
πολυπαραγοντικό έλεγχο της επίδρασης πολλαπλών μεταβλητών στο ALI/ARDS,
χρησιμοποιήθηκαν πολυπαραγοντικά μοντέλα λογαριθμικής παλινδρόμησης σε
επίπεδο

σημαντικότητας

p<0,05.

Για

την

επεξεργασία

των

δεδομένων

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο STATA™, ver.9.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μελετήθηκαν 317 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ. Η μέση ηλικία αυτών
ήταν 57,69 ± 17,67 έτη, με το 69,40% να είναι άνδρες. Αναφορικά με την αρχική αιτία
εισαγωγής στη ΜΕΘ το 35,0% εισήχθη ως Παθολογικό Περιστατικό, το 34,1% μετά
από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση ενώ το υπόλοιπο 30,9% εισήχθη στην
ΜΕΘ στα πλαίσια παρακολούθησης μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
Η μέση διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ ήταν 17,67 ± 23,01 ημέρες.
Από τους ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ για παρακολούθηση τελικά το
19,2 % παρουσίασε εικόνα ALI/ARDS. Εξ αυτών το 47,54% εισήχθη στα πλαίσια
αντιμετώπισης

κατάστασης

προγραμματισμένη

παθολογικής

χειρουργική

αιτιολογίας,

επέμβαση

και

το

το

18,03%

λοιπό

34,43%

μετά
για

από
την

παρακολούθηση και αντιμετώπιση μετά από επείγουσα χειρουργική παρέμβαση σε
σχέση με το 32,03%, το 37,89% και το 30,08% αντίστοιχα αυτών που δεν
παρουσίασαν

ALI/ARDS

με

p=0,009.

Σύμφωνα

με

τα

αποτελέσματα,

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των ALI/ARDS

δεν

με την ηλικιακή

κατανομή (p=0,345).
Τα σκορ βαρύτητας APACHE II και SOFA κατά το πρώτο 24ωρο έπαιρναν
μεγαλύτερες κατά μέσο όρο τιμές στους ασθενείς με ALI/ARDS από ότι στους
ασθενείς χωρίς ALI/ARDS (26,64 ± 7,43 και 10,9 ± 3,77 με 20,11 ± 7,59 και 7,64 ±
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3,58 αντίστοιχα, με p<0,001) (Πίνακας 1). Μελετώντας

τα αποτελέσματα οι

περισσότεροι σχετικά ασθενείς από αυτούς που εμφάνισαν

ALI/ARDS τελικά

απεβίωσαν στη ΜΕΘ εν σχέση με αυτούς που δεν είχαν ALI/ARDS (58,33% με
24,71% αντίστοιχα, p<0,001). Το διπλάσιο ποσοστό των ασθενών με ALI/ARDS που
εξήλθαν από τη ΜΕΘ τελικά απεβίωσε σε κάποιο νοσηλευτικό τμήμα ή στη ΜΑΦ εν
σχέση με αυτούς που δεν είχαν ALI/ARDS (65% με 30,59%, p<0,001). Η παρουσία
υπότασης με ΜΑΠ <=70 mm Hg ήταν συχνότερη στους ασθενείς με ALI/ARDS από ότι
σε όσους δεν είχαν ALI/ARDS (68,85% με 37,89%, με p<0,001). Συνεπώς η χορήγηση
αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων ήταν συχνότερη στους ασθενείς με ALI/ARDS από ότι
στους ασθενείς χωρίς ALI/ARDS (77,05% με 37,50% αντίστοιχα, p<0,001). με τη λήψη
αγγειοσυσπαστικών με δοσολογία Ντοπαμίνης >15 mcg/Kg ή νορεπινεφρίνης >0,1
mcg/Kg ή επινεφρίνης >0,1 mcg/Kg να επικρατεί στους ασθενείς με ALI/ARDS από ότι
σε αυτούς χωρίς ALI/ARDS (65,57% με 25,39% αντίστοιχα, με p<0,001). Η χρήση
μηχανικού αερισμού όπως αναμένονταν ήταν συχνότερη σε όσους είχαν ALI/ARDS
από ότι σε αυτούς στους οποίους δεν είχε διαγνωσθεί ALI/ARDS (96,72% με 71,09%
αντίστοιχα,

με

p<0,001).

Ακολούθως,

Σοβαρή

σήψη-

Σηπτική

Καταπληξία

παρατηρούνταν συχνότερα στους ασθενείς με ALI/ARDS από ότι στους ασθενείς που
δεν είχαν ALI/ARDS, 34,43% έναντι 9,74 (με p< 0,001). Η ύπαρξη πιθανής εστίας
λοίμωξης από το Αναπνευστικό Σύστημα ήταν πιθανότερη μεταξύ αυτών με ALI/ARDS
έναντι αυτών χωρίς ALI/ARDS (39,34% έναντι 14,84%, p<0,001). Η ανεύρεση δε,
βακτηρίων ήταν συχνότερη σε όσους είχαν ALI/ARDS σε σχέση με αυτούς που δεν
εκδήλωσαν ALI/ARDS (55,74% με 23,44%, p<0,001). Όπως παρατηρείται στα
αποτελέσματα, η τεχνική της αιμοδιαδιήθησης, ως μέσο υποκατάστασης της νεφρικής
λειτουργίας εφαρμόστηκε πιο συχνά σε όσους είχαν ALI/ARDS από ότι σε αυτούς που
χρειάσθηκαν υποστήριξη της νεφρικής τους λειτουργίας αλλά δεν εμφάνισαν
ALI/ARDS (26,23% με 8,20% αντίστοιχα, με p<0,001).
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Πίνακας 1. ALI/ARDS – ποσοτικές μεταβλητές

Ηλικία
Χρόνος στη ΜΕΘ

ALI-ARDS
Όχι
Std
Mean
Deviation
58,03 17,29
17,29 23,82

Std
p
Deviation
56,25 20,65
0,534
19,27 19,31
0,550

BMI (kg/m2)
ΑPACHΕ Score
SOFA Score

26,42
20,11
7,64

27,63 7,34
26,64 7,43
10,9
3,77

Σύμφωνα

με

τα

5,63
7,59
3,58

Ναι
Mean

αποτελέσματα

της

0,157
<0,001
<0,001

πολλαπλής

λογαριθμιστικής

παλινδρόμησης ως προς την πιθανότητα εμφάνισης των ALI/ARDS, (Πίνακας 2):
Η χρήση των αγγειοσυσπαστικών αύξανε σημαντικά την πιθανότητα
εμφάνισης ALI/ARDS κατά 2,41 φορές παραπάνω (ή 141%) σε σχέση με αυτούς που
δεν έπαιρναν αγγειοσυσπαστικά (ΟR: 2,41, p=0,021), σταθμίζοντας για την
ταυτόχρονη επίδραση της ηλικίας (1 έτος αύξηση πάνω από την ηλικία των 44 ετών),
τη χρήση του μηχανικού αερισμού, την σοβαρή σήψη-σηπτική καταπληξία, και την
πιθανή εστία λοίμωξης από το αναπνευστικό.
Πίνακας 2. Εξαρτημένη μεταβλητή: ALI/ARDS
Αποτελέσματα πολλαπλής λογαριθμιστικής παλινδρόμησης
Odds
[95% ∆ιάστημα
Ανεξάρτητη μεταβλητή
p
Ratio
Εμπιστοσύνης]
Dopamine>15Mcg ή adren>1 ή noradr>1
2,41
1,14
5,08
0,021
προς τίποτα
Ηλικία (1 έτος αύξηση άνω των 44 ετών)

0,98

0,96

0,99

0,008

Μηχανικός Αερισμός

6,04

1,32

27,60

0,020

Σοβαρή σήψη-Σηπτική καταπληξία
Εστία: αναπνευστικό

2,29
2,19

1,12
1,07

4,71
4,49

0,024
0,033

Η παρουσία Σοβαρής σήψης–Σηπτικής καταπληξίας αύξανε τη πιθανότητα
εμφάνισης ALI/ARDS 2,29 φορές (ή κατά 129%), σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν
Σοβαρής σήψης – Σηπτικής καταπληξίας (O.R: 2,29, p=0,024) σταθμίζοντας για
χρήση των αγγειοσυσπαστικών, το 1 έτος αύξηση της ηλικίας (πάνω από την ηλικία
των 44 ετών), την εφαρμογή μηχανικού αερισμού και πιθανή εστία λοίμωξης.
Τέλος, η πιθανή εστία λοίμωξης από το αναπνευστικό αύξανε κατά 2,19
φορές (ή κατά 119%) την πιθανότητα εμφάνισης ALI/ARDS, σε σχέση με αυτούς που
δεν είχαν πιθανή εστία λοίμωξης από το αναπνευστικό (O.R: 2,19, p=0,033),
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σταθμίζοντας για χρήση των σταθμίζοντας για χρήση των αγγειοσυσπαστικών, το 1
έτος αύξηση της ηλικίας, την εφαρμογή μηχανικού αερισμού και την σοβαρή σήψησηπτική καταπληξία.
Σύμφωνα

με

τα

αποτελέσματα

της

πολλαπλής

λογαριθμιστικής

παλινδρόμησης ως προς την έκβαση (θνησιμότητα) των ALI/ARDS (Πίνακας 3):
Η εφαρμογή αιμοδιαδιήθησης αύξανε κατά 5,60 φορές (ή κατά 460%) την
θνητότητα των ασθενών με ALI/ARDS, σε σχέση με αυτούς έχριζαν αιμοδιαδιήθησης
(O.R:

5,60,

p=0,040)

σταθμίζοντας

για

τη

χορήγηση

μεγάλων

δόσεων

αγγειοσυσπαστικών (dopamine>15 mcg ή adren>1ή noradrenaline >1).
Ενώ η χορήγηση μεγάλων δόσεων αγγειοσυσπαστικών (dopammine>15>ή
adren>1ή noradrenaline >1), αύξανε τη θνησιμότητα κατά 3,84 (ή κατά 284%) σε
σχέση με τους ασθενείς που δεν λάμβαναν μεγάλες δόσεις αγγειοσυσπαστικών (O.R:
3,84, p=0,028), σταθμίζοντας για τη χρησιμοποίηση αιμοδιαδιήθησης.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Για δεκαετίες η επίπτωση του ARDS παρέμενε αδιευκρίνιστη. Μια πρώτη
προσπάθεια διευκρίνησης της επίπτωσης έγινε από το National Heart and Lung Task
Force (ΗΠΑ) το οποίο το 1972 εκτίμησε την επίπτωση του ARDS στις ΗΠΑ, σε 75
περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους το έτος. Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, οι πρώτες
μελέτες επίπτωσης στην Ευρώπη αναγνωρίζουν μόλις 1,5-4,5 περιπτώσεις ARDS ανά
100.000 κατοίκους/έτος. Οι επιδημιολογικές μελέτες έγιναν πιο σαφείς και έγκυρες
μετά 1992, χρονολογία κατά την οποία το ALI και το ARDS ορίστηκαν σαφώς, με
κριτήρια που θέσπισε η AECC. Στις μελέτες που ακολούθησαν και έλαβαν υπόψιν τα
κριτήρια της AECC, η επίπτωση για το ARDS κυμαίνονταν μεταξύ 13-23 περιπτώσεων
ανά 100.000 κατοίκους/έτος και για το ALI ανέρχονταν στις 18 περιπτώσεις ανά
100.000 κατοίκους/έτος. Τα αποτελέσματα πρόσφατης μεγάλης επιδημιολογικής
έρευνας στο Seattle (ΗΠΑ) αναφέρουν παρόμοια επίπτωση με αυτή του 1972, με την
επίπτωση ARDS να ανέρχεται στις 59 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους/έτος και το
ALI στις 79 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους/έτος. Αυτά τα νέα ποσοστά
επίπτωσης μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα σύνδρομα ALI/ARDS δεν
θεωρούνται πλέον σπάνια, αλλά νοσολογικές οντότητες οι οποίες συχνά απασχολούν
παγκοσμίως τις υπηρεσίες υγείας έχοντας μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο
1,5,6,7, 8,9,10,11

.

Στην παρούσα έρευνα η επίπτωση των ALI/ARDS ανέρχεται στο 19% των
ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ μεγάλου γενικού νοσοκομείου και νοσηλεύτηκαν
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για παραπάνω από 24 ώρες. Η θνησιμότητα των ασθενών με ALI/ARDS εντός της
ΜΕΘ ανέρχεται στο 58,33%, με τη θνησιμότητα των ασθενών που εξήλθαν από τη
ΜΕΘ και τελικά απεβίωσαν στο νοσοκομείο να ανέρχεται στο 65%. Στη παρούσα
μελέτη η Σοβαρή σήψη-Σηπτική καταπληξία αναγνωρίσθηκε στο 34,43% των ασθενών
με ALI/ARDS.
Το ποσοστό της επίπτωσης των ALI/ARDS (19%) που παρατηρήθηκε στην
παρούσα μελέτη συμφωνεί με αυτό που πρόσφατα ανακοίνωσε το Irish Critical Care
Trials Group (2008), όπου ανέρχονταν και αυτό στο 19%. Η μελέτη αυτή διενεργήθηκε
σε 14 ΜΕΘ της Ιρλανδίας (n=1029) και είχε παρόμοιο πληθυσμό (με ALI/ARDS) με
την παρούσα μελέτη όσον αφορά στην ηλικία (58 ± 17 έτη έναντι 56,25 ±2 0,65 στην
παρούσα μελέτη) και το φύλο (62% έναντι 69% των ασθενών στη μελέτη μας ήταν
άνδρες) 12
Σε μελέτη που αφορούσε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (ARF)
και έλαβε χώρα σε ΜΕΘ της Φινλανδίας

(FINNALI -2009), οι Rita L. και συν.

αναφέρουν ποσοστό επίπτωσης 7,15 και 3,3% για το ALI και ARDS αντιστοίχως. Οι
ερευνητές στη μελέτη αυτή αναφέρουν πως τα χαμηλότερα ποσοστά επίπτωσης των
ALI/ARDS έναντι των άλλων μελετών δικαιολογούνται λόγω της γεωγραφικής
ποικιλομορφίας, της χαμηλής γενετικής προδιάθεσης για το ARDS καθώς επίσης και
στο γεγονός πως η έρευνα έγινε κατά τους μήνες της άνοιξης, όπου υπάρχει μείωση
της επίπτωσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού, της αναπνευστικής ανεπάρκειας
οπότε και των ALI/ARDS12.
Παρά τις εξελίξεις των τελευταίων 15 ετών, τόσο στην αντιμετώπιση των
ασθενών με ALI/ARDS (μηχανικός αερισμός, υποστηρικτική αγωγή) όσο και την
αντιμετώπιση της κυριότερης αιτίας εμφάνισης τους, του σηπτικού συνδρόμου, το
ποσοστό θνησιμότητας των ALI/ARDS παραμένει υψηλό. To ποσοστό θνησιμότητας
στην παρούσα έρευνα ανέρχεται σε 58,33% εντός της ΜΕΘ και σε 65% εντός του
νοσοκομείου. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι Leonard και συν (1995)
αναφέρουν ποσοστό θνησιμότητας για το ARDS να ανέρχεται στο 62%13. Τα επόμενα
χρόνια η θνησιμότητα πέφτει στο 40% όπως αναφέρεται από τους Luhr και συν
(1999)14 σε έρευνα τους σε ΜΕΘ της Σουηδίας, της ∆ανίας και της Ιρλανδίας
(n=13,346) αλλά και οι Bersten et al (2002)15 σε ανάλογη έρευνα τους σε ΜΕΘ τριών
πολιτειών της Αυστραλίας επιβεβαιώνουν το ποσοστό αυτό. Η διαφορά στα
αποτελέσματα αυτά ίσως να οφείλεται τόσο στην ποικιλία των περιστατικών που
νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ, τονίζοντας έτσι την ανάγκη για διενέργεια ερευνών σε
ομοιόμορφους πληθυσμούς ασθενών προκειμένου να εκτιμηθούν τόσο η επίπτωση
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 19

και η θνησιμότητα των ALI/ARDS, όσο και στο γεγονός πως οι τελευταίες έρευνες
είχαν ένα κέντρο αναφοράς ενώ οι προηγούμενες ήταν πολυκεντρικές. Τα επόμενα
χρόνια οι Βrun-Buisson και συν, σε έρευνα τους (ALIVE study-2004) που
περιελάμβανε 76 ΜΕΘ από 10 χώρες της Ευρώπης (n=3485) αναφέρουν ποσοστά
θνησιμότητας 49% για τα ALI/ARDS16. Σε έρευνα του Irish Critical Care Trials Group
(2008) σε ΜΕΘ της Ιρλανδίας το ποσοστό θνησιμότητας ανέρχεται στο 32%, για τα
ALI/ARDS

12

. Στην Ιρλανδική μελέτη οι ερευνητές αποδίδουν το χαμηλό ποσοστό

θνησιμότητας

έναντι

π.χ.

αυτού

της

ALIVE,

στον

τύπο

αερισμού

που

χρησιμοποιήθηκε στην αντιμετώπιση των ALI/ARDS (mean Vt =7,0ml/kg έναντι Vt
=8,0-10ml/kg στην ALIVE). Αξίζει να σημειωθεί πως στη μελέτη σε ΜΕΘ της Ιρλανδίας
ο μέσος όρος παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ ήταν 6,3 ημέρες έναντι 16,4 ± 15,8
ημερών στην ALIVE και 17,67 ± 23,01 στην παρούσα μελέτη. Επιπλέον, στη μελέτη σε
ΜΕΘ της Ιρλανδίας, ο μέσος όρος του SOFA score test που είχαν οι ασθενείς την
ημέρα διάγνωσης των ALI/ARDS ήταν 8,8 ± 4,1, όταν το SOFA

score test των

ασθενών στην παρούσα μελέτη την ημέρα εισαγωγής του γενικού πληθυσμού των
ασθενών στη ΜΕΘ είναι 8,27 ± 3,8312. Στοιχεία από την έρευνα FINNALI (2009) που
διενεργήθηκε σε 26 ΜΕΘ της Φινλανδίας (n=2670) αναφέρουν ποσοστό θνησιμότητας
στο 47% μόνο για το ARDS 15.
Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την διαφορά στη βαρύτητα των περιστατικών
που δέχθηκαν οι ΜΕΘ που έλαβαν μέρος στις αντίστοιχες έρευνες και

την

διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εκάστοτε έρευνα οπότε και τη
δυσκολία στην εκτίμηση και σύγκριση των ποσοστών θνησιμότητας των ερευνών
αυτών.
Στη μελέτη μας η Σοβαρή σήψη–Σηπτική καταπληξία αναφέρθηκε στο 34%
των ασθενών με ALI/ARDS (n=317). Το ποσοστό αυτό συμπίπτει με τα αποτελέσματα
του Irish Critical Care Trials Group (2008)12 το οποίο αναφέρει ποσοστό εμφάνισης
του σηπτικού συνδρόμου 35% (n=1029) μεταξύ των ασθενών με ALI/ARDS καθώς και
με τη μελέτη των Bersten D,Α et al (2002)15 που αναφέρει ποσοστό εμφάνισης
σηπτικού συνδρόμου επίσης 35%. ∆ιαφορετικά αποτελέσματα βρήκαμε σε προ
δεκαετίας μελέτη των Leonard και συν, (1995) όπου αναφέρεται ποσοστό εμφάνισης
του σηπτικού συνδρόμου 45% μεταξύ των ασθενών με ARDS13. Όπως ήδη έχει
επισημανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες που
εμποδίζουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφόρων ερευνών οπότε και της
παρούσας και προάγουν την διακύμανση των ποσοστών της επίπτωσης και της
θνησιμότητας των ALI/ARDS. Οι παράγοντες αυτοί συνίστανται κυρίως στη
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διαφορετικότητα και το διαφορετικό μέγεθος του εκάστοτε υπό εξέταση πληθυσμού
(αναπνευστικά περιστατικά, πολυτραυματίες, παθολογικά- χειρουργικά περιστατικά
κτλ), στους διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου και στις διαφορές στο σχεδιασμό των
ερευνών. Αξίζει να σημειωθεί πως η χώρα μας έχει μικρότερη διαθεσιμότητα σε
κρεβάτια ΜΕΘ έναντι των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, κάτι που εξηγεί την μεγαλύτερη
βαρύτητα των περιστατικών της παρούσας έρευνα έναντι των άλλων όπως επίσης και
το αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας.
Η παρούσα μελέτη εμφανίζει ορισμένους περιορισμούς. Η μελέτη αφορούσε
ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ ενός μόνο Νοσοκομείου των Αθηνών. Το γεγονός
πως το Νοσοκομείο αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο Νοσηλευτικό Ίδρυμα της χώρας
καθιστά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αντιπροσωπευτικά για τουλάχιστον
το σύνολο του πληθυσμού της περιφέρειας της Αττικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας
δεν μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικά και να αντικατοπτρίζουν αυτό που επικρατεί
και στα υπόλοιπα Νοσοκομεία της επικράτειας, λόγω της ετερογένειας του πληθυσμού
που κατοικεί στην πρωτεύουσα (π.χ μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών στην
πρωτεύουσα, γενετικοί πολυμορφισμοί χαρακτηριστικοί για μία γεωγραφική περιοχή),
στην υλικοτεχνική υποδομή και την δυνατότητα αντιμετώπισης περιστατικών
αντίστοιχης βαρύτητας στη περιφέρεια, την επάρκεια ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
και νοσηλευτικών κλινών σε ΜΕΘ, και την δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης του
προσωπικού στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση καταστάσεων που προάγουν
την εμφάνιση ALI/ARDS, (π.χ. σηπτικό σύνδρομο, πνευμονία, τραύμα).
Πίνακας 3. Εξαρτημένη μεταβλητή: Έκβαση ALI/ARDS (Θνησιμότητα)
Αποτελέσματα πολλαπλής λογαριθμιστικής παλινδρόμησης
Ανεξάρτητη μεταβλητή
Dopamine>15Mcg
ή
noradr>1 προς τίποτα

adren>1

Εφαρμογή Αιμοδιαδιήθησης

ή

Odds
Ratio

[95%
∆ιάστημα
p
Εμπιστοσύνης]

3,84

1,16

12,71

0,028

5,60

1,08

29,05

0,040

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αναμφισβήτητα τα τελευταία 20 χρόνια έχει επέλθει αξιοσημείωτη πρόοδο όσον
αφορά την καλύτερη κατανόηση της παθογένειας και της επιδημιολογίας των ALI/ARDS,
ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους τόσο στην πρόληψη καταστάσεων που οδηγούν στην
εμφάνιση ALI/ARDS, όσο και στη θεραπευτική αντιμετώπιση των συνδρόμων αυτών.
Παρόλα αυτά τα ALI/ARDS παραμένουν σύνδρομα με υψηλά ποσοστά επίπτωσης και
θνησιμότητας. Στην παρούσα μελέτη τα ALI/ARDS αναγνωρίσθηκαν ως κλινικές
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καταστάσεις που συνοδεύονται από συχνή και πολύ θανατηφόρα εμφάνιση. Η μελέτη
αυτή αφορούσε στην επίπτωση αλλά και τη θνησιμότητα των ALI/ARDS μεταξύ των
ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας.
Συγκεκριμένα τα ALI/ARDS διαγνώσθηκαν στο 19% των ασθενών που εισήχθησαν σε
αυτή, με το ποσοστό θνησιμότητας να ανέρχεται στο 58,33% για τη ΜΕΘ και στο 65%
για τους ασθενείς που εξήλθαν από τη ΜΕΘ και τελικά απεβίωσαν στο νοσοκομείο.
Στην παρούσα μελέτη η

Σοβαρή σήψη-Σηπτική καταπληξία αναγνωρίσθηκε στο

34,43% των ασθενών με ALI/ARDS. Ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου που
συσχετίζονταν ισχυρά με την εμφάνιση ALI/ARDS αναγνωρίσθηκαν η χρησιμοποίηση
μηχανικού αερισμού, η παρουσία Σοβαρής Σήψης – Σηπτικής Καταπληξίας, η ανεύρεση
εστίας λοίμωξης από το αναπνευστικό, η ηλικία (1 έτος αύξηση πάνω από την ηλικία
των 44 ετών), η χρησιμοποίηση αιμοδιαδιήθησης, και η χορήγηση μεγάλων δόσεων
αγγειοσυσπαστικών. Ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονταν ισχυρά
με τη θνησιμότητα των ασθενών με ALI/ARDS, αναγνωρίσθηκαν η χρησιμοποίηση
αιμοδιαδιήθησης, και η χορήγηση μεγάλων δόσεων αγγειοσυσπαστικών.
Ανασκοπώντας τη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται πως τα προαναφερθέντα
ποσοστά συνάδουν με τα αποτελέσματα

μεγάλων πολυκεντρικών

μελετών της

Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αφορούν
την ΜΕΘ του μεγαλύτερου Νοσηλευτικού Ιδρύματος της χώρας, και μπορεί να είναι
αντιπροσωπευτικά για τα υπόλοιπα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Αττικής, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να αντικατοπτρίζουν την εικόνα που επικρατεί στα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιφέρειας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη
διεξαγωγής

μεγαλύτερων

πολυκεντρικών

μελετών

που

θα

περιλαμβάνουν

Νοσηλευτικά Ιδρύματα διαφορετικών, γεωγραφικών περιοχών της χώρας, όπου όχι
μόνο θα μελετάται η επίπτωση, η θνησιμότητα και οι παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση ALI/ARDS, αλλά θα προσδιορίζονται, θα μελετώνται και θα αντιμετωπίζονται
αναλόγως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο των τοπικών πληθυσμών όσο και των
περιφερειακών υπηρεσιών υγείας. Έτσι θα μπορεί στο μέλλον να επιτευχθεί η
θέσπιση ενός ενιαίου σχεδίου πρόληψης, έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης
τόσο των ALI/ARDS όσο και των νοσολογικών οντοτήτων που οδηγούν στην
ανάπτυξη των συνδρόμων αυτών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χημειοθεραπεία είναι η κύρια συστηματική θεραπεία, που χρησιμοποιείται
στη θεραπεία του καρκίνου. Για τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, η ανακάλυψη νέων
δραστικών ουσιών, οι νέοι συνδυασμοί των ήδη γνωστών φαρμάκων και η καλύτερη
χρήση τους με βάση τη γνώση της μοριακής βιολογίας, σε ορισμένες μορφές της
νόσου, βοήθησαν από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών έως και τη
πλήρη ίαση.
Παρόλη τη χρησιμότητα των αντινεοπλασματικών φάρμακων, η τοξικότητα τους
ήταν γνωστή από την εισαγωγή της χημειοθεραπείας στη δεκαετία του 1940.
Οι παρενέργειες τους μπορεί να επηρεάζουν το πρόγραμμα θεραπείας των
ασθενών.
Ωστόσο, εκτός από την ασφάλεια των ασθενών, προβληματισμοί προκύπτουν
και για την ασφάλεια των εργαζομένων της υγειονομικής περίθαλψης από τον χειρισμό
αυτών των φαρμάκων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Υπήρχαν 14,1 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου τη το 2012 σε όλο τον
κόσμο σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και ο αριθμός αυτός
αναμένεται να αυξηθεί σε 16 εκατομμύρια έως το 2020.
Η

αύξηση

των

κρουσμάτων

καρκίνου

και

οι

ενδείξεις

χορήγησης

κυτταροστατικών και σε μη νεοπλασματικά νοσήματα έχουν σαν αποτέλεσμα όλο και
περισσότεροι εργαζόμενοι να κινδυνεύουν να εκτεθούν σε δυνητικά μεταλλαξιογόνους
παράγοντες. Σχεδόν οκτώ εκατομμύρια εκθέσεις επαγγελματιών υγείας σε φάρμακα
χημειοθεραπείας έχουν αναφερθεί, σύμφωνα με στοιχεία του CDC ( Centers for
Disease Control and Prevention)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 25

Οι κίνδυνοι των επαγγελματιών υγείας που χειρίζονται τα κυτταροστατικά είναι
συνάρτηση της τοξικότητας των φαρμάκων και του χρόνου κατά τον οποίο οι
εργαζόμενοι εκτίθενται στα κυτταροστατικά με εισπνοή, δερματική έκθεση ή κατάποση.
Σήμερα υπάρχουν τεκμηριωμένες οδηγίες για την υιοθέτηση μέτρων που
μπορούν να περιορίσουν την έκθεση και τους κινδύνους για την υγεία, που απορρέουν
εξ αυτής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη γενική και ειδική νομοθεσία για την υγιεινή
και ασφάλεια της εργασίας, την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων, αλλά
κυρίως την εξοικείωση με τους κανονισμούς και πρακτικές ασφαλούς εργασίας, σε
όλες τις φάσεις της προετοιμασίας και χορήγησης των χημειοθεραπειών φαρμάκων.
Στη διάλεξη που ακολουθεί, από τον Νοσηλευτή Κύριο Γεώργιο Σιδηρά και τη
∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κυρία Αικατερίνη Ουζουνίδου παρουσιάζονται
αναλυτικά οι παράγοντες κινδύνου και ασφάλειας κατά τη διαχείριση των
κυτταροστατικών φαρμάκων στην καθ’ ημέρα νοσηλευτική πράξη.
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Παράγοντες κινδύνου και ασφάλειας στη διαχείριση
κυτταροστατικών από τους νοσηλευτές
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χρήση κυτταροστατικών φαρμάκων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια καθώς, δεν είναι
μόνο οι ασθενείς με κακοήθειες που λαμβάνουν κυτταροστατικά φάρμακα. Ενδείξεις
για την χρήση κυτταροστατικών έχουν επεκταθεί πέρα από ογκολογικές νόσους, όπως
είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η νόσος του Crohn. Επίσης σήμερα η διάγνωση του
καρκίνου γίνεται πολύ πιο γρήγορα παρά στο παρελθόν, πράγμα που έχει σαν
αποτέλεσμα οι ασθενείς να λαμβάνουν περισσότερους κύκλους χημειοθεραπείας και
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αύξηση του
αριθμού των εργαζομένων που χειρίζονται κυτταροστατικά φάρμακα. Όλοι οι
εργαζόμενοι οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στον χειρισμό κυτταροστατικών
παραγόντων βρίσκονται σε κίνδυνο να εκτεθούν σε δυνητικά μεταλλαξιογόνους
παράγοντες. Οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες αποτελούν υπαρκτό επαγγελματικό
κίνδυνο για τους επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία
προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την
ασφάλεια των εργαζομένων που χειρίζονται τα κυτταροστατικά φάρμακα. Οι
εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας του
προσωπικού που διαχειρίζονται κυτταροστατικά φάρμακα είτε αυτοί είναι νοσηλευτές,
είτε ιατροί, είτε φαρμακοποιοί είτε προσωπικό καθαριότητας που πρέπει να γνωρίζει
τον σωστό τρόπο αποκομιδής τέτοιου είδους απορριμμάτων. Το προσωπικό πρέπει
να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία
και ασφάλεια στη χρήση των κυτταροστατικών φαρμάκων. Η παρακολούθηση των
επιπέδων έκθεσης των νοσηλευτών, που διαχειρίζονται κυτταροστατικά φάρμακα είναι
εξέχουσας σημασίας για την εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους των επαγγελματικών
κινδύνων αυτών των εργαζομένων, καθώς και την ανίχνευση και πρόγνωση
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ανεπιθύμητων ενεργειών και βλαπτικών επιπτώσεων στην υγεία τους. Νοσοκομειακά
Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 27-36, 2014.
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SUMMARY
SIDIRAS G. OUZOUNIDOU A. Risk and safety factors in the handling of
cytostatic medicines by the nurses. The use of cytostatic medicines has increased
in recent years as it is not only the patients with malignancies that receive cytostatic
medicines. Indications for the use of cytostatics are extended beyond oncological
diseases such as rheumatoid arthritis and Crohn's disease . Also today the diagnosis
of cancer is much faster than in the past, which has resulted in patients to receive
more cycles of chemotherapy and for longer periods of time. Result of this is the
increase in the number of workers who handle cytostatic medicines. All employees
who are directly or indirectly involved in handling cytostatic agents are in danger of
being exposed to potentially mutagenic agents. Chemotherapeutic agents constitute a
real occupational hazard for health care professionals. The existing legislation
provides for special arrangements and precautions to be taken for the safety of
workers handling cytostatic medicines. Employees must be aware of, and to adhere to
the basic principles of protection of personnel who manage cytostatic medicines,
whether they are nurses, or doctors, or pharmacists or cleaning staff, who must be
aware of how to properly collect such waste. The personnel must have received the
appropriate training, in order to meet with success and safety in the use of cytostatic
medicines. The monitoring of exposure levels of nurses, who handle cytostatic
medicines is of paramount importance for the assessment of the actual size of the
occupational hazards of these workers, as well as the detection and prognosis of the
adverse reactions and harmful effects on their health. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 27-36, 2014.
Key words: security, risks, chemotherapeutic medicines, nurse
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση κυτταροστατικών φαρμάκων τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε
σημαντικό βαθμό. Όμως τα τελευταία χρόνια, δεν χορηγούνται κυτταροστατικά
φάρμακα μόνο σε ογκολογικά τμήματα, όπως επίσης όλοι οι κυτταροστατικοί
παράγοντες δεν χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για κακοήθειες. Η χρήση
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κυτταροστατικών φαρμάκων έχει επεκταθεί και σε μη ογκολογικές νόσους, όπως είναι
η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η νόσος του Crohn. Κυτταροστατικοί παράγοντες που
χρησιμοποιούνται εκτός από τη θεραπεία του καρκίνου είναι η μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ), μια
θεραπευτική επιλογή για την έκτοπη κύηση και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και η
κυκλοφωσφαμίδη (Endoxan), η οποία σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή υπήρξε
αποτελεσματική στην σοβαρή νεφρίτιδα οφειλόμενη σε ερυθηματώδη λύκο1,2 Καθώς η
χρήση κυτταροστατικών φαρμάκων συνεχώς αυξάνεται, οι νοσηλευτές πρέπει να
μάθουν πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους, τους ασθενείς και το περιβάλλον, από
τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση κυτταροστατικών παραγόντων .
Η εξέλιξη της χημειοθεραπείας άρχισε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου όταν επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι στρατιώτες που είχαν εκτεθεί σε
αέριο μουστάρδας παρουσίασαν τοξικότητα στον μυελό των οστών.3 Κατά τη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η έκθεση των
στρατιωτών σε αέριο μουστάρδας επέφερε σημαντική μείωση των λευκών
αιμοσφαιρίων. Έτσι μετά την επιτυχή δοκιμή ενός παραγώγου του αερίου
μουστάρδας, του αζώτου μουστάρδας (nitrogen mustard), προέκυψε ο πρώτος
αποτελεσματικός κυτταροστατικός παράγοντας εναντίον της νόσου Hodgkin.3,4
Τα κυτταροστατικά φάρμακα θεωρούνται σωτήριες φαρμακευτικές ουσίες,
λόγω της ικανότητάς τους να εξαλείφουν ορισμένες κακοήθεις νόσους, καθώς και
επειδή συνετέλεσαν στην σημαντική

αύξηση της επιβίωσης χωρίς νόσο για τους

ασθενείς με καρκίνο. Παρόλη την σημαντικότητα τους, μελέτες έχουν δείξει ότι η
επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά

φάρμακα, εγκυμονεί κινδύνους για τους

χειριστές τους.3 Ο αμερικάνικος οργανισμός για τη διοίκηση της ασφάλειας και υγιεινής
της εργασίας OSHA (Occupational Safety & Health Administration) κατατάσσει τα
κυτταροστατικά φάρμακα στα επικίνδυνα. Ως επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα φάρμακα
που προκαλούν καρκινογένεση, τερατογένεση, τοξικότητα στην αναπαραγωγή και
τοξικότητα των οργάνων.5
ΥΓΙΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ
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και
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6

Τα κυτταροστατικά δεν μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ υγιών και
καρκινικών κυττάρων. Σε αυτό ακριβώς οφείλονται και οι παρενέργειες των
κυτταροστατικών φαρμάκων, συνηθέστερες των οποίων είναι, η αλωπεκία, η
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μυελοκαταστολή, η ναυτία, ο έμετος και η κόπωση. Τα κυτταροστατικά προκαλούν
καταστροφή των λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων καθώς και των αιμοπεταλίων. Η
μυελοκαταστολή αυξάνει τον κίνδυνο για λοίμωξη, αναιμία και αιμορραγίες.7
Νοσηλευτές,

βοηθοί

νοσηλευτών,

γιατροί,

φαρμακοποιοί,

μεταφορείς

φαρμάκων, το προσωπικό καθαριότητας, οι ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας,
μπορούν να εκτεθούν σε κυτταροστατικά φάρμακα.7 Οι μεγάλες αλλαγές στο σύστημα
της υγειονομικής περίθαλψης είναι υπεύθυνες για την εκτεταμένη έκθεση σε
κυτταροστατικά φάρμακα σήμερα. Στο παρελθόν, η χημειοθεραπεία περιορίζονταν στο
νοσοκομείο, σήμερα είναι δυνατόν να

χορηγηθεί στα εξωτερικά ιατρεία (ιατρεία

βραχείας νοσηλείας), στο ιατρείο του θεράποντος ιατρού, στο σπίτι του ασθενούς. Οι
επαγγελματίες υγείας κινδυνεύουν να έρθουν σε επαφή με κυτταροστατικά φάρμακα
κατά την προετοιμασία, τη χορήγηση χημειοθεραπείας, τον καθαρισμό τυχών
διασποράς, καθώς και κατά τον χειρισμό των εκκριμάτων των ασθενών 48 ώρες μετά
την λήψη χημειοθεραπευτικών παραγόντων.8,9
Το περιοδικό Lancet δημοσίευσε τα πρώτα πειστικά αποτελέσματα, που
προήλθαν από μία μικρή αλλά ελεγχόμενη έρευνα, στην οποία εκτιμήθηκε η
μεταλλαξιογονική δραστηριότητα των φαρμάκων στα άτομα που εκτέθηκαν (ασθενείς
και νοσηλευτές) με τη μέθοδο Ames. Το 90% των γνωστών καρκινογόνων ουσιών
εμφανίζουν στον άνθρωπο θετική αυτή τη δοκιμασία. Στην συγκεκριμένη έρευνα τα
αποτελέσματα ήταν θετικά (τοξική επίδραση) τόσο στους ασθενείς που τους
χορηγήθηκαν, όσο και στους νοσηλευτές που διαχειρίστηκαν την όλη θεραπεία τους.10
Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για δυσμενείς επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και
χρόνιες. Σε μία ανάλυση 14 ερευνών οι οποίες μελέτησαν την αναπαραγωγική
τοξικότητα, παρατηρήθηκε πως στις 9 από τις έρευνες αυτές οι νοσηλεύτριες που
διαχειρίζονταν

κυτταροστατικά

αποβολών και υπογονιμότητας.

φάρμακα
11

παρουσίασαν

μεγαλύτερη

συχνότητα

Πολυάριθμες μελέτες έχουν τεκμηριώσει τις

βραχυπρόθεσμες συνέπειες για τους χειριστές κυτταροστατικών φαρμάκων.12
∆υνητικές οξείες επιδράσεις περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, ερεθισμό των ματιών,
πονοκέφαλο, χρόνιο βήχα, ζάλη, πόνο στο λαιμό, αλλεργικές αντιδράσεις και
μυελοκαταστολή.13 Πιθανές μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις περιλαμβάνουν
χρωμοσωμικές ανωμαλίες και αναπαραγωγικές δυσκολίες.4,13
Σε μια ανασκόπηση περιγράφετε η συσχέτιση της έκθεσης σε κυτταροστατικά
φάρμακα με τις ανεπιθύμητες επιδράσεις στην αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης
της εμβρυϊκής απώλειας, συγγενής δυσπλασίας, χαμηλό βάρος γέννησης.3,14
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ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ
Τρεις είναι οι κύριες μορφές έκθεσης σε κυτταροστατικά φάρμακα. Η δερματική,
η εισπνευστική και από το στόμα. Η δερματική οδός είναι η κύρια οδός και η πιο
συνηθησμένη.15 Έκθεση του δέρματος έχουμε σε επαφή με μολυσμένες επιφάνειες,
κατα τον χειρισμό των σάκων χορήγησης, και κατά τον καθαρισμό σε περίπτωση
διασποράς.15 Μόλυνση των επιφανειών μπορεί να έχουμε στις περιοχές στις οποίες
παρασκευάζονται και χορηγούνται τα φάρμακα. Υπολειμματική χημειοθεραπεία μπορεί
να βρεθεί στο σάκο ή την φιάλη που περιέχει τον παράγοντα, στους πάγκους
παρασκευής, στο δοχείο μεταφοράς του φαρμάκου και στον χώρο στον οποίο
χορηγείται

η

χημειοθεραπεία.

Οι

σακούλες

ή

σύριγγες

που

περιέχουν

τη

χημειοθεραπεία θα πρέπει να θεωρούνται μολυσμένα και να αντιμετωπίζονται έτσι.16
Επίσης, αν και σπάνιο, δερματική έκθεση έχει αναφερθεί και μετά από τρύπημα
με βελόνι παρασκευής κυτταροστατικού φαρμάκου.15 Για την αποφυγή αυτών των
ατυχημάτων συστήνεται η χρήση βελόνων ασφαλείας.15,17
Η εισπνοή είναι μια άλλη οδός έκθεσης. Αν και οι περισσότερες μελέτες
δείχνουν ότι η συγκέντρωση κυτταροστατικών στον αέρα είναι χαμηλή, ωστόσο
αποτελεί έναν ακόμη κίνδυνο επαφής.14 Έκθεση με εισπνοή έχουμε κυρίως όταν
δημιουργείται αεροζόλ κατά την διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων. Τα αιωρούμενα
σωματίδια μπορούν να προκύψουν επίσης από μολυσμένες με κυτταροστατικά
επιφάνειες που έχουν στεγνώσει.15 Κυτταροστατικά, όπως η καρμουστίνη (BCNU),
ιφωσφαμίδη (IFE), thiotepa (Thioplex) και κυκλοφωσφαμίδη (ENDOXAN) αποτελούν
τα πιο επικίνυνα για επαφή μέσο της εισπνοής.4
Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός έχει μειωθεί σημαντικά μετά την διατύπωση
κατευθυντήριων οδηγιών από τον OSHA όπου αναφέρετε ότι τα κυτταροτοξικά
φάρμακα πρέπει να παρασκευάζονται σε κλειστό θάλαμο κάθετης νηματικής ροής.
Στοματική έκθεση παρουσιάζεται μέσω της επαφής χέρι με στόμα. Αυτό μπορεί
να συμβεί κατά λάθος αν οι χειριστές κυτταροστατικών φαρμάκων δεν φορούν
προστατευτικό εξοπλισμό και δεν πλένουν προσεκτικά τα χέρια τους. Η πιο κοινή
μορφή της μόλυνσης χέρι με στόμα αποτελεί η λήψη τροφής ή ποτών στον χώρο
παρασκευής κυτταροστατικών.15
ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο Αμερικάνικος σύλλογος Φαρμακοποιών(American Society of Health-System
Pharmacists) σε συνεργασία με την οργάνωση για την διοίκηση της ασφάλειας και
υγιεινής της εργασίας των ΗΠΑ, (Occupational Safety & Health Administration) και με
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τον σύλλογο Νοσηλευτών Ογκολογικής ειδικότητας (Oncology Nursing Society)
διατύπωσαν κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση κυτταροστατικών
φαρμάκων. Οι οδηγίες που δόθηκαν περιέγραψαν τον εξοπλισμό, τα ενδύματα και τις
πρακτικές εργασίας που στόχευαν στην προστασία των φαρμακοποιών και των
νοσηλευτών από την έκθεση. Ενώ οι κανονισμοί που έθεσαν δεν αποτελούν νομικές
διατάξεις, εν τούτοις είναι υπεύθυνοι οι εργοδότες να τους τηρούν.18,19
Το 2008, η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας(American Society of
Clinical Oncology ) και ο σύλλογος νοσηλευτών ογκολογικής ειδικότητας (Oncology
Nursing Society) ένωσαν τις δυνάμεις τους και διατύπωσαν τα πρώτα πρότυπα
ασφαλούς διαχείρισης κυτταροστατικών φαρμάκων. Στόχος της τυποποίησης είναι, ο
περιορισμός των λαθών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η δημιουργία ενός
ασφαλούς πλαισίου για την καλύτερη διαχείριση.20 Τα πρότυπα εξετάζουν την
ανάλυση κλινικών πληροφοριών, τα θεραπευτικά σχήματα και την σχεδίασή τους, την
εν επιγνώσει συναίνεση, την συνταγογράφηση της χημειοθεραπείας, την προετοιμασία
των φαρμάκων, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στη θεραπεία, τη χορήγηση των
φαρμάκων και την παρακολούθησή της, την αξιολόγηση της ανταπόκρισης και τη
διαχείριση των δυσμενών επιδράσεων. Τα πρότυπα τονίζουν τη σημασία της
προετοιμασίας και της χορήγησης της χημειοθεραπείας από κατάλληλο και ειδικευμένο
προσωπικό

και

τη

σπουδαιότητα

της

λήψης

κατάλληλης

προσωπικού αυτού πριν τον χειρισμό τέτοιων παραγόντων.

εκπαίδευσης

του

20

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει τη σημαντικότητα της βιολογικής
παρακολούθησης των χειριστών κυτταροστατικών φαρμάκων.21
Σε έρευνα που διεξήχθη στην Ιταλία, σε πέντε Νοσοκομειακές μονάδες,
βρέθηκε πως οι 19 από τους 50 Νοσηλευτές ήταν θετικοί στη βιολογική
παρακολούθηση. ∆είγματα από την κάθε νοσοκομειακή μονάδα, έδειξαν ύπαρξη
τουλάχιστον τριών κυτταροστατικών φαρμάκων.
Ο βιολογικός έλεγχος των νοσηλευτών και γενικότερα όλων των χρηστών
κυτταροστατικών φαρμάκων είναι πολύ σημαντικός για την διερεύνηση του
πραγματικού μεγέθους έκθεσης στα κυτταροστατικά καθώς και την ανίχνευση και
πρόγνωση τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών.22
Μια σημαντική μέθοδος για την ανίχνευση τυχόν καταστροφής του DNA μετά
από έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα είναι η comet assay. Η συγκεκριμένη
μέθοδος αποτελεί σημαντικό εργαλείο καθώς μπορεί να ανιχνεύσει τυχόν βλάβη
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σχετικά νωρίς. Οι Ursini et al με αυτή την μέθοδο μελέτησαν την πρόωρη καταστροφή
του DNA σε νοσηλευτές ογκολογικού νοσοκομείου που διαχειρίζονταν κυτταροστατικά
φάρμακα και διαπίστωσαν μικρή ζημιά στο DNA.23 Μελέτες που χρησιμοποίησαν την
ίδια μέθοδο έγιναν και σε χώρες όπως η Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, όπου σε αντίθεση με
τον Ursini, τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά επίπεδα αλλοίωσης στο DNA στα
λεμφοκύτταρα των νοσηλευτών που είχαν εκτεθεί σε κυτταροστατικα.24,25,26,27
Μια

άλλη

σημαντική

μέθοδος

ελέγχου

έκθεσης

σε

κυτταροστατικούς

παράγοντες είναι η ανίχνευση στα ούρα μεταβολιτών κυτταροστατικών φαρμάκων
μέσω υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με διαδοχική μαζική φασματομετρία. Ο
Sessink και Bos σε μια μελέτη διαπιστώνουν πως μια από τις πιο ελπιδοφόρες
μεθόδους φαίνεται να είναι ο προσδιορισμός της κυκλοφωσφαμίδης, της ιφωσφαμίδης
και άλλων κυτταροστατικών φαρμάκων στα ούρα των χειριστών κυτταροστατικών με
την παραπάνω μέθοδο.28
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρουσία παραγόντων που υπονομεύουν την υγεία στο χώρο του
νοσοκομείου, σε ένα χώρο που βασικός του στόχος είναι προαγωγή της υγείας,
αποτελεί σχήμα οξύμωρο. Η εποχή της Florence Nightingale, που οι νοσηλευτές
πέθαιναν από ελονοσία έχει παρέλθει. Η σύγχρονη νοσηλευτική έρευνα είναι σε θέση
να διαπιστώσει τους κινδύνους, να τους αναλύσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα
ασφάλειας.
Η πεποίθηση ότι «δεν πειράζει για μία φορά» ή ότι «δεν θα συμβεί σε εμένα»,
πρέπει να καταπολεμηθεί. Η χρήση «επικίνδυνων» φαρμάκων απαιτεί πάνω από όλα
ευσυνειδησία και αντιμετώπιση με την ανάλογη σοβαρότητα. Η εργαστηριακή
τεκμηρίωση του μεγέθους του κινδύνου, είναι σύμμαχος των νοσηλευτών στην
αντιμετώπισή τους και στην εκτίμηση της εξάλειψής τους.
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τις βασικές αρχές
προστασίας του προσωπικού που διαχειρίζονται κυτταροστατικά φάρμακα είτε αυτοί
είναι νοσηλευτές, είτε ιατροί, είτε φαρμακοποιοί είτε προσωπικό καθαριότητας. Το
προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να
ανταπεξέλθει με επιτυχία και ασφάλεια στη χρήση των κυτταροστατικών φαρμάκων.
Επισημάνεται πως για την μείωση του κινδύνου της έκθεσης των εργαζομένων,
μείζονος σημασίας είναι η εκπαίδευση τους, η τήρηση ασφαλιστικών δικλείδων καθώς
και

η

ανάγκη

εφαρμογής

των

οδηγιών

για

την

ασφαλή

διαχείριση

των

κυτταροστατικών. Επιπρόσθετα σημαντικό είναι οι ∆ιοικήσεις των Νοσοκομείων
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παράλληλα

να ενστερνιστούν καλές πρακτικές διαχείρισης στην εν γένει πολιτική

τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όλα τα συστήματα Υγείας εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μικρής
κλίμακας και διακυμάνσεις στη απόδοσή τους με σημαντικές επιπτώσεις στην
οικονομία της Υγείας. Οι μικρής κλίμακας διακυμάνσεις σχετίζονται συχνά με
κατάχρηση (overuse), ανεπαρκή χρήση (underuse) ή κακή χρήση (misuse)
διαγνωστικών μεθόδων και/ή θεραπευτικών παρεμβάσεων. Οι διακυμάνσεις στη
απόδοση των υπηρεσιών αντικατοπτρίζουν διαφορές μεταξύ της περίθαλψης που
χρειάζονται οι χρήστες των υπηρεσιών Υγείας και της παρεχόμενης περίθαλψης. Οι
ελλείψεις αυτές τονίστηκαν με δραματοποιημένο τρόπο στη μνημειώδη έκθεση του
Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ το 2001: «χιλιάδες άνθρωποι καταλήγουν κάθε χρόνο
από ιατρικά λάθη» και “μεταξύ του επιπέδου της υγειονομικής περίθαλψης που έχουμε
και εκείνου που θα μπορούσαμε να έχουμε υπάρχει όχι απλά ένα κενό αλλά ένα
χάσμα”. Η έκθεση ακολουθήθηκε από μια άλλη δημοσίευση που επεσήμανε την
επείγουσα ανάγκη για ασφαλή, έγκαιρη, αποτελεσματική, βασισμένη σε αποδείξεις,
εξατομικευμένη Ιατρική μέριμνα για όλους τους ασθενείς (STEEEP: Safe, Timely,
Efficient, Evidence-based, Effective, and Patient-centered Healthcare), ώστε να
πετύχουμε για τους ασθενείς όχι μόνο συμπτωματική ύφεση, αλλά και βελτίωση της
ποιότητας της ζωής και την αποτροπή της ανικανότητας. Το φαινόμενο είναι
παγκόσμιο και αφορά όλες τις νόσους μεταξύ αυτών και τις αιμορραγίες από το
ανώτερο πεπτικό.
Τα αίτια της αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό οφείλονται κυρίως σε
πεπτικά έλκη (δωδεκαδακτυλικό και γαστρικό έλκος) απότοκα είτε λοίμωξης από Ε.
πυλωρού ή από χρήση ασπιρίνης ή/και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ή
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από δυναμική συνέργεια των δύο αιτίων και

βαριά οισοφαγίτιδα. Η άλλη μεγάλη

ομάδα αιμορραγιών είναι οι ασθενείς με πυλαία υπέρταση, των οποίων το εκλυτικό
αίτιο είναι συνήθως η αύξηση της πίεσης στο πυλαίο σύστημα κυκλοφορίας και
δευτερευόντως φάρμακα που διαβρώνουν ή μηχανικά αίτια που τραυματίζουν τους
κιρσούς. Σπανιότερα αίτια είναι οξείες σχάσεις του βλεννογόνου (πχ Mallory-Weiss),
έλκη στον κηλικό σάκο της διαφραγματοκήλης (έλκη του Cameron), αγγειακές
ανωμαλίες, η βλάβη του Dieulofoy, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι.
Παρά τα μεγάλα επιτεύγματα των τελευταίων 50 ετών (παρασκευή ισχυρών
αντιεκκριτικών φαρμάκων, ανακάλυψη του Ε. πυλωρού, ενδοσκοπικές αιμοστατικές
μέθοδοι, κλπ) και τη βελτίωση της υγιεινής διαβίωσης που έχει ως συνέπεια τη μείωση
του επιπολασμού του Ε. πυλωρού, η θνητότητα από αιμορραγία από πεπτικά έλκη και
άλλες αιτίες του ανώτερου πεπτικού συστήματος παραμένει αναλλοίωτη κυρίως λόγω
της γήρανσης του πληθυσμού και της αυξημένης λήψης (σε συνδυασμό με τη μη
τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών για την ασφαλή λήψη) αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων αλλά και σημαντικά ελλείμματα στην παροχή της δέουσας συνολικής
φροντίδας για τους ασθενείς. Οι ασθενείς αυτοί και ιδίως οι αθρόως αιμορραγούντες
από ΜΣΑΦ ή κιρσούς οισοφάγου και/ή στομάχου, πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα
και επιθετικά από ομάδα Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και έμπειρων νοσηλευτών
συχνά σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας ή Εντατικής Θεραπείας ιδίως όταν
συνυπάρχουν συμπαρομαρτούντα και καρδιακά νοσήματα, νεφρική ή αναπνευστική
ανεπάρκεια. Ουσιαστικά η θεραπεία ξεκινά από τα ΤΕΠ με μέτρα όπως, η έγκαιρη
ανάνηψη του ασθενούς, η υποκατάσταση των απωλειών, η ανάταξη των διαταραχών
από άλλα όργανα ή οργανικά συστήματα ώστε ο ασθενής να μεταφερθεί με ασφάλεια
στην Ενδοσκοπική Μονάδα και ο ασφαλής και αποτελεσματικός καθαρισμός του
στομάχου από το αιματηρό περιεχόμενο για εφαρμογή των σύγχρονων ενδοσκοπικών
αιμοστατικών μεθόδων. Η πρόληψη επιπλοκών (πχ βακτηριακής περιτονίτιδας σε
κιρρωτικούς ασθενείς με ασκίτη ή εισρόφηση, κοκ), η χορήγηση της δέουσας
θεραπείας και η ασφαλής παρακολούθηση του ασθενούς μετά την ενδοσκοπική
αιμόσταση αλλά και η έγκαιρη επανάληψη της ενδοσκόπησης ή η παροχή
χειρουργικής θεραπείας, αν διαπιστωθεί συνεχιζόμενη ή υποτροπή της αιμορραγίας,
είναι εκ των ως ουκ άνευ για τη θεραπεία του ασθενούς. Σε κατευθυντήριες οδηγίες
έχουν αποτυπωθεί οι κανόνες που συμπυκνώνουν την τεκμηριωμένη Ιατρική
(evidence based Medicine) που πρέπει να διέπει τις κλιμακωτές διαγνωστικές και
θεραπευτικές πράξεις στους ασθενείς αυτούς.
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Ζώντας στο Νοσοκομείο μας για 25 έτη και υπηρετώντας όλες τις βαθμίδες της
ιεραρχίας, έχω διαπιστώσει σημαντικές ελλείψεις στη φροντίδα των ασθενών αυτών
που πηγάζουν τόσο από εγγενείς αδυναμίες του συστήματος αλλά και της οργάνωσης
των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, της απουσίας καθορισμένων θεραπευτικών
πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων στις δυνατότητες του Νοσοκομείου και ενίοτε της
παραβίασης των κατευθυντήριων οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών σε
κάθε βήμα της νοσηλείας τους. Ως συνέπεια υπάρχει δραματική απώλεια ανθρώπινων
εργατοωρών, υψηλό κόστος υπηρεσιών και νοσηλείας, ανεπανόρθωτες βλάβες στις
υλικοτεχνικές υποδομές και ενδεχομένως επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.
Επομένως, η πρόταση για την οργάνωση μιας στρογγυλής τράπεζας από γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των
ασθενών αυτών βασίστηκε στην ελπίδα ότι τουλάχιστο θα μπορούσαμε να πετύχουμε
στοιχειώδη σύγκλειση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και την εισήγηση απλών
αλγορίθμων που να «ομογενοποιούν» τις θεραπευτικές μας παρεμβάσεις.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως αιμορραγία ανώτερου πεπτικού (ΑΑΠ) ορίζεται εκείνη η αιμορραγία, της οποίας το
αίτιο εντοπίζεται κεντρικά του συνδέσμου του Treitz. Η επίπτωσή της είναι 48 έως 160
ανά 100.00 κατοίκους. Αν και στο 80% των περιπτώσεων η ΑΑΠ είναι
αυτοπεριοριζόμενη, υπάρχει ακόμη σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα ιδιαίτερα
στους ασθενείς με συνοδές παθήσεις και στους ηλικιωμένους. Κυριότερες αιτίες της
είναι το πεπτικό έλκος, είτε σε έδαφος λήψης ΜΣΑΦ είτε λόγω ελικοβακτηριδιακής
λοίμωξης και ακολουθούν οι οισοφαγικοί κιρσοί Λιγότερο συχνές αιτίες είναι η σχάση
Mallory-Weiss, αγγειοδυσπλασίες, η βλάβη Dieulafoy και όγκοι του ανώτερου
πεπτικού. Καθώς η ΑΑΠ εμπεριέχει κίνδυνο θνητότητας έως και 10%, καθίσταται
αναγκαία η έγκαιρη και αποτελεσματική διαγνωστική προσπέλαση του ασθενούς
αμέσως μετά την προσέλευσή του στο νοσοκομείο. Σημαντικά σημεία της
διαγνωστικής προσπέλασης αποτελούν η λήψη ιστορικού, η κλινική εξέταση, ο
αρχικός εργαστηριακός έλεγχος και φυσικά η ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού,
που αποτελεί και την εξέταση εκλογής για την επιβεβαίωση της αιμορραγίας, την
ανεύρεση της αιτίας, την αξιολόγηση του κινδύνου υποτροπής αλλά και την πιθανή
θεραπευτική παρέμβαση. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος
1,40-50, 2014.
Λέξεις κλειδιά: αιμορραγία, μέλαινα, έλκος, κιρσοί, ενδοσκόπηση
SUMMARY
KYRIAKOS N. Upper gastrointestinal bleeding: diagnostic evaluation. Each year,
hundreds of thousands of patients suffer from acute upper gastrointestinal bleeding
(UGIB), which by definition arises from a site proximal to the ligament of Treitz. Its
incidence ranges from 48–160 cases per 100,000 adults per year and causes
significant morbidity and mortality. UGIB commonly presents with hematemesis and/or
melena. In cases of severe UGIB, hematochezia (bright red or maroon colored blood
per rectum) can be found. Depending on the speed of blood loss, hemodynamic status
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may be affected in different ways. In patients with mild to modest blood loss over a
longer duration of presentation, anemia, malaise and postural changes in pulse and
blood pressure are common. Peptic ulcer disease usually constitutes slightly over 50%
and esophagogastric varices 15–20%. The other important conditions leading to UGIB
include Mallory-Weiss tear, angiodysplasias and vascular ectasias, Dieulafoy’s lesion
and tumors of the upper gastrointestinal tract. In as many as 20% of patients, the
diagnosis cannot be ascertained. Rapid assessment and resuscitation should precede
the diagnostic evaluation in unstable patients with severe bleeding. Risk stratification
is based on clinical assessment and endoscopic findings. Following adequate
resuscitation, management is directed to identify the lesion and identify the high-risk
patient who is likely to require early endoscopic or surgical treatment. Early upper
endoscopy (within 24 hours of presentation) is recommended in most patients
because it confirms the diagnosis with a sensitivity of about 90% and allows for
targeted endoscopic treatment. When the source cannot be detected via upper
endoscopy, bleeding scans and angiogram can be performed to find the source of
bleeding. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 40-50, 2014.
Key words: bleeding, melena, peptic ulcer, varices, endoscopy
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως αιμορραγία ανώτερου πεπτικού (ΑΑΠ) ορίζεται εκείνη η αιμορραγία, της
οποίας το αίτιο εντοπίζεται κεντρικά του συνδέσμου του Treitz. Η επίπτωσή της είναι
48-160 ανά 100.00 κατοίκους1,2. Υπολογίζεται ότι οι συνολικές εισαγωγές ασθενών
λόγω οξείας αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού αποτελούν το 2% των συνολικών
εισαγωγών στα Νοσοκομεία, ενώ μόνο στις ΗΠΑ ετησίως γίνονται πάνω από 300000
εισαγωγές ασθενών για οξεία αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό, με θνητότητα που
κυμαίνεται από 7-10 %

1,3

. Αν και στο 80% των περιπτώσεων η ΑΑΠ είναι

αυτοπεριοριζόμενη4, υπάρχει ακόμη σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα ιδιαίτερα
στους ασθενείς με συνοδές παθήσεις και στους ηλικιωμένους5. Στον Πίνακα 1
αναφέρονται οι συνηθέστερες αιτίες ΑΑΠ με τα αντίστοιχα ποσοστά εμφάνισης6.
Καθώς η ΑΑΠ εμπεριέχει κίνδυνο θνητότητας έως και 10%4, καθίσταται αναγκαία η
έγκαιρη και αποτελεσματική διαγνωστική προσπέλαση του ασθενούς αμέσως μετά την
προσέλευση του στο νοσοκομείο.
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθενή με ΑΑΠ ξεκινάει αμέσως μετά την
προσέλευση του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Η κλινική εικόνα ποικίλλει από
ήπια έως και απειλητική για τη ζωή, ανάλογα με τη σοβαρότητα της αιμορραγίας. Η
οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού συνήθως εκδηλώνεται με τη μορφή μέλαινας
(μαύρα σαν πίσσα, κολλώδη, δύσοσμα κόπρανα), αιματέμεσης (αποβολή αιματηρού
περιεχομένου με εμετό), καφεοειδούς εμέτου ή συνδυασμού αυτών. Σπανιότερα,
περίπου στο 5-15% των περιπτώσεων, μπορεί να εκδηλωθεί ως αιμοχεσία (αιματηρή
ερυθρή ή βυσινόχροα κένωση) που συνήθως αντανακλά μαζική αιμορραγία του
ανωτέρου πεπτικού (ταχεία απώλεια περισσότερων από 1000ml αίματος). Σε
ορισμένες περιπτώσεις η απώλεια αίματος δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή και
εκδηλώνεται αργότερα σαν σιδηροπενική αναιμία, ενώ σε βαριές περιπτώσεις μαζικής
αιμορραγίας μπορεί να παρατηρηθεί καταπληξία κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο
νοσοκομείο (5-10%) ή συχνότερα ορθοστατική υπόταση. Ο ασθενής μπορεί να είναι
κάθιδρος, κάτωχρος, ενώ ασθενείς με καρδιοαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα
μπορεί να παρουσιάσουν δύσπνοια ή ισχαιμία μυοκαρδίου λόγω μείωσης της
αιμοσφαιρίνης και κατά συνέπεια χαμηλής οξυγόνωσης των ιστών. Στους ασθενείς με
όλα τα παραπάνω συμπτώματα, οφείλουμε να λαμβάνουμε αναλυτικό ιστορικό, να
προβαίνουμε σε λεπτομερή κλινική εξέταση και να τους υποβάλλουμε στον
ενδεδειγμένο εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο.
Πίνακας 1. Αιτίες αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού (ΑΑΠ)
Αιτία ΑΑΠ*

Συχνότητα (%)

Πεπτικό έλκος

62%

Οξεία διαβρωτική γαστρίτιδα ή δωδεκαδακτυλίτιδα

8%

Κιρσοί οισοφάγου ή στομάχου

6%

Οισοφαγίτιδα, αγγειοδυσπλασίες, βλάβη Dieulafoy,
αορτοεντερικό συρίγγιο

10%

Σχάση Mallory-Weiss

4%

Καρκίνος οισοφάγου ή στομάχου

2%

Μη ανιχνεύσιμα αιτία

8%

* ΑΑΠ: Αιμορραγία Ανώτερου Πεπτικού
Το

ιστορικό

περιλαμβάνει

αναζήτηση

για

λήψη

μη

στεροειδών

αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ), ασπιρίνης ή αντιπηκτικών, κατανάλωση
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αλκοόλ ή χρήση καπνού, παρουσία ηπατοπάθειας ή παρόμοιων επεισοδίων ΑΑΠ
κατά το παρελθόν.
Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει


τη λήψη των ζωτικών σημείων για τον καθορισμό της αιμοδυναμικής
κατάστασης,



τη δακτυλική εξέταση του ορθού για να ελεγχθεί η παρουσία μέλαινας ή αίματος
στη λήκυθό ή ψηλαφητών βλαβών στη περιπρωκτική χώρα και το ορθό, αλλά
και



την επισκόπηση και ψηλάφηση της κοιλίας, με σκοπό την αναζήτηση σημείων
πυλαίας υπέρτασης ή περιτοναϊκού ερεθισμού, ένδειξη πιθανής χειρουργικής
αντιμετώπισης.
Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει γενική αίματος, έλεγχο

πηκτικότητας, ηπατική βιοχημεία και βασικές βιοχημικές παραμέτρους, όπως η ουρία
και η κρεατινίνη. Σημειώνεται ότι μεμονωμένη αύξηση της ουρίας αποτελεί έμμεση
ένδειξη ΑΑΠ, λόγω της απορρόφησης μεταβολιτών προερχόμενων από τη διάσπαση
της αιμοσφαιρίνης στο ανώτερο πεπτικό.
Πεδίο αντιπαραθέσεων αποτελεί η τοποθέτηση ή μη ρινογαστρικού σωλήνα
(ΡΣ) ως διαγνωστικού εργαλείου. Αν και η ρινογαστρική αναρρόφηση νωπού αίματος
επιβεβαιώνει οριστικά την ΑΑΠ, η αρνητική αναρρόφηση δεν την αποκλείει, παρά
μόνο

η

αναρρόφηση

χολοβαφούς

υγρού.

Σε

μελέτη

της

Αμερικανικής

Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, αρνητική αναρρόφηση παρατηρήθηκε στο 16% των
ασθενών με ενεργό αιμορραγία κατά την ενδοσκόπηση7. Σύμφωνα με μία πρόσφατη
μεταανάλυση, η ευαισθησία της αναρρόφησης γαστρικού υγρού στην ανίχνευση
αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού κατά την προσέλευση του ασθενή στο Τμήμα
Επειγόντων κυμαίνεται από 42-84%8. Πιθανοί λόγοι των ψευδώς αρνητικών
ευρημάτων είναι η λανθασμένη τοποθέτηση του καθετήρα και ο σπασμός του
πυλωρού, που έχει ως αποτέλεσμα την ώθηση του αιματηρού περιεχομένου προς το
κατώτερο πεπτικό. Στον αντίποδα, η ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού όντας
σαφέστατα πιο ευαίσθητη εξέταση τόσο για την επιβεβαίωση της ΑΑΠ όσο κυρίως για
τον εντοπισμό της αιτίας της, καθιστά την τοποθέτηση ΡΣ μία περιττή και δυσάρεστη
για τον ασθενή διαδικασία. Επομένως η τοποθέτηση ΡΣ συστήνεται μόνο ως
εναλλακτική διαγνωστική πράξη σε περίπτωση αδυναμίας διενέργειας ενδοσκόπησης
ή σε περιπτώσεις προσδιορισμού της εστίας της αιμορραγίας (ανώτερο ή κατώτερο
πεπτικό) στο Τμήμα Επειγόντων9.
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Το επόμενο και καθοριστικότερο βήμα στη διαγνωστική προσπέλαση της ΑΑΠ
αποτελεί η διενέργεια ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτικού, η οποία σύμφωνα με
την Αμερικανική Εταιρεία Ενδοσκόπησης Πεπτικού (ASGE) θεωρείται πρωταρχικής
σημασίας για τρεις σημαντικούς λόγους:
1. καθορίζει την αιτία της αιμορραγίας,
2. επιτρέπει τη διενέργεια, αν είναι απαραίτητο, θεραπευτικών παρεμβάσεων
3. καθορίζει τον κίνδυνο υποτροπής της αιμορραγίας10. Σε αδυναμία
ανεύρεσης της εστίας της αιμοραγίας, θέση στο διαγνωστικό αλγόριθμο
έχουν η αγγειογραφία και το σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα ερυθρά.
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της αιτίας της ΑΑΠ με ποσοστό
ανίχνευσης 90-95%11. Αρκετή αντιπαράθεση υπάρχει για το χρονικό σημείο, στο οποίο
ο ασθενής θα υποβληθεί σε αυτήν. Η σύσταση, έως τώρα, είναι η διενέργεια
ενδοσκόπησης σε όλους τους ασθενείς εντός 24 ωρών από την προσέλευσή τους στο
νοσοκομείο. Σε εκείνους με εμμένουσα και σοβαρή αιμορραγία, η ενδοσκόπηση
πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν, αρκεί να τηρούνται οι συνθήκες
ασφάλειας για τον ασθενή10.
Ενδοσκοπικά ευρήματα
Ο διαγνωστικός ρόλος της ενδοσκόπησης είναι η ανεύρεση της αιτίας της
αιμορραγίας και ο καθορισμός της πιθανότητας υποτροπής.
Οι συχνότερες αιτίες, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι το πεπτικό έλκος
και η διαβρωτική γαστοδωδεκαδακτυλίτιδα, των οποίων συνήθης εντόπιση είναι ο
βολβός του δωδεκαδακτύλου, το άντρο και η γωνία του στομάχου. Η αιμορραγία
αποτελεί την συχνότερη επιπλοκή του πεπτικού έλκους. Το 15% – 30% των ασθενών
θα αιμορραγήσουν τουλάχιστον μία φορά με ετήσιο κίνδυνο περίπου 4%. Το έλκος του
δωδεκαδακτύλου παρατηρείται σε διπλάσια συχνότητα σε σχέση με το έλκος
στομάχου. Κύρια αίτιά τους είναι η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η
λήψη ΜΣΑΦ. Η μορφολογική ταξινόμηση των έλκων κατά Forrest (Πίνακας 2)
καθορίζει και τον κίνδυνο επαναιμορραγίας και άρα την ανάγκη ενδοσκοπικής
θεραπείας12.
Η οισοφαγίτιδα από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή άλλα αίτια (φάρμακα,
καυστικές ουσίες ή ακτινοβολία) αποτελεί συχνή αιτία αιμορραγίας του ανωτέρου
πεπτικού.

Χαρακτηρίζεται

από

την

παρουσία

ελκών

στην
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γαστροοισοφαγικής συμβολής, τα οποία συχνά εκτείνονται σε ολόκληρο το μήκος του
βλεννογόνου του οισοφάγου.
Οι κιρσοί οισοφάγου ή/και στομάχου αποτελούν συχνή αιτία σοβαρής και
απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας και προυπόθεσή τους είναι η παρουσία πυλαίας
υπέρτασης, με συχνότερη αιτία αυτής, την κίρρωση ήπατος. Η αιμορραγία συμβαίνει
στο 30-40% των ασθενών με κίρρωση και οισοφαγικούς κιρσούς και είναι το δεύτερο
πιο κοινό αίτιο θνητότητας σε αυτούς τους ασθενείς13. Η αιμορραγία των οισοφαγικών
κιρσών αποτελεί περίπου το 70% των συνολικών αιτιών αιμορραγίας στους
κιρρωτικούς ασθενείς14. Συχνά, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν πυλαία γαστροπάθεια, η
οποία έχει χαρακτηριστική ενδοσκοπική εικόνα «δίκην δέρματος φιδιού» και οφείλεται
σε

ελαττωμένη

βλεννογόνια

ροή

αίματος

και

παθητική

συμφόρηση

του

υποβλεννογόνιου στρώματος λόγω της πυλαίας υπέρτασης15.
Πίνακας 2. Ταξινόμηση κατά Forrest των πεπτικών ελκών
Συχνότητα
(%)

Επαναιμορραγία
(%)

Θνητότητα
(%)

Ενεργός αρτηριακή
αιμορραγία (spurting)

18

55

11

Ib

Ενεργός διϊδρώσα
αιμορραγία (oozing)

17

55

11

IIa

Ορατό αγγείο

17

43

11

IIb

Προσκολλημένος
θρόμβος

20

22

7

IIc

Ερυθρό στίγμα

42

10

3

III

Έλκος με καθαρό
πυθμένα

18

5

2

Τύπος

Περιγραφή

Ia

Η σχάση Mallory–Weiss παρατηρείται κυρίως σε νεαρούς άνδρες και ακολουθεί
συνήθως εμετούς από κατάχρηση αλκοόλ. Αποτελεί επιμήκη σχάση του βλεννογόνου
κυρίως του στομάχου, μήκους 0,5-5 εκατοστών στο σημείο της γαστροοισοφαγικής
συμβολής και σχεδόν πάντα είναι αυτοπεριοριζόμενη.
Οι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι ανωτέρου πεπτικού (οισοφάγου, στομάχου,
δωδεκαδακτύλου) πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί μπορεί να προκαλέσουν οξεία
αιμορραγία ανώτερου πεπτικού, συνήθως όμως προκαλούν χρόνια απώλεια αίματος
και σιδηροπενική αναιμία.
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Οι αγγειοδυσπλασίες ανευρίσκονται συχνότερα στους ηλικιωμένους ασθενείς
και σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ενώ είναι η πιο συχνή αιτία
αιμορραγίας στους ασθενείς με σύνδρομα διαταραχής της σύνθεσης κολλαγόνου (π.χ.
σύνδρομο κληρονομικής αιμορραγικής τηλεαγγειεκτασίας ή Osler-Rendu-Weber,
Ehlers-Danlos ή blue rubber bleb naevus).
Η γαστρική εκτασία του άντρου (GAVE), γνωστή και ως water melon stomach
συνήθως προκαλεί χρόνια απώλεια αίματος, υποτροπιάζουσα αιμορραγία ή και
σπανίως οξεία16. Οι περισσότεροι ασθενείς πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως
κίρρωση ήπατος (30%), νόσους του συνδετικού ιστού και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών 17.
H αλλοίωση Dieulafoy είναι μία εξαιρετικά σπάνια αιτία οξείας ΑΑΠ στην οποία
προκαλείται μαζική αιμορραγία από μια ασυνήθιστα μεγάλη υποβλεννογόνια αρτηρία,
η οποία με ελικοειδή πορεία διαμέσου του υποβλεννογόνιου εκβάλλει στον
βλεννογόνο με πολύ μικρή συνοδό εξέλκωση. Συνηθέστερη θέση εντόπισης είναι το
άνω τμήμα του σώματος και ο θόλος του στομάχου18. Η αιμορραγία μπορεί να είναι
επεισοδιακή και η διάγνωση δύσκολη, εκτός αν υπάρχει ενεργός αιμορραγία.
Το αορτοεντερικό συρίγγιο εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς με προσθετικό
μόσχευμα για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (δευτεροπαθές) και σπανιότερα ως
πρωτοπαθές σε έδαφος αορτολαγόνιας αποφρακτικής νόσου ή ανευρύσματος αορτής.
Η θέση της αιμορραγίας συνήθως βρίσκεται στην 3η-4η μοίρα του δωδεκαδάκτυλου,
αλλά μπορεί να ανευρίσκεται και στη νήστιδα ή τον ειλεό19. Απαιτείται ενδελεχής
έλεγχος του δωδεκαδακτύλου και της αρχής της νήστιδος κατά την ενδοσκόπηση για
την παρουσία εκτός από ενεργού αιμορραγίας, διάβρωσης, παλλόμενης μάζας ή
θρόμβου. Ενδοσκοπικά μπορεί να προβάλλει το μόσχευμα της αορτής στον αυλό του
λεπτού εντέρου, ενώ η διάγνωση τίθεται με αξονική τομογραφία ή αγγειογραφία20,21.
Τέλος, η αιμοχολία, σπάνια αιτία οξείας αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού.
οφείλεται σε τραυματισμό και σε παθήσεις των χοληφόρων και του ήπατος ή σε
παρουσία ψευδοκύστης παγκρέατος. Συνοδεύεται εκτός από τα σημεία της
αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού, από ίκτερο και άλγος δεξιού υποχονδρίου22.
Χαρακτηριστική για τη διάγνωση είναι η έξοδος αίματος ή πηγμάτων από το φύμα του
Vater κατά την ενδοσκόπηση. Συχνότερη αιτία αιμοχολίας στις μέρες μας, με τη ευρεία
χρήση της ERCP, είναι η αιμορραγία μετά σφιγκτηροτομή, η οποία παρατηρείται στο
0,5-2% των ασθενών που υποβάλλονται σε αυτήν23.
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Αγγειογραφία
Στο 90% των περιπτώσεων η γαστροσκόπηση εντοπίζει την αιτία της
αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό24,25. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις αληθούς
αιμορραγίας, οι βλάβες μπορεί να μην εντοπιστούν από τον ενδοσκόπο, λόγω
ανατομικών ανωμαλιών, μετεγχειρητικών αλλοιώσεεων25, ή λόγω μη εμφανών τη
στιγμή της ενδοσκόπησης αιτιών, όπως είναι οι αγγειοδυσπλασίες και η βλάβη
Dieulafoy26 ή λόγω παρουσίας μεγάλης ποσότητας αίματος στην κοιλότητα του
στομάχου, η οποία εμποδίζει την επισκόπηση του βλεννογόνου. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις η διαγνωστική αγγειογραφία μπορεί να δώσει τη λύση.
Η ευαισθησία της αγγειογραφίας στην ανίχνευση αιμορραγίας υπολογίζεται στο
60% . Ένας καθετήρας 5 Fr τοποθετείται υπό από ακτινοσκοπική καθοδήγηση αρχικά
στην κοιλιακή αρτηρία

και στην συνέχεια στην

άνω μεσεντέριο αρτηρία. Η κάτω

μεσεντέριος αρτηρία σκιαγραφείται κι αυτή, ώστε να αποκλειστεί πιθανή αιτία της
αιμορραγίας από το κατώτερο πεπτικό25. Αιμορραγία από την αριστερή γαστρική, τη
σπληνική, τις βραχείες γαστρικές, την κοινή ηπατική και την γαστροδωδεκαδακτυλική
αρτηρία μπορεί να αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της αγγειογραφίας ως εξαγγείωση
σκιαγραφικού στον αυλό ή ως ανώμαλη σκιαγράφηση. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η
ανάβλυση αίματος για την ανάδειξη αιμορραγίας θα πρέπει να έχει ρυθμό τουλάχιστον
0.5 ml/min ενώ είναι αρνητική σε περιπτώσεις φλεβικής αιμορραγίας3. Χαρακτηριστικά,
η αιμορραγία

λόγω

δωδεκαδακτυλικού έλκους

απεικονίζεται

ως εξαγγείωση

σκιαγραφικού γύρω από τη γαστροδωδεκαδακτυλική αρτηρία. Η τεχνική αυτή δίνει,
επιπρόσθετα, τη δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης μέσω ενδοκαθετηριακού
εμβολισμού.
Αξονική αγγειογραφία
Η Αξονική αγγειογραφία δε χρησιμοποιείται ως ρουτίνα στη διαγνωστική
προσέγγιση της ΑΑΠ. Νέα δεδομένα όμως αναδεικνύουν το ρόλο της στη διάγνωση
βλαβών που δεν ανιχνεύτηκαν με την ενδοσκόπηση. Ο Ettorre et al. συνέκρινε την
αξονική αγγειογραφία με τη συμβατική αγγειογραφία και συμπέρανε ότι η πρώτη είναι
ευκολότερη, ταχύτερη και πιο ευαίσθητη (72%) μέθοδος ανίχνευσης ενεργού
αιμορραγίας27. Μειονέκτημά της είναι η αδυναμία θεραπευτικής παρέμβασης.
Σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα ερυθρά
Κατά την τεχνική αυτή, ερυθρά αιμοσφαίρια επισημαίνονται με τεχνήτιο 99 και
εγχέονται στην κοιλιακή αρτηρία, με σκοπό να ανιχνεύσουν αιμορραγία μικρότερου
βαθμού εξαγγείωσης συγκριτικά με την αγγειογραφία (0,1-0,4ml/min). Η παρατεταμένη
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βιοδιαθεσιμότητα των ραδιοσεσημασμένων ερυθρών επιτρέπει την απεικόνιση έως και
ένα 24ωρο αργότερα, παράμετρος χρήσιμη στις περιπτώσεις διαλειπουσών
αιμορραγιών28.
Τέλος, στις περιπτώσεις όπου με όλες τις παραπάνω μεθόδους, δεν
ανευρίσκεται εστία αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό, ο διαγνωστικός έλεγχος
οφείλει να συνεχιστεί διερευνώντας ενδοσκοπικά σε πρώτη φάση το λεπτό και το παχύ
έντερο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρωταρχικός θεραπευτικός στόχος σε ασθενείς με αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού
είναι η ανάνηψη, δευτερευόντως ο έλεγχος της ενεργού αιμορραγίας και τέλος η
αποτροπή επαναιμορραγίας. Η σημασία της ανάνηψης στην αρχική αντιμετώπιση του
ασθενούς είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλη και καθοριστική για την επιβίωση του. H
μεγάλη αιμορραγία του ανωτέρου πεπτικού μπορεί να γίνει αντιληπτή κλινικά με
ποικίλους τρόπους, όπως είναι η απώλεια των αισθήσεων, η ταχυκαρδία, η
αιματέμεση, η μεγάλη πτώση της συστολικής πίεσης και η ορθοστατική υπόταση.
Ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών και με πολλαπλή συννοσηρότητα
παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για αρνητική έκβαση. Επίσης ασθενείς που
νοσηλεύονται για άλλα προβλήματα (π.χ. καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια,
εγκεφαλική αιμορραγία κλπ) και εκδηλώνουν αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας, παρουσιάζουν υψηλότερο σχετικό κίνδυνο να αποβιώσουν. Η
ανάνηψη είναι κοινή για όλες τις κατηγορίες αιμορραγίας του ανωτέρου πεπτικού με
μικρές μόνο παραλλαγές ανάλογα με την πιθανολογούμενη αιτία. Τα ζωτικά σημεία
πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Σε ασθενείς με υπο-ογκαιμική καταπληξία θα
πρέπει να καταγράφονται επιπλέον η ωριαία αποβολή ούρων καθώς και η κεντρική
φλεβική πίεση (ΚΦΠ). Αναπλήρωση του όγκου, διόρθωση των διαταραχών της πήξης
και εκκένωση του στομάχου από το γαστρικό περιεχόμενο πρέπει πάντα να
λαμβάνονται υπόψη και κατά περίπτωση να εκτελούνται. Σε ειδικές περιπτώσεις η
χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων ή σωματοστατίνης πριν την ενδοσκόπηση
είναι απαραίτητη. Ακόλουθη της επαρκούς ανάνηψης είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση
ώστε να προσδιορισθεί η ακριβής αιτία της αιμορραγίας αλλά και η αναγνώριση του
ασθενούς υψηλού κινδύνου που χρήζει επείγουσας ενδοσκοπικής ή χειρουργικής
αντιμετώπισης. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 51-57,
2014.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 51
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SUMMARY
KARATZAS SP. Upper Gastrointestinal Bleeding: From the Emergency
Department to the Ward. Resuscitation based on the possible cause. The goals
of managing a patient with acute GI bleeding are first 1) to resuscitate (resuscitation);
second, 2) control active bleeding; and third, 3) to prevent recurrence of hemorrhage.
The importance of resuscitation in the initial management of gastrointestinal bleeding
cannot be over-emphasized. Significant GI bleeding is indicated by syncope,
continuous hematemesis and tachycardia, significant drop in systolic blood pressure,
postural hypotension and requirement of blood or intravenous fluid to maintain blood
pressure. Patients over age 60 and with multiple underlying diseases are at higher risk
of negative outcomes. Those admitted for other medical problems (e.g. heart or
respiratory failure, or cerebrovascular bleed) and who develop gastrointestinal
bleeding during hospitalization also exhibit a higher risk of dying from the condition.
Vital signs should be closely monitored. In patients with hypovolaemic shock, central
venous pressure and hourly urine output should be observed. Volume replacement,
correction of bleeding diathesis (coagulopathy), and emptying the stomach of gastric
contents by nasogastric tube should be considered. Pre-endoscopic pharmacologic
therapy using proton pump inhibitors or somatostatin should be considered on an
individual basis. Following adequate resuscitation, management is directed to identify
the lesion and identify the high-risk patient who is likely to require early endoscopic or
surgical treatment. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 51-57, 2014.
Key words: bleeding, resuscitation, bleeding disorders, proton pump inhibitors,
somatostatin.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σημασία της ανάνηψης στην αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς είναι
αδιαμφισβήτητα μεγάλη και καθοριστική για την επιβίωση του ασθενούς. Η μεγάλη
ΑΑΠ μπορεί να γίνει αντιληπτή κλινικά με ποικίλους τρόπους, όπως είναι η απώλεια
των αισθήσεων, η ταχυκαρδία, η αιματέμεση, η μεγάλη πτώση της συστολικής πίεσης
και η ορθοστατική υπόταση. Ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών και με
πολλαπλή συννοσηρότητα παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για αρνητική έκβαση.
Επίσης ασθενείς που νοσηλεύονται για άλλες παθήσεις όπως καρδιακή ή
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αναπνευστική ανεπάρκεια, εγκεφαλική αιμορραγία κλπ και αναπτύσσουν ΑΑΠ κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους, εμφανίζουν υψηλότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου.
Η ανάνηψη είναι κοινή για όλες τις κατηγορίες ΑΑΠ με μικρές μόνο παραλλαγές
ανάλογα με την πιθανολογούμενη αιτία. Ακρογωνιαίος λίθος αυτής είναι η
αναπλήρωση του ενδαγγειακού όγκου. Τα ζωτικά σημεία παρακολουθούνται στενά και
σε ασθενείς με υποογκαιμική καταπληξία καταγράφονται επιπλέον η ωριαία αποβολή
ούρων καθώς και κεντρική φλεβική πίεση (ΚΦΠ). ∆ιόρθωση της αιμορραγικής
διάθεσης και εκκένωση του στομάχου από το γαστρικό περιεχόμενο πρέπει πάντα να
λαμβάνονται υπόψη και κατά περίπτωση να εκτελούνται. Σε ειδικές περιπτώσεις
κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (ΑΝΑΠ) ή
σωματοστατίνης (ΣΣ) πριν την ενδοσκόπηση. Ακόλουθη της επαρκούς ανάνηψης είναι
η κατάλληλη διερεύνηση ώστε να προσδιορισθεί η ακριβής αιτία της αιμορραγίας και
να αναγνωρισθούν οι ασθενείς υψηλού κινδύνου που χρήζουν επείγουσας
ενδοσκοπικής ή χειρουργικής αντιμετώπισης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΓΚΟΥ
Πρώτη και άμεση προτεραιότητα είναι η αναπλήρωση του ενδαγγειακού όγκου
και η αποκατάσταση της αιμοδυναμικής σταθερότητας. ∆ύο (2) μεγάλες (16G)
περιφερικές φλεβικές γραμμές πρέπει να τοποθετούνται αμέσως ώστε να είναι εφικτή
η ευχερής χορήγηση ενδοφλεβίως υγρών. Αρχικά χορηγούνται κρυσταλλοειδή
διαλύματα. Αντικειμενικοί μετρήσιμοι στόχοι της αναπλήρωσης όγκου είναι α) ΣΑΠ ≥
120mmHg, ΜΑΠ ≥ 70mmHg, γ) διούρηση 0,5ml/Kg/h, δ) έλλειμμα βάσης ≤ 2 ε) Lac ≤
2,5. Επίσης η χορήγηση οξυγόνου είναι συχνά χρήσιμη ώστε να εξασφαλίζεται η
επαρκής προσφορά οξυγόνου στους περιφερικούς ιστούς.
Παράγωγα αίματος (ολικό αίμα, συμπυκνωμένα ερυθρά, πλάσμα) πρέπει να
χορηγούνται μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη. Κριτήριο για μετάγγιση αποτελεί ο
κίνδυνος ανάπτυξης επιπλοκών από την ανεπαρκή οξυγόνωση των ιστών, παρά η
τιμή της αιμοσφαιρίνης αυτή καθ’ αυτή. Σπάνια πραγματοποιείται μετάγγιση με
αιμοσφαιρίνη μεγαλύτερη των 10g/dl, ενώ απόλυτη ένδειξη μετάγγισης είναι η πτώση
της αιμοσφαιρίνης κάτω από τα 7g/dl. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν
μετάγγιση σε τιμή Ηb μεγαλύτερη των 7g/dl ιδιαίτερα όταν υπάρχει ενεργός
αιμορραγία, στεφανιαία νόσος ή ιστική υποξία και με στόχο να διατηρηθεί η
αιμοσφαιρίνη μεταξύ 7 και 9 g/dl1,2. Σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς διαπιστώθηκε ότι
τιμές αιμοσφαιρίνης 7–9 g/dl σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα σε σχέση με τιμές
αιμοσφαιρίνης μεταξύ 10–12g/dL3. Επίσης σε μία προοπτική μελέτη κοόρτης βρέθηκε
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ότι τιμές αιμοσφαιρίνης μικρότερες των 8,2g/dL σε ασθενείς με ΑΑΠ σχετίζονταν με
μυοκαρδιακή βλάβη4. Η υπερβολική ή μαζική μετάγγιση αίματος, ιδιαίτερα σε
ηλικιωμένους ασθενείς, με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να οδηγήσουν
σε καρδιακή κάμψη, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων
(ARDS),

ενδονοσοκομειακές

λοιμώξεις.

Στους

ασθενείς

αυτούς

η

στενή

παρακολούθηση της ΚΦΠ είναι απαραίτητη.
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα και η αναρρόφηση του γαστρικού
περιεχομένου μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη σε περιπτώσεις αιματέμεσης. Ιδιαίτερα η
απομάκρυνση του αίματος και των θρόμβων μπορεί να βελτιώσει την ενδοσκοπική
εικόνα, παρόλα αυτά όμως δεν θεωρείται απαραίτητη ενώ η εργώδης αναρρόφηση του
περιεχομένου μέσω του ρινογαστρικού σωλήνα μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κιρσών οισοφάγου.
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκινητικοί παράγοντες όπως είναι
η ερυθρομυκίνη ή η μετοκλοπραμίδη. Μετα-ανάλυση 5 μελετών που περιελάμβαναν
371 ασθενείς έδειξε ότι η χρήση προκινητικού μείωσε σημαντικά την ανάγκη
επαναληπτικής ενδοσκόπησης σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (Placebo) ή τη μη
χρήση φαρμάκου5, ενώ δεν διαπιστώθηκε διαφορά στο συνολικό χρόνο νοσηλείας,
στον αριθμό των μεταγγίσεων ή την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης. Επιπρόσθετα
η χρήση ερυθρομυκίνης πριν την ενδοσκόπηση φάνηκε να είναι οικονομικά
συμφέρουσα

(cost-effective).

Συνεπώς

η

χρήση

προκινητικών

παραγόντων

συστήνεται αλλά δεν θεωρείται μέθοδος ρουτίνας6.
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σε τρεις κυρίως κατηγορίες ασθενών απαντώνται διαταραχές πηκτικότητας και
αυτές είναι: α) ηπατική δυσλειτουργία στα πλαίσια χρόνιας ηπατικής νόσου, β) λήψη
αντιπηκτικών για πρόληψη σχηματισμού θρόμβου και γ) λήψη αντιαιμοπεταλιακών
παραγόντων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλική βλάβη. Η διόρθωση της
διαταραχής της πηκτικότητας πρέπει να γίνεται άμεσα σε ασθενείς που λαμβάνουν
αντιπηκτικά, χωρίς όμως να καθυστερεί η ενδοσκόπηση7.
Κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι η ταχεία διόρθωση των διαταραχών της πήξης
μειώνει τη θνητότητα. Από μια συγκριτική μελέτη φάνηκε ότι η επιθετική διόρθωση του
INR

σε τιμές μικρότερες του 1.8 οδήγησε σε μείωση της θνησιμότητας και των

μυοκαρδιακών βλαβών8. Αντίθετα φαίνεται ότι ΙΝR μεγαλύτερο του 1.5 είναι
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προγνωστικός δείκτης αυξημένης θνησιμότητας σε ασθενείς με ΑΑΠ. Συνεπώς αυτή η
τιμή του INR θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως όριο για την κατάλληλη ρύθμιση
του, κατά τη φάση της ανάνηψης. Η ενδοσκοπική θεραπεία μπορεί να διενεργηθεί με
ασφάλεια όταν το INR είναι μικρότερο του 2.5. Μία παλαιότερη μελέτης κοόρτης που
συνέκρινε ασθενείς που ελάμβαναν βαρφαρίνη με ασθενείς που δεν ελάμβαναν, έδειξε
ότι στους ασθενείς που ελάμβαναν βαρφαρίνη και είχαν INR από 1,5 έως 6 και στους
οποίους έγινε διόρθωση με φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα δεν υπήρχαν περισσότερες
επιπλοκές όπως υποτροπή της αιμορραγίας, μεγαλύτερο ποσοστό χειρουργικής
θεραπείας, υψηλότερη θνητότητα κλπ, μετά την ενδοσκοπική θεραπεία9.
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ
Α. Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΑΝΑΠ)
Η ενδοφλέβια χορήγηση ΑΝΑΠ μπορεί να αρχίσει προληπτικά πριν τη
διενέργεια ενδοσκόπησης. Σε μία μελέτη με 380 ασθενείς βρέθηκε ότι η ενδοφλέβια
χορήγηση ΑΝΑΠ σχετιζόταν με μείωση της ενεργού αιμορραγίας από πεπτικό έλκος
και κατά συνέπεια με μείωση της ανάγκης για ενδοσκοπική παρέμβαση10. Η τακτική
της χορήγησης ΑΝΑΠ προ της ενδοσκόπησης είναι επίσης οικονομικά συμφέρουσα
(cost effective) ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η ενδοσκόπηση πραγματοποιείται
από άπειρο ενδοσκόπο11.
Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση 2006 που περιελάμβανε 5 τυχαιοποιημένες
μελέτες (Randomized Control Trials, RCTs) επιβεβαίωσε ότι η χρήση των ΑΝΑΠ
μειώνει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών με σημεία πρόσφατης ή ενεργού
αιμορραγίας (ενεργός αιμορραγία κατά την ενδοσκόπηση, ορατό αγγείο, παρουσία
θρόμβου)

στην

αρχική

ενδοσκόπηση

καθώς

και

την

ανάγκη

θεραπευτικής

παρέμβασης κατά 1/3 σε σχέση με τους μάρτυρες12.
Β. Αγγειοδραστικοί παράγοντες
Η θεραπεία της πυλαίας υπέρτασης φαίνεται ότι διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο στον έλεγχο της αιμορραγίας από κιρσούς οισοφάγου και βελτιώνει σημαντικά
την επιβίωση. Η χρήση αγγειοδραστικών παραγόντων όπως η σωματοστατίνη και το
μακράς δράσης ανάλογο της, οκτρεοτίδη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στον έλεγχο
της αιμορραγίας προ της ενδοσκόπησης. Τυχαιοποιημένες μελέτες που συνέκριναν
την ενδοσκοπική σκληροθεραπεία και την ενδοφλέβια χορήγηση οκτρεοτίδης έδειξαν
ότι η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να μειώσει την πίεση στην πυλαία και να προσφέρει
προσωρινό έλεγχο της κιρσορραγίας13. Το όφελος των αγγειοδραστικών αυτών
παραγόντων είναι μέγιστο όταν χορηγούνται κατά το δυνατόν νωρίς και φυσικά πριν
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από την ενδοσκοπική θεραπεία. Η θνητότητα από υποτροπή της αιμορραγίας
μειώνεται και η ολική επιβίωση αυξάνεται με τη χρήση των αγγειοδραστικών
παραγόντων14-17. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι οι πολύ λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες
κατά τη βραχυχρόνια χορήγηση. Συνεπώς και λόγω της ταυτόχρονης χρησιμότητας
τους αλλά και του προφίλ ασφαλείας τους θα πρέπει να χορηγούνται σε κάθε
περίπτωση υποψίας ότι η ΑΑΠ σχετίζεται με πυλαία υπέρταση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε κάθε ασθενή με αιμορραγία πεπτικού πρέπει να ακολουθούνται τα ακόλουθα
βήματα, όχι απαραίτητα με την αναγραφόμενη σειρά :
1. Τοποθέτηση δύο (2) μεγάλων (G16) περιφερικών φλεβικών γραμμών
2. Χορήγηση οξυγόνου
3. Αναπλήρωση όγκου με χορήγηση υγρών ή/και παραγώγων αίματος
4. ∆ιόρθωση πιθανών πηκτικών διαταραχών
5. Εκκένωση γαστρικού περιεχομένου με μηχανικό ή φαρμακευτικό τρόπο
6. Χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων
7. Σε υποψία κιρσορραγίας χορήγηση αγγειοδραστικών παραγόντων
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Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού
Επείγουσα ενδοσκόπηση σε ποιόν? Πότε? Πώς?
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού παραμένει μια σοβαρή κατάσταση που παρά τις
προόδους που έχουν σημειωθεί συνεχίζει να σχετίζεται με υψηλή θνητότητα. Η
ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού

αποτελεί πια ακρογωνιαίο λίθο στην

περίθαλψη ενός τέτοιου ασθενή. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η επείγουσα
ενδοσκόπηση (στο 1ο 24ωρο νοσηλείας), σχετίζεται με βελτίωση της πορείας του
ασθενή, ωστόσο η εκτέλεση της (ακόμα και μέσα σε 6 ώρες από την παρουσίαση του
ασθενή) δεν βρέθηκε να υπερέχουν.

Αμφιλεγόμενη ακόμα παραμένει η χρήση

φαρμάκων πριν από την ενδοσκόπηση (όπως οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων, τα
ευκινητικά) όπως και η χρήση του ρινογαστρικού καθετήρα. ;Eχουν αναγνωρισθεί η
ανάγκη όπως κάθε νοσοκομείο που πρόκειται να νοσηλεύσει τέτοιους ασθενείς να έχει
οργανώσει μια ομάδα επείγουσας ενδοσκόπησης που να είναι σε ετοιμότητα 24 ώρες
το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς και η ανάγκη για ανάλογες υποδομές.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 58-70, 2014.
Λέξεις κλειδιά: επείγουσα ενδοσκόπηση. αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού, πεπτικό
έλκος
SUMMARY
ARCHAVLIS E, KONTOU M. Upper gastrointestinal bleeding. Urgent endoscopy,
To whom? When? How? Upper gastrointestinal bleeding remains a disease, still
associated with high mortality. Endoscopy is nowadays a cornerstone in the
management of a patient with it.

Several studies have shown that an urgent

endoscopy , within the first 24 hours after presentation , can improve the outcome of
the patient, but an even more urgent one ( within the first 6 hours after presentation )
did not add any benefit to those gained by an endoscopy within the above interval.
Controversial issues remain the administration of various drugs before endoscopy
(such as proton pump inhibitor or prokinetics) and nasogastric aspiration. The need
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that every hospital that is going to treat such patients has to have a dedicated
endoscopic team, available 24 hours each day, 7 days a week and must have the
necessary room , endoscopic and other instruments, is well documented.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 58-70, 2014.
Key words: upper gastrointestinal bleeding, urgent endoscopy, timing, peptic ulcer
Πριν από μόλις 30 χρόνια πολλοί ειδικοί υποστήριζαν ότι η ενδοσκόπηση δεν
έχει καμιά θέση στο χειρισμό του ασθενή που προσέρχεται με αιμορραγία ανώτερου
πεπτικού (ΑΑνΠ)

1,2

. Αυτό έγινε πιο έντονο και λόγω της υπερβολικής σιγουριάς που

ένιωθε ο θεράπων ιατρός λόγω της χορήγησης ισχυρής αναστολής της γαστρικής
έκκρισης όπως με τους αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ). Ωστόσο, η μετέπειτα
αναγνώριση ότι η ενδοσκοπική αιμόσταση είναι δυνατή αλλά και αποτελεσματική όχι
μόνο για τη διακοπή της αιμορραγίας αλλά και για την μείωση της νοσοκομειακής
παραμονής, της ανάγκης για χειρουργείο, και εν τέλει της θνητότητας

3.

και ότι τα

οφέλη αυτά ισχύουν και για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως ηλικιωμένοι
ασθενείς ή με πολλές συμπαραμαρτούσες νόσους4 έκαναν την ενδοσκόπηση να
αποτελεί πια μια ακρογωνιαία εξέταση για τη διάγνωση και θεραπεία σχεδόν όλων των
αιτιών αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού. Σκοπός της είναι πολλαπλός. Είναι η
αναγνώριση

της

αιτίας

του

επεισοδίου

αιμορραγίας

(πχ

έλκος,

κιρσός,

αγγειοδυσπλασία κλπ). Παρέχει στοιχεία για την αιτιοπαθογένεια της βλάβης (πχ
κακοήθεια, λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού). Θα πιθανολογήσει (σε
συνάρτηση και με άλλα στοιχεία του ασθενούς) την πιθανότητα υποτροπής της
αιμορραγίας και εν γένει της θνητότητας του ασθενούς. Επίσης παρέχεται η
δυνατότητα θεραπευτικών χειρισμών για την διακοπή μιας ενεργού αιμορραγίας ή και
την πρόληψη μιας πιθανολογούμενης υποτροπής της.
Παρόλο που η θέση της ενδοσκόπηση στην αντιμετώπιση της ΑΑνΠ είναι πια
δεδομένη , πολλά ερωτήματα σχετικά με αυτή παραμένουν ανοικτά, όπως ποιά είναι
η ιδανική χρονική στιγμή διενέργειας της, για την μεγιστοποίηση των ωφελειών της. Η
υπερεπείγουσα ενδοσκόπηση έχει το θεωρητικό πλεονέκτημα της ταχείας εφαρμογής
αιμοστατικών

τεχνικών

αλλά

ωστόσο

αυξάνονται

έτσι

οι

κίνδυνοι

για

αποσταθεροποίηση ενός οριακού ασθενή, ή για εισρόφηση και τελικά καταλήγει στην
υπερχρησιμοποίηση πόρων υγείας τόσο εμψύχων όσο και υλικών. Επίσης, η
αναγκαστική πραγματοποίηση ενδοσκόπηση αμέσως μετά την εισαγωγή του ασθενή
στο νοσοκομείο είναι μια δυνατότητα

που πολύ λίγα νοσοκομεία παγκοσμίως

μπορούν να την παράσχουν, 24 ώρες το 24ωρο και για τις 7 ημέρες της εβδομάδας .
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Επιπλέον πολύ συχνά ο ασθενής θα χρειασθεί διόρθωση άλλων προβλημάτων που
συνυπάρχουν

(όπως

για

παράδειγμα

υπερβολική

παράταση

χρόνου

προθρομβίνης)και συνεπώς η ενδοσκόπηση πρέπει να καθυστερήσει.
Ωστόσο, φαίνεται ότι αν η ενδοσκόπηση γίνει μέσα στις πρώτες 24 ώρες από
την εισαγωγή αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη για μεταγγίσεις, χειρουργείο αλλά
και τις ημέρες νοσηλείας κλπ5,6. Αυτό έχει οδηγήσει στην αποδοχή και από τις
διάφορες επιστημονικές εταιρείες (όπως φαίνεται στις ανάλογες κατευθυντήριες
οδηγίες) της σύστασης να τηρείται το πιο πάνω χρονικό περιθώριο με την επισήμανση
μάλιστα ότι τυχόν μέτρα που θα πρέπει να λάβει ο θεράπων ιατρός για την
σταθεροποίηση του ασθενή και την διόρθωση πηκτικολογικών και άλλων διαταραχών
δεν πρέπει να οδηγεί στην παραβίαση του περιθωρίου αυτού7-10, με μόνη εξαίρεση
τους ασθενείς εκείνους με μικρή πιθανότητα επαναιμορραγίας ή ανάγκης για
ενδοσκοπική αιμόσταση όπως προδικάζονται με την χρήση των καταλλήλων δεικτών
(όπως για παράδειγμα το Blatchfordscore .
Το όριο των 24 ωρών προτάθηκε λόγω της παρατήρησης ότι ο κίνδυνος της
επαναιμορραγίας είναι υψηλότερος στις αμέσως μετά την εισαγωγή ώρες και ότι η
επαναιμορραγία αυτή (ή προφανώς η συνεχής αιμορραγία) σχετίζεται με κακή έκβαση
του ασθενή. Σε πολυκεντρική διεθνή μελέτη με πάνω από 750 ασθενείς με αιμορραγία
από έλκος υψηλού κινδύνου στους οποίους έγινε άμεση ενδοσκοπική αιμόσταση και
παρακολουθήθηκαν για 30 ημέρες. Το 10 % περίπου από αυτούς επαναιμορράγησαν
ωστόσο λιγότεροι από το 25% αυτών η επαναιμορραγία συνέβηκε 72 ώρες μετά την
ενδοσκόπηση11. Σε μελέτη από τις ΗΠΑ με ηλικιωμένους ασθενείς στο 71%
πραγματοποιήθηκε ενδοσκόπηση το πρώτο 24ωρο. Οι ασθενείς αυτοί είχαν κατά 2
μέρες μικρότερη νοσηλεία σε σχέση με αυτούς στους οποίους καθυστέρησε η
ενδοσκόπηση, ενώ παρατηρήθηκε κατά 63% μείωση της ανάγκης για χειρουργείο, όχι
όμως και της επιβίωσης12. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η νοσηλεία
ασθενών με αιμορραγία ανώτερου πεπτικού από ιδρύματα που δεν μπορούν να
εγγυηθούν την επί 24ωρο και για 7 ημέρες την εβδομάδα δυνατότητα ενδοσκόπησης.
Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει πάντα έτσι σε μελέτη που αφορούσε

6750 τέτοιους

ασθενείς στην Ηνωμένο Βασίλειο. φάνηκε ότι μόνο το 50% των ασθενών μέτριου και
υψηλού κινδύνου υποβλήθηκε σε ενδοσκόπηση μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την
εισαγωγή και μάλιστα η παρουσία χαρακτηριστικών που προδίκαζαν άσχημη
πρόγνωση για το ασθενή δεν οδήγησε στην διενέργεια επείγουσα ενδοσκόπησης13.
Αντίθετα σε καναδέζικη μελέτη με 1675 ασθενείς, το 75% υποβλήθηκε σε
ενδοσκόπηση το πρώτο 24ωρο και το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 90% στις επόμενες
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24 ώρες (1ο 48ώρο από την εισαγωγή).14 Βρέθηκε μάλιστα ότι η παρουσία μια
αδελφής του ενδοσκοπικού on-call και η εισαγωγή στο νοσοκομείο ήταν θετικοί
προγνωστικοί δείκτες για διενέργεια επείγουσα εξέτασης, ενώ αντίθετα αυτή
καθυστερούσε όταν υπήρχε προκάρδιο άλγος, δύσπνοια ή η αιμορραγία συνέβαινε σε
νοσηλευόμενο ασθενή. Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν μάλιστα ότι το τελευταίο
γεγονός θα περίμενε κανείς να οδηγήσει σε ταχύτερη ενδοσκόπηση μάλλον και όχι
στην καθυστέρηση της καθώς κάποιος νοσηλευόμενος είναι πιθανόν να έχει και άλλες
συμπαρομαρτούσες παθήσεις και συνεπώς να κρίνεται ασθενής υψηλού κινδύνου για
θάνατο από την αιμορραγία14.
Τα ελπιδοφόρα αυτά δεδομένα οδήγησαν στην ανάγκη να καθοριστεί αν η
ακόμα ταχύτερη ενδοσκόπηση (μέσα στις 2-12 ώρες από την εισαγωγή) θα μπορούσε
να βελτιώσει ακόμα περαιτέρω τα αποτελέσματα της επείγουσας ενδοσκόπησης
(αυτής μέσα στο 1ο 24ωρο). Ωστόσο αυτό δεν φάνηκε να συμβαίνει. Έτσι σε μικρή
μελέτη οι ασθενείς βρέθηκε να μην βοηθιούνται από τη διενέργεια υπερεπείγουσας
ενδοσκόπησης (μέσα στις πρώτες 2 ώρες). Κανένας από τους στόχους της μελέτης
δεν φάνηκε να βελτιώνεται15. Σε καναδική μελέτη η επαναιμορραγία αλλά και οι άλλοι
στόχοι της μελέτης αυτής (πχ ανάγκη για μεταγγίσεις) δεν διέφερε σε αυτούς που
υποβλήθηκαν το 1ο 12ωρο ή μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την εισαγωγή16, ενώ σε
άλλη μελέτη η υπερεπείγουσα ενδοσκόπηση (μέσα σε 6 ώρες) δεν διέφερε σε θετικά
αποτελέσματα με αυτή στις πρώτες 24 ώρες. Ωστόσο και οι δύο ομάδες αυτές είχαν
καλύτερη έκβαση από την ομάδα που η ενδοσκόπηση καθυστέρησε17. Συνεπώς
φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος για γενίκευση σύστασης για υπερεπείγουσα
ενδοσκόπηση. Βεβαίως η θετική επίδραση της άμεσης ενδοσκόπησης σε ένα ασθενή
υψηλότατου κινδύνου (είτε λόγω της σοβαρότητας της αιμορραγίας ή λόγω άλλων
συνυπαρχουσών παθήσεων του) δεν μπορεί να αποκλεισθεί και συνεπώς σε αυτούς
τους ασθενείς όποτε υπάρχει η δυνατότητα, πρέπει να εκτελείται πρώιμα. Τέλος
πολλοί ειδικοί στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΑΑνΠ συνιστούν τη διενέργεια της
μέσα σε 12 ώρες από την παρουσίαση του ασθενούς18 .
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Είναι γνωστή η αποτελεσματικότητα των ΑΑΠ10 στη βελτίωση της επιβίωσης και
πρόληψης της επαναιμορραγίας στους ασθενείς με αιμορραγούν πεπτικό έλκος ιδίως
όταν χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις ΑΑΠ ΕΦ. Είναι πρακτική πολλών ιατρών να τα
χορηγούν άμεσα μόλις διαπιστωθεί ότι ο ασθενής προσέρχεται με ΑΑνΠ. Το αν αυτή η
στρατηγική θα βοηθήσει τον ασθενή εξαρτάται από το αίτιο της αιμορραγίας αφού τα
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φάρμακα αυτά πιθανά θα βοηθήσουν τον ασθενή με αιμορραγούν πεπτικό έλκος αλλά
όχι αν η αιμορραγία είναι κάποιας άλλης αιτιολογίας (πχ αγγειοδυσπλασίες, κιρσοί
κλπ). Στις περισσότερες μελέτες το έλκος είναι το συχνότερο αίτιο ΑΑνΠ, αφού στο 40
- 60% των εισαγωγών για αιμορραγία ανώτερου πεπτικού η αιτία τελικά είναι πεπτικό
έλκος19. Σε μελέτη από το Hong Kong όπου ασθενείς με ΑΑνΠ έλαβαν διπλή δόση
ΑΑΠ ή placebo πριν την ενδοσκόπηση, οι ΑΑΠ οδήγησαν σε μικρότερη πιθανότητα
ανάγκης για ενδοσκοπικό χειρισμό (αιμόσταση) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (19
έναντι 28%) καθώς σχετίζονταν με μικρότερη συχνότητα έλκους με στίγματα
αιμορραγίας ή κινδύνου υποτροπής

20

. Ωστόσο τα οφέλη αυτά παρατηρήθηκαν μόνο

στους ασθενείς με έλκος σαν αίτιο της αιμορραγίας και όχι σε εκείνους με άλλης
αιτιολογίας αιμορραγία. Επιπλέον τα οφέλη αυτά δεν μεταφράστηκαν σε βελτίωση
άλλων θεραπευτικών στόχων όπως μεταγγίσεις, ημέρες νοσηλείας, επαναιμορραγία
και τέλος θνητότητα. Έτσι και σε ανασκόπηση μελετών (με συνολικά 2223 ασθενείς) οι
ΑΑΠ πριν την ενδοσκόπηση βρέθηκε να μειώνουν τα ενδοσκοπικά στίγματα για
πιθανότητα επαναιμορραγία του έλκους (37 έναντι 46% του εικονικού φάρμακου),
γεγονός που οδήγησε στην μείωση της διενέργειας ενδοσκοπικών χειρισμών (από
11.7% σε 8.7%)21. Συνεπώς, οι διάφορες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν την
χορήγηση των παραγόντων αυτών πριν την ενδοσκόπηση, τονίζοντας ωστόσο ότι
επειδή ακριβώς δεν βρέθηκε να βοηθά σε άλλες παραμέτρους η στρατηγική αυτή, η
χορήγηση αυτή δεν πρέπει να καθυστερεί την διενέργεια της ενδοσκόπησης10
Άλλοι φαρμακευτικοί παράγοντες που έχουν προταθεί είναι οι ευκινητικοί
παράγοντες. Αυτοί χορηγούνται με την ελπίδα ότι θα βοηθήσουν στην ταχύτερη
κένωση του στομάχου από τροφές και κυρίως πήγματα καθιστώντας έτσι την
ενδοσκόπηση ασφαλέστερη (λόγω μείωσης του κινδύνου εισρόφησης) αλλά και
αποτελεσματικότερη (λόγω καλύτερης επόπτευσης του βλεννογόνου). Φάνηκε σε
μεταανάλυση 5 σχετικών μελετών, για την αποτελεσματικότητα της ερυθρομυκίνης και
της μετοκλοπραμίδης στην απομάκρυνση του αίματος από το στόμαχο,

ότι οι

παράγοντες αυτοί οδηγούν σε σχεδόν υποδιπλασιασμό της ανάγκης για επαναληπτική
ενδοσκόπηση, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποια επίδραση σε άλλους θεραπευτικούς
στόχους.

10

Σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι η ερυθρομυκίνη μειώνει την ανάγκη της

επαναληπτικής ενδοσκόπησης από το 1.33 στο 1.18 ενδοσκοπήσεις ανά ασθενή με
ΑΑνΠ.22 Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν συνεπώς την χορήγηση των
παραγόντων αυτών μόνο στους ασθενείς αυτούς που έχουν καταναλώσει τροφή
σχετικά πρόσφατα ή που πιθανολογείται ότι θα έχουν μεγάλη ποσότητα αίματος.
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ΓΑΣΤΡΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ
Αυτή η στρατηγική έχει χρησιμοποιηθεί από παλιά τόσο διαγνωστικά όσο και
θεραπευτικά στους ασθενείς με ΑΑνΠ. Αυτό βασίσθηκε στην θεωρία ότι το παγωμένο
υγρό θα προκαλούσε αγγειοσύσπαση των αγγείων του στομάχου και συνεπώς θα
οδηγούσε σε διακοπή ή τουλάχιστον μείωση της αιμορραγίας. Ωστόσο, αυτό ποτέ δεν
μελετήθηκε σε προοπτική μελέτη και βεβαίως τώρα πια υπάρχουν φάρμακα που
αποδεδειγμένα είναι αποτελεσματικά. Η κύρια χρήση των πλύσεων σκοπεύει στην
βελτίωση της διαγνωστικής αποτελεσματικότητας της επικείμενης ενδοσκόπησης
απομακρύνοντας πήγματα και αίμα. Σε μικρή μελέτη οι πλύσεις με μεγάλο όγκο
ύδατος πριν την ενδοσκόπηση βρέθηκε να βελτιώνουν την επόπτευση του θόλου αλλά
όχι των υπόλοιπων μοιρών του ανώτερου πεπτικού σε σχέση με ενδοσκοπήσεις
ασθενών που δεν είχαν υποβληθεί σε αυτές. Επίσης δεν είχε καμιά επίδραση στην
αναγνώριση και θεραπεία της αιτίας αλλά ούτε κάποια άλλη επίδραση σε άλλες
παραμέτρους 23. Η δεύτερη χρήση του είναι στην προσπάθεια αναγνώριση της θέσεως
της αιμορραγίας όταν υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, αν πρόκειται για
αιμορραγία ανώτερου ή κατωτέρου πεπτικού. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά άλλα
χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος αυτού, ενώ η
αναρρόφηση μέσω του ρινογαστρικού καθετήρα έχει βρεθεί να έχει μικρή διαγνωστική
αξία. Για παράδειγμα, σε μελέτη

24

βρέθηκε ότι η ευαισθησία της αναρρόφησης για

αναγνώριση του επεισοδίου σαν αιμορραγία ανώτερου πεπτικού ήταν 42%, η
ειδικότητα 91% και η θετική και αρνητική προγνωστική αξία ήταν 92% και 64%
αντίστοιχα. Οι συγγραφείς κατέληγαν ότι ενώ η αναρρόφηση αίματος από τον
ρινογαστρικό καθετήρα δείχνει ότι πρόκειται πιθανότατα για ΑΑνΠ, ωστόσο η
αναρρόφηση γαστρικού υγρού χωρίς αιματηρά στοιχεία ,γεγονός που παρατηρείται
σχεδόν στα ¾ των ασθενών δεν μπορεί να την αποκλείσει24. Παρόμοια η γαστρική
αναρρόφηση δεν μπορεί να προδικάσει αν η ΑΑνΠ έχει σταματήσει ή όχι, αφού
περίπου το 20% των ασθενών με ενεργό αιμορραγία είχαν αρνητική αναρρόφηση και
αντίστροφά περίπου το 50% των ασθενών που η ΑΑνΠ είχε διακοπεί είχαν θετική
αναρρόφηση25. Όμως έχει βρεθεί ότι οι πλύσεις και αναρρόφηση του γαστρικού
περιεχομένου βοηθούν στην αναγνώριση ασθενών υψηλού κινδύνου. Ετσι σε μελέτη
βρέθηκε ότι η αναρρόφηση αιμορραγικού γαστρικού υγρού σχετιζόταν με βλάβες
υψηλού κινδύνου σε περίπου τα ¾ των περιπτώσεων. Οι ασθενείς με αιμορραγικό
περιεχόμενο είχαν 3 φορές υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με αυτούς με καφεοειδές
περιεχόμενο και 5 φορές σε σχέση με αυτούς με μη αιμορραγικό περιεχόμενο να
βρεθούν κατά την ενδοσκόπηση βλάβες υψηλού κινδύνου για επαναιμορραγία26.
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Ωστόσο σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι η επιβίωση δεν διέφερε αν υπήρχε αιμορραγικό ή
καφεοειδές περιεχόμενο27. Με δεδομένο ότι πια η ενδοσκόπηση είναι αρκετά
διαδεδομένη και πραγματοποιείται ταχέως και ότι η τοποθέτηση του ρινογαστρικού
καθετήρα ενέχει κινδύνους όπως αιμορραγία από τις ρινικές κοιλότητες, πνευμονία
από εισρρόφηση και βεβαίως σχετίζεται με αρκετά μεγάλο βαθμό δυσανεξίας οι
κατευθυντήριες οδηγίες δεν συνιστούν την χρήση του10,28.
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ομάδα ενδοσκόπησης
Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα που πρόκειται να νοσηλεύσει τέτοιους ασθενείς
πρέπει να έχει φροντίσει για την δημιουργία ομάδας επείγουσας ενδοσκόπησης. Αυτή
η ομάδα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμη από το γιατρό που θα υποδεχθεί στα
επείγοντα ιατρεία τον ασθενή και θα φροντίσει για την ενδοσκόπηση μετά τη
σταθεροποίηση του ασθενή. Πρέπει να υπάρχει γαστρεντερολόγος που θα είναι
δυνατόν να προσέρχεται στο θάλαμο ενδοσκοπήσεων σε εύλογο χρόνο μετά την κλίση
του από τον γιατρό των επειγόντων. Σε διάφορες χώρες θεωρείται λογικός χρόνος η
μια ώρα αν και δεν υπάρχει σαφές όριο ούτε και συμφωνία για αυτό. Ωστόσο, αυτός ο
χρόνος θεωρείται ούτως ή άλλως αναγκαίος για την εκτίμηση του ασθενή ,
αιμοδυναμική υποστήριξη του και την εν γένει προετοιμασία του για την ενδοσκόπηση,
ενώ από την άλλη δεν είναι υπερβολικός ακόμα και για ασθενή με σημάδια μεγάλης
αιμορραγίας ή γενικά με κακά προγνωστικά στοιχεία. Παρόμοια πρέπει να υπάρχει
ένας αρκετά έμπειρος ενδοσκόπος στην αντιμετώπιση των διάφορων αιτιών ΑΑνΠ και
κατά τις ώρες εργασίας(πρωινές). Κάθε ενδοσκόπος πρέπει να είναι εξοικειωμένος όχι
μόνο με τις διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης της ΑΑνΠ αλλά και να γνωρίζει καλά την
δομή και τις δυνατότητες τόσο του ενδοσκοπικού χώρου αλλά και του νοσοκομείου
γενικά.

Πολλές

ενδοσκόπησης,

μελέτες
εκτός

τονίζουν

του

την

ανάγκη

γαστρεντερολόγου,

όπως
πρέπει

η
να

ομάδα

επείγουσας

περιλαμβάνει

και

εξειδικευμένη για το ενδοσκοπικό τμήμα νοσηλεύτρια που εκτός από πλήρη γνώση
των ενδοσκοπικών και αιμορραγικών τεχνικών, πρέπει να γνωρίζει και να έχει
πρόσβαση τον χώρο αποθήκευσης των διαφόρων υλικών και φαρμάκων. Πρέπει
τέλος να περιλαμβάνει και τουλάχιστον ένα τρίτο άτομο με κύριο ρόλο τον έλεγχο του
ασθενή, συνεχή αξιολόγηση της αιμοδυναμικής επάρκειας, τη διατήρηση της
βατότητας των αεροφόρων οδών, τον έλεγχο της ροής των χορηγούμενων υγρών και
μεταγγίσεων. Οι μελέτες τονίζουν ότι ιδανικά θα πρέπει να γίνεται η ενδοσκόπηση
στην ενδοσκοπική μονάδα, ωστόσο αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο
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των επειγόντων ή στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε περίπτωση οριακού ασθενή. Αν
οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι προφανές ότι η ενδοσκοπική μονάδα (ή
οποιοσδήποτε χώρος όπου θα γίνει η επείγουσα ενδοσκόπηση) πρέπει να είναι
πλήρως εξοπλισμένη για το σκοπό αυτό.

Στην ομάδα αντιμετώπισης του ασθενή

μπορεί να απαιτηθεί να συμμετάσχει και ένας γιατρός εντατικής ιατρικής και να
υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του σε ΜΕΘ, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον
πρέπει να υπάρχει άμεση εμπλοκή και ενός χειρούργου με εξειδίκευση σε τέτοιους
ασθενείς αλλά και ενός επεμβατικού ακτινολόγου, σε περίπτωση αποτυχίας των
ενδοσκοπικών τεχνικών. Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία και πρωτόκολλο
αντιμετώπισης τέτοιων ασθενών. Η ανάγκη της παρουσίας ομάδας ικανής να
αντιμετωπίσει ΑΑνΠ καθ’ όλη την ημέρα όλες τις ημέρες της εβδομάδας φάνηκε από
μελέτη που βρήκε ότι ασθενείς που εισήχθησαν το σαββατοκύριακο είχαν χειρότερη
πρόγνωση από άλλους που προσήλθαν καθημερινές. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί
καθυστερούσαν να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση (2.21 έναντι 2.26 μέρα) και ήταν
λιγότερο

πιθανά

να

υποβληθούν

σε

επείγουσα

ενδοσκόπηση

το

πρώτο

εικοσιτετράωρο (30 vs 34%).29 Συνέπεια αυτών ήταν παρατεταμένη νοσηλεία,
μεγαλύτερη ανάγκη για χειρουργείο και εν τέλει θνητότητα. Αντίστοιχα αποτελέσματα
βρέθηκαν και σε άλλες παρόμοιες μελέτες30,31. Η κακή πορεία των ασθενών που
εισήχθησαν το σαββατοκύριακο σε όλες τις μελέτες αποδόθηκε στην απουσία της
ομάδας ενδοσκόπησης, ενώ αντίθετα σε νοσοκομεία που είχαν διαθέσιμη τέτοια
ομάδα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, τέτοια διαφορά στην πορεία ασθενών με ΑΑνΠ
δεν παρατηρήθηκε.32
Ενδοσκοπική υποδομή
Η μονάδα ενδοσκόπησης πρέπει να έχει αρκετό χώρο ώστε να μπορούν να
εργασθούν η ομάδα ενδοσκόπησης και επειγόντων. Πρέπει να έχει γίνει πρόβλεψη
όπως όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και μηχανήματα να είναι εντός του δωματίου της
ενδοσκόπησης και η λειτουργία τους να έχει ελεγχθεί πριν την έναρξη της εξέτασης.
Προφανώς πρέπει να υπάρχει παροχή οξυγόνου αλλά και μηχανήματα για τον έλεγχο
της αναπνευστικής και κυκλοφοριακής επάρκειας του ασθενή κατά την διάρκεια της
παραμονής του στο χώρο. Πρέπει να είναι συνεπώς δυνατή η παρακολούθηση της
αρτηριακής πίεσης, σφύξεων, κορεσμού οξυγόνου και εάν είναι δυνατόν τα δεδομένα
αυτά να αποθηκεύονται και να καταγράφονται στο φάκελο του ασθενή για μελλοντική
χρήση και ανασκόπηση. Η ενδοσκόπηση πρέπει να γίνεται υπό συνεχή καταγραφή και
παρακολούθηση των στοιχείων αυτών. Η ενδοσκόπηση πρέπει να γίνεται με
ενδοσκόπιο με κανάλι εργασίας μεγάλου διαμετρήματος και ει δυνατόν με δύο τέτοια
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κανάλια. Το μεγάλου διαμετρήματος κανάλι παρέχει τη δυνατότητα αναρρόφησης
αίματος και πηγμάτων, ενώ τα δύο κανάλια εργασίας επιτρέπουν την ταυτόχρονη
αναρρόφηση αλλά και διενέργεια ενδοσκοπικών χειρισμών. Παρότι πρέπει η
ενδοσκόπηση να γίνεται με ενδοσκόπιο πρόσθιας όρασης, ωστόσο η ενδοσκοπική
μονάδα πρέπει να έχει διαθέσιμο και ενδοσκόπιο πλάγιας ενδοσκόπησης για καλύτερη
επόπτευση βλαβών του δωδεκαδακτύλου και κυρίως της περιοχής του φύματος του
Vater, στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια ότι η αιμορραγία προέρχεται από εκεί.
Όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αιμόσταση πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός της
αιθούσης και η νοσηλεύτρια πρέπει να γνωρίζει τη θέση τους και το χειρισμό τους.
Ιδανικά, πρέπει να είναι διαθέσιμος μηχανισμός πλύσεων για το καθαρισμό περιοχών
και απομάκρυνσης προσκολλημένου θρόμβου. Πρέπει τέλος να υπάρχει και δεύτερη
αναρρόφηση για την αποσυμφόρηση των εκκρίσεων από το στόμα του ασθενή και εν
γένει διατήρηση βατών αεροφόρων οδών.
Ενδοσκόπηση
Συνιστάται η διασωλήνωση του ασθενή πριν την ενδοσκόπηση, αφού έτσι
γίνεται πιο εύκολα και κυρίως αποφεύγεται η πιθανότητα εισρόφησης, που είναι
ιδιαίτερα

συχνή

σε

περιπτώσεις

μαζικής

αιμορραγίας.

Αν

ο

ασθενής

δεν

διασωληνωθεί, χρειάζεται καταστολή συνήθως με βενζοδιαζεπίνη ή μιδαζολάμη.
Παρότι όμως έτσι γίνεται καλά ανεκτή η εξέταση, ωστόσο λόγω καταστολής των
αντανακλαστικών αυξάνεται η πιθανότητα πνευμονίας από εισρόφηση. Για το λόγο
αυτό πρέπει να γίνεται προσεκτικός έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή.
Κατά την ενδοσκόπηση πρέπει να γίνει πλήρης επόπτευση σε όλο το ανώτερο
γαστρεντερικό σύστημα ∆εν πρέπει να σταματήσει με αναγνώριση μιας πιθανής εστίας
αιμορραγίας αφού στον ίδιο ασθενή μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερες βλάβες.
Πρέπει να γίνει προσπάθεια για απομάκρυνση των πηγμάτων που τυχόν υπάρχουν.
Συχνά υπάρχουν μεγάλα πήγματα που είναι δύσκολο να απομακρυνθούν. Είναι
πιθανόν να χρειασθεί η απομάκρυνση και επανεισαγωγή του οργάνου, για καθαρισμό
του φακού και απόφραξη του καναλιού εργασίας ή της αναρρόφησης. Αν υπάρχει
μεγάλη ποσότητα αίματος που δεν μπορεί να απομακρυνθεί, η προσοχή πρέπει να
συγκεντρωθεί σε σημεία με πρόσφατο αίμα, που θα λειτουργήσει σαν σημείο
συναγερμού ανάμεσα σε παλαιότερο αίμα. Με την αναγνώριση κάποιου έλκους
πρέπει να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά του, για την πιθανότητα κακοήθειας ή μη
και κυρίως αναγνώριση στοιχείων που το καθιστούν πιθανό να επαναιμορραγήσει ή
να συνεχιστεί η αιμορραγία και συνεπώς να αποφασισθεί ότι πρέπει να γίνουν
ενδοσκοπικοί χειρισμοί (αιμόστασης). Συνεπώς πρέπει να γίνει αναγνώριση πχ αν
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υπάρχει ενεργός αιμορραγία ή σημεία πρόσφατης ή επαπειλούμενης αιμορραγίας
όπως για παράδειγμα ορατό αγγείο ή προσκολλημένος θρόμβος. Οι διεθνείς
συμφωνίες ομοφωνίας και κατευθυντήριες οδηγίες

και μελέτες δείχνουν ότι σε

ασθενείς με σημεία που δηλώνουν χαμηλή πιθανότητα επαναιμορραγίας (όπως
καθαρός πυθμένας) δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος χειρισμός. Αντίθετα σε ασθενείς με
σημεία υψηλού κινδύνου επαναιμορραγίας ή συνέχιση της αιμορραγίας,

είναι

απαραίτητη η διενέργεια ενός ή και περισσότερων χειρισμών, ενώ παραμένει
αμφιλεγόμενο το τι πρέπει να γίνει στον ασθενή με προσκολλημένο θρόμβο. Πολλοί
συγγραφείς συνιστούν την επίμονη πλύση του θρόμβου, ενώ άλλοι συνιστούν την
αφαίρεση του με βρόχο πολυποδεκτομής4,10. Η τελευταία στρατηγική υποστηρίζεται
από μελέτη που έδειξε ότι η αφαίρεση του θρόμβου και ενδοσκοπική αιμόσταση, αν
αποκαλυφθεί βλάβη υψηλού κινδύνου, οδήγησε σε χαμηλότερη συχνότητα υποτροπής
της αιμορραγίας σε σχέση με ασθενείς στους οποίους δεν αφαιρέθηκε ο θρόμβος
(35% vs 0%).33
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενδοσκόπηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση των ασθενών με
αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων διενεργείται
μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Οι
συνηθέστερες αιτίες αιμορραγίας είναι το πεπτικό έλκος, οι διαβρώσεις και οι
οισοφαγικοί κιρσοί συνεπεία πυλαίας υπέρτασης. Ενδοσκοπική θεραπεία συνιστάται
στις βλάβες μεγάλου κινδύνου για επαναιμορραγία, (ενεργός αιμορραγία ή στίγματα
μεγάλου κινδύνου). Οι ενδοσκοπικές μέθοδοι αιμόστασης περιλαμβάνουν μεθόδους
έγχυσης αιμοστατικών ουσιών, θερμικές και μηχανικές τεχνικές. Σε αιμορραγία
ανωτέρου πεπτικού μη κιρσικής αιτιολογίας, ο συνδυασμός έγχυσης αδρεναλίνης και
θερμικής ή μηχανικής μεθόδου αιμόστασης υπερτερεί της μονοθεραπείας με έγχυση
ενώ είναι ισοδύναμος της μονοθεραπείας με θερμικές ή μηχανικές μεθόδους. Σε
ενεργό αιμορραγία από κιρσούς η απολίνωση με δακτυλίους προτιμάται από την
σκληροθεραπεία, λόγω λιγότερων επιπλοκών. Νεώτερες μέθοδοι αιμόστασης είναι το
αιμοστατικό spray, τα νέα ενδοσκοπικά clips και η ενδοσκοπική συρραφή.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 71-78, 2014.
Λέξεις κλειδιά: αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού, πεπτικό έλκος, κιρσοί, αιμόσταση,
ενδοσκόπηση

SUMMARY
CHRISTIDOU A. Methods of endoscopic hemostasis. Endoscopy is considered the
cornerstone of upper gastrointestinal bleeding treatment. In the majority of patients
presenting with hematemesis or melena it must be performed within 24 hours following
admission to the hospital. Peptic ulcer disease, erosive disease and esophageal
varices due to portal hypertension are the commonest causes of upper gastrointestinal
bleeding. Endoscopic treatment is recommended for lesions with substantial risk of
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rebleeding (active bleeding, high-risk stigmata). Hemostatic methods include injection
of hemostatic substances, thermal and mechanical techniques. In non-variceal upper
gastrointestinal bleeding the combination of injection therapy with thermal or
mechanical methods is superior to injection monotherapy and comparable to thermal
or mechanical monotherapy. In acute variceal bleeding, endoscopic band ligation is
the preferred form of endoscopic therapy due to fewer complications compared to
injection sclerotherapy. Novel agents like hemospray and newer endoscopic clipping
and suturing devices have recently been added to the therapeutic armamentarium.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 71-78, 2014.
Key words: upper gastrointestinal bleeding, peptic ulcer, varices, hemostasis,
endoscopy
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό (ΑΑΠ) είναι το πιο συχνό επείγον
πρόβλημα στην γαστρεντερολογία. Οι συνηθέστερες αιτίες της είναι το πεπτικό έλκος
(31-67%), η διαβρωτική γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα (7-31%) και οι κιρσοί του
οισοφάγου (4-20%). Σπανιότερα αίτια είναι οι διαβρώσεις Mallory-Weiss, η
οισοφαγίτιδα, τα νεοπλάσματα και οι αγγειακές βλάβες1.
Η θνητότητα των ασθενών με ΑΑΠ παραμένει σταθερή τις τελευταίες δεκαετίες
και ανέρχεται στο 6%-8%, παρά την τεκμηριωμένη συμβολή της ενδοσκοπικής
θεραπείας στην μείωση της υποτροπής της αιμορραγίας, των χειρουργικών
επεμβάσεων και του χρόνου νοσηλείας1,2. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη μεγαλύτερη
ηλικία των ασθενών, σε συνυπάρχοντα νοσήματα και στη μεγαλύτερη πιθανότητα
επαναιμορραγίας.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ενδοσκοπική θεραπεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση της
ΑΑΠ.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ΑΑΠ (80%) η αιμορραγία σταματά

αυτόματα. Ενδοσκοπική αιμόσταση απαιτείται στους ασθενείς με ευρήματα (στίγματα)
μεγάλου κινδύνου για επαναιμορραγία. Από αυτούς που υποβάλλονται σε
ενδοσκοπική θεραπεία περίπου 10% συνεχίζουν να αιμορραγούν (αποτυχία
ενδοσκοπικής αιμόστασης) ενώ στο 20% η αιμορραγία υποτροπιάζει μέσα στις
πρώτες 24-72 ώρες. Η ενδοσκοπική αιμόσταση βελτιώνει την έκβαση ειδικά των
ασθενών υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και
αποφάσεις ομοφωνίας η ενδοσκόπηση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στις πρώτες
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24 ώρες από την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, αφού προηγηθούν μέτρα
σταθεροποίησης του αρρώστου3.
Σε μη κιρσικής αιτιολογίας ΑΑΠ η κατάταξη των ενδοσκοπικών στιγμάτων
γίνεται με την ταξινόμηση κατά Forrest (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).
Πίνακας 1. Ταξινόμηση των ενδοσκοπικών στιγμάτων κατά FORREST
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργός
αιμορραγία

FORREST
CLASS

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
%
%

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ia/Ib*

18

55

ΝΑΙ

Ορατό αγγείο

IIa

17

43

ΝΑΙ

Προσκολλημένος
θρόμβος

IIb

17

22

ΙΣΩΣ

Επίπεδο στίγμα

IIc

20

10

ΟΧΙ

Καθαρός
42
5
ΟΧΙ
III
πυθμένας
* Ιa: αναβλύζουσα (spurting) αιμορραγία, Ιb: διϊδρώσα (oozing) αιμορραγία
Στίγματα μεγάλου κινδύνου είναι η ενεργός αιμορραγία, το ορατό αγγείο και ο
προσκολλημένος θρόμβος για τον οποίο όμως δεν υπάρχει ομοφωνία για το εάν
πρέπει να γίνεται ενδοσκοπική αιμόσταση2,3.
Σε αιμορραγία κιρσικής αιτιολογίας, ενδοσκοπική θεραπεία γίνεται σε ασθενείς
με ενεργό αιμορραγία ή με στίγματα πρόσφατης ή επαπειλούμενης αιμορραγίας
(ερυθρά ή λευκά στίγματα)4.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
Οι μέθοδοι ενδοσκοπικής αιμόστασης διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:


Μέθοδοι έγχυσης αιμοστατικών ουσιών (αδρεναλίνη, φυσιολογικός ορός,
αιθανολαμίνη, πολυδοκανόλη, αλκοόλη, histoacryl, θρομβίνη)



Θερμικές μέθοδοι (heater probe, cold probe, διπολική διαθερμία, αιμοστατικές
λαβίδες, Argon Plasma Coagulation (APC), NdYag Laser)



Μηχανικές μέθοδοι (αιμοστατικά clips, δακτύλιοι απολίνωσης, αποσπώμενοι
βρόχοι – endoloops, ράμματα, ενδοπροθέσεις).
Η απόφαση για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένης ή συνδυασμού μεθόδων

αιμόστασης εξαρτάται από την αιτία της αιμορραγίας, τη διαθεσιμότητα των μέσων και
την εμπειρία του ενδοσκόπου.
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1. ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
Είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος στην αιμορραγία μη κιρσικής
αιτιολογίας. Συνήθως η ουσία που εγχέεται είναι διάλυμα αδρεναλίνης (1:10.000) σε
φυσιολογικό ορό. Άλλες ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι υπέρτονα διαλύματα
NaCl ή γλυκόζης. Αιμόσταση επιτυγχάνεται λόγω επιπωματισμού, αγγειοσύσπασης
και ενεργοποίησης του μηχανισμού δημιουργίας θρόμβου. Σκληρυντικές ουσίες όπως
η πολυδοκανόλη, η αιθανολαμίνη και η αιθανόλη δρουν μέσω επαγωγής τοπικά
φλεγμονής, ιστικής καταστροφής, οιδήματος, επιπωματισμού και θρομβογένεσης. ∆εν
φαίνεται να υπερτερούν της αδρεναλίνης στην επίτευξη αρχικής αιμόστασης, ενώ
μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ιστική βλάβη και επιπλοκές (διάτρηση) γι’ αυτό και
χρησιμοποιούνται σπάνια5.
Αρκετές μετα-αναλύσεις συνέκριναν την αποτελεσματικότητα διαφορετικών
ουσιών έγχυσης για την πρόληψη της επαναιμορραγίας. Φαίνεται ότι η έγχυση
αδρεναλίνης, αν και αποτελεσματικότερη της φαρμακευτικής θεραπείας, υπολείπεται
της μονοθεραπείας με άλλες μεθόδους ή της συνδυασμένης θεραπείας (έγχυση και
θερμική ή μηχανική μέθοδος)6,7,8,9 και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με άλλη μέθοδο αιμόστασης2.
Σε αιμορραγία από κιρσούς οισοφάγου η έγχυση σκληρυντικής ουσίας
(αιθανολαμίνη) επιτυγχάνει αιμόσταση στο 90% των ασθενών10,11. ‘Έχει όμως
περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες συγκρινόμενη με την απολίνωση με ελαστικούς
δακτυλίους, κυρίως όσον αφορά την ίνωση και τη δημιουργία στενώσεων στον
οισοφάγο12. Σε αιμορραγία από γαστρικούς κιρσούς χρησιμοποιείται ως σκληρυντική
ουσία το histoacryl.
2. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην ΑΑΠ μη κιρσικής αιτιολογίας. Η
αιμόσταση επιτυγχάνεται με την απόδοση τοπικά μεγάλης ποσότητας θερμικής ή
ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί τήξη του ιστού, οίδημα και αγγειοσύσπαση. Η
μεταφορά της ενέργειας στον ιστό μπορεί να γίνει είτε μετά από άμεση επαφή του
καθετήρα

καυτηρίασης

με

τον

ιστό

(heater

probe,

cold

probe,

διπολική

ηλεκτροκαυτηρίαση) είτε χωρίς άμεση επαφή (APC, Laser). Η θερμοκαυτηρίαση
γίνεται με τον heater probe και ηλεκτροκαυτηρίαση με Cold probe, διπολική διαθερμία,
αιμοστατικές λαβίδες, APC και Laser. Οι θερμικές μέθοδοι δε διαφέρουν σημαντικά
μεταξύ τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη αιμόστασης13,14. Το
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NdYAG Laser έχει εγκαταλειφθεί λόγω κόστους και επιπλοκών (διάτρηση). Το APC
χρησιμοποιείται όλο κι συχνότερα τόσο σε αιμορραγίες από έλκη όσο και σε άλλες
βλάβες

όπως

αγγειοδυσπλασίες

ή

αγγειακή

εκτασία

άντρου15.

του

Η

ηλεκτροκαυτηρίαση με λαβίδα σύλληψης των αιμορραγούντων σημείων είναι νεώτερη
μέθοδος και φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική και ασφαλής16.
3. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Με τις μηχανικές μεθόδους η αιμόσταση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση
κάποιας συσκευής επί της αιμορραγούσας βλάβης, όπως συμβαίνει με τη χειρουργική
απολίνωση των αγγείων. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μηχανικές μέθοδοι στην
ΑΑΠ μη κιρσικής αιτιολογίας, είναι τα ενδοσκοπικά clips (hemoclip, triclip), Με τα clips
ως μονοθεραπεία επιτυγχάνεται αιμόσταση σε υψηλό ποσοστό ενώ μειώνονται τα
ποσοστά υποτροπής της αιμορραγίας, η ανάγκη για χειρουργείο και η θνητότητα17.
Σε αιμορραγία από κιρσούς η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η
ενδοσκοπική απολίνωση των κιρσών με ελαστικούς δακτυλίους. Είναι σχετικά απλή
στη χρήση και έχει εξίσου μεγάλη αποτελεσματικότητα με τη σκληροθεραπεία στην
επίτευξη αιμόστασης, με το πλεονέκτημα των λιγότερων ανεπιθύμητων ενεργειών12,18.
Η απολίνωση με ελαστικούς δακτυλίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε
αιμορραγία από άλλες βλάβες όπως βλάβες Dieulafoy.
4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ / ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αρκετές μετα-αναλύσεις συνέκριναν την αποτελεσματικότητα των μηχανικών,
θερμικών και μεθόδων έγχυσης στην ΑΑΠ μη κιρσικής αιτιολογίας. Σύμφωνα με αυτές
οι

μηχανικές

και

οι

θερμικές

μέθοδοι

δε

διαφέρουν

μεταξύ

τους

στην

αποτελεσματικότητα επίτευξης αρχικής αιμόστασης και στην πρόληψη της υποτροπής
της αιμορραγίας. Αντίθετα, η μονοθεραπεία με έγχυση αδρεναλίνης, αν και υπερτερεί
της φαρμακευτικής θεραπείας, υπολείπεται των μηχανικών και θερμικών μεθόδων, γι
αυτό το λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία2,6,7,8.
Ο

συνδυασμός

έγχυσης/θερμικής-μηχανικής

μεθόδου

είναι

εξίσου

αποτελεσματικός με τη μονοθεραπεία με θερμική ή μηχανική μέθοδο και υπερτερεί της
μονοθεραπείας με έγχυση8.
5. ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Μια καινούρια μέθοδος ενδοσκοπικής αιμόστασης είναι ο ψεκασμός του
αιμορραγούντος σημείου με το hemospray. Πρόκειται για αιμοστατική σκόνη που η
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επαφή της με το αίμα δημιουργεί ένα επίστρωμα που δρα ως μηχανικός φραγμός. Οι
πρώτες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ποσοστά αρχικής αιμόστασης 95% σε βλάβες
Forrest Ia και Ιb19.
Ένα νέο ενδοσκοπικό clip, το Over-The-Scope Clip (OTSC), χρησιμοποιήθηκε
αρχικά για τη σύγκλειση διατρήσεων μετά από βλεννογονεκτομές και υποβλεννογόνιες
εκτομές. Υπάρχουν λίγες αναφορές για την χρήση του σε μεγάλες αιμορραγίες με καλά
αποτελέσματα. Έχει το πλεονέκτημα ότι συνήθως αρκεί η τοποθέτηση ενός και μόνο
clip για την επίσχεση της αιμορραγίας20.
Η πιο ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος αιμόστασης είναι αναμφίβολα η
συρραφή του αιμορραγούντος αγγείου, όπως συμβαίνει στις χειρουργικές επεμβάσεις.
Συστήματα ενδοσκοπικής συρραφής έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιηθεί σε
πειραματόζωα με καλά αποτελέσματα21.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Van Leerdam ME, Vreeburg EM, Rauws EA, et al. Acute upper GI bleeding: did
anything change? Time trend analysis of incidence and outcome of acute upper GI
bleeding between1993/1994 and 2000. Am J Gastroenterol 2003; 98:1494-1499.
2. Barkun AN, Martel M, Toubouti Y, et al. Endoscopic hemostasis in peptic ulcer
bleeding for patients with high-risk lesions: a series of meta-analyses. Gastrointest
Endosc. 2009; 69:786–799.
3. Barkun

AN,

Bardou

M,

Kuipers

EJ,

et

al.

International

consensus

recommendations on the management of patients with nonvariceal upper
gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med. 2010; 152:101–113.
4. North Italian Endoscopic Club for the Study and Treatment of Esophageal Varices.
Prediction of the first variceal hemorrhage in patients with cirrhosis of the liver and
esophageal varices. N Engl J Med 1988; 319:983–989.
5. Cappell MS. Medscape. Therapeutic endoscopy for acute upper gastrointestinal
bleeding. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2010; 7:214–229.
6. Laine L, McQuaid KR. Endoscopic therapy for bleeding ulcers: an evidence-based
approach based on meta-analyses of randomized controlled trials. Clin
Gastroenterol Hepatol 2009; 7:33–47.
7. Marmo R, Rotondano G, Piscopo R, et al. Dual therapy versus monotherapy in the
endoscopic treatment of high-risk bleeding ulcers: a meta-analysis of controlled
trials. Am J Gastroenterol 2007; 102:279–289.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 76

8. Sung JJ, Tsoi KK, Lai LH, et al. Endoscopic clipping versus injection and thermocoagulation in the treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a
meta-analysis. Gut 2007; 56:1364–1373.
9. Vergara M, Calvet X, Gisbert JP. Epinephrine injection versus epinephrine injection
and a second endoscopic method in high risk bleeding ulcers. Cochrane Database
Syst Rev. 2007:CD005584.
10. de Franchis R, Primignani M. Endoscopic treatments for portal hypertension.
Semin Liver DIs 1999; 19:439-455.
11. Sarin SK, Kumar A. Sclerosants for variceal sclerotherapy: a critical appraisal. Am
J Gastroenterol 1990; 85:641-649.
12. Laine L, el-Newihi HM, Migikovsky B, et al. Endoscopic ligation compared with
sclerotherapy for the treatment of bleeding esophageal varices. Ann Intern Med
1993;119:1–7.
13. Llarch J, Bordas JM, Salmeron JM, et al. A prospective randomized trial of heater
probe thermocoagulation versus injection therapy in peptic ulcer hemorrhage.
Gastrointest Endosc 1996; 43:117–122.
14. Chau CH, Siu WT, Law BK, et al. Randomized controlled trial comparing
epinephrine injection plus heater probe coagulation versus epinephrine injection
plus argon plasma coagulation for bleeding peptic ulcers. Gastrointest Endosc
2003; 57:455–461.
15. Havanond C, Havanond P. Argon plasma coagulation therapy for acute nonvariceal

upper

gastrointestinal

bleeding.

Cochrane

Database

Syst

Rev.

2005:CD003791.
16. Nagata S, Kimura S, Ogoshi H, et al. Endoscopic hemostasis of gastric ulcer
bleeding by hemostatic forceps coagulation. Dig Endosc. 2010; 22 Suppl 1:S22–
25.
17. Lin HJ, Lo WC, Cheng YC, Perng CL. Endoscopic hemoclip versus triclip
placement in patients with high-risk peptic ulcer bleeding. Am J Gastroenterol.
2007; 102:539–543.
18. Laine L, Cook D. Endoscopic ligation compared with sclerotherapy for treatment of
esophageal variceal bleeding. A meta-analysis. Ann Intern Med 1995; 123:280–
287.
19. Sung JJ, Luo D, Wu JC, et al. Early clinical experience of the safety and
effectiveness of Hemospray in achieving hemostasis in patients with acute peptic
ulcer bleeding. Endoscopy 2011; 43:291-295.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 77

20. Kirschniak A, Subotova N, Zieker D, et al. The Over-The-Scope Clip (OTSC) for
the treatment of gastrointestinal bleeding, perforations, and fistulas. Surg Endosc
2011; 25:2901-2905.
21. Chiu PW, Hu B, Lau JY, et al. Endoscopic plication of massively bleeding peptic
ulcer by using the Eagle Claw VII device: a feasibility study in a porcine model.
Gastrointest Endosc 2006; 63:681-685.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 78

Αιμορραγία Ανωτέρου Πεπτικού. Από τα ΤΕΠ στο Τμήμα
Ο Ρόλος του Νοσηλευτή
Ελένη Βιέννα
Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜSc ,Ενδοσκοπική Μονάδα, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία αλληλογραφίας:
Τηλέφωνο:2132041638
E-mail: elenivienna@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού οφείλεται σε βλάβες στον οισοφάγο, στόμαχο και
12δάκτυλο και αποτελεί σημαντικό και συχνό αίτιο επείγουσας εισαγωγής στο
Νοσοκομείο. Παρά τη σημαντική πρόοδο στη διάγνωση αλλά και στη θεραπευτική
προσέγγιση, η θνητότητα του φαίνεται αμετάβλητη ανερχόμενη στο 5%. Οι μέλαινες
κενώσεις με ή χωρίς αιματέμεση αποτελούν τα σημεία της αιμορραγίας πεπτικού, ενώ
η ενδοσκοπική και κλινική εικόνα καθορίζουν την πρόγνωση. Η αναγνώριση και
αντιμετώπιση του ασθενούς που βρίσκεται σε κίνδυνο, με τον έλεγχο των ζωτικών
σημείων και την τοποθέτηση φλεβικής γραμμής είναι κεφαλαιώδους σημασίας
ενέργειες του νοσηλευτή. Η προετοιμασία του ασθενούς για την ενδοσκόπηση και η
εμπειρία στη χρήση των απαραίτητων υλικών για την ενδοσκοπική αιμόσταση
απαιτούν τη βάση για την επιτυχή συνεργασία ιατρού και νοσηλευτή που εξασφαλίζει
την βελτίωση των ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας ασθενών με αιμορραγία
ανωτέρου πεπτικού. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 7984, 2014.
Λέξεις κλειδιά: νοσηλευτικό προσωπικό, ενδοσκόπηση, αιμορραγία ανωτέρου
πεπτικού

SUMMARY
VIENNA E. The role of the nurse in the management of patients with upper GI
bleeding. Bleeding from the proximal gastrointestinal system may be due to lesions
localized in the oesophagus, stomach and the duodenum and is a leading cause for
emergency hospital admission. Despite significant progress in the diagnosis and
management of these conditions mortality remains stable, around 5%. Upper GI
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bleeding is manifested clinically as melaena associated or not with haematemesis.
However, the prognosis is based not only on clinical signs indicative of massive blood
loss but also, on specific endoscopic criteria. Immediate assessment of patients in
critical condition is based on vital signs and signs associated with advanced liver
diseases or systemic diseases; urgent supportive intervention consists of rapid fluid
and blood replacement which falls amongst other to the responsibility of the nursing
staff as an integral part of a multidisciplinary team of experts. Furthermore, duties of
the nursing staff in the Emergency Department and in the Endoscopy Suite are
supervision of a rapid and effective cleansing of the stomach from blood, a readily
available and fully equipped Endoscopic Suite (with endoscopic instruments,
medications, and endoscopic accessories), close monitoring of the vital signs and any
other sedation- or procedure-related adverse events during the endoscopy, during
recovery from the endoscopy, and assurance that the patients leave the Endoscopy
Suite in good condition for further treatment in the Wards. Close co-operation of the
Endoscopy Staff with the endoscopist is essential to optimize endoscopy and quality of
care for the patient in order to reduce morbidity and/or mortality of severe upper
gastrointestinal bleeding. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 79-84, 2014.
Key words: nurse, endoscopy, upper gastrointestinal bleeding

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού (ΑΑΠ) ορίζουμε κάθε κλινικά έκδηλη
αιμορραγία που προέρχεται από βλάβες στον οισοφάγο, στόμαχο και 12δακτυλο.
Είναι από τις συχνότερες επείγουσες καταστάσεις της εσωτερικής παθολογίας
καλύπτοντας το 8% των εισαγωγών περίπου στις εφημερίες των νοσοκομείων
παγκοσμίως

1-2

. Παρόλο που η επίπτωση κυμαίνεται ανάμεσα στα 47 και 116 άτομα

ανά 100.000 πληθυσμού, το ποσοστό αυτό πιθανά υποεκτιμά το πρόβλημα αφού
αυξάνει σε περιοχές με χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Παρά τη
σημαντική πρόοδο στη διάγνωση αλλά και στη θεραπευτική προσέγγιση, η θνητότητα
παραμένει στο 5% επειδή η αιμορραγία πεπτικού αφορά ολοένα και περισσότερο
ηλικιωμένους με πολλά συνοδά προβλήματα. Η ενδιάμεση ηλικία των ασθενών με
ΑΑΠ είναι 71 ετών αλλά το 44% είναι μικρότεροι των 60 ετών.
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ΑΙΤΙΑ
Οι κλινικές εκδηλώσεις της αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:
 αιματέμεση
 μέλαινες κενώσεις
 ταχυκαρδία
 υπόταση
Το πεπτικό έλκος παραμένει η συνηθέστερη αιτία ΑΑΠ και ανευρίσκεται στο
50% των ασθενών3-5. Η αιμορραγία από πεπτικό έλκος οφείλεται σε διάβρωση
αρτηρίας από το έλκος. Στο 80% των περιπτώσεων η αιμορραγία σταματάει αυτόματα,
στην πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλεται σε

κατανάλωση ασπιρίνης ή μη

στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων6. Σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις
διαγιγνώσκεται λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Από τους ασθενείς με
πεπτικό έλκος το 20% περίπου με βάση κλινικά και ενδοσκοπικά κριτήρια βρίσκεται σε
υψηλό κίνδυνο για συνέχιση της αιμορραγίας μετά την εισαγωγή και ανάπτυξη
σοβαρών επιπλοκών και θανάτου5. Αυτή η ομάδα των ασθενών χρειάζεται
ενδοσκοπική αιμόσταση προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος επαναιμορραγίας. Στα
υπόλοιπα αίτια περιλαμβάνονται το Mallory Weiss (σχάση του βλεννογόνου του
οισοφάγου), η γαστρίτιδα, η οισοφαγίτιδα και τα νεοπλάσματα του στομάχου και του
οισοφάγου.
Οι οισοφαγικοί κιρσοί μπορεί επίσης να αποτελούν αίτιο αιμορραγίας ανωτέρου
πεπτικού7. Πρόκειται για διατεταμένες φλέβες στην καρδιο-οισοφαγική συμβολή που
προβάλλουν στον αυλό του οισοφάγου και είναι ορατές κατά την ενδοσκόπηση. Όταν
η ενδοκιρσική πίεση αυξηθεί τότε γίνεται μικρή ρήξη του κιρσού και μαζική αιμορραγία.
Η κιρσορραγία είναι από τις σοβαρότερες και πιο επείγουσες καταστάσεις στην ιατρική
με ποσοστό θνητότητας που ανέρχεται στο 30-40%. Η αιμορραγία από κιρσούς είναι
συχνή σε χώρες με υψηλή επίπτωση αλκοολικής κίρρωσης, όμως μπορεί να
εκδηλωθεί σε όλες τις χρόνιες ηπατοπάθειες.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Άμεση κλινική εκτίμηση είναι απαραίτητη σε όλους τους ασθενείς με οξεία
αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού3. Εκτίμηση επίσης της βαρύτητας της αιμορραγίας
καθώς και των υποκείμενων νοσημάτων. Προσπάθεια αναζωογόνησης του ασθενούς,
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σε περιπτώσεις καταπληξίας (υπόταση, ταχυκαρδία) θα πρέπει να γίνεται άμεσα κατά
την προσέλευση του ασθενούς στα επείγοντα. Θα πρέπει να τοποθετείται άμεσα
φλεβική γραμμή, είτε περιφερικά είτε κεντρικά, προκειμένου να είναι δυνατή η
αιμοδυναμική υποστήριξη του ασθενούς.
Σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει να στέλνουμε εξετάσεις αίματος προκειμένου να
ελεγχθούν
 η αιμοσφαιρίνη
 η ουρία αίματος
 οι ηλεκτρολύτες
 η ομάδα αίματος
 διασταύρωση
 έλεγχος ηπατικής βιοχημείας
 έλεγχος πηκτικότητας αίματος

ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ
Η ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού πρέπει να γίνεται σε όλους τους
ασθενείς με αιμορραγία εντός 24ωρου από την εισαγωγή των ασθενών στο
νοσοκομείο3-4. Τα ενδοσκοπικά ευρήματα έχουν σημαντική προγνωστική αξία και
καθορίζουν ποιοί ασθενείς χρειάζονται ενδοσκοπική θεραπεία. Σε περιπτώσεις με
πεπτικό έλκος η παρουσία στιγμάτων προσφάτου ή ενεργού αιμορραγίας σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο επαναιμορραγίας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία, κατά την ενδοσκόπηση
οι ασθενείς χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τα παρακάτω ευρήματα
 ενεργός αιμορραγία (spurting)
 ενεργός αιμορραγία (oozing)
 ορατό αγγείο
 προσκολλημένος θρόμβος
 ερυθρά κηλίδα
 καθαρός πυθμένας
Στους ασθενείς με ενεργό αιμορραγία ή ορατό αγγείο απαιτείται ενδοσκοπική
αιμόσταση κατά την ενδοσκόπηση, ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες ασθενών αρκεί η
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φαρμακευτική θεραπεία, που συνίσταται στην ενδοφλέβια χορήγηση αναστολέων
αντλίας πρωτονίων 3,5.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ
Ο ρόλος της νοσηλεύτριας για την αντιμετώπιση ενός ασθενούς με αιμορραγία
ανωτέρου πεπτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός8. Αρχικά κατά την προσέλευση του
ασθενούς στα επείγοντα, η άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση του ασθενούς που
βρίσκεται σε κίνδυνο, με τον έλεγχο των ζωτικών σημείων και την τοποθέτηση
φλεβικής γραμμής είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Οι ασθενείς με σημαντική απώλεια
αίματος και εκδηλώσεις υποογκαιμίας πρέπει να αναγνωρίζονται αμέσως και να
δίνεται προτεραιότητα στην υποστήριξη τους. Σημεία υποογκαιμίας είναι σφύξεις>100
min, ΑΠ<100/70mmHg και > 2mmHg μείωση της ΑΠ από την κατακεκλιμμένη θέση
στην όρθια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τοποθέτηση 2ης κεντρικής γραμμής οφείλει να
συζητείται. Άμεση ενημέρωση της αιμοδοσίας για προετοιμασία αίματος ή και
παραγώγων του.
Η νοσηλεύτρια επίσης πρέπει να βοηθήσει το γιατρό στη λήψη του ιστορικού,
σε περίπτωση που το αίτιο της αιμορραγίας δεν είναι σαφές εξαρχής, στην καταγραφή
των συνοδών νοσημάτων του ασθενούς και των φαρμάκων που τυχόν ελάμβανε. Η
λήψη αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων και αντιπηκτικών έχει τεράστια σημασία για
την περαιτέρω αντιμετώπιση. Η νοσηλεύτρια θα πρέπει να έχει την ευθύνη για τη
χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.
Η εμπειρία με τα ενδοσκόπια και τα υλικά που χρειάζονται για την αιμόσταση
είναι το ζωτικής σημασίας έργο του νοσηλευτή κατά την ενδοσκόπηση. Οι ασθενείς
πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση ζωτικών σημείων και να
εξατομικεύεται η χορήγηση καταστολής πριν από την ενδοσκόπηση με βάση την
κλινική κατάσταση τους αλλά και τα υποκείμενα νοσήματα. Βελόνα σκληροθεραπείας
ή συσκευή Ligator για τοποθέτηση ελαστικών δακτυλίων είναι απαραίτητα για την
περίπτωση κιρσορραγίας. Σύριγγες με αιθανολαμίνη (σύνολο τουλάχιστον 18-20cc)
πρέπει να είναι διαθέσιμες για τις περιπτώσεις όπου η ποσότητα του αίματος δεν
επιτρέπει στον ενδοσκόπο να προχωρήσει σε τοποθέτηση δακτυλίων στους
οισοφαγικούς κιρσούς. Σε περίπτωση ενεργού αιμορραγίας / ορατού αγγείου απαιτεί
συνδυασμό έγχυσης διαλύματος αδρεναλίνης με θερμική ή μηχανική μέθοδο όπως τα
και ενδοσκοπικά clips ή του Argon Plasma Coagulator (APC). Τέλος ο νοσηλευτής
παρακολουθεί την πορεία ανάνηψης του ασθενούς μετά την ενδοσκόπηση και
φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά του στο θάλαμο νοσηλείας. Η αρμονική
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συνεργασία ιατρού και νοσηλευτή είναι ο βασικός παράγοντας που εξασφαλίζει την
επιτυχία στην αντιμετώπιση ασθενών με αιμορραγία πεπτικού.
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Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού. Από τα ΤΕΠ στο Τμήμα
Θεραπεία και παρακολούθηση μετά την ενδοσκόπηση.
Ενδείξεις νέας ενδοσκόπησης
Κ. Μάρκογλου
∆ιευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 6972094009
E-mail: markoc@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Oι ασθενείς με οξεία αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό και ενδοσκοπικά σημεία
υψηλού κινδύνου για υποτροπή της αιμορραγίας πρέπει να λαμβάνουν PPI’s σε
υψηλές δόσεις: εφ άπαξ 80 mg και συνεχή έγχυση σε δόση 8 mg/ώρα για 72 ώρες
μετά

την

ενδοσκοπική

παρέμβαση.

Σε

τέσσερις

τυχαιοποιημένες

μελέτες

διαπιστώθηκε μείωση του ποσοστού επαναιμορραγίας και σε ορισμένες περιπτώσεις
μείωση του απαιτούμενου αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων συγκριτικά με την
χορήγηση ανταγωνιστών των Η2 υποδοχέων ή με placebo. Επιπλέον, η χορήγηση
αναστολέων της αντλίας πρωτονίων ελαττώνει το ποσοστό επαναιμορραγίας και την
θνητότητα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, επίσης δε, φαίνεται να υπάρχει και τάση
μείωσης της επαναιμορραγίας ακόμη και σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου, χωρίς να
είναι τα αποτελέσματα στατιστικά σημαντικά. Οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου μπορούν
να

επανασιτίζονται

στο

πρώτο

εικοσιτετράωρο,

πρέπει

να

ελέγχονται

για

ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και επί παρουσίας αυτού να λαμβάνουν θεραπεία
εκρίζωσης.

Επανεξέταση

με

νέα

ενδοσκόπηση

γενικώς

δεν

συνιστάται.

Η

προγραμματισμένη νέα ενδοσκόπηση σε ασθενείς με επιτυχή ενδοσκοπική αιμόσταση
δεν φαίνεται να βελτιώνει την θνητότητα συγκριτικά με την ενδοσκόπηση σε ασθενείς
που υποτροπίασαν. Επί υποτροπής συνιστάται επανάληψη της ενδοσκοπικής
αιμόστασης. Εάν αυτή αποτύχει είναι προφανώς απαραίτητη η χειρουργική εκτίμηση.
Ασθενείς με οξεία αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό μη κιρσικής αιτιολογίας δεν
συνιστάται να λαμβάνουν οκτρεοτίδη ή σωματοστατίνη, εκτός ίσως από όσους
αιμορραγούν ανεξέλεγκτα ή σε όσους δεν βρίσκεται η εστία της αιμορραγίας λόγω
παρουσίας μεγάλης ποσότητας θρόμβων και αίματος. Οι ασθενείς με οξεία αιμορραγία
από κιρσούς οισοφάγου πρέπει να υποβάλλονται σε ενδοσκοπική απολίνωση, η
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οποία θεωρείται ασφαλέστερη και ανώτερη της ενδοσκοπικής σκληροθεραπείας. Η
απολίνωση πρέπει να επιχειρείται μετά από δύο εβδομάδες και στη συνέχεια κάθε 2-4
εβδομάδες μέχρι την εξάλειψη των κιρσών. Επί αποτυχίας της απολίνωσης κατά την
οξεία φάση επιχειρείται σκληροθεραπεία. Ασθενείς με αιμορραγία από κιρσούς θόλου
στομάχου έχουν αντιμετωπισθεί με απολίνωση ή έγχυση cyanoacrylate.

∆εν

υπάρχουν σαφή δεδομένα που να δικαιολογούν την περαιτέρω προσπάθεια εξάλειψης
των κιρσών θόλου. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 85-92,
2014.
Λέξεις κλειδιά: αιμορραγία, ανώτερο πεπτικό, στίγματα υψηλού κινδύνου, αναστολείς
αντλίας πρωτονίων, ενδοσκοπική απολίνωση κιρσών

SUMMARY
MARKOGLOU K. Upper GI bleeding: Management after endoscopy and
indications of second –look endoscopy. Patients with high risk stigmata following
endoscopic therapy should be given high-dose bolus and continuous infusion proton
pump inhibitors. Four randomized trials have shown decreased rebleeding and in
some cases reduced need for surgery compared with H2-receptor antagonists or
placebo. Moreover, the proton – pump inhibitor therapy reduces rates of rebleeding
and mortality in high risk patients and even suggested a trend toward decreased
rebleeding in patients with low-risk stigmata. Both the rational for the use of proton –
pump inhibitors and the existing data suggest that the improvement in rebleeding can
be achieved by using intravenous omeprazole or pantoprazole 80mg bolus followed by
8mg/h for 72 hours after endoscopic therapy. Patients considered at low risk for
rebleeding after endoscopy can be fed within 24 hours and should be tested for
Helicobacter pylori. If infection is present eradication therapy should be given. Routine
second look endoscopy is not recommended. Scheduled repeated endoscopy after
initial successful treatment did not improve outcomes compared with second
endoscopy performed only on recurrent hemorrhage. In case of rebleeding a second
attempt at endoscopic therapy is recommended and surgical consultation should be
sought for patients who have failed endoscopic therapy. Somatostatin and octreotide
do not improve outcomes therefore there is no need to use them in the routine
management of patients with acute nonvariceal upper GI bleeding.
In patients with current bleeding from esophageal varices, endoscopic variceal ligation
is superior to endoscopic sclerotherapy. Ligation should be performed every 2 to 4
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weeks until the varices are eradicated. Concomitant beta – blocker therapy is
recommended. Sclerotherapy is reserved for patients who fail ligation. Endoscopic
treatment for obliteration of gastric varices after an episode of hemorrhage is not
recommended, as there are not sufficient data. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 85-92, 2014.
Key words: upper GI bleeding, second-look endoscopy, PPI.s

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ
Η θεραπεία των ασθενών με αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό που έχουν
υποβληθεί σε επείγουσα ενδοσκόπηση καθορίζεται από τα ευρήματα που προέκυψαν
κατά την ενδοσκόπηση, από το εάν εξακριβώθηκε ή όχι η εστία της αιμορραγίας, εάν ο
ασθενής υποβλήθηκε σε ενδοσκοπική αιμοστατική τεχνική, εάν το αποτέλεσμα της
τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε κρίθηκε από τον ενδοσκόπο ικανοποιητικό και
προφανώς και από τα κλινικά σημεία του ασθενούς.
H ενδοφλέβια χορήγηση PPI’s σε υψηλές δόσεις στους ασθενείς με αιμορραγία
από το ανώτερο πεπτικό μη κιρσικής αιτιολογίας πριν την επείγουσα ενδοσκόπηση,
σύμφωνα με μετά – ανάλυση σημαντικών βιβλιογραφικών αναφορών της περιόδου
1992 - 2007 δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την θνητότητα ,
την επαναιμορραγία ή την απαίτηση για χειρουργική επέμβαση , συγκριτικά με την
ομάδα ελέγχου1. Στατιστικά σημαντική διαφορά, όμως, παρατηρήθηκε στην ανεύρεση
ενδοσκοπικών σημείων υψηλής επικινδυνότητας για επαναιμορραγία με συνέπεια η
στάγδην χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων πριν την επείγουσα
ενδοσκόπηση να επιφέρει μείωση των απαιτούμενων

ενδοσκοπικών τεχνικών

αιμόστασης1. Συνεπώς η ενδοφλέβια χορήγηση PPI’s σε υψηλές δόσεις σε ασθενείς
με υπόνοια οξείας αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού

μειώνει τα ποσοστά

επαναιμορραγίας. Συγκριτικά δε με τους ανταγωνιστές των Η2 υποδοχέων οι PPI’s
φαίνεται να ελαττώνουν και το ποσοστό των απαιτούμενων επεμβάσεων.
Συνιστάται η χορήγηση ενδοφλεβίως 80 mg PPI’s bolus και 8 mg/h για τις
επόμενες 72 ώρες μετά από την εφαρμογή της ενδοσκοπικής θεραπείας2.
Η συνεχής σε υψηλές δόσεις χορήγηση PPI’s για 72 ώρες σε ασθενείς με οξεία
αιμορραγία από έλκος και στίγματα υψηλού κινδύνου για επαναιμορραγία μετά την
επείγουσα γαστροσκόπηση δεν μειώνει μόνο τα ποσοστά υποτροπής της αιμορραγίας
αλλά και την θνητότητα3,4,5,6. Επιπλέον, οι ασθενείς με ενδοσκοπικά στίγματα χαμηλού
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κινδύνου φαίνεται ότι ωφελούνται, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί σαφής τάση
μείωσης της επαναιμορραγίας χωρίς να φθάνει σε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.
Οι ασθενείς με αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό πρέπει να ελέγχονται για
το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και να υποβάλλονται σε θεραπεία εκρίζωσης2.
Φαίνεται ότι η παρουσία του ελικοβακτηριδίου είναι ανεξάρτητος παράγων που ευνοεί
την υποτροπή της αιμορραγίας7. Η θεραπεία εκρίζωσης σε ασθενείς με επιπλεγμένο
έλκος βολβού που δεν συσχετίζεται με λήψη αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων μειώνει
τόσο την πιθανότητα υποτροπής του έλκους, όσο και το ποσοστό υποτροπής της
αιμορραγίας8. Τα περισσότερα διαγνωστικά test έχουν σημαντικό ποσοστό ψευδώς
αρνητικών αποτελεσμάτων στην οξεία φάση της αιμορραγίας9. Εάν το διαγνωστικό
test κατά την οξεία φάση αποβεί αρνητικό συνιστάται να γίνει επανάληψη σε δεύτερο
χρόνο. Η θεραπεία θα δοθεί από το στόμα, είτε σύντομα μετά την παύση της
αιμορραγίας, είτε κατά την περαιτέρω παρακολούθηση. Τα ανωτέρω ισχύουν και για
ασθενείς με αιμορραγούντα έλκη και ιστορικό λήψης αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων.
Σωματοστατίνη και οκτρεοτίδη δεν έχουν θέση στην θεραπεία των ασθενών με
οξεία αιμορραγία μη κιρσικής αιτιολογίας2. Θεωρείται ότι οι ενδείξεις που
υποστηρίζουν την χρήση τους στην συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι ισχυρές. ∆εδομένου
όμως ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται στην
οξεία φάση, η χορήγησή τους σε ασθενείς με σοβαρή αιμορραγία που δεν ελέγχεται, ή
σε όσους δεν ενδείκνυται το χειρουργείο ή τέλος στην ομάδα των ασθενών που θα
αντιμετωπισθούν χειρουργικά στο μικρό χρονικό διάστημα της αναμονής, ενδέχεται να
είναι ωφέλιμη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η χρήση ρινογαστρικού καθετήρα στην οξεία αιμορραγία του ανωτέρου
πεπτικού είναι αμφιλεγόμενη10,11. H αποβολή εντόνως ερυθρού αίματος από το Levin
είναι πολύ πιθανό να συσχετίζεται με βλάβες υψηλού κινδύνου για υποτροπή της
αιμορραγίας. Αντιθέτως η αποβολή καφεοειδούς περιεχομένου δεν συσχετίζεται με
στίγματα υψηλού κινδύνου. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι σε ποσοστό 15% των
αιμορραγιών αποβάλλεται από τον ρινογαστρικό καθετήρα μη αιματηρό γαστρικό
υγρό12. Η παρουσία χολοβαφούς γαστρικού υγρού «αποδεικνύει» την προσωρινή
τουλάχιστον διακοπή της αιμορραγίας. Όταν ήδη γνωρίζουμε την εστία της
αιμορραγίας και έχουμε προφανώς άποψη για το πόσο πιθανή είναι η υποτροπή της
αιμορραγίας, είναι δεδομένη η αναγκαιότητα για στενή κλινική και εργαστηριακή
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παρακολούθηση του ασθενούς. Συνεπώς στην συγκεκριμένη ομάδα των ασθενών η
τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα εκτός από την δυσανεξία που προκαλεί στον
ασθενή δεν προσφέρει κάτι σημαντικό.
H έναρξη της σίτισης των ασθενών που παρουσιάζουν στην ενδοσκόπηση
στίγματα χαμηλού κινδύνου για επαναιμορραγία επιτρέπεται στο πρώτο 24ωρο, διότι
στην συγκεκριμένη ομάδα ασθενών ο χρόνος έναρξης της σίτισης δεν επηρεάζει την
κλινική πορεία μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο13. Οι ασθενείς με μεγάλη
αιμορραγία που οφείλεται σε σύνδρομο Mallory-Weiss, ή σε έλκος με καθαρό πυθμένα
ή με θρόμβο, μπορούν να σιτισθούν, αφού προηγουμένως έχουν σταθεροποιηθεί
κλινικά, και να πάρουν εξιτήριο, αρκεί να μην υπάρχει σοβαρή συνοσηρότητα2.
Ενδείξεις νέας ενδοσκόπησης
Η εκτέλεση νέας ενδοσκόπησης δεν ενδείκνυται προφανώς σε όλους όσους
εισάγονται με αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού. Η προγραμματισμένη επαναληπτική
ενδοσκόπηση μετά από επιτυχή ενδοσκοπική αιμόσταση δεν φαίνεται να βελτιώνει την
έκβαση συγκριτικά με την επαναληπτική ενδοσκόπηση που επιχειρείται μόνο στους
ασθενείς με υποτροπή της αιμορραγίας14. Προφανώς έχει απόλυτη ένδειξη όταν στην
πρώτη ενδοσκόπηση δεν διαπιστώθηκε η εστία της αιμορραγίας λόγω παρουσίας
μεγάλης ποσότητας αίματος, ή όταν η ενδοσκοπική αιμόσταση είναι ατελής πχ λόγω
δυσχερούς θέσης της βλάβης. Συνεπώς η νέα ενδοσκόπηση μπορεί να έχει στατιστικά
σημαντικό όφελος μόνο σε εξαιρετικά επιλεγμένη ομάδα ασθενών. Συγκριτική
τυχαιοποιημένη μελέτη ασθενών με επαναιμορραγία μετά από ενδοσκοπική
αιμόσταση προβάλλει την υπεροχή της άμεσης επαναληπτικής ενδοσκοπικής
θεραπείας, η οποία μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων
χωρίς να αυξάνει την θνητότητα15.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΙΡΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.
Ασθενείς με αιμορραγούντες κιρσούς ωφελούνται περισσότερο με την
απολίνωση συγκριτικά με την εφαρμογή ενδοσκοπικής σκληροθεραπείας. Αυτό
επιβεβαιώνεται από μετα-ανάλυση16, σύμφωνα με την οποία η ενδοσκοπική
απολίνωση των κιρσών του οισοφάγου υπερέχει όσον αφορά την υποτροπή, την
ανάπτυξη στενώσεων και ελκών, τον απαιτούμενο χρόνο εξάλειψης των κιρσών και
την επιβίωση. Η συγχορήγηση β-αναστολέων φαίνεται να μειώνει το ποσοστό
επαναιμορραγίας17.
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Επανάληψη της ενδοσκόπησης συνιστάται μετά από 15 ημέρες και στη
συνέχεια κάθε 2-4 εβδομάδες μέχρι να εξαλειφθούν οι κιρσοί. Oι ασθενείς συνιστάται
να επανελέγχονται κάθε 6-12 μήνες και να υποβάλλονται σε ενδοσκοπική απολίνωση
σε περίπτωση επανεμφάνισης κιρσών οισοφάγου.
Οι αιμορραγούντες κιρσοί του θόλου του στομάχου έχουν αντιμετωπισθεί με
ενδοκιρσική χορήγηση αλκοόλης, σκληρυντικών ουσιών, cyanoacrylate ή απολίνωση
με

πτωχά

αποτελέσματα

συγκριτικά

με

την

ενδοσκοπική

θεραπεία

των

αιμορραγούντων κιρσών του οισοφάγου, με υψηλά ποσοστά υποτροπής και
θνητότητας. ∆εν υπάρχουν επαρκή και ισχυρά στοιχεία προκειμένου να δοθεί
σύσταση για επαναληπτικές ενδοσκοπήσεις με στόχο την εξάλειψη των κιρσών στον
θόλο.
Η χορήγηση cyanoacrylate συσχετίζεται με την ανάπτυξη μικροβιαιμίας.
Συνεπώς δικαιολογείται η προφυλακτική χορήγηση αντιβίωσης18.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η οξεία αιμορραγία του ανώτερου πεπτικού (ΟΑΑΠ) αποτελεί ένα συχνό κλινικό
πρόβλημα ποικίλλουσας βαρύτητας ανάλογα με την αιτία, το μέγεθος και τον ρυθμό
της απώλειας αίματος. Τα συχνότερα αίτια είναι το πεπτικό έλκος, οι κιρσοί του
οισοφάγου η διαβρωτική γαστρίτιδα/δωδεκαδακτυλίτιδα και το σύνδρομο MalloryWeiss. Σε 80%–85% των μη κιρρωτικών ασθενών με ΟΑΑΠ, που δεν, αυτή
αυτοπεριορίζεται, ενώ στους υπόλοιπους απαιτείται θεραπευτική παρέμβαση.
Ακρογωνιαίος λίθος στη διάγνωση και τη θεραπεία της ΟΑΑΠ είναι η ενδοσκόπηση.
Από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε επείγουσα ενδοσκόπηση, 20%–35% έχουν
ανάγκη ενδοσκοπικής αιμόστασης και από αυτούς 5%–10% χειρουργούνται για
συνεχιζόμενη ή υποτροπιάζουσα αιμορραγία. Το είδος της χειρουργικής επέμβασης
καθορίζεται από την αιτία και την εντόπιση της εστίας της αιμορραγίας και την γενική
κατάσταση του ασθενούς. Πρωταρχικός στόχος είναι ο έλεγχος της αιμορραγίας και
δευτερευόντως, αν το επιτρέπει η γενική κατάσταση του ασθενή, η οριστική
αντιμετώπιση της νόσου που την προκάλεσε. Αιμορραγούν δωδεκαδακτυλικό έλκος
αντιμετωπίζεται με απολίνωση των αιμορραγούντων αγγείων, συρραφή του έλκους,
στελεχιαία βαγοτομή και πυλωροπλαστική, ή με στελεχιαία βαγοτομή, αντρεκτομή
κατά την οποία αφαιρείται το έλκος και γαστρεντεροαναστόμωση (ΓΕΑ) ή
γαστροδωδεκαδακτυλοστομία. Τα γαστρικά έλκη απαιτούν μερική γαστρεκτομή, λόγω
της πιθανότητας κακοήθειας ή σφηνοειδή εκτομή του έλκους, στελεχιαία βαγοτομή και
πυλωροπλαστική. Η μετεγχειρητική θνητότητα, παρά την όποια σημειωθείσα πρόοδο,
παραμένει υψηλή ξεπερνώντας ακόμα και το 10%. Αυτό αποδίδεται στην μεγαλύτερη
ηλικία των ασθενών και στις σοβαρές συμπαρομαρτούσες νόσους. Άλλα σπανιότερα
αίτια αιμορραγίας απαιτούν πιο εξειδικευμένες επεμβάσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια
έχει περιορισθεί σημαντικά ο ρόλος του χειρουργού στην αντιμετώπιση της
σχετιζόμενης με την πυλαία υπέρταση αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 93-109, 2014.
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SUMMARY
ILIOPOULOS E.: Acute upper gastrointestinal hemorrhage. Surgical therapy: to
whom and when. Acute upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is a common clinical
problem with diverse manifestations, depending on the cause, magnitude and whether
bleeding is trivial or massive. The most common causes are peptic ulcer disease,
esophageal varices, erosive gastritis/duodenitis and Mallory-Weiss syndrome. In 80%85% of patients with non-variceal bleeding this is self-limited, while the rest of the
patients require a therapeutic intervention. Endoscopy is the cornerstone of UGIB
diagnosis and management. About 20%-35% of patients undergoing urgent
endoscopy, require endoscopic hemostasis and 5%-10% of these, need an operative
intervention due to ongoing or recurrent bleeding. The operative strategy is
determined by the cause and location of bleeding as well as the patient’s general
condition. The primary goal is the control of bleeding and secondary, if it is allowed by
the patient’s general condition, the definite management of the underlying disease.
Duodenal ulcer hemorrhage is treated by ligation of the bleeding vessels, ulcer
sewing, truncal vagotomy and pyloroplasty or by truncal vagotomy, antrectomy
(including the ulcer) and gastrojejunostomy or gastroduodenostomy. Because of high
incidence of malignancy, gastric ulcers require partial gastrectomy, or excision, truncal
vagotomy and pyloroplasty. Postoperative mortality remains high, exceeding 10%.
This is because patients are older, with serious co-morbid illnesses, and are unable to
withstand surgery after major blood loss and hypotension. Other rare causes of
bleeding require more specialized operations, while the recent years, the role of
surgery in the management of bleeding related to portal hypertension has been
significantly limited. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 93-109, 2014.
Key words: upper gastrointestinal bleeding, gastric/duodenal ulcer, surgical treatment
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οξεία αιμορραγία του ανώτερου πεπτικού (ΟΑΑΠ) αποτελεί ένα συχνό κλινικό
πρόβλημα. Η ετήσια επίπτωση της ανέρχεται σε 50–150 περιπτώσεις ανά 100000
ενήλικες. Η εστία της μπορεί να εντοπίζεται οπουδήποτε κεντρικά του συνδέσμου του
Treitz, περιλαμβανομένων του παγκρέατος, του ήπατος, και των χοληφόρων.
Εκδηλώνεται με ποικίλης βαρύτητας κλινική εικόνα, ανάλογα με την αιτία και της
εντόπισης της στο πεπτικό σύστημα, τον όγκο και τον ρυθμό της απώλειας αίματος,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 94

την ηλικία του ασθενούς και των συμπαρομαρτούντων νοσημάτων. Αιτιολογικά, λόγω
των διαφορών στη θεραπεία και την πρόγνωση διακρίνεται σε α) επιπλοκή της
πυλαίας υπέρτασης, που ευθύνεται για το 20% των περιπτώσεων και β) μη
σχετιζόμενη με πυλαία υπέρταση, που αφορά το 80% των ασθενών. Τα συχνότερα
αίτια της είναι το πεπτικό έλκος, οι κιρσοί του οισοφάγου και η διαβρωτική
γαστρίτιδα/δωδεκαδακτυλίτιδα (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Αιτιολογία της οξείας αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού (ΟΑΑΠ)
Αιτία ΟΑΑΠ

Συχνότητα (%)

Πεπτικό έλκος*

62%

Οξεία διαβρωτική γαστρίτιδα ή δωδεκαδακτυλίτιδα

8%

Κιρσοί οισοφάγου ή στομάχου

6%

Οισοφαγίτιδα, αγγειοδυσπλασίες, βλάβη Dieulafoy,
αορτοεντερικό συρίγγιο

10%

Σχάση Mallory-Weiss

4%

Καρκίνος οισοφάγου ή στομάχου

2%

Μη ανιχνεύσιμα αιτία

8%

ΟΑΑΠ: Αιμορραγία Ανώτερου Πεπτικού, * Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος
Η θεραπεία της ΟΑΑΠ αποσκοπεί στη
α) επίσχεση της αιμορραγίας
β) πρόληψη ενδεχόμενης υποτροπής
γ) θεραπεία της βασικής νόσου
Ακρογωνιαίο λίθο στη διάγνωση και θεραπεία της ΟΑΑΠ αποτελεί η
ενδοσκόπηση. Στο 80%–85% των ασθενών με μη σχετιζόμενη με πυλαία υπέρταση
ΟΑΑΠ, αυτή αυτοπεριορίζεται, ενώ στους υπόλοιπους απαιτείται θεραπευτική
παρέμβαση. Από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε επείγουσα ενδοσκόπηση, για
μη σχετιζόμενη με πυλαία υπέρταση ΟΑΑΠ, 20%–35% έχουν ανάγκη ενδοσκοπικής
αιμόστασης. Περίπου 10% αυτών συνεχίζουν να αιμορραγούν παρά την ενδοσκοπική
θεραπεία και σε 10%–20% η αιμορραγία υποτροπιάζει 24–72 ώρες μετά από αρχικά
επιτυχή ενδοσκοπική αιμόσταση. Τελικά από τους υποβαλλόμενους σε ενδοσκοπική
θεραπεία, 5%–10%, που αντιπροσωπεύουν 2%–3% του συνόλου των ασθενών που
εισάγονται για ανεξάρτητη της πυλαίας υπέρτασης ΟΑΑΠ

χειρουργούνται για

συνεχιζόμενη ή υποτροπιάζουσα αιμορραγία.
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Πρόσφατα προστέθηκε στη θεραπεία της ανθεκτικής στην ενδοσκοπική
αιμόσταση ΟΑΑΠ ο εμβολισμός των αιμορραγούντων αγγείων. Η μέθοδος έχει τις ίδιες
ενδείξεις με τη χειρουργική θεραπεία και εφαρμόζεται ως εναλλακτική της χειρουργικής
αιμόστασης σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Τα αρχικά αποτελέσματα της
κρίνονται ικανοποιητικά.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Οι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ασθενείς επιλέγονται με κριτήρια


την εξέλιξη της κλινικής εικόνας



τα ευρήματα της ενδοσκόπησης



τις δυνατότητες του νοσοκομείου που νοσηλεύονται



τις θρησκευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές πεποιθήσεις του ασθενούς
Σημαντικός είναι ο διαχωρισμός των ασθενών με ΟΑΑΠ σε ασθενείς υψηλού

και χαμηλού κινδύνου, ώστε οι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο να τίθενται σε στενή
παρακολούθηση, προτιμότερο σε εξειδικευμένη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
(ΜΑΦ). Οι παράγοντες υψηλού κινδύνου για αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα
αναγράφονται στον Πίνακα 2. Οι κλινικοί παράγοντες κινδύνου πρέπει να
αναζητούνται και αξιολογούνται κατά την αρχική εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και την ανάνηψη – σταθεροποίηση του ώστε να
κινηθεί ταχύτερα η διαδικασία της ενδοσκοπικής διερεύνησης και θεραπευτικής
αντιμετώπισης.
Η ενδοσκόπηση αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση των ασθενών με ΟΑΑΠ για
τους ακόλουθους σημαντικούς λόγους:
1. καθορίζει την αιτία της αιμορραγίας και εντοπίζει ανατομικά την θέση της στο
90%–95% των ασθενών
2. επιτρέπει τη διενέργεια θεραπευτικών παρεμβάσεων
3. καθορίζει τον κίνδυνο υποτροπής της αιμορραγίας, ειδικά για το πεπτικό έλκος
4. ακόμη και επί αποτυχίας της ενδοσκοπικής αιμόστασης παρέχει χρόνο για
καλύτερη προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς.
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Πίνακας 2.

Παράγοντες κινδύνου αυξημένης νοσηρότητας και θνητότητας

ασθενών με ΟΑΑΠ
Ηλικία

> 60 έτη

Συμπαρομαρτούσες παθήσεις

Νεφρική ανεπάρκεια
Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια
Καρδιακή νόσος
Ηπατική νόσος

Μέγεθος απώλειας αίματος

Σφύξεις >100/λεπτό
ΣΑΠ
<100mmHg
Ανάγκη μετάγγισης

Εμμένουσα ή υποτροπιάζουσα αιμορραγία
Εκδήλωση αιμορραγίας κατά τη διάρκεια νοσηλείας για άλλη πάθηση
Ένδειξη χειρουργικής επέμβασης
Οι απόλυτες ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης αναγράφονται στον Πίνακα 3.
Όλες εστιάζουν στη βαρύτητα της αιμορραγίας, η οποία θέτει αφ’ εαυτής σε άμεσο
κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Αντίθετα, οι σχετικές ενδείξεις, που φαίνονται στον
Πίνακα 4, δεν απειλούν άμεσα την ζωή του ασθενούς, αλλά καθιστούν δυνητικά
θανατηφόρο και συνεπώς υποψήφια για χειρουργική αντιμετώπιση μια μικρότερης
βαρύτητας αιμορραγία. ∆εδομένου ότι η μετεγχειρητική θνητότητα είναι ιδιαίτερα
υψηλή, η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με ΟΑΑΠ πρέπει να
λαμβάνεται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό όταν συνεκτιμώνται μόνο οι σχετικές ενδείξεις
χειρουργικής θεραπείας.
Αν και σε πρώτη ανάγνωση, φαίνεται εύκολη η επιλογή των υποψήφιων για
χειρουργική επέμβαση ασθενών, ο χειρουργός καλείται να απαντήσει, σε τρία
διαχρονικά και δυσεπίλυτα ερωτήματα:


Ποιος ασθενής πρέπει να χειρουργηθεί



Ποιος ο κατάλληλος χρόνος για την πραγματοποίηση της επέμβασης



Ποια η ενδεδειγμένη επέμβαση και ποιες οι εναλλακτικές επεμβάσεις

Ποιος ασθενής πρέπει να χειρουργηθεί
Σύμφωνα με τις απόλυτες ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας των ασθενών με
ΟΑΑΠ, σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλονται εκείνοι οι ασθενείς των οποίων η ζωή
κινδυνεύει από την αιμορραγία αυτή καθ’ εαυτή. Συνεπώς ασθενείς με αιμοδυναμική
αστάθεια παρά την επιθετική ανάνηψη ή με συνεχιζόμενη αιμορραγία μετά από
αποτυχία της ενδοσκοπικής αιμόστασης οδηγούνται στο χειρουργείο.
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παραμένει αν η αποτυχία της ενδοσκοπικής αιμόστασης, μετά από μία προσπάθεια
και μόνο με έγχυση αδρεναλίνης αρκεί για να οδηγηθεί ασθενής υψηλού χειρουργικού
κινδύνου στο χειρουργείο, δεδομένου α) ότι η ενδοσκοπική αιμόσταση μόνο με την
έγχυση αδρεναλίνης μειονεκτεί έναντι της αιμόστασης με θερμική ή μηχανική μέθοδο
αλλά και του συνδυασμού μηχανικής ή θερμικής μεθόδου και έγχυσης αδρεναλίνης και
β) της υψηλής θνητότητας της επείγουσας χειρουργικής επέμβασης.
Πίνακας 3. Απόλυτες ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας ασθενών με ΟΑΑΠ


Αιμοδυναμική αστάθεια παρά την επιθετική ανάνηψη και τη χορήγηση 6
μονάδων ΣΕ* σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας ή 8 – 10 μονάδων ΣΕ στους
νεότερους



Επιμένουσα αιμορραγία μετά από αποτυχία της ενδοσκοπικής αιμόστασης^



Υποτροπή της αιμορραγίας μετά από αρχικά επιτυχή αιμόσταση και
σταθεροποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενούς. Συνιστώνται
δύο προσπάθειες ενδοσκοπικής αιμόστασης και επί υποτροπής μετά την 2η
προσπάθεια



Υποτροπή της αιμορραγίας, μετά από την αρχική επιτυχή ενδοσκοπική
αιμόσταση, η οποία καταλήγει σε ολιγαιμική καταπληξία έστω και αν έχει
προηγηθεί μόνο μία προσπάθεια ενδοσκοπικής αιμόστασης



Συνεχιζόμενη ελεγχόμενη αλλά σταθερή απώλεια αίματος που απαιτεί
μετάγγιση 3 μονάδων ΣΕ ημερησίως

* ΣΕ Συμπυκνωμένα ερυθρά

^ μετά την 1η προσπάθεια

Η υποτροπή της αιμορραγίας μετά από δύο αρχικά επιτυχείς προσπάθειες
ενδοσκοπικής αιμόστασης – 2η υποτροπή – αποτελεί απόλυτη ένδειξη χειρουργικής
θεραπείας, ιδίως αν έχουν εφαρμοσθεί μέτρα πρόληψης, όπως η συνεχής στάγδην
έγχυση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων για 72 ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 2η
προσπάθεια ενδοσκοπικής αιμόστασης επιτυγχάνει επίσχεση της αιμορραγίας στο
75% των ασθενών, συνεπώς η πραγματοποίηση της επιβάλλεται ειδικά σε ασθενείς
υψηλού χειρουργικού κινδύνου.
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Πίνακας 4. Σχετικές ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας ασθενών με ΟΑΑΠ


Σπάνια ομάδα αίματος ή αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε αίμα



∆ύσκολη διασταύρωση αίματος



Καταπληξία κατά την εισαγωγή



Μεγάλη ηλικία



Άρνηση μετάγγισης



Σοβαρές συμπαρομαρτούσες νόσοι



Χρόνιο έλκος στομάχου λόγω της πιθανότητας κακοήθειας (10%)

Ποιος ο κατάλληλος χρόνος για την πραγματοποίηση της επέμβασης
Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου για την πραγματοποίηση της χειρουργικής
επέμβασης καθορίζεται από την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς, και την
συνολική κατάσταση της υγείας του, πχ ηλικία, συμπαρομαρτούσες νόσοι.
Ασθενείς σε αιμοδυναμική αστάθεια ή καταπληξία, παρά την επιθετική
ανάνηψη, οδηγούνται άμεσα στο χειρουργείο. Σε σοβαρή αιμοδυναμική αστάθεια,
στόχος της προεγχειρητικής αντιμετώπισης είναι η επίτευξη της “επιτρεπτής
υπότασης’’ (permissive hypotension), κατά την οποία υπάρχει η μικρότερη δυνατή
απώλεια αίματος με τη μικρότερη επιβάρυνση της άρδευσης της περιφέρειας και της
αιμάτωσης των νεφρών. Η κατάσταση “επιτρεπτής υπότασης’’ διατηρείται μέχρι τον
κατ’ αρχή έλεγχο της αιμορραγίας στο χειροουργείο.
Η μεγάλης ηλικίας ασθενείς, με σοβαρά συμπαρομαρτούντα νοσήματα,
συνιστάται να χειρουργούνται στην καλύτερη δυνατή αιμοδυναμική κατάσταση. Το ίδιο
ισχύει και για εκείνους που χειρουργούνται για συνεχιζόμενη, αλλά μη προκαλούσα
αιμοδυναμική επιβάρυνση αιμορραγία, ή για 2η υποτροπή της αιμορραγίας. Στους
ασθενείς της τρίτης ηλικίας, που αποτελούν την πλειονότητα των υποβαλλομένων σε
χειρουργική επέμβαση για μη σχετιζόμενη με πυλαία υπέρταση ΟΑΑΠ, συνιστάται η
επιτάχυνση της διαγνωστικής προσπέλασης και της θεραπευτικής προσέγγισης, ώστε
αν κριθεί αναγκαία η χειρουργική αντιμετώπιση, αυτή να πραγματοποιείται σχετικά
πρώιμα πριν εξαντληθούν οι εφεδρείες του ασθενή. Αν η αιμορραγία οφείλεται σε
πεπτικό έλκος πρέπει να αξιολογούνται συν τοις άλλοις και τα ευρήματα της
ενδοσκόπησης τόσο ως προς τα στίγματα πρόσφατης αιμορραγίας σύμφωνα με την
κατά Forrest ταξινόμηση (Πίνακας 5), όσο και ως προς τα ανατομικά χαρακτηριστικά
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του έλκους. Έλκη με υψηλό κινδύνου επαναιμορραγίας θεωρούνται τα μεγάλης
διαμέτρου (>2cm), τα εντοπιζόμενα στο οπίσθιο τοίχωμα του δωδεκαδακτύλου και τα
χρόνια γαστρικά έλκη.
Πίνακας 5. Ταξινόμηση των πεπτικών ελκών κατά Forrest 21
Επαναιμορραγία
(%)

Θνητότητα
(%)

Ενεργός αρτηριακή αιμορραγία
(spurting)

55

11

Ib

Ενεργός διϊδρώσα αιμορραγία (oozing)

55

11

IIa

Ορατό αγγείο

43

11

IIb

Προσκολλημένος θρόμβος

22

7

IIc

Ερυθρό στίγμα

10

3

III

Έλκος με καθαρό πυθμένα

5

2

Τύπος

Περιγραφή

Ia

Ποια η ενδεδειγμένη επέμβαση και ποιες οι εναλλακτικές επεμβάσεις
Η χειρουργική θεραπεία έχει τρεις στόχους
1. έλεγχο της αιμορραγίας
2. πρόληψη της υποτροπής
3. θεραπεία της βασικής νόσου, πχ πεπτικό έλκος
Η εγχειρητική τακτική και η χειρουργική επέμβαση επιλέγονται με τα ακόλουθα
κριτήρια
 αιτία της αιμορραγίας
 εντόπιση της αιμορραγίας
 γενική κατάσταση υγείας
 αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς
 εμπειρία του χειρουργού
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ακολουθεί συνοπτική ανάπτυξη των χειρουργικών επεμβάσεων κατά αιτία
αιμορραγίας.
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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Αιμορραγούν δωδεκαδακτυλικό έλκος
Χειρουργικής θεραπείας χρήζουν τα έλκη του οπισθίου τοιχώματος. Στην
εξαιρετικά σπάνια περίπτωση αιμορραγούντος έλκους του πρόσθιου τοιχώματος αρκεί
η συρραφή του έλκους, εκτός αν πρόκειται για χρόνιο έλκος, ανθεκτικό στη
φαρμακευτική αγωγή. Στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται το ίδιο το έλκος και όχι
μόνο

η

επιπλοκή,

με

στελεχιαία

βαγοτομή

και

πυλωροπλαστική

ή

γαστρεντεροαναστόμωση (ΓΕΑ). Σε σπάνιες περιπτώσεις απαιτείται η εκτέλεση
στελεχιαίας βαγοτομής, αντρεκτομής και αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού
σωλήνα με ΓΕΑ κατά Billroth II ή προτιμότερο με γαστροδωδεκαδακτυλοστομία κατά
Billroth I, η οποία είναι η επέμβαση με το χαμηλότερο ποσοστό υποτροπής για έλκος
δωδεκαδακτύλου (Εικόνα 1). Σε έλκη του οπισθίου τοιχώματος, η αιμορραγία είναι
δυνατόν να οφείλεται σε διάβρωση της γαστροδωδεκαδακτυλικής αρτηρίας (Γ∆Α) ή
της παγκρεατοδωδεκαδακτυλικής (Π∆Α) αρτηρίας ή των παγκρεατικών κλάδων. Η
επέμβαση περιλαμβάνει τοποθέτηση ραφής U κάτωθεν του έλκους για τον έλεγχο των
παγκρεατικών αγγειακών κλάδων, συρραφή της Γ∆Α και της Π∆Α κεντρικά και
περιφερικά του έλκους, στελεχιαία βαγοτομή και πυλωροπλαστική ή ΓΕΑ. Σε ασθενείς
με ιστορικό ανθεκτικού στη συντηρητική θεραπεία έλκους, ή σε ασθενείς υπό
αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή επέμβαση εκλογής θεωρείται η αντρεκτομή με
στελεχιαία βαγοτομή και αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού κατά Billroth I ή
Billroth II. Μείζον πρόβλημα μπορεί να αποδειχθεί η διαχείριση του δωδεκαδακτυλικού
κολοβώματος, το οποίο είναι δυνατόν να μην μπορεί να συγκλεισθεί ή να αναστομωθεί
με ασφάλεια.
παρελθόν,

Φαίνεται ότι από τις πολλές τεχνικές που αναπτύχθηκαν κατά το
πλέον

πρόσφορη

διαχρονικά

αποδείχθηκε

η

κατευθυνόμενη

δωδεκαδακτυλοστομία.

Billroth I

Billroth II

Εικόνα 1. Στελεχιαία βαγοτομή, αντρεκτομή και αποκατάσταση κατά Billroth I
και ΙΙ
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Αιμορραγούν γαστρικό έλκος
∆ιακρίνονται πέντε τύποι γαστρικών ελκών (Εικόνα 2).

Τύπος Ι
Ελάσσονος
τόξου

Τύπος ΙΙ
Γαστρικό και
δωδεκαδακτυλικό
έλκος

Τύπος ΙΙΙ
Προπυλωρικό έλκος

Τύπος ΙV
καρδιοοισοφαγικής
συμβολής
Τύπος V
Φαρμακευτικής
αιτιολογίας
Εικόνα 2. Κατά Johnson ανατομική ταξινόμηση των γαστρικών ελκών
Κατά την χειρουργική αντιμετώπιση αιμορραγούντος γαστρικού έλκους
λαμβάνονται υπόψη τρεις παράμετροι:


η πιθανότητα κακοήθειας που ανέρχεται σε 10% και κυρίως αφορά έλκη της
γωνίας του ελάσσονος τόξου (τύπος Ι)



το υψηλό ποσοστό υποτροπής της αιμορραγίας επί απλής συρραφής ή μόνο
εκτομής του έλκους



η εντόπιση του έλκους ψηλά στο έλασσον τόξο, εγγύς της καρδιοοισοφαγικής
συμβολής (ΚΟΣ) παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες στην αντιμετώπιση του (τύπος
ΙV).
Η απλή συρραφή και η απλή εκτομή του έλκους εμφανίζουν ποσοστά

υποτροπής της αιμορραγίας 30% και 20% αντίστοιχα. Έλκη της γωνίας του ελάσσονος
τόξου, λόγω της πιθανότητας ύπαρξης κακοήθειας αντιμετωπίζονται με ευρεία
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περιφερική γαστρεκτομή με ή χωρίς στελεχιαία βαγοτομή και αποκατάσταση της
συνέχειας του πεπτικού κατά Billroth I ή Billroth II. Τα προπυλωρικά και τα διπλά έλκη
(στομάχου/δωδεκαδακτύλου) αντιμετωπίζονται ως δωδεκαδακτυλικά

με στελεχιαία

βαγοτομή αντρεκτομή και γαστροδωδεκαδακτυλοστομία κατά Billroth I ή ΓΕΑ κατά
Billroth II. Ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες παρουσιάζει η αντιμετώπιση του εγγύς της
ΚΟΣ έλκους. Η επείγουσα ολική και η σχεδόν ολική γαστρεκτομή επί αιμορραγίας
έχουν ιδιαίτερα υψηλή μετεγχειρητική θνητότητα. Εναλλακτικά για έλκη που απέχουν 2
– 5 cm από την ΚΟΣ μπορεί να διενεργηθεί περιφερική γαστρεκτομή με κατακόρυφη
επέκταση της εκτομής κατά μήκος του ελάσσονος τόξου ώστε να συμπεριλάβει το
έλκος και αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού κατά Billroth I (επέμβαση
Pauchet/Shoemaker, Εικόνα 3). Έλκη πλησιέστερα στην ΚΟΣ, αντιμετωπίζονται με
υψηλή γαστρεκτομή, επέκταση της εκτομής κατά μήκος του ελάσσονος τόξου δίκην
γλώσσας ώστε να συμπεριλάβει το έλκος (tongue-shaped resection) και ΓΕΑ κατά
Roux-en-Y (επέμβαση Csende’s, Εικόνα 3). Επίσης μπορεί να εκτελεσθεί συρραφή
του έλκους και περιφερική γαστρεκτομή (επέμβαση Kelling-Madlener, Εικόνα 3) ή
συρραφή ή σφηνοειδής εκτομή του έλκους, στελεχιαία βαγοτομή και πυλωροπλαστική,
η οποία έχει υψηλό ποσοστό υποτροπής. Λόγω της πιθανής κακοήθειας απαιτείται
πάντοτε βιοψία του γαστρικού έλκους.
Αιμορραγία από σχισμές Mallory Weiss
Στο σύνδρομο Mallory-Weiss, η σχισμή του βλεννογόνου είναι στο 90% των
ασθενών μονήρης και εντοπίζεται κατά 75% στη ΚΟΣ στο έλασσον τόξο. Η αιμορραγία
αυτοπεριορίζεται πριν την ενδοσκόπηση στο 50-80% των ασθενών. Πριν την
ανάπτυξη των ενδοσκοπικών τεχνικών αιμόστασης, απαιτείτο χειρουργική παρέμβαση
στο 50% των ασθενών. Η ενδοσκοπική αιμόσταση είναι επιτυχής σε όλους σχεδόν
τους ασθενείς. Εάν απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση, τότε διενεργείται υψηλή
γαστροτομή και συρραφή της αιμορραγούσας σχισμής. Η υποτροπή της αιμορραγίας
είναι εξαιρετικά σπάνια.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 103

Α

Β

Γ

Εικόνα 3. Επεμβάσεις για γαστρικό έλκος τύπου IV.
Α. Επέμβαση Pauchet, Β. Επέμβαση Kelling-Madlener, Γ. Επέμβαση Csendes
Αιμορραγική γαστρίτιδα από Stress (stress gastritis)
Χαρακτηρίζεται από πολλαπλές επιφανειακές διαβρώσεις του στομάχου που
ξεκινούν από το θόλο και μπορεί και μπορεί να καταλάβουν ολόκληρο το όργανο.
Συχνότερα εντοπίζονται στο σώμα. Εκδηλώνονται σε ασθενείς της ΜΕΘ, σε
εγκαυματίες (Curling’s ulcers), σε τραυματίες με βαριά ΚΕΚ (Cushing’s ulcers) και
προσομοιάζουν με τις διαβρώσεις από τη χρήση ΜΣΑΦ. Η έγκαιρη έναρξη
γαστροπροστασίας συνήθως επιτυγχάνει τον έλεγχο της αιμορραγίας. Στις σπάνιες
περιπτώσεις που η θεραπεία αυτή αποτυγχάνει προτείνεται η χορήγηση οκτρεοτίδης ή
βασοπρεσσίνης μέσω της αριστερής γαστρικής αρτηρίας, ενδοσκοπική θεραπεία ή και
εμβολισμός. Η χειρουργική αποτελεί την τελευταία θεραπευτική επιλογή. ∆ιενεργείται
βαγοτομή και πυλωροπλαστική με συρραφή της εστίας αιμορραγίας. Εάν πρόκειται για
πολλαπλές εστίες, τότε απαιτείται υφολική ή ολική γαστρεκτομή με θνητότητα 60%.
Αιμορραγία από αλλοιώσεις Dieylafoy
Πρόκειται για αιμορραγία από εξέλκωση και διάβρωση ασυνήθιστα μεγάλων
υποβλεννογόνιων αγγείων (d=1–3mm). Συνήθως εντοπίζονται στο έλασσον τόξο σε
απόσταση 6cm από την ΚΟΣ. Θεραπεία εκλογής είναι η ενδοσκοπική αιμόσταση και
επί αποτυχίας ο αγγειογραφικός εμβολισμός. Αν τα παραπάνω αποτύχουν, απαιτείται
χειρουργική επέμβαση. Λόγω των δυσκολιών στην διεγχειρητική αναγνώριση των
βλαβών αυτών, συνιστάται προεγχειρητική ενδοσκοπική σήμανση της βλάβης με
χρωστική

(tattooing).

Αν

εντοπισθεί

η

βλάβη

διενεργείται

συρραφή

του

αιμορραγούντος αγγείου. Επί μη εντόπισης εκτελείται υφολική γαστερκτομή.
Αιμορραγία από αγγειακές εκτασίες του άντρου
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Χαρακτηρίζεται από άθροιση διατεταμένων φλεβιδίων στο άντρο που δίνουν
την εικόνα καρπουζιού (Watermelon stomach). Η οξεία αιμορραγία είναι σπάνια και οι
περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται με εικόνα σιδηροπενικής ανιμίας λόγω της
χρόνιας απώλειας αίματος. Η αντιμετώπιση εκλογης είναι η ενδοσκοπική αιμόσταση.
Στους ασθενείς που η μέθοδος αυτή αποτυγχάνει θα πρέπει να πραγματοποιείται
αντρεκτομή.
Αιμορραγία λόγω κακοήθειας
Οι όγκοι του στομάχου μπορεί να παρουσιάσουν κεντρική νέκρωση, εξέλκωση
και αιμορραγία. Η σοβαρή αιμορραγία είναι ευτυχώς σπάνια. Η χειρουργική επέμβαση
είναι αναγκαία και η εκτομή ανάλογα με την εντόπιση.
Αιμορραγία από αορτοεντερικό συρίγγιο
Τα πρωτοπαθή αορτοεντερικά συρίγγια είναι σπάνια. Τα δευτεροπαθή
δημιουργούνται μετά από χειρουργική αποκατάσταση ανευρύσματος της κοιλιακής
αορτής, ως αποτέλεσμα φλεγμονής ή λοίμωξης της αορτής. Επιπλέκουν περίπου 1%
των περιπτώσεων τοποθέτησης αορτικού μοσχεύματος. Ο μέσος χρόνος από την
τοποθέτηση του μοσχεύματος μέχρι την εμφάνιση του συριγγίου είναι περίπου 3
χρόνια. Τυπικά οι ασθενείς με αιμορραγία λόγω αορτοεντερικού συριγγίου εμφανίζουν
ένα

πρώτο

“προειδοποιητικό”

επεισόδιο

αιμορραγίας

το

οποίο

είναι

αυτοπεριοριζόμενο. Αυτό προμηνύει την επερχόμενη μαζική και συνήθως θανατηφόρο
αιμορραγία. Σε ασθενή με αορτικό μόσχευμα η εντόπιση της εστίας της αιμορραγίας
στην 3η ή 4η μοίρα του 12δακτύλου, κατά την οισοφαγογαστροσκόπηση, θα πρέπει να
θεωρηθεί διαγνωστική. Επί αμφιβολίας εκτελείται επείγουσα αξονική αορτογραφία. Η
επέμβαση περιλαμβάνει απολίνωση της αορτής κεντρικά του μοσχέυματος, αφαίρεση
αυτού, δημιουργία εξωανατομικής μασχαλομηριαίας παράκαμψης και συρραφή της
βλάβης του δωδεκαδακτύλου. Η επέμβαση είναι περίπλοκη με εξαιρετικά υψηλή
θνητότητα.25
Αιμοχολία
Αιμοχολία είναι η αιμορραγία εντός του χοληφόρου δέντρου. Οφείλεται σε
τραύμα, πρόσφατο καθετηριασμό του χοληφόρου δένδρου ή νεόπλασμα του ήπατος.
Η διάγνωσή της είναι δύσκολη. Αιμορραγία άνω πεπτικού, άλγος δεξιού υποχονδρίου
και ίκτερος θα πρέπει να εγείρουν την υποψία. Η ενδοσκόπηση μπορεί να αναδείξει
παρουσία αίματος στο φύμα του Vater. Η αγγειογραφία είναι η εξέταση εκλογής, διότι
αφενός θέτει τη διάγνωση και αφετέρου επιτρέπει τον εμβολισμό του αιμορραγούντος
αγγείου.
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Παγκρεατορραγία (Hemosuccus pancreaticus)
Σπάνια αιτία ΟΑΑΠ είναι η αιμορραγία στον παγκρεατικό πόρο. Προκαλείται
συνήθως από διάβρωση της σπληνικής αρτηρίας από το υγρό παγκρεατικής
ψευδοκύστης. Τα κλινικά ευρήματα περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος και αιματοχεσία. Η
αγγειογραφία θεωρείται διαγνωστική και ο εμβολισμός είναι συνήθως επιτυχής. Σε
περίπτωση αποτυχίας, περιφερική παγκρεατεκτομή και σπληνεκτομή είναι η
επέμβαση εκλογής.
Ιατρογενής αιμορραγία
Παρατηρείται συνήθως μετά από διαδερμικές διηπατικές επεμβάσεις ή μετά
από ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή την οποία επιπλέκει στο 2% των περιπτώσεων. Η
αιμορραγία είναι συνήθως ήπια και αυτοπεριοριζόμενη. Μπορεί να εμφανιστεί όψιμα
μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Η έγχυση στην περιοχή επινεφρίνης έχει καλά
αποτελέσματα. Χειρουργική επέμβαση απαιτείται σπάνια. Η διενέργεια ενδοσκοπικής
γαστροστομίας επιπλέκεται σε περίπου 3% των περιπτώσεων από αιμορραγία, η
οποία μπορεί να ελεγχθεί ενδοσκοπικά.
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Είναι

συνήθως

αποτέλεσμα

αιμορραγίας

από

κιρσούς.

Πιο

συχνά

ανευρίσκονται στον κατώτερο οισοφάγο και μπορεί να έχουν μέγεθος έως και 1-2cm.
Κιρσοί μπορεί επίσης να αναπτυχθούν στο στομάχι και στο ορθό. Γαστροοισοφαγικοί
κιρσοί αναπτύσσονται περίπου στο 30% των ασθενών με κίρρωση και πυλαία
υπέρταση και 30% αυτών θα εμφανίσει αιμορραγία. Η αιμορραγία εκδηλώνεται με
μαζική αιματέμεση και αιμοδυναμική αστάθεια.
Αντιμετώπιση


Φαρμακευτική αγωγή (vasopressin, somatostatin or octreotide).



Ενδοσκοπική

αιμόσταση

(απολίνωση

ή

σκληροθεραπεία).

Έλεγχος

αιμορραγίας έως και 90%. ∆υστυχώς οι γαστρικοί κιρσοί δεν μπορουν να
αντιμετωπιστούν επαρκώς ενδοσκοπικά.


Τοποθέτηση σωλήνα Sengstaken-Blakemore ή Minnesota. Υποτροπή περίπου
στο 50% των ασθενών μετά το ξεφούσκωμα του μπαλονιού.



TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) επιτυγχάνουν έλεγχο της
αιμορραγίας στο 95% των ασθενών.



Πυλαιο-συστηματικές αναστομώσεις, εφαρμόζονται σπάνια, σε περιπτώσεις
που η TIPS δεν είναι εφικτή ή έχει αποτύχει. ∆ιακρίνονται σε εκλεκτικές, μερικές
και

μη

εκλεκτικές.

Οι

μη

εκλεκτικές

αναστομώσεις
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εγκαταλειφθεί, ενώ οι μερικές παρακάμψεις εφαρμόζονται σε ελάχιστα κέντρα.
Η περιφερική σπληνο-νεφρική αναστόμωση (Distal Sleno-Renal Shunt, DSRS)
είναι η πλέον ευρέως εφαρμοζόμενη σήμερα πυλαίο-συστηματική αναστόμωση
(Εικόνα 4). Η DSRS, αποσυμφορεί εκλεκτικά τους γαστροοισοφαγικούς κιρσούς
παροχετεύοντας το αίμα δια μέσου των βραχέων γαστρικών φλεβών, του
σπλήνα και της σπληνικής φλέβας στην αριστερή νεφρική φλέβα. Η ροή
αίματος στον άξονα της άνω μεσεντερίου – πυλαίας, όπως και η πυλαία
υπέρταση, διατηρείται διότι απολινώνονται η ομφαλική, η στεφανιαία, οι
γαστροεπιπλοϊκή, καθώς και κάθε άλλη διατεταμένη παράπλευρος φλέβα.
Τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν ότι η DSRS υπερτερεί της σκληροθεραπείας
στον έλεγχο της αιμορραγίας ενώ επιπλέκεται με εγκεφαλοπάθεια στο ίδιο
ποσοστό με τη σκληροθραπεία. Ασθενείς χαμηλού κινδύνου, Child A και Β που
υποβάλλονται σε DSRS εμφανίζουν ποσοστό επαναιμορραγίας 5%–6%,
εγκεφαλοπάθεια 15% και επιβίωση ενός και 3 ετών 85% και 75% αντίστοιχα.24
Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν μεμονωμένοι γαστρικοί κιρσοί ως αποτέλεσμα
θρόμβωσης της σπληνικής φλέβας. Αυτό παρατηρείται συνήθως σε έδαφος
παγκρεατίτιδας. Η θεραπευτική επέμβαση εκλογής θεωρείται η σπληνεκτομή, η οποία
όμως δε θα πρέπει να πραγματοποιείται ως επέμβαση ρουτίνας λόγω του ότι η
επίπτωση της αιμορραγίας από γαστρικούς κιρσούς είναι σχετικά χαμηλή (4%).

Εικόνα 4. Περιφερική σπλήνο – νεφρική παράκαμψη (Επέμβαση Warren)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Στις αιμορραγίες ανώτερου πεπτικού χειρουργική επέμβαση απαιτείται μόνο
στους ασθενείς που έχει αποτύχει η ενδοσκοπική θεραπεία. Σε αυτή δε την
περίπτωση πρέπει να εκτελείται στον κατάλληλο χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτυχή αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, είναι η στενή συνεργασία μεταξύ
γαστρεντερολόγου/ενδοσκόπου, επεμβατικού ακτινολόγου και χειρουργού.
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Την τελευταία 20ετία έχουν υπάρξει βελτιώσεις στη διάγνωση και κυρίως στη
θεραπεία των αιμορραγιών του ανώτερου πεπτικού. Η ανάπτυξη ειδικοτήτων και
εξειδικεύσεων, όπως του ιατρού επειγόντων και του εντατικολόγου, που αφορούν
στην ανάνηψη και στην παρακολούθηση του βαρέως πάσχοντος, η βελτίωση της
διαγνωστικής και θεραπευτικής ενδοσκόπησης, οι πρόοδοι στην διαγνωστική και την
επεμβατική ακτινολογία, η χρήση σύγχρονων αντιελκωτικών φαρμάκων καθώς και η
ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχουν συμβάλει στη βελτίωση της πρόγνωσης των
ασθενών με οξεία αιμορραγία του άνω πεπτικού, με την έννοια της μείωσης της
θνησιμότητας αλλά και της ανάγκης για μείζονες χειρουργικές παρεμβάσεις.
Θεωρητικά οι ασθενείς με αιμορραγία του άνω πεπτικού ανήκουν σε μια από τις
τρεις κατηγορίες:


οι έχοντες ανάγκη άμεσης εισαγωγής και νοσοκομειακής νοσηλείας



οι δυνάμενοι να αντιμετωπισθούν σαν εξωτερικοί ασθενείς



αυτοί που μπορούν να αντιμετωπιστούν με αγωγή στο σπίτι τους
∆υστυχώς όμως δεν έχουν καθιερωθεί ασφαλή κριτήρια επιλογής και η

απόφαση βασίζεται στην εμπειρία που έχει συσσωρευτεί από τη νοσηλεία ασθενών
εντός του νοσοκομείου και την κοινή λογική.
Η αντιμετώπιση των ασθενών με αιμορραγία του άνω πεπτικού παραμένει ένα
πεδίο με αντικρουόμενες απόψεις εν μέρει λόγω των διαφορετικών αντιλήψεων των
ειδικοτήτων που εμπλέκονται. Οι γαστρεντερολόγοι-ενδοσκόποι έχουν υποστηρίξει ότι
η ενδοσκοπική αιμόσταση είναι καλύτερη μέθοδος θεραπείας, οι ακτινολόγοι ότι η
επεμβατική ακτινολογία υπερέχει της χειρουργικής θεραπείας, οι χειρουργοί ότι μία
πρώιμη επέμβαση ελαττώνει την θνητότητα και οι παθολόγοι ότι μια πρόωρη
επέμβαση αυξάνει την νοσηρότητα και τη θνησιμότητα.
Η ανάγκη για κοινή αντιμετώπιση από παθολόγους και χειρουργούς, των
ασθενών με οξεία αιμορραγία του άνω πεπτικού είχε καταγραφεί από το 1948, όμως
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μόλις το 1983 δημοσιεύθηκε μελέτη, προερχόμενη από την Αυστραλία, η οποία
υποστήριξε ότι η δημιουργία μιας μονάδας συνιστάμενης από πολλές ειδικότητες
ελάττωσε την θνητότητα από 15% στο 6%. Η σημασία της λειτουργίας τέτοιων
εξειδικευμένων μονάδων μελετήθηκε από το εθνικό σύστημα υγείας του Ηνωμένου
Βασιλείου και προτάθηκε όπως όλοι οι ασθενείς με σοβαρή οξεία αιμορραγία του
πεπτικού συστήματος εισάγονται σε μια τέτοια μονάδα με εξειδικευμένο προσωπικό.
Η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας προσεγγίζεται με γνώμονα τη σχέση
κόστους / οφέλους, όπου το όφελος αφορά την βελτίωση της πρόγνωσης των
ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα. Υπό την έννοια αυτή παραμένει υπό
διερεύνηση ποιοι ασθενείς πρέπει να νοσηλεύονται σε μια τέτοια μονάδα.
Σε πολυκεντρική μελέτη από τις ΗΠΑ οι ασθενείς με οξεία αιμορραγία του άνω
πεπτικού που εισήχθησαν σε τριτοβάθμια νοσοκομεία ομαδοποιηθήκαν ανάλογα με
την παρουσία των εξής παραγόντων κινδύνου, ενεργός αιμορραγία, αιμοδυναμική
αστάθεια, μαζική μετάγγιση (πάνω από 5 μονάδες) και εισαγωγή σε Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Η ομάδα 1 περιλάμβανε ασθενείς με ένα η κανένα
παράγοντα κινδύνου χωρίς εισαγωγή στην μονάδα. Η ομάδα 2 περιλάμβανε ασθενείς
με ένα η κανένα παράγοντα και εισήχθησαν στην μονάδα. Η ομάδα 3 περιελάμβανε
ασθενείς με δυο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου που δεν νοσηλεύθηκαν στη
μονάδα και η ομάδα 4 ασθενείς με δυο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου πού
εισήχθησαν στην εξειδικευμένη μονάδα. ∆εν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στην
θνητότητα τις δυο κατηγορίες ασθενών μικρής επικινδυνότητας (Ομάδες 1,2). Αλλά το
κόστος της νοσοκομειακής νοσηλείας της δεύτερης ομάδας ήταν 43% μεγαλύτερο
από αυτό της πρώτης, της οποίας οι ασθενείς δεν νοσηλεύθηκαν στη ΜΑΦ. Το 85%
των θανάτων συνέβησαν σε ασθενείς των ομάδων 3 και 4. Το 76% του κόστους
νοσηλείας αφορούσε τις ομάδες 3 και 4 οι οποίες περιλαμβάνουν το 37% του συνόλου
των ασθενών. Οι ασθενείς που εισήχθησαν στην μονάδα είχαν σημαντικά μεγαλύτερο
χρόνο νοσηλείας σε σχέση με αυτούς που νοσηλεύτηκαν σε θάλαμο. 17,2 ±26,9 μέρες
έναντι 7,7±7,7 ημέρες (p<0,01). Η θνητότητα ανήλθε σε 18% συνολικά, 25% για τους
νοσηλευθέντες στη ΜΑΦ και 4% στους νοσηλευθέντες σε κοινό θάλαμο. Τα
συμπεράσματα αν και ενδιαφέροντα δεν καταλήγουν σε κατευθυντήριες γραμμές για
το ποιοι ασθενείς θα πρέπει να εισάγονται σε ΜΑΦ. Οι συγγραφείς καταλήγουν:
1. Η εισαγωγή σε ΜΑΦ ασθενών με ενεργό αιμορραγία, αιμοδυναμική αστάθεια ή
ανάγκη για μαζική χορήγηση αίματος δεν κρίνεται κατάλληλη ούτε αποδοτική
από πλευράς κόστους παρά μόνον εάν ο ασθενής εμφανίσει επιπλοκή,
ιδιαίτερα εισρόφηση ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα.
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2. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να ξεκαθαριστεί εάν ασθενείς χαμηλού
κινδύνου, θα είχαν όφελος από την εισαγωγή στην μονάδα. Η ύπαρξη
πρωτοκόλλου διαλογής θα είχε αποκλείσει μεγάλο αριθμό ασθενών χαμηλού
κινδύνου από την εισαγωγή σε ΜΑΦ. Ο σκοπός ενός τέτοιου πρωτοκόλλου
είναι να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό να αποφασίσει ποιοι ασθενείς είναι
χαμηλού και ποιοι υψηλού κινδύνου.
∆ιαφορετική είναι η προσέγγιση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρησιμοποιώντας το
Rockall

score

system

(ηλικία,

καταπληξία,

συμπαρομαρτούσες

παθήσεις,

διαγνωσμένη ή όχι αιτία αιμορραγίας, εμφανή στίγματα πρόσφατης αιμορραγίας) οι
ασθενείς

ταξινομούνται

σε χαμηλού,

μετρίου και

υψηλού κινδύνου και

τα

αποτελέσματα (θάνατοι) συγκρίνονται με αυτά του γενικού πληθυσμού λαμβάνοντας
υπ’ όψιν τυποποιημένους δείκτες θνησιμότητας (standardized mortality ratio, SMR).
Συγκρίνεται ο αριθμός των θανάτων ασθενών που εισήχθησαν στην μονάδα με τον
αναμενόμενο αριθμό στον γενικό πληθυσμό κάνοντας αναγωγή στην ηλικία και το
φύλο. Τα αποτελέσματα συνηγορούν υπέρ της ωφελιμότητας μιας ειδικής μονάδας
για την αντιμετώπιση ασθενών αιμορραγιών του πεπτικού. Τα χαρακτηριστικά μιας
τέτοιας μονάδας είναι:


Ειδικός χώρος



Εξειδικευμένο

και

έμπειρο

νοσηλευτικό

προσωπικό

με

δυνατότητα

παρακολούθησης ζωτικών σημείων


Όλοι οι ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού εισάγονται στη μονάδα.



Χρησιμοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών στη διαχείριση των ασθενών



Ειδικευμένος γαστρεντερολόγος σε 24ωρη βάση



∆υνατότητα εκτέλεσης άμεσης ενδοσκόπησης



Κεντρική φλεβική γραμμή



Άμεση

και

ομαλή

συνεργασία

μεταξύ

γαστρεντερολόγου,

επεμβατικού

ακτινολόγου και χειρουργού.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα έμβρυα των θηλαστικών φέρουν αντιγόνα τόσο πατρικής και όσο και μητρικής
προέλευσης. Τα πατρικής προέλευσης αντιγόνα του εμβρύου, το οποίο αποτελεί ένα
«ημιαλλομόσχευμα» για τον οργανισμό της μητέρας, θα πρέπει, σύμφωνα με τους
κανόνες της ανοσολογίας, να αναγνωριστούν ως ξένα από το ανοσιακό σύστημα της
εγκύου με αποτέλεσμα ανοσολογική απόρριψη, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των
μεταμοσχεύσεων. Όμως, παρά τις γενετικές διαφορές εμβρύου-εγκύου, αφενός μεν το
έμβρυο γίνεται αποδεκτό από το μητρικό οργανισμό, ωριμάζει και αναπτύσσεται, με
αποτέλεσμα τη γέννηση υγιών βρεφών, αφετέρου δε ο μητρικός οργανισμός δεν
βλάπτεται από τη συμβίωση αυτή. Αυτό το φαινόμενο θεωρείται ως το «ανοσολογικό
παράδοξο» της κύησης και εγείρει πολλά ερωτηματικά σχετικά με το πως το ανοσιακό
σύστημα της μητέρας τροποποιείται έτσι ώστε να επιτρέπει την συνύπαρξη του με το
«ξένο» σώμα – έμβρυο. Έρευνες δεκαετιών έδειξαν ότι πολλά και διαφορετικά
συνεργαζόμενα συστήματα μητρικής και εμβρυϊκής προέλευσης συνεισφέρουν στην
συνύπαρξη αυτή, μέσω δημιουργίας προνομιακών ανοσιακών συνθηκών στην
εμβρυομητρική επιφάνεια. Το «ανοσολογικό παράδοξο» της κύησης φαντάζει ακόμη
εξαιρετικά σύνθετο και παρά τον μεγάλο όγκο γνώσεων σχετικά με το θέμα αυτό
παραμένουν ακόμη πολλές ερωτήσεις αναπάντητες. Ιδιαίτερα, ο ρόλος της μη ειδικής
ανοσιακής απάντησης, τόσο τοπικά στην εμβρυομητρική επιφάνεια, όσο και στον
μητρικό οργανισμό, έχει ελάχιστα διερευνηθεί και φαίνεται ότι είναι σημαντικός,
δεδομένου ότι διάφορες διαταραχές κατά την κύηση επηρεάζονται από τον τύπο αυτό
της ανοσιακής απάντησης. Η κατανόηση των μεταβολών της ανοσιακής κατάστασης
κατά την κύηση, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει ώστε να δοθούν ερμηνείες για τις
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αποβολές ανοσιακής ανοσολογίας οι οποίες θα είναι χρήσιμες για την πρόληψη ή και
την αντιμετώπισή τους, να ερμηνευθούν επιπλοκές της κύησης ή και ανοσολογικές
καταστάσεις-νοσήματα εμβρύου και εγκύου, καθώς επίσης θα βελτιώσει τα ποσοστά
επιτυχίας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 114-136, 2014.
Λέξεις κλειδιά: ανοσολογία της κύησης, ανοσολογικό παράδοξο της κύησης,
επιβίωση εμβρύου, το έμβρυο ως αλλομόσχευμα

SUMMARY
PAPASTERIADES CH, KITSIOU V. The immunological paradox of pregnancy.
Mammals’ embryos bear antigens both of paternal and maternal origin. The paternal
antigens of the embryos could be considered foreign to the mother’s immune system
(semi-allograft) and should mount an immune response leading to immunological
rejection of the embryos. But, despite these genetic dissimilarities that should lead to
immunological rejections, as it is seen in transplantation, human embryos are usually
carried to term and healthy babies are born. This phenomenon has long been
considered as the “immunological paradox” of pregnancy and raises the questions of
how the mother’s immune system is diverted so as to permit cohabitation with “the
foreign” body. Several decades of research have shown that multiple cooperative fetal
and maternal systems contribute to the uteroplacental immune privilege. These
systems include production of several soluble immunosuppressive molecules in the
uterus and the placenta and strict regulation of the molecules expressed on or by
placental trophoblast cells which are in direct contact with maternal blood and tissue.
The immunological paradox of pregnancy appears to be extremely complex and
despite the vast body of knowledge about the subject many questions still need
answers. In particular, the role of the innate immune system – both in the periphery
and in the decidua – in successful pregnancy has until now been underexposed.
Understanding of the immune status alterations during pregnancy will help to explain
and prevent immunological abortions, to explain several mother’s and fetus’ disorders
during pregnancy, as well as to facilitate assisted reproductive technologies.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 114-136, 2014.
Key words: immunology in pregnancy, embryos survival, fetus as an allograft
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μία από τις σπουδαιότερες λειτουργίες του ανοσιακού μας συστήματος είναι να
διακρίνει τα «ίδια» από τα «μη ίδια-ξένα» στοιχεία του οργανισμού και με βάση αυτή τη
γνώση, αφενός μεν αποδέχεται το «ίδιο» (αυτοανοχή), αφ’ετέρου δε στρέφεται και
προσπαθεί να εξουδετερώσει το «μη ίδιο-ξένο» (ανοσιακή απάντηση). Η λειτουργία
αυτή εξασφαλίζει την ομοιοσυστασία του οργανισμού και τον προστατεύει από την
αυτοανοσία, την αθρόα ανάπτυξη νεοπλασιών και από τις βλαπτικές δράσεις
εξωγενών-ξένων στοιχείων που εισβάλλουν στον οργανισμό (π.χ. βακτήρια, ιοί).1
Ανοσιακή απάντηση αναπτύσσεται επίσης και όταν κύτταρα, ιστοί ή όργανα
μεταφέρονται και τοποθετούνται (μεταμόσχευση) από έναν οργανισμό (δότης) σε έναν
άλλο οργανισμό (λήπτης) του ιδίου είδους, με κύρια προϋπόθεση δότης και λήπτης να
διαθέτουν ένα βαθμό ιστικής ασυμβατότητας.
Εξάλλου, κλασσική γνώση είναι ότι η διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, όπως
και των άλλων ειδών, εξασφαλίζεται, έως τις μέρες μας τουλάχιστον, με τη
γονιμοποίηση

του

ωαρίου

(μητρικής

προέλευσης

γενετικό

υλικό)

από

το

σπερματοζωάριο (πατρικής προέλευσης γενετικό υλικό) στην σάλπιγγα (συνήθως) και
τη δημιουργία του ζυγώτη. Ο ζυγώτης εμφυτεύεται στο ενδομήτριο και εκεί, για εννέα
περίπου μήνες, αναπτύσσεται και εξελίσσεται το έμβρυο. Γίνεται κατανοητό ότι το
έμβρυο αποτελεί ένα «ημι-αλλομόσχευμα» για το μητρικό οργανισμό, δεδομένου ότι το
50% των ιστικών στοιχείων-αντιγόνων του εμβρύου είναι πατρικής προέλευσης και
επομένως διαφορετικά-«ξένα» προς τον οργανισμό της μητέρας. Αυτά τα ξένα ιστικά
στοιχεία δυνητικά μπορούν, ακολουθώντας τις διαδικασίες της κλασσικής ανοσιακής
απάντησης, όπως τις γνωρίζουμε, να εγείρουν, εκ μέρους του μητρικού οργανισμού,
ανοσιακή απάντηση, η οποία θα στραφεί κατά του εμβρύου και θα προκαλέσει βλάβη–
απόρριψη. Πράγματι, η απάντηση αυτή λαμβάνει χώρα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες
ωστόσο αντί να οδηγήσει σε απόρριψη του εμβρύου, επιτρέπει την επιβίωση και
ανάπτυξη αυτού του «αλλομοσχεύματος». Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως το
«ανοσολογικό παράδοξο» της κύησης.2
Οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την κύηση προσπάθησαν πάνω από
μισό αιώνα να προσαρμόσουν την εμβρυομητρική ανοσολογία στις ανοσολογικές
έννοιες και παραδοχές που έχουν προκύψει από μελέτες της απόρριψης ή αποδοχής
του αλλομοσχεύματος. Ένας αυξανόμενος αριθμός στοιχείων, πάντως, καταδεικνύει
ότι η ανοσολογική σχέση μεταξύ μητέρας και εμβρύου δεν ταιριάζει εύκολα στο
παράδειγμα του αλλομοσχεύματος.
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Σήμερα πιστεύεται ότι, δύο μοναδικές ανοσολογικές διαδικασίες ξεδιπλώνονται
κατά τη διάρκεια της κύησης. Πρώτον, το έμβρυο, το οποίο ζει σε ένα απομονωμένο
και αποστειρωμένο περιβάλλον, αναπτύσσει μια βασική δομή ανοσιακού συστήματος,
ώστε να μπορεί να εγείρει μια επαρκή ανοσιακή απάντηση. ∆εύτερον, ένας
συνδυασμός εμβρυϊκών και μητρικών ανοσολογικών παραγόντων συνεργάζονται στην
εμβρυομητρική επιφάνεια για να επιτρέψουν και πιθανώς να διευκολύνουν την
ανάπτυξη του ημι-αλλογενούς κυήματος. Όντως, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η
ανοσολογική αναγνώριση κατά την κύηση είναι σημαντική για τη διατήρηση της
κυοφορίας, και διαταραχές αυτής της αναγνώρισης ευθύνονται για πολλά προβλήματα
κατά την κύηση, τόσο του εμβρύου όσο και της εγκύου.
Ο πρώτος ανοσολόγος ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει την μη απόρριψη
του εμβρύου από τον μητρικό οργανισμό ήταν ο τιμηθείς με βραβείο Nobel Sir Peter
Medawar, ο οποίος θεώρησε το έμβρυο των θηλαστικών ιστικό μόσχευμα
προερχόμενο από ένα γενετικά διαφορετικό άτομο.3 Ο Medawar πρότεινε πέντε κύριες
θεωρίες-ερμηνείες: 1) το έμβρυο είναι αντιγονικά ανώριμο 2) το σημείο εμφύτευσης
του εμβρύου είναι ανοσολογικά προνομιούχο 3) ο πλακούντας λειτουργεί ως φραγμός
4) το ανοσολογικό σύστημα της εγκύου υπολείπεται και 5) δημιουργούνται δεσμευτικοί
παράγοντες στον ορό της εγκύου. Αν και κάθε μια από αυτές τις ερμηνείες έχουν
απορριφθεί εντούτοις περιλαμβάνουν ορισμένες εμφανώς ορθές απόψεις όπως 1) η
μητρική και εμβρυική αιματική κυκλοφορία είναι πλήρως διαχωρισμένες 2) τα αντιγόνα
που κυρίως εμπλέκονται στην απόρριψη μοσχεύματος αναπτύσσονται στο έμβρυο
σταδιακά κατά τη διάρκεια της ενδομητρίου ζωής και 3) μητρικής και εμβρυϊκής
προέλευσης παράγοντες δημιουργούν στην εμβρυομητρική επιφάνεια ανοσολογικά
προνομιούχο για το έμβρυο περιβάλλον. Κύρια χαρακτηριστικά των ανοσολογικών
μηχανισμών κατά την διάρκεια της κύησης τα οποία δεν επισημάνθηκαν από τον
Medawar, αλλά σήμερα έχουν καθιερωθεί, είναι: 1) υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενα,
αλληλοεπιδρώντα συστήματα, τα οποία προσφέρουν προστασία τόσο στο έμβρυο
όσο και στην έγκυο 2) υπάρχει κοινή συνεισφορά από την έγκυο και το έμβρυο ώστε η
κυοφορούσα μήτρα να αποτελεί μια ανοσολογικά προνομιούχο περιοχή και 3)
παράγοντες προερχόμενοι από τον πλακούντα και από εξωπλακουντιακές περιοχές
προγραμματίζουν την ανοσολογική απάντηση της εγκύου προς την κατεύθυνση της
αποδοχής του εμβρύου, διευκολύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη και την ωρίμανσή
του.
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Εμβρυική ανάπτυξη και εμβρυομητρική επιφάνεια
Η γονιμοποίηση του ωαρίου συμβαίνει στην σάλπιγγα. Στην πορεία των
επόμενων τεσσάρων ημερών το αναπτυσσόμενο πρώιμο έμβρυο κινείται προς τη
μήτρα, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης για την εμφύτευση. Το
έμβρυο είναι έτοιμο για εμφύτευση στο στάδιο της βλαστοκύστης, το πρώτο στάδιο
στο οποίο διαφοροποίηση σε τροφεκτόδερμα (trophectoderm) και εσωτερική κυτταρική
μάζα (inner cell mass) είναι εύκολα ανιχνεύσιμη. Το τροφεκτόδερμα δίνει γένεση στην
τροφοβλάστη (μια εξωτερική μονόστοιβη κυτταρική στοιβάδα) από την οποία
σχηματίζεται ο πλακούντας και το χόριον, ενώ η εσωτερική κυτταρική μάζα δίνει
γένεση στο έμβρυο, την αμνιακή μεμβράνη και τα μεσεγχυματικά κύτταρα που
βρίσκονται κάτω από τα κυττάρα της τροφοβλάστης.
Στη φάση της εμφύτευσης, το ενδομήτριο υποβάλλεται σε αλλαγές. Αυτή η
διαδικασία

ονομάζεται

αντίδραση

φθαρτοποίησης

(decidualization)

και

το

τροποποιημένο ενδομήτριο ονομάζεται φθαρτός. Στις γυναίκες οι σπειροειδείς
αρτηρίες της μήτρας συσπώνται και το έμβρυο εμφυτεύεται σε ένα περιβάλλον
μειωμένης αιματικής παροχής και οξυγόνωσης.4 Μόλις τη 10η εβδομάδα της κύησης οι
σπειροειδείς αρτηρίες ανοίγουν για να κατακλύσουν τον πλακούντα με μητρικό αίμα,
που περιέχει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο. Ο πλακούντας εμπεριέχει κύτταρα τα
οποία παρέχουν τροφή στο έμβρυο, όπως επίσης και μια προσεκτικά επιλεγμένη
ομάδα διαφόρων μητρικών λευκοκυττάρων που τελικά συναντούν τα εισβάλλοντα
εμβρυϊκά κύτταρα.5 Στην εμβρυϊκή πλευρά της εμβρυομητρικής επιφάνειας, τα κύτταρα
της τροφοβλάστης διαχωρίζονται με βάση την ανατομική τους θέση, τον τύπο της
διαφοροποίησής τους και το ρόλο τους στην επαγωγή ανοχής στην κυοφορούσα
μήτρα. Οι πλακουντιακές λάχνες φιλοξενούν δύο κυτταρικούς υποπληθυσμούς: τα
κύτταρα της λαχνώδους κυτταροτροφοβλάστης (villous cytotrophoblast-vCTB) και τα
κύτταρα της συγκυτιακής τροφοβλάστης (syncytialized trophoblast-sTB). Τα vCTB
κύτταρα ενώνονται για να δημιουργήσουν το συγκύτιο, ένα μονής στοιβάδας στρώμα
κυττάρων που παράγει σημαντικές ορμόνες της κύησης, όπως προγεστερόνη, και το
οποίο είναι υπεύθυνο για τη διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία: μεταφορά, αφ’ ενός,
θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα στο έμβρυο και απομάκρυνση, αφ’ ετέρου, των
αποβλήτων του εμβρύου. Μέσα στις λάχνες,
περιλαμβάνονται

άωρα

μακροφάγα

μεσεγχυματικά κύτταρα στα οποία

(κύτταρα

Hofbauer),

ινοβλάστες

και

αδιαφοροποίητα κύτταρα, γεννώνται από την εσωτερική κυτταρική μάζα του εμβρύου
και τελικά αποτελούν πηγές ενδοθηλιακών κυττάρων για την ανάπτυξη του αγγειακού
συστήματος του πλακούντα.
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Ένας τρίτος υποπληθυσμός τροφοβλαστικών κυττάρων, τα κύτταρα της
εξωλαχνώδους

κυτταροτροφοβλάστης

(extravillous

cytotrophoblast

-

xvCTB),

εισβάλλει στον πλακούντα. Αυτά τα κύτταρα γεννώνται από τα vCTB κύτταρα που
πολλαπλασιάζονται

σε

στήλες

και

κατευθύνονται

προς

το

φθαρτοποιημένο

ενδομήτριο. Το σημείο επαφής ονομάζεται τροφοβλαστικό κέλυφος, και τα
μεταναστευτικά xvCTB κύτταρα απλώνονται στη συνέχεια ακτινωτά από το σημείο
επαφής. Αυτά τα κύτταρα ταξιδεύουν στο διάμεσο χώρο και εισβάλλουν στις
σπειροειδείς αρτηρίες της μήτρας, όπου αντικαθιστούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Κατά
τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα λεία μυϊκά κύτταρα που περιβάλλουν τις
σπειροειδείς αρτηρίες υποστρέφονται. Έτσι, οι ρυθμιστές της αγγειοδιαστολής και
αγγειοσυστολής εκλείπουν, επιτρέποντας τη συνεχή ροή του μητρικού αίματος στον
πλακούντα. Καθώς η κύηση εξελίσσεται, αυτά τα xvCTB κύτταρα επίσης
υποστρέφονται για να σχηματιστεί η χοριακή μεμβράνη, η οποία παραμένει σε άμεση
γειτνίαση με τον μητρικό φθαρτό.6,7 Αυτός ο τύπος «πλακουντοποίησης», όπου ούτε
ενδοθηλιακά κύτταρα ούτε βασική μεμβράνη παρεμβάλλεται μεταξύ μητρικού αίματος
ή μητρικού ιστού που να εμπεριέχει λευκοκύτταρα και εμβρυϊκών τροφοβλαστικών
κυττάρων

ονομάζεται

«αιμοχοριακός».

Το

λειτουργικό

αποτέλεσμα

είναι

ότι

πλακουντιακά και εξωπλακουντιακά τροφοβλαστικά κύτταρα φέρουν τη μεγαλύτερη
ευθύνη για την επίτευξη μιας ανοσολογικά συμβατής σχέσης μεταξύ μητέρας και
εμβρύου. (Εικόνες 1,2,3)
Η εμβρυομητρική επιφάνεια στην ανάπτυξη του πλακουντομητρικού ανοσιακού
προνομίου
Οι μητρικής και εμβρυϊκής προέλευσης στοιβάδες του πλακούντα συνεισφέρουν
στην ανάπτυξη ανοσιακής ανοχής. Παράγουν διαλυτές ουσίες (ορμόνες, κυτταροκίνες,
χημειοκίνες, προσταγλανδίνες) και αποικίζονται από ανοσιακά κύτταρα ικανά να
εκφράσουν επιλεκτικά μόρια-αντιγόνα κυτταρικής μεμβράνης και να εκκρίνουν
διαλυτούς παράγοντες. Η συνεργική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων αυτών των
στοιχείων οδηγεί στην ιδιαίτερη ανοσιακή απάντηση της κύησης.
Η ανοσιακή απάντηση κατά την κύηση
Η πρώτη αξιόπιστη εξήγηση για την ανοχή έναντι του εμβρύου προτάθηκε το
1971 από τον AG Voisin, o οποίος πρότεινε ότι τόσο στη μεταμόσχευση όσο και στην
κύηση, η ανοσιακή απάντηση μπορεί να είναι διπολική, επιβλαβής ή ευνοϊκή, για τα
κύτταρα στόχους που εκφράζουν αλλοαντιγόνα.8 Η επιβλαβής επίδραση (αντίδραση
απόρριψης που παρατηρείται στην μεταμόσχευση) χαρακτηρίζεται από κυτταροτοξικά
αντισώματα και κυτταροτοξικά κύτταρα που προκαλούν βλάβη του «ξένου»
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αντιγονικού στόχου. Η ευνοϊκή επίδραση (αντίδραση διευκόλυνσης) χαρακτηρίζεται
από επικράτηση χυμικών απαντήσεων, που μπορούν να εξουδετερώσουν τη
διαδικασία απόρριψης και να προστατέψουν τον «ξένο» αντιγονικό στόχο. Τέτοια
υπεροχή της αντίδρασης διευκόλυνσης χαρακτηρίζει την φυσιολογική κύηση. Σε αυτή,
ενισχυτικά, μη συνδέοντα το συμπλήρωμα, αντισώματα και κατασταλτικά κύτταρα
ευνοούν την αποδοχή του εμβρύου. ∆ρούν εμποδίζοντας την μεσολαβούμενη από το
συμπλήρωμα κυτταρική λύση και αποτρέπουν αλλογενείς αντιδράσεις, είτε με την
κάλυψη των αλλοαντιγόνων είτε μέσω ενός δικτύου ιδιοτυπικών-αντιϊδιοτυπικών
αντισωμάτων.9
Τη δεκαετία του 1980 ο Tom Wegmann

παρουσίασε την «ανοσοτροφική»

θεωρία, προτείνοντας ότι η φυσιολογική ανάπτυξη του πλακούντα είναι το αποτέλεσμα
της επίδρασης κυτταροκινών, όπως GM-CSF (granulocyte macrophage colony
stimulating factor), TGF-β (transforming growth factor) και IL-3.10 Ο ίδιος ερευνητής και
συν., πρότειναν ότι κατά τη διάρκεια της κύησης επέρχεται μια αλλαγή της Th1/Th2
ισορροπίας στην ανοσιακή απάντηση, ώστε οι Th2 κυτταροκίνες (IL-4, IL-5, IL-10) να
επικρατούν των Th1 κυτταροκινών (IL-2, IFN-γ). Αυτή η στροφή προς την Th2
ανοσιακή απάντηση ωφελεί την ανάπτυξη του εμβρύου, ενισχύοντας την ανάπτυξη και
λειτουργικότητα του πλακούντα και προλαμβάνοντας ανεπιθύμητες κυτταροτοξικές
αντιδράσεις έναντι της τροφοβλάστης.11

Ο σημαντικός ρόλος των Th2 κυτταροκινών

στην επιτυχία της εμβρυομητρικής συμβίωσης έχει καλά τεκμηριωθεί στο πέρασμα
των χρόνων. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι, δεν είναι μόνο η επικράτηση της Th2
απάντησης που επάγει την ανοχή έναντι του εμβρύου, αλλά, εμπλέκονται και πολλοί
άλλοι μηχανισμοί. Επιπλέον, πολλά άλλα στοιχεία της ανοσιακής απάντησης στην
εγκυμοσύνη (συμπεριλαμβανομένου του αντιγονικού ερεθίσματος, των μητρικών
κυττάρων που διεγείρονται από την έναρξη της ενισχυτικής απάντησης καθώς και των
ειδικών παραγόντων που ρυθμίζουν την στροφή σε Th2), παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Το δίκτυο των κυτταροκινών στην κύηση
Αποδοχή μόνο της θεωρίας της Th2 στροφής μπορεί να θεωρηθεί ως
υπεραπλούστευση των σχετιζόμενων με κυτταροκίνες μηχανισμών διευκόλυνσης της
κύησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πρώτα στάδια της κύησης η IFN-γ, μια Th1
κυτταροκίνη, συνεισφέρει στην αγγειακή ανάπτυξη και αναδιαμόρφωση των
σπειροειδών αρτηριών της μήτρας που απαιτούνται για την εμφύτευση και επιτυχή
κυοφορία.12 Επιπλέον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το δίκτυο των κυτταροκινών
στην εμβρυομητρική επιφάνεια είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και όπως πολύ
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παραστατικά έχει περιγραφεί, «το έμβρυο κολυμπά σε μια θάλασσα από αντιδρώσες
κυτταροκίνες».13
∆ιάφοροι κυτταρικοί πληθυσμοί εμπλέκονται δυνητικά στην παραγωγή όχι μόνο
των Th2, αλλά επίσης και των Th1 κυτταροκινών, όπως επίσης και άλλων
κυτταροκινών (IL-12, IL-15, IL-18), χημειοκινών και αυξητικών παραγόντων, που
ρυθμίζουν τη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των ανοσιακών κυττάρων τοπικά.
Κυτταροκίνες που ρυθμίζουν τη στροφή σε Th1 απάντηση (πχ. IL-12) συνυπάρχουν
με αυτές που επάγουν την Th2 απάντηση (IL-10) και πιθανά ελέγχονται από
πρωτογενείς ρυθμιστικούς παράγοντες, σε ανταγωνιστική βάση. Αυτός ο ρυθμιστικός
και ταυτόχρονα ανταγωνιστικός ρόλος αποδίδεται σε ορμόνες (π.χ. χοριακή
γοναδοτροπίνη (hCG), προγεστερόνη, ρελαξίνη (relaxin)), η έκκριση των οποίων
προάγεται από κυτταροκίνες την ίδια χρονική στιγμή που οι ορμόνες οι ίδιες,
ρυθμίζουν την παραγωγή κυτταροκινών. Έτσι π.χ. Th2 τύπου κυτταροκίνες επάγουν
την έκκριση hCG από την τροφοβλάστη, η οποία διεγείρει το ωχρό σωμάτιο για την
παραγωγή προγεστερόνης. Η προγεστερόνη με τη σειρά της προάγει την παραγωγή
των Th2 κυτταροκινών ανταγωνιζόμενη την ρελαξίνη, η οποία παράγεται επίσης από
το ωχρό σωμάτιο και δρα ενισχύοντας την παραγωγή αντιδράσεων κυτταροκινών Th1
κατά το αρχικό στάδιο της κύησης.14
Άλλοι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην ανοχή και αποδοχή του εμβρύου
Εκτός από την Th2 στροφή, η εμβρυϊκή ανοχή διαμορφώνεται επίσης από τη
συσσωρευτική επίδραση προεμφυτευτικών παραγόντων και μορίων που εκφράζονται
στην τροφοβλάστη, αλλά και στα ανοσιακά κύτταρα του φθαρτού. Λαμβάνοντας υπ’
όψιν όλα τα δεδομένα, ένας αριθμός επιπρόσθετων ειδικών ανοσοκατασταλτικών
μηχανισμών καθώς και μηχανισμών παρεμπόδισης της κυτταροτοξικότητας, έχουν
επιπλέον προταθεί και φαίνεται ότι συνεισφέρουν στην ανοχή του εμβρύου από τον
μητρικό οργανισμό.15
Ειδικότερα
α) Προεμφυτευτικοί παράγοντες
Αλλαγές σε μεταβολικούς παράγοντες, ορμόνες και κυτταροκίνες κατά τη
διάρκεια

της

ωορρηξίας,

συνουσίας

και

γονιμοποίησης,

προκαλούν

τοπική

ανοσοκαταστολή στο γενετικό σύστημα της μητέρας και προετοιμάζουν την μήτρα
τόσο για την εμφύτευση της βλαστοκύστης, όσο και για την εμβρυομητρική
συμβίωση.16 Έτσι π.χ. η προγεστερόνη, που εκκρίνεται στη φάση της ωορρηξίας,
μέσω της παραγωγής Th2 κυτταροκινών, ευνοεί την ανάπτυξη των T βοηθητικών
κυττάρων

και

επίσης

αναστέλλει

τις

λειτουργίες

των

Τ
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λεμφοκυττάρων.17 Ακόμη, το σπέρμα προάγει τοπική ανοσοκαταστολή μέσω
προσταγλανδινών, ενώ ο TGF-β στο σπερματικό υγρό παίζει σημαντικό ρόλο,
παρέχοντας τα απαραίτητα αντιγονικά και περιβαλλοντικά σήματα στο επιθήλιο της
μήτρας για παραγωγή αυξητικών παραγόντων, όπως επίσης και σήματα για την
έναρξη της κατάλληλης μητρικής ανοσιακής απάντησης προς το κύημα, εφόσον
επιτευχθεί η σύλληψη.18 Επίσης, το γονιμοποιημένο ωάριο παράγει IL-10 και προάγει
τη στροφή σε Th2 απάντηση η οποία είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της κύησης.19
β) Ο ρόλος επιφανειακών μορίων των κυττάρων της τροφοβλάστης
Τα μόρια της τροφοβλάστης ειδικά αναγνωρίζονται από τα ανοσιακά κύτταρα
της μητέρας ως αλλοαντιγόνα, δρουν ως αντιγονοπαρουσιαστικά μόρια και εμφανίζουν
ανοσοκατασταλτική / ανοσορυθμιστική λειτουργία.
 Αλλοαντιγονικότητα: Η τροφοβλάστη εκφράζει μόρια διαφόρων αντιγονικών
συστημάτων: μόρια του Μείζοντος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC),
ερυθροκυτταρικά

αντιγόνα,

ρυθμιστικές

πρωτεΐνες

συμπληρώματος,

Fc

υποδοχείς, ποικίλα ισοένζυμα, μόρια προσκόλλησης κλπ. Ωστόσο, ειδική
αντιγονικότητα, ικανή να δώσει έναρξη σε προστατευτική μητρική ανοσιακή
απάντηση, δεν έχει αποδειχθεί για κανένα από αυτά.20
 Αντιγονοπαρουσίαση: Τα κύτταρα του φθαρτού μπορεί να παράγουν υψηλά
επίπεδα

Th2

κυτταροκινών,

μετά

από

αλληλεπίδραση

με

τα

CD1d

τροφοβλαστικά μόρια. Τα μόρια αυτά παρουσιάζουν γλυκολιπιδικά αντιγόνα σε
ειδικούς κυτταρικούς πληθυσμούς, οι οποίοι φέρουν T και NK κυτταρικούς
υποδοχείς.21
 Ανοσορρύθμιση: Ειδικά μόρια της τροφοβλάστης καθώς και ποικίλες
πρωτεΐνες που παράγονται από την τροφοβλάστη είναι πιθανό ότι ρυθμίζουν τη
στροφή σε Th2 απάντηση. Πρωτεΐνες θερμικής καταπληξίας (heat shock
proteins-hsp), η ειδική της κύησης β1 γλυκοπρωτεΐνη (pregnancy specific b1glycoprotein - psB1G) και η αυξημένη έκφραση των μη κλασσικών MHC HLA-G
μορίων, έχει προταθεί ότι διεγείρουν τα μακροφάγα του ενδομητρίου για την
παραγωγή IL-10 και επάγουν την Th2 στροφή.22,23 Τα κύτταρα της
συγκυτιοτροφοβλάστης εκφράζουν τον LIF-R, υποδοχέα του LIF (leukemia
inhibitory factor). Η σύνδεση του LIF, ο οποίος παράγεται από τα κύτταρα του
φθαρτού,

στον

υποδοχέα

του,

μπορεί

να

προάγει

την

αύξηση

και

διαφοροποίηση του πλακούντα και επίσης την στροφή προς Th2 απάντηση.24
Τέλος, η παραγόμενη από την τροφοβλάστη hCG, οδηγεί σε παραγωγή
προγεστερόνης από το ωχρό σωμάτιο. Η προγεστερόνη με τη σειρά της,
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μπορεί μέσω μιας ανοσορυθμιστικής πρωτεΐνης, της PIBF (progesterone
induced blocking factor), να προάγει την παραγωγή IL-4 από τα γδ Τ
λεμφοκύτταρα και, έτσι να ενισχύει μια Th2 απάντηση.25
 Ο ρυθμιστικός ρόλος των HLA-G: Η ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης
τοπικά, στο επίπεδο του πλακούντα, κατά την κύηση, έχει αποδοθεί στα HLA-G
μόρια, των οποίων η έκφραση περιορίζεται κυρίως στον πλακούντα. Όπως
είναι γνωστό, τα κλασσικά HLA αντιγόνα τάξης Ι (HLA-A,-B,-C) και τάξης ΙΙ
(HLA-DR,-DQ,-DP) είναι εντόνως πολυμορφικά και κατά ένα μεγάλο μέρος είναι
υπεύθυνα για την «ασυμβατότητα» δηλ. τον καθορισμό ως «ξένο» ενός
αλλομοσχεύματος.26 Για αυτό το λόγο, η αντιγονική έκφραση των HLA στον
πλακούντα υπήρξε το επίκεντρο μεγάλης έρευνας. Η συγκυτιοτροφοβλάστη
στερείται των κλασσικών HLA τάξης Ι (HLA-A,-B) και τάξης ΙΙ (HLA-DR, -DQ, DP) αντιγόνων. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα της τροφοβλάστης που βρίσκεται
σε επαφή με τους μητρικούς ιστούς, στερείται των HLA αντιγόνων που
απαιτούνται για τη διέγερση των Τ κυττάρων της μητέρας για εμφάνιση
ανοσιακής απάντησης κατά του εμβρύου. Από την άλλη πλευρά, τα
τροφοβλαστικά κύτταρα του πλακούντα, στον άνθρωπο, εκφράζουν από τα
κλασσικά τάξης Ι HLA μόρια μόνο τα HLA-C, αλλά επιπλέον και τα τρία μη
κλασσικά τάξης Ι μόρια (HLA-E,-F,-G). Τα μη κλασσικά HLA αντιγόνα
χαρακτηρίζονται από περιορισμένο πολυμορφισμό, με μικρό αριθμό αλληλίων,
που διαφέρουν σε πρωτεϊνικό επίπεδο και ποικίλλουν όσον αφορά την ιστική
τους κατανομή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα HLA-G γονίδια παράγουν μετάγραφα
που κωδικοποιούν τόσο για μεμβρανικά όσο και για διαλυτά αντιγόνα. Τα
κύτταρα της xvCTB πρώτου τριμήνου, εκφράζουν ταυτόχρονα HLA-G mRNA
και HLA-G αντιγόνα, ενώ τα κύτταρα της sTB και της vCTB πρώτου τριμήνου
είναι θετικά για HLA-G mRNA, αλλά αρνητικά για HLA-G πρωτεΐνη. Στον
τελειόμηνο πλακούντα, η έκφραση των HLA-G στην sTB μειώνεται σημαντικά.
∆ιαλυτοί ισότυποι, κυρίως του HLA-G5 είναι παρόντες στο αμνιακό υγρό, ενώ
επίσης ανευρίσκονται να κυκλοφορούν στο μητρικό αίμα κατά τη διάρκεια της
κύησης.
Τα HLA-G μόρια της τροφοβλάστης δεν αναγνωρίζονται ως αλλοαντιγόνα από
τα Τ κύτταρα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την ανοσιακή
απάντηση της εγκύου, ενώ έχουν την ικανότητα να συνδέουν και να παρουσιάζουν
πεπτίδια. Ως μόρια επιφανείας των κυττάρων της τροφοβλάστης είναι σημαντικά για:
α) την ελαχιστοποίηση προσβολής του εμβρύου από ιϊκές λοιμώξεις (αντιϊκή δράση),
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β) την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου (βλαστοκύστη) στην αρχή της κύησης,
γ) τη ρύθμιση της διείσδυσης της τροφοβλάστης στην πορεία της κύησης, δ) τη
ρύθμιση της αγγειογένεσης των πλακουντιακών λαχνών, ε) την πρόληψη δυνητικά
επιβλαβών μητρικών ανοσιακών απαντήσεων έναντι των πατρικής προέλευσης
στοιχείων. Επιπλέον, διαλυτά HLA-G μόρια μπορεί να συνδέονται με υποδοχείς των
κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων και να προλαμβάνουν τη δράση τους σε κύτταραστόχους,

τα

οποία

εκφράζουν

στην

επιφάνεια

τους

πατρικής

προέλευσης

δύο

οδοί

αναγνώρισης

αλλοαναγνώρισης,

όπου

αλλοαντιγόνα

αλλοαντιγόνα.6,27
γ) Περιορισμένοι οδοί αλλοαναγνώρισης
Κλασσικά,

στην

αλλοαντιγόνων:

α)

μεταμόσχευση,
η

άμεση

οδός

υπάρχουν

παρουσιάζονται στα Τ κύτταρα του λήπτη από τα δενδριτικά κύτταρα (dendritic cellsDCs) του δότη και β) η έμμεση οδός αλλοαναγνώρισης, όπου τα DCs του λήπτη
επεξεργάζονται και παρουσιάζουν αλλοαντιγόνα του δότη στα Τ κύτταρα του λήπτη.28
Στην κύηση, η άμεση οδός αλλοαναγνώρισης φαίνεται πως δεν είναι δυνατή,
δεδομένου ότι και τα DCs του εμβρύου δεν απελευθερώνονται στη μητρική
κυκλοφορία. Πρόσφατες μελέτες σε διαγονιδιακά ποντίκια έχουν δείξει ότι τα μητρικής
προέλευσης Τ λεμφοκύτταρα ενημερώνονται για τα εμβρυϊκής προέλευσης αντιγόνα
μέσω της έμμεσης οδού. Αυτή η οδός θεωρείται «ελάσσονος αναγνώρισης» και δεν
είναι πραγματική απειλή για το έμβρυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αντιγονοπαρουσίαση
αρχίζει να εμφανίζεται χρονικά κατά το μέσο της κύησης, σε συνδυασμό με την
ενδοαγγειακή εισβολή της πλακουντιακής τροφοβλάστης και με την αιματογενή
απελευθέρωση πλακουντιακών υπολειμμάτων.29
δ) Ειδική λειτουργία των ανοσιακών κυττάρων του φθαρτού
Το σκέλος της φυσικής ανοσίας του ανοσιακού συστήματος της μητέρας είναι το
πρώτο που «βλέπει» και «αντιμετωπίζει» το έμβρυο και αντιδρά σε αυτόν τον
«εισβολέα» αναπτύσσοντας μια φλεγμονώδη απάντηση που μπορεί να ενισχύσει τις
συνθήκες για ανοχή.15.Ο πλακούντας φιλοξενεί κυρίως κύτταρα της μη ειδικής
ανοσιακής απάντησης, χωρίς στην πραγματικότητα καθόλου Β κύτταρα και μόνο με
μικρό αριθμό Τ κυττάρων. Τα ανοσιακά κύτταρα του φθαρτού μπορεί να ρυθμίζουν την
ανοσιακή απάντηση όχι μόνο παράγοντας κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες,
αλλά επίσης με ειδική αναγνώριση των τροφοβλαστικών μορίων, καταστολή των
κυτταροτοξικών αντιδράσεων και ρύθμιση της τροφοβλαστικής εισβολής και της ΝΚ
κυτταροτοξικότητας.
Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs):
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Μακροφάγα (ΜΦ CD14+MHC II+), ώριμα δενδριτικά κύτταρα (DC CD83+)
καθώς και άωρα δενδριτικά κύτταρα (CD83-) είναι παρόντα στο φθαρτό. Το
μικροπεριβάλλον και οι κυτταρικές αλληλεπιδράσεις της εμβρυομητρικής
επιφάνειας κατευθύνουν αυτά τα κύτταρα να δράσουν επάγοντας την ανοχή
κυρίως,

παρά

ως

κλασσικά

APCs.

Η

αντιγονοπαρουσίαση

όπως

προαναφέρθηκε αρχίζει κατά το μέσο της κύησης, σε συνδυασμό με
ενδοαγγειακή εισβολή της πλακουντιακής τροφοβλάστης και την αιματογενή
απελευθέρωση πλακουντιακών υπολειμμάτων.


Τα μακροφάγα του φθαρτού (decidual-dΜΦ) αποτελούν το 20-30% των
λευκοκυττάρων του φθαρτού, είναι τυχαία κατανεμημένα στον ιστό και ο
αριθμός τους παραμένει σχετικά σταθερός κατά τη διάρκεια της κύησης. Η
διέγερσή τους έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυρίως,
και όχι προφλεγμονωδών, κυτταροκινών. Επιπλέον έχουν ανοσοκατασταλτική
δράση και περιορισμένη αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα.30,31



Τα δενδριτικά κύτταρα (dendritic cells-DCs) αποτελούν αριθμητικά ένα πολύ
μικρό πληθυσμό του φθαρτού και επίσης έχουν περιορισμένη ικανότητα να
ενεργοποιούν τα Τ κύτταρα. Χαρακτηρίζονται από βιολογική πλαστικότητα και
έχουν μοναδική δράση στην επαγωγή της εμβρυϊκής ανοχής.32

Τ κύτταρα:


Τ λεμφοκύτταρα, τόσο με αβ όσο και με γδ υποδοχείς, είναι παρόντα στο
φθαρτό σε όλη τη διάρκεια της κυήσης και μπορούν να καταστείλουν τοπικές
λοιμώξεις. Όσον αφορά όμως την αναγνώριση τροφοβλαστικών αντιγόνων,
εμφανίζουν ανοχή.



αβ Τ κύτταρα: είναι περιορισμένα αριθμητικά, με τα CD8+ κύτταρα να
επικρατούν των CD4+ Τ κυττάρων. Μελέτες σε διαγονιδιακά ποντίκια έχουν
δείξει ότι τα ειδικά για τα εμβρυϊκά αντιγόνα Τ κύτταρα, μειώνονται κατά τη
διάρκεια της κύησης και παραμένουν μειωμένα και μετά το πέρας της
κυοφορίας, ως αποτέλεσμα της συνάντησης με εμβρυϊκά κύτταρα που
εκφράζουν κατάλληλους MHC/πεπτίδιο συνδυασμούς.33 Επιπλέον, οι κλώνοι
των CD8+ Τ κυττάρων (CD8+ T κύτταρα που έμμεσα αναγνωρίζουν
εμβρυοπλακουντιακά αντιγόνα) υφίστανται κλωνική απάλειψη και επομένως δεν
επάγεται βλάβη έναντι των εμβρυϊκών αντιγόνων ακόμη και μετά από τεχνητή
διέγερση.29



γδ Τ κύτταρα: αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο ποσοστό των Τ λεμφοκυττάρων
του φθαρτού σε όλες τις φάσεις της κυοφορίας. Αναγνωρίζουν, χωρίς MHC
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περιορισμό αντιγόνα και έχουν αντιμικροβιακή λειτουργία. Μια υποομάδα των
γδ Τ κυττάρων αντιδρά με μη πολυμορφικά HLA τάξης Ι ή τάξης Ι – ομοιάζοντα
(class I-like) μόρια. Η τροφοβλαστική αναγνώριση μεσολαβείται από την V γΙ
υποομάδα, η οποία αναγνωρίζει μια διατηρημένη αλληλουχία των θηλαστικών
στην τροφοβλάστη. Σχεδόν όλα τα γδ Τ κύτταρα στον φθαρτό είναι
ενεργοποιημένα και χρησιμοποιούν τη V δΙ άλυσο, ενώ η πλειοψηφία των
ανθρώπινων περιφερικών γδ Τ λεμφοκυττάρων εκφράζουν V γ9/V δ2 TcR.
Σηματοδότηση μέσω του V γΙ.4V δΙ υποδοχέα επάγει μια ανοσιακή απάντηση
τύπου

Th2.

Παρουσία

προγεστερόνης,

ενεργοποιημένα

λεμφοκύτταρα

συνθέτουν τον PIBF (progesterone induced blocking factor), ο οποίος
αναστέλλει την ΝΚ δραστικότητα και ασκεί μια αντιεκτρωτική δράση in vivo.25
Τέλος, μέτρηση των γδ Τ κυττάρων στο περιφερικό αίμα αποτελεί ένα δείκτη
έκβασης της κύησης.34


ρυθμιστικά Τ κύτταρα: η παρουσία των Τ ρυθμιστικών κυττάρων (Tregs
CD4+CD25+) στο φθαρτό έχει επιβεβαιωθεί την προηγούμενη δεκαετία.35,36 Τα
κύτταρα αυτά είτε στρατολογούνται από την κυκλοφορία, είτε εκπτύσσονται από
ενεργοποιημένα
ενδομητρίου,

και

είτε

πολλαπλασιαζόμενα

τέλος

προκύπτουν

τροφοβλαστικά αλλοαντιγόνα.

37

de

Τ

ρυθμιστικά

novo

μετά

κύτταρα

από

επαφή

του
με

Έχει προταθεί ότι τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα

εμπλέκονται στην ανοχή έναντι του εμβρύου τουλάχιστον με δύο τρόπους: α)
αναστέλλουν

την ανοσοδιέγερση των συμβατικών Τ κυττάρων μέσω

αλληλεπιδράσεων

κύτταρο

προς

κύτταρο

και

μέσω

έκκρισης

ανοσοκατασταλτικών κυτταροκινών (IL-10, TGFβ) και β) αλληλεπιδρούν, μέσω
των επιφανειακών CTLA 4 μορίων τους, με μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα
και αυξάνουν την έκφραση του ενζύμου indoleamine 2,3 deoxygenase (IDO), το
οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη ενεργοποιημένων κυτταροτοξικών
Τ και ΝΚ κυττάρων.38 Στα ποντίκια, η χορήγηση Τ ρυθμιστικών κυττάρων
αυξάνει την έκφραση των υποδοχέων προγεστερόνης στα κύτταρα του
φθαρτού.39
ΝΚΤ κύτταρα:
Φέρουν Τ και ΝΚ κυτταρικούς δείκτες και μπορούν να αναγνωρίζουν
γλυκολιπιδικά τροφοβλαστικά μόρια που παρουσιάζονται από τα CD1 μόρια, ενώ,
εφόσον ενεργοποιηθούν, παράγουν αξιοσημείωτα ποσά Τh2 κυτταροκινών.21
ε) Προστασία από τα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα
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Τα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα της εγκύου με αντιτροφοβλαστική δραστικότητα
μπορούν να εξαλειφθούν με ποικίλους μηχανισμούς, όπως:


Indoleamine 2,3 deoxygenase (IDO), ένα ένζυμο για τον καταβολισμό της
τρυπτοφάνης, που εκφράζεται από τα κύτταρα της τροφοβλάστης, μπορεί να
καταβολίζει την τρυπτοφάνη ανοσοκυττάρων του πλακούντα (Τ κύτταρα
μητρικής προέλευσης) και να προλαμβάνει την ενεργοποίηση βλαπτικών έναντι
του εμβρύου ανοσιακών απαντήσεων από τα κύτταρα αυτά.40



Αποπτωτικοί μηχανισμοί, όπως αλληλεπιδράσεις του Fas/FasL, μπορεί επίσης
να συνεισφέρουν στην προστασία του εμβρύου. Η παρουσία του FasL (CD95L) μορίου, (συνδέτη του Fas-CD95) στα κύτταρα της τροφοβλάστης, δείχνει να
τα προστατεύει επάγοντας την απόπτωση ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων
του φθαρτού, τα οποία εκφράζουν Fas-CD95.41

στ) Αναστολή δράσης του συμπληρώματος
Είναι ενδιαφέρον ότι, η κατάλληλη αναστολή του συμπληρώματος είναι ζωτικής
σημασίας για την επιτυχή έκβαση της κύησης. Ο πλακούντας προστατεύεται από τη
δράση των πρωτεϊνών του συμπληρώματος στην εμβρυομητρική επιφάνεια μέσω
τριών ρυθμιστικών πρωτεϊνών. ∆ύο από αυτές, η DAF (Decay Accelerating FactorDAF) και η MCP (Membrane Cofactor Protein-MCP), είναι μεμβρανικές πρωτεΐνες που
ρυθμίζουν την ενεργοποίηση του C3 και C4 στην κυτταρική επιφάνεια. Η DAF-CD55
πρωτεΐνη αναστέλλει τη σύνδεση και επιταχύνει την αποδόμηση των ενζύμων της C3
κονβερτάσης που ενεργοποιούν το C3 και ενισχύουν την κλασσική και εναλλακτική
οδό του συμπληρώματος. Η MCP-CD46 (TLX-Trophoblast-Lymphocyte CrossReactive Antigens) πρωτεΐνη είναι ένας συμπαράγοντας της αποδόμησης και
απενεργοποίησης των C3b και C4b μέσω του παράγοντα Ι του συμπληρώματος. Η
τρίτη πρωτεΐνη, η CD59, είναι επίσης μεμβρανική και προλαμβάνει τη δημιουργία του
συμπλέγματος MAC (Membrane Attack Complex-MAC), αναστέλλοντας τις τελικές
δραστικές λειτουργίες του συμπληρώματος. Και οι τρείς αυτές πρωτεΐνες εκφράζονται
στην τροφοβλάστη, σε αντίθεση με το αίμα και τους ιστούς της εγκύου, παρέχοντας
ένα μηχανισμό προστασίας του εμβρύου από τη βλάβη που προκαλεί η ενεργοποίηση
του συμπληρώματος.42
ζ) ∆ράση των αντισωμάτων μητρικής προέλευσης
Η

ανάπτυξη

αντισωμάτων

από

την

έγκυο

ως

αποτέλεσμα

της

ευαισθητοποίησης σε εμβρυϊκά αντιγόνα, είναι καλά τεκμηριωμένη.43 Αυτή η
ευαισθητοποίηση λαμβάνει χώρα είτε τοπικά στην εμβρυομητρική επιφάνεια, όπου τα
κύτταρα του φθαρτού αναγνωρίζουν τα αλλοαντιγόνα της τροφοβλάστης, ή στην
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περιφέρεια όπου αλλοαντιγονικά μόρια του εμβρύου, που κυκλοφορούν στο αίμα της
εγκύου, αναγνωρίζονται από τα Τ κύτταρα της εγκύου. Αυτά τα αντισώματα δεν
συνδέουν το συμπλήρωμα και μπορούν να αναστέλλουν κυτταροτοξικές αντιδράσεις in
vitro. Παρόλα αυτά, οι in vivo μηχανισμοί μέσω των οποίων συμμετέχουν στην επιτυχή
έκβαση της κύησης δεν έχουν διευκρινισθεί. Έχει προταθεί ότι μπορεί να δρούν είτε
καλύπτοντας τα αντιγόνα της τροφοβλάστης, κάνοντάς τα «αόρατα» στα μητρικής
προέλευσης κυτταροτοξικά κύτταρα (αντιγονική κάλυψη) ή μέσω του δικτύου
ιδιοτυπικών-αντιϊδιοτυπικών αντισωμάτων.44,45
Ο ρόλος των ΝΚ κυττάρων στη διατήρηση της κύησης
Ήδη από τα τέλη του 1990, ένας σημαντικός ρόλος όσον αφορά τους ειδικούς
μηχανισμούς αλλοαναγνώρισης στην κύηση, είχε αποδοθεί στα ΝΚ κύτταρα του
φθαρτού (dNK).46
Το πιο διακριτό χαρακτηριστικό του βλεννογόνου της μήτρας κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγικής ζωής αφορά την παρουσία ενός μεγάλου πληθυσμού ΝΚ
κυττάρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλοι πληθυσμοί ΝΚ κυττάρων δεν αποτελούν
χαρακτηριστικό άλλων φυσιολογικών συμπαγών ιστών. Περίπου 90% των ΝΚ
κυττάρων της μήτρας έχουν φαινότυπο CD3-CD56+brightCD16-. ∆ιαφέρουν από τα
αντίστοιχα λευκοκύτταρα του αίματος στο ότι έχουν μεγαλύτερη έκφραση του CD56 και
η κύρια λειτουργία τους αφορά την παραγωγή κυτταροκινών. Το ερέθισμα για την
παρουσία τόσων ΝΚ κυττάρων στην μήτρα δεν είναι γνωστό. Πρόσφατες μελέτες
έχουν εστιάσει σε χημειοκίνες, που είναι απαραίτητες για την στρατολόγηση των
λευκοκυττάρων στο ενδομήτριο κατά την εμφύτευση του εμβρύου και την έμμηνο ρύση
(monocyte chemotactic protein-3, eotaxin, fractlakine, macrophage inflammatory
protein 1-b, 6Ckine, IL-8, hemofiltrate CC chemokine-1 και 4, και macrophage-derived
chemokine).47
Ο αριθμός των ΝΚ κυττάρων της μήτρας αλλάζει κατά τη διάρκεια του
καταμήνιου κύκλου. Υπάρχουν λίγα ΝΚ κύτταρα κατά τη φάση του κύκλου πριν την
ωορρηξία, αυξάνονται προοδευτικά κατά τη διάρκεια της μεσοωχρινικής φάσης μετά
την ωορρηξία και φτάνουν στο μέγιστο αριθμό τους στην απώτερη εκκριτική φάση. Αν
δεν συμβεί κύηση, τα επίπεδα της προγεστερόνης πέφτουν και περίπου 2 ημέρες πριν
την έμμηνο ρύση τα ΝΚ κύτταρα υφίστανται πυρηνικές αλλαγές που ομοιάζουν με τον
αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο. Αν όμως συμβεί κύηση, τα ΝΚ κύτταρα της μήτρας
επιμένουν στο εγκυμονούν ενδομήτριο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πυκνότητα
διήθησης των ΝΚ κυττάρων στη βασική επιφάνεια του φθαρτού, όπου τα
εμφυτευόμενα κύτταρα της τροφοβλάστης διηθούν τους μητρικούς ιστούς. Στην
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πρώιμη κύηση, τα ΝΚ αποτελούν περίπου το 70% του ολικού πληθυσμού των
λευκοκυττάρων στο φθαρτό. Η παρουσία των ΝΚ κυττάρων στο φθαρτό αποτελεί
στοιχείο μόνο της πρώιμης κύησης και είναι απόντα στον τελειόμηνο φθαρτό.48
Λόγω της αυξημένης παρουσίας τους και της άμεσης επαφής τους με την
εισβάλλουσα τροφοβλάστη, έχουν θεωρηθεί ως εξέχουσας σημασίας για την
εγκατάσταση της φυσιολογικής κύησης. Υπάρχουν στοιχεία ότι, την ίδια στιγμή που
γίνεται η εμφύτευση της βλαστοκύστης και η έναρξη της δημιουργίας του πλακούντα,
τα ΝΚ κύτταρα της μήτρας ενεργοποιούνται, παράγουν IFN-γ, περφορίνη και άλλα
μόρια, συμπεριλαμβανομένων αγγειογενετικών παραγόντων. Έτσι φαίνεται ότι
ρυθμίζουν, μέσω της κυτταροτοξικής τους δραστικότητας,

την εγκατάσταση της

τροφοβλάστης στο ενδομήτριο και δίνουν έναυσμα για την αναδιαμόρφωση των
αρτηριών

του

φθαρτού

προκειμένου

να

αυξηθεί

η

παροχή

αίματος

στην

εμβρυοπλακουντιακή επιφάνεια.12
Επιπλέον, τα dNK εμπλέκονται στην μεσολαβούμενη από κυτταροκίνες
ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης της εγκύου, με την παραγωγή κυτταροκινών τύπου
Th2 και αυξητικών παραγόντων, που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους
του πλακούντα και την τοπική ανοσοκαταστολή και ανοσορύθμιση.49,50 Όπως και σε
κάθε άλλο πληθυσμό ΝΚ κυττάρων, ο τρόπος δράσης των dNK κυττάρων
περιλαμβάνει ένα ρεπερτόριο επαγωγικών και ανασταλτικών υποδοχέων: την
οικογένεια υποδοχέων KIR (Killer Immunoglobulin-like Receptors-KIR), την οικογένεια
των υποδοχέων λεκτίνης τύπου-C (C-type lectin family – CD94/NKGs), την οικογένεια
υποδοχέων ILTs ή LIRs (Immunoglobulin-like Transcripts-ILTs) και την οικογένεια των
NCRs (Natural Cytotoxicity Receptors-NCRs) υποδοχέων. Μέσω των υποδοχέων
τους, τα dNKs κύτταρα αναγνωρίζουν επιλεγμένους επιτόπους στα HLA μόρια που
εκφράζονται στην διηθούσα τροφοβλάστη. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ειδικοί συνδέτες για
τους περισσότερους από τους υποδοχείς αυτούς είναι τα μη κλασσικά HLA τάξης Ι
μόρια G και Ε, όπως επίσης και τα κλασσικά HLA τάξης Ι αντιγόνα C, τα οποία είναι τα
μόνα που εκφράζονται στην εξωλαχνώδη τροφοβλάστη. Επιπλέον, κάποιοι από τους
υποδοχείς που αναγνωρίζουν HLA-G και HLA-C επιτόπους εκφράζονται επιλεκτικά
στα dNK κύτταρα. Οι ειδικές αλληλεπιδράσεις των ΝΚ κυτταρικών υποδοχέων με
τροφοβλαστικά αντιγόνα, οδηγούν στην θεώρηση ενός μοντέλου αναγνώρισης του
εμβρύου μέσω του «συστήματος ΝΚ αλλοαναγνώρισης». Υψηλής συγγένειας
αλληλεπιδράσεις των ΝΚ υποδοχέων με τους συνδέτες τους, μπορεί να παρέχουν
σήματα στο ΝΚ κύτταρο είτε προς κυτταροτοξική ΝΚ ενεργοποίηση (Th1 απάντηση)
είτε προς αναστολή της ενεργοποίησης και προστασία της τροφοβλάστης (Th2
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απάντηση).51 Ποιά από τις δύο απαντήσεις θα επικρατήσει, εξαρτάται από τη δράση
των ανασταλτικών υποδοχέων η οποία υπερισχύει της δράσης των επαγωγικών
υποδοχέων. Έτσι, αν οι ανασταλτικοί dNK υποδοχείς αναγνωρίσουν τους ειδικούς
συνδέτες πάνω στα κύτταρα της τροφοβλάστης,

αναμένεται να αναστείλουν την

ενεργοποίηση των dNK κυττάρων και κατ’ επέκταση τη βλάβη της τροφοβλάστης. Αν
αυτό δεν συμβεί, επιτρέπεται στα dNK κύτταρα να αναπτύξουν αντιτροφοβλαστική
δραστικότητα.52 Η ρύθμιση της αντιτροφοβλαστικής δραστικότητας των dNK κυττάρων
είναι πιθανώς το αποτέλεσμα της συσσωρευτικής αλληλεπίδρασης διαφόρων
υποδοχέων των μητρικών dNK κυττάρων με «ίδια» και «μη ίδια» HLA τάξης Ι μόρια,
που εκφράζονται στην τροφοβλάστη. Μεταξύ των διαφόρων αλληλεπιδράσεων των
ΝΚ υποδοχέων με τους ειδικούς συνδέτες τους που βρίσκονται πάνω στα κύτταρα της
τροφοβλάστης, οι αλληλεπιδράσεις των ανασταλτικών υποδοχέων της KIR οικογένειας
(inhKIR) με τους συνδέτες τους, τα HLA-C μόρια, φαίνεται να είναι εκείνες που κυρίως
εμπλέκονται στη λειτουργία ενός μεσολαβούμενου από ΝΚ κύτταρα συστήματος
αλλοαναγνώρισης στην κύηση.53 ∆εδομένης της ποικιλομορφίας, τόσο στο ρεπερτόριο
των inhKIR, όσο και στους HLA-C αλλότυπους μεταξύ μη συγγενών ατόμων, κάθε
κύηση αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό συνδυασμό μητρικών inhKIR υποδοχέων στα
dNK κύτταρα και «ίδιων» και «μη ίδιων» HLA-C αλλοτύπων στην τροφοβλάστη. Αυτός
ο συνδυασμός πιστεύεται ότι εξασφαλίζει τις κατάλληλες αλληλεπιδράσεις υποδοχέασυνδέτη που αναστέλλουν την αντιτροφοβλαστική δραστηριότητα των dNK κυττάρων,
προς όφελος της συνέχισης της κύησης.
Η βασική κατανόηση της οντογένεσης της εμβρυϊκής ανοσιακής απάντησης και
η ανοσολογική σχέση μεταξύ εγκύου και εμβρύου, δεν έχει μόνο ακαδημαϊκό
ενδιαφέρον αλλά και πρακτικό, καθώς πολλές διαταραχές που παρατηρούνται τόσο
στο έμβρυο όσο και στην έγκυο, οφείλονται σε διαταραχές των ανοσιακών
μηχανισμών κατά την κύηση. Επαναλαμβανόμενες αποβολές ανοσιακής αιτιολογίας,54
προεκλαμψία,

ενδομήτριος

θάνατος

κυήματος,

καθυστέρηση

ανάπτυξης

του

κυήματος, πρόωρος τοκετός, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, βαρεία μυασθένεια,
νεανικός συστηματικός ερυθηματώδης λύκος είναι μερικές από τις διαταραχές οι
οποίες έχουν περιγραφεί και οφείλονται σε εκτροπή ανοσιακών-φλεγμονωδών
απαντήσεων τόσο του εμβρύου όσο και της εγκύου. Είναι λοιπόν κριτικής σημασίας να
διευκρινίσουμε πλήρως τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της
φυσιολογικής κύησης, με σκοπό να προβλέψουμε τις ανοσολογικής αρχής
καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε αποτυχία. Αν και οι πρόσφατες εξελίξεις στη
μοριακή βιολογία έχουν αυξήσει δραματικά τη γνώση μας σχετικά με την ανοσοανοχή
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στο αλλομόσχευμα, η ανοσολογική σχέση μεταξύ μητέρας και εμβρύου είναι
πολύπλοκη και εξακολουθεί, εν μέρει, να παραμένει μυστήριο.

Εικόνα 1. Εμφύτευση 6η-7η ημέρα
1. Επιθήλιο του βλεννογόνου της μήτρας
2. Υποβλάστη (τμήμα εσωτερικής κυτταρικής στιβάδας)
3. Συγκυτιοτροφοβλάστη
4. Κυτταροτροφοβλάστη
5. Επιβλάστη (τμήμα εσωτερικής κυτταρικής στιβάδας)
(Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Μαιευτική και
Γυναικολογική Κλινική-Αρεταίειο Νοσοκομείο)

Εικόνα
2.
Σχηματική
παράσταση
λαχνώδους
και
εξωλαχνώδους
κυτταροτροφοβλάστης
(American Journal of Obstetrics and Gynecology Volume 195, Issue 1, July 2006,
Pages 29–39)
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Εικόνα 3. Η αιματική κυκλοφορία του πλακούντα
(Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Μαιευτική και
Γυναικολογική Κλινική-Αρεταίειο Νοσοκομείο)
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ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ:
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Σπυρίδων Μεντζελόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Αθηνών
Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2132041928
E-mail: sdmentzelopoulos@yahoo.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ*
Σύμφωνα με τελευταία δεδομένα, η επίπτωση της ενδονοσοκομειακής καρδιακής
ανακοπής είναι 1-5/1000 νέες εισαγωγές. Τάση για σχετική ποσοστιαία αύξηση
παρατηρείται σε «μη απινιδώσιμους» αρχικούς ρυθμούς καρδιακής ανακοπής
(ασυστολία και άσφυγμη κοιλιακή δραστηριότητα) με αντίστοιχη μείωση των
«απινιδώσιμων ρυθμών» (κοιλιακή μαρμαρυγή και άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία). Η
πιθανότερη αιτία είναι η ευρεία κλινική χρήση β-αναστολέων σε καρδιαγγειακά
νοσήματα. Η πρόγνωση της καρδιακής ανακοπής με μη «μη απινιδώσιμο» αρχικό
ρυθμό ή «απινιδώσιμο ρυθμό μη ανατάξιμο μόνο με απινίδωση» - δηλαδή
οποιονδήποτε

καρδιακό

ρυθμό

που

αντιστοιχεί

σε

ένδειξη

χορήγησης

αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων – είναι κακή, με τη νοσοκομειακή επιβίωση με καλή
νευρολογική έκβαση να κυμαίνεται μεταξύ 5-10%.

Η καρδιακή ανακοπή αποτελεί

αντικείμενο εντατικής έρευνας. Υποστηριζόμενες από κλινικά δεδομένα νεότερες
εξελίξεις περιλαμβάνουν την απόδειξη της σημαντικότητας της ποιότητας των
θωρακικών συμπιέσεων (ενδεδειγμένο βάθος τουλάχιστον 51 mm, συχνότητα
τουλάχιστον 100/λεπτό). Ο υπεραερισμός θεωρείται ότι πρέπει να αποφεύγεται λόγω
σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών (μείωση φλεβικής επιστροφής – αύξηση
εγκεφαλικών αγγειακών αντιστάσεων λόγω πρόκλησης υποκαπνίας). Αμφίβολα
αποτελέσματα είναι τα αποτελέσματα από τη χρήση θεωρητικά καινοτόμων τεχνικών
μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας με εφαρμογή αρνητικών πιέσεων κατά τη
«θωρακική αποσυμπίεση». Οι τεχνικές αυτές στοχεύουν στην αύξηση της φλεβικής
επιστροφής και τη συνακόλουθη αύξηση της καρδιακής παροχής κατά την
καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση. Η αποτελεσματικότητα της αδρεναλίνης όσον
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αφορά τη νευρολογική έκβαση, είναι επίσης αμφίβολη. Αντίθετα, αναμένεται πιθανή
ωφέλεια από την «έγκαιρη» αλλά και «λιγότερο συχνή» (από 1 δόση / 3-5 λεπτά σε 1
δόση / 6-10 λεπτά) χορήγησή της. Επίσης, αρχικά, θετικά δεδομένα έχουν προκύψει
από την επιπρόσθετη χρήση βαζοπρεσσίνης (που περιλαμβάνεται στις τρέχουσες
οδηγίες) και «χαμηλής δόσης stress» στεροειδών σε ασθενείς με shock μετά την
ανάταξη (η πιθανότατα ισχαιμικής αιτιολογίας επινεφριδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή
επιπλοκή

της

καρδιακής

ανακοπής).

Η

χρήση

β-αναστολέων

κατά

την

καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αποτελεί μία νέα ερευνητική κατεύθυνση με
περιορισμένα προς το παρόν υποστηρικτικά δεδομένα. Μετά από την τελευταία
σχετική πολυκεντρική μελέτη, η θεραπευτική υποθερμία τείνει να αντικατασταθεί από
τη «στοχευμένη νορμοθερμία». Τέλος, το σύνδρομο ισχαιμίας / επανάρδευσης / shock
μετά την ανάταξη έχει πλέον αναγνωριστεί ως μία οντότητα που χαρακτηρίζεται από
συστηματική φλεγμονώδη απάντηση με αυξημένες κυτταροκίνες, ενδοτοξιναιμία,
διαταραχές πήξης, πολλαπλές οργανικές βλάβες και ταυτόχρονη περιφερική
αγγειοδιαστολή και μυοκαρδιακή δυσλειτουργία Το σύνδρομο αυτό έχει όμοια
παθοφυσιολογία με τη βαριά σήψη / shock και η αντιμετώπισή του πρέπει να
περιλαμβάνει «δέσμες θεραπευτικών πράξεων» και στόχων (π.χ. κορεσμός κεντρικού
φλεβικού αίματος τουλάχιστον 70%), όπως συμβαίνει και στην αντιμετώπιση του
σηπτικού shock. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 137-138,
2014.
Λέξεις

κλειδιά:

καρδιοαναπνευστική

αναζωογόνηση,

καρδιακή

ανακοπή,

βαζοπρεσσίνη, φλοιοεπινεφριδιακές ορμόνες, υποθερμία, β-1 αναστολέας, καρδιακή
ανεπάρκεια, καταπληξία, σήψη, πολυοργανική ανεπάρκεια
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
Μάριος N. Παραράς
Παθολόγος, Πρώην ∆ιευθυντής
Γ’ Παθολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
∆/νση: Σπευσίππου 44, 106 76 Αθήνα
E-mail: myparara@yahoo.gr
Οι Επιστήμονες της Αναγέννησης, πριν 6 αιώνες, είχαν την δυνατότητα της
πλήρους γνώσεως, για την ΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ και ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ της
εποχής. ∆ιέθεταν επίσης, φερεγγυότητα και για τις υπόλοιπες επιστήμες και τέχνες.
Τελευταίως, η ιατρική επιστήμη και η συναφής βιβλιογραφία της πλήθυναν
πολλαπλασίως τις γνώσεις, ώστε οι βασικές απ’ αυτές να διπλασιάζονται, κάθε 5-10
χρόνια.
Είναι ανέφικτο λοιπόν, ο γιατρός όσο προικισμένος και αν είναι, σε σύγκριση με
τους προγενέστερους, να συγκρατεί τις διαρκώς αυξανόμενες και προστιθέμενες
γνώσεις.
Το κλασικό βιβλίο της Παθολογίας, σήμερα, παρέχει συμπυκνωμένη γνώση και
αριθμεί άνω των 4-6000 σελίδων. ∆ύσκολα απομνημονεύεται. Προσομοιάζει
απρόσιτο. ∆ύσκολα μεταφέρεται. Μάταιη επίσης είναι η κωδικοποίηση της συνόλους
ιατρικής γνώσης, καθώς και ο εγκλωβισμός της. Πρακτικώς, μάλιστα το κλασικό
σύγγραμμα αδυνατεί να προσανατολίσει άμεσα τον γιατρό για τον άρρωστο, διότι
παρουσιάζει δυσκαμψία στο περιεχόμενό του. Εξάλλου, η σημερινή χρησιμοποίηση
του διαδικτύου, προσφέρει την αναζήτηση συνδυασμών παθολογικών ευρημάτων.
Ακόμα, πολλά κεφάλαια των κλασικών βιβλίων, μετά από μικρό χρονικό διάστημα,
θεωρούνται σχεδόν απαρχαιωμένα, λόγω της ιλιγγιώδους προόδου της γνώσης.
Όπως υπάρχει χρόνος ημίσειας ζωής, για τα φάρμακα, το ίδιο ισχύει και για την
γνώση στον ανθρώπινο εγκέφαλο . Έτσι, χρόνος ημίσειας ζωής της γνώσης καλείται ο
χρόνος προς τον οποίον η συνολική αποταμιευμένη στην μνήμη γνώση μειούται κατά
το 1/2 των εγνωσμένων.
Κατά συνέπεια ο εγκέφαλος, αδυνατεί να συγκρατήσει την πληθώρα των
πληροφοριών επί μακρόν, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα του αρρώστου.
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Εξ΄αυτού κατέστη αναγκαίο επακόλουθο η διαμερισματοποίηση της Ιατρικής και
αδήριτος ο επιμερισμός της Παθολογίας σε ειδικότητες, παρά την αναπόφευκτη
αλληλοκάλυψη των εξειδικεύσεων.
Η χρησιμότητα όμως του παθολόγου πρέπει να επιβιώσει!!
Αποτελεί τον πυρήνα της διαγνωστικής και θεραπείας, σε επίκαιρον ρόλον συντονιστή
ανάμεσα στις εξειδικεύσεις.
Ο συντονιστικός ρόλος του Παθολόγου αξιολογείται ευδιάκριτα, όταν η
διάγνωση αφορά:
α. Νοσήματα, οποιουδήποτε συστήματος
β. Πολυσυστηματικές Νόσους και
γ. Πολλαπλότητα Νόσων,
π.χ

η

Υπέρταση,

που

προκαλείται

από

Aγγειοπάθεια

ή

Nεφροπάθεια

ή

Eνδοκρινοπάθεια, προσβάλλει πολλά όργανα συστημάτων (Καρδιά, Νεφρούς, Αγγεία,
Οφθαλμούς) και συνηθέστατα συνυπάρχει με Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, Αρθρίτιδα

και

ακόμα, με Έλκος του βολβού του 12δακτύλου. Το πολυσυστηματικόν πρόβλημα
επιλύεται, με την πλήρη συλλογή πληροφοριών από το ιστορικό, την επιλογή
υποβοηθητικών ενδείξεων για την διάγνωση και σειρά εργαστηριακών εξετάσεων, για
ομάδες νοσημάτων, όπου υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις από ειδικά όργανα του κάθε
συστήματος.
Η καθοδήγηση προς την διάγνωση καθορίζεται από την ανεύρεση του οδηγού
συμπτώματος, οπότε αλγοριθμικώς σχεδιάζεται η διαγνωστική τακτική π.χ σε
άρρωστο, με διόγκωση της κοιλίας , που από το ιστορικό του προκύπτει κατάχρηση
αλκοόλ και καπνού, είναι απαραίτητη η εργαστηριακή αναζήτηση Κιρρώσεως του
Ήπατος.
Η διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση κρίνεται σκόπιμο στις πολυσυστηματικές
παθήσεις, να διενεργείται από Παθολόγον, ο οποίος σφαιρικώς θα αντιμετωπίσει τον
άρρωστο και όχι από εξειδικευμένον ιατρόν. Στη συνέχεια και μετά τον αποκλεισμό
διαφόρων πιθανών διαγνώσεων, θα καταλήξει ο Παθολόγος σε κάποιο νόσημα, για το
οποίον απαιτείται ειδική έρευνα και θεραπεία και θα καλέσει τον ειδικόν ιατρόν.
Ο Παθολόγος εναρμονίζει τις προσπάθειες, ώστε ο άρρωστος να θεραπευτεί
γρήγορα και με το χαμηλότερο κόστος, χωρίς επιστημονικές εργαστηριακές ακρότητες,
έστω και αν είναι νόμιμες.
Ο Αριστοτέλης στη Θεωρία της Ολότητος τονίζει ότι «το γαρ όλον, πρότερον
αναγκαίον είναι του μέρους. Αναιρουμένου, γαρ του όλου, ουκ έστι πους, ουδέ χείρ».
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Περίπου τα ίδια τονίζει και ο Wertheimer στην Θεωρία της ∆ιαμόρφωσης
(Gestait) «ό,τι συμβαίνει στο όλον δεν προέρχεται από την σύνθεση των μερών, αλλά
αντιστρόφως, ό,τι συμβαίνει σε ένα μέρος του όλου καθορίζεται από την εσωτερική του
σύσταση».
Οι σημαντικότερες εμφανίσεις της Γενικής Εσωτερικής Παθολογίας είναι,
αλφαβητικώς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΑΡΘΡΑΛΓΙΕΣ
ΑΙΜΑΤΕΜΕΣΗ /ΜΕΛΑΙΝΑ
ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
ΒΗΧΑΣ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΡΡΟΙΑ
∆ΥΣΠΝΟΙΑ /ΚΥΑΝΩΣΗ
ΕΜΕΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΑ
ΕΞΑΝΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ/ΣΠΑΣΜΟΙ
ΘΩΡΑΚΑΛΓΙΑ
ΙΚΤΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ/ΣΥΓΚΟΠΙΚΟΝΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟΝ
ΟΙ∆ΗΜΑΤΑ
ΠΑΛΜΟΙ ΠΡΟΚΑΡ∆ΙΩΣ
ΠΑΡΕΣΗ/ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
ΠΥΡΕΤΟΣ
ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ ΑΙΦΝΙ∆ΙΩΣ
ΣΥΓΧΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΦΝΙ∆ΙΩΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Θα αποπειραθώ παρακάτω να οριοθετήσω τους ρόλους του Παθολόγου και
των ειδικοτήτων, όπου αυτό είναι ανεκτόν, εφικτόν και δόκιμον, έχοντας πάντα κατά
νου, το λεχθέν από τον CYRIL CONNOLY- Άγγλο Συγγραφέα - ότι “∆εν πρέπει να
κακοκαρδίζω τους νέους, γιατί αυτοί θα γράψουν, για μένα ”
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Συνήθως, ο άρρωστος απευθύνεται στον Παθολόγο, για ό,τι του συμβαίνει.
Υπάρχουν, όμως, πολλοί άρρωστοι, που κάνουν εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς
καθοδήγηση και όταν παρουσιάσουν παθολογία στην γενική αίματος, απευθύνονται,
σε Αιματολόγο ιατρό. Ο τελευταίος μπορεί να δεχθεί και παραπεμφθέντα από τον
Παθολόγον άρρωστον αν:
α .Ο Παθολόγος δεν ολοκληρώσει περαιτέρω την διάγνωσή του, μετά από την
παθολογία της γενικής αίματος του αρρώστου και
β. Ο Παθολόγος έχει διαγνώσει το αιματολογικόν πρόβλημα ή αν αδυνατεί να
θέσει την διάγνωσή του, που ίσως θα είναι και το πιο φυσιολογικόν.
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Για να επιτευχθεί, όμως, συνεργασία παρόμοια, πρέπει ο Παθολόγος να είναι
ενήμερος της Αιματολογίας και να γνωρίζει ,ότι τα αποτελέσματα μερικές φορές από
τους αναλυτές δεν είναι ακριβή, επειδή τα ερυθροκύτταρα π.χ μπορεί να υποστούν
μηχανική βλάβη και να δηλώνεται αναιμία ή ακόμα θρομβοπενία ψευδώς.
Ο Παθολόγος οφείλει ιδιαίτερα να προσέξει αρρώστους, με λανθάνουσα
στεφανιαία νόσον, Περιφερική Αγγειοπάθεια, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,
Εγκεφαλική Ισχαιμία και Καρδιακή Ανεπάρκεια. ∆ηλαδή να διακρίνει, αν η Στηθάγχη ,
η διαλείπουσα χωλότητα, η ∆ύσπνοια, η Ζάλη δικαιολογούνται από την υποκειμένη
νόσον ή αν η τελευταία επικαλύπτει βραδέως αναπτυσσόμενη αναιμία. Επικουρικές
εξετάσεις, που θα βοηθήσουν τον Παθολόγον, πριν από την συνεργασία του με τον
Αιματολόγο, θα είναι ο προσδιορισμός των ∆ΕΚ, η εκτίμηση του MCV, του Fe του
ορού, της φερριτίνης, της Β12 και του φυλλικού οξέος. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να
καθορίσουν, σε πρώτη κλίμακα, την κατηγορία της υπάρχουσας αναιμίας. Το
θεμελιώδες και βασικόν εξεταστικόν στοιχείον του Αιματολόγου είναι η μελέτη του
χρωσθέντος επιχρίσματος αίματος, με χρώση May–Grunwald-Giemsa και έπειτα η
εκτίμηση άλλων ειδικών εξετάσεων (οστεομυελική βιοψία, έλεγχος αιμόλυσηςαιμόστασης ως και ανίχνευσης παραπρωτεϊνης στον ορό και τα ούρα) .
Είναι καθήκον του Παθολόγου να συλλέξει πληροφορίες από το ιστορικό του
αρρώστου, αν
α. Υπάρχει κληρονομικόν αναμνηστικόν Μεσογειακής Αναιμίας, έλλειψη G6-PD,
Τηλαγγγειεκτασιών και Πολυποδίασης του εντέρου ή Εκκολπωμάτωση.
β. Εκτίθεται σε τοξικές ουσίες ή λαμβάνει μυελοτοξικά, ή προκαλούντα διαταραχή
στην αιμόσταση φάρμακα και
γ. Είναι αθλητής, χορτοφάγος, καπνιστής, χρήστης αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών,
παρουσιάζει ∆υσφαγία, Επιγαστραλγία ή εμφανίζει αίμα στα κόπρανα ή φέρει
προσθετικές βαλβίδες στην καρδιά.
Ο Παθολόγος πρέπει να αξιοποιήσει από την αντικειμενική εξέταση, τυχόν
υπάρχουσα ωχρότητα ή υπεραιμία του προσώπου και των βλεννογόνων, υπικτερική
χροιά

επιπεφυκότων,

πορφυρικόν

εξάνθημα,

πετέχειες

ή

εκχυμώσεις,

λεμφαδενοπάθεια, διόγκωση σπληνός, χρόνια έλκη κάτω άκρων, επίχριστη και λεία
ερυθρά γλώσσα, αιμάρθρους, οστική ευαισθησία και νευρολογική σημειολογία, λόγω
βλάβης οπισθίων και πλαγίων δεσμίδων του νωτιαίου μυελού.
Σε υπόνοια Λεμφώματος ο άρρωστος, πριν την παραπομπή του στον
Αιματολόγο ή Ογκολόγο οφείλει να διαγνωσθεί με βιοψία λεμφαδένων, τουλάχιστον
από (2) δύο διαφορετικές θέσεις (αποφυγή μικρών βουβωνικών λεμφαδένων, όσο το
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δυνατόν) και να σταδιοποιηθεί. Τέλος ο Παθολόγος, πριν από τον Αιματολόγο, οφείλει
διαγνωστικώς να συνδυάζει κλινικοεργαστηριακά ευρήματα και να υποψιάζεται
ανάλογα νοσήματα, αν συνδυάζονται μεταξύ τους, όπως: πιθανόν
1. Αναιμία –τριψήφια ΤΚΕ –Ουραιμία-οστικοί πόνοι(Πολλαπλούν Μυέλωμα)
2. Αναιμία –Ίκτερος (Πιθανή Αιμόλυση ή Μεταστατική Νεοπλασματική Νόσος)
3. Αναιμία-Ανορεξία –Απώλεια Βάρους (Πιθανή Νεοπλασία)
4. Αναιμία –∆ιόγκωση Σπληνός (Πιθανά Λέμφωμα –Αιμολυτική Αναμία)
5. Αναιμία –Εκχυμώσεις ή αιμορραγική διάθεση (Πιθανά Απλαστική Αναιμία ή
Λευχαμία)
6. Αυξημένος MCV -Μεγαλοβλαστκή αναιμία –Αχυρόχρουν προσωπείο-Λεία ή
και Ερυθρά Γλώσσα – Νευρολογική σημειολογία και σύγχυση (Πιθανή
κακοήθης αναιμία Biermer)
7. Αναιμία-Χολολιθίαση (Πιθανή Χρόνια Αιμόλυση)
8.

Αναιμία –Ίκτερος-έντονος κοιλιακός πόνος –πυρετός –ή ανορεξία (Πιθανά
Οξεία αιμολυτική Κρίση ή Οξεία Χολοκυστοπάθεια σε έδαφος Χρόνιας
Αιμόλυσης).

9. Μικροαγγειοπαθητική αναιμία-Ίκτερος – Νεφρική Ανεπάρκεια –Θρομβοπενία,
με ή χωρίς πορφυρικό εξάνθημα – Πυρετός και Αγγειακό Εγκεφαλικό
Επεισόδιο (Σύνδρομο Moschowitz)
10. Αιμολυτική Αναιμία –Θρομβοπενία (Σύνδρομο Evans)
11. Αιμορραγική ∆ιάθεση –∆ιαταραχές Οράσεως – Συμμετοχή ΚΝΣ-Καρδιακή
Ανεπάρκεια – Τριψήφια ΤΚΕ – εύκολη κόπωση – Αδυναμία (Πιθανό Σύνδρομο
υπεργλοιότητος)
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
Η Ενδοκρινολογία είναι κάτι ξεχωριστό από την Παθολογία. Εν τούτοις τα
όργανα του ανθρώπου, σαν αλληλοεξαρτώμενα συγκοινωνούντα δοχεία και χωρίς
στεγανά διαμερίσματα, επιβάλλουν στον παθολόγο να αναγνωρίζει, τα όποια
συμπτώματα συμβαδίζουν με Ενδοκρινοπάθειες.
Για αυτό ο Παθολόγος δεν πρέπει να παραπλανηθεί, με εσφαλμένες διαγνώσεις
όπως:

Υπέρταση,

Υπεργλυκαιμία,

Νευροψυχιατρική

νόσος,

Παχυσαρκία

με

Αμηνόρροια, Νωθρότητα και Αναιμία.
Είναι δυνατόν, οι ως άνω διαγνώσεις, να υποκρύπτουν Ενδοκρινοπάθειες των
Επινεφριδίων, του Θυρεοειδούς και της Υποφύσεως. Οι αμετροέπειες του παθολόγου
στις περιπτώσεις αυτές είναι αρκετά συχνές. Έτσι, το καλύτερο για τον Παθολόγο είναι
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να παραπέμψει τον άρρωστο στον ειδικό, ιδιαίτερα, αν συνυπάρχει υπόνοια
Μυξοιδήματος, Εξόφθαλμος, λάμπον βλέμμα με απώλεια βάρους και εφιδρώσεις,
αμηνόρροια, συχνή αλλαγή οδοντοστοιχιών - καπέλου, ευερεθιστότητα.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Η Καρδιολογία έχει αποσπασθεί από την Παθολογία τελείως, λόγω της ραγδαίας
προόδου της τεχνολογίας, της θεραπευτικής, της Επεμβατικής Καρδιολογίας και της
Καρδιοχειρουργικής. Η απόσυρση, όμως, του Παθολόγου από την εμπεριστατωμένη
εξέταση της καρδιάς δεν είναι επιτρεπτή. Η ενημέρωση του Παθολόγου σε θέματα
Καρδιολογίας επιβάλλεται, αφού πολλές καρδιοπάθειες αποκαλύπτονται:
A. τυχαίως, κατά την εξέταση του αρρώστου κλινικώς (ανεύρεση φυσήματος,
αύξηση ορίων καρδιάς σε συνήθη ακτινογραφία θώρακος.)
B. μετά, από ∆ύσπνοια κοπώσεως, Ορθόπνοια , Υπέρταση, Θωρακικό άλγος,
Οιδήματα κάτω άκρων,
Γ. μετά, από συγκοπικό επεισόδιο, αρρυθμία, εγκατάσταση Θρομβοεμβολικής
νόσου, συμπτωματολογία λοιμώξεως των βαλβίδων της καρδιάς.
∆. μετά, από συμπτωματολογία, η οποία συμπεριλαμβάνει συνδυασμούς όλων των
παραπάνω προβλημάτων
Προσοχή,

από

πλευράς

Παθολόγου,

επιβάλλεται

σε

ορισμένες

ομάδες

συμπτωμάτων του αρρώστου, όπου η παρεμβολή του Καρδιολόγου κρίνεται αναγκαία:
I.

Αιματουρία, Οσφυαλγία, Αγγειακόν Εγκεφαλικόν Επεισόδιον ή Ψυχρότητα ενός
σκέλους με απουσία σφύξεων και πόνου,
Εμβολικόν

Επεισόδιον,

Υποκείμενη

που προμαντεύουν Αρτηριακόν

Στένωση

της

Μιτροειδούς,

Κολπική

Μαρμαρυγή, Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα και πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου.
II.

Αίσθημα παλμών ή πτερυγισμού προκαρδίως, κατ’ επανάληψη ή στιγμιαίως,
υποκρύπτουν πιθανώς Καρδιακή Αρρυθμία, η οποία, αν δεν οφείλεται σε
Υπερθυρεοειδισμό, μπορεί να προοιωνίζει καρδιακή νόσο (Συμφορητική Καρδιακή
Ανεπάρκεια πρώιμου σταδίου, Στένωση ή Πρόπτωση της Μιτροειδούς Βαλβίδος,
Σύνδρομο Wolf–Parkinson –White, Στεφανιαία Νόσο).

III. Υποψία ισχαιμικού μυοκαρδίου, σε άρρωστο προηγουμένως ελεύθερο Στηθάγχης,
μετά από προοδευτική ανάπτυξη αναιμίας ή παροξυσμικής ή μη Ταχυκαρδίας ή
Αιμορραγίας

από

το

ΓΕΣ

ή

επιδείνωση

Χρόνιας

Αποφρακτικής

Πνευμονοπάθειας ή Πνευμονίας, εξ αιτίας εκσεσημασμένης ανοξίας του
Μυοκαρδίου από τα περιγραφέντα νοσήματα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 144

IV. Υποψία αντιρροπούμενης Συμφορητικής Καρδιακής Ανεπάρκειας, η οποία,
επισημοποιείται, μετά από παροξυσμική ταχυκαρδία ή μικρό έμφραγμα του
μυοκαρδίου ή αιμορραγία του ΓΕΣ ή Πνευμονία ή ενδοφλέβια έγχυση ποσότητος
ορών, μεταγγίσεων ή μετά έντονη σωματική κόπωση.
V. Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, όπου θα πρέπει να διευκρινισθεί, αν η ποικίλη
κλινική εικόνα οφείλεται σε:
α) Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα (με Πυρετό, Καταβολή δυνάμεων, Εμβολικά
Επεισόδια)
β) Ιογενή Μυοκαρδίτιδα (με εμφάνιση Καρδιακής Αρρυθμίας, Καρδιακής
Ανεπάρκειας με ∆ύσπνοια, Ορθόπνοια και Οίδημα περιφερικώς)
γ) Ξηρά/Υγρά Περικαρδίτιδα ιογενούς αιτιολογίας (με προκάρδιο άλγος, ενίοτε
δύσπνοια, πυρετό από την υποκειμένη νόσον).
VI. Συγκοπικά επεισόδια, προσομοιάζοντα λιποθυμιών, με αιτιολογία :
α) Ταχυ-βραδυαρρυθμία,
β) Πλήρη Κολποκοιλιακό Αποκλεισμό
γ) Νόσο του Φλεβοκόμβου
δ) Θρόμβο ή Μύξωμα του Κόλπου
ε) Στένωση της Αορτής, όταν μάλιστα, συνυπάρχει Στηθάγχη και Καρδιακή
Ανεπάρκεια της αριστεράς κοιλίας.
Το παρακάτω παράδειγμα είναι χαρακτηριστικόν της αγαστής σύμπνοιας, που
πρέπει να υπάρχει στην συνεργασία Παθολόγου-Καρδιολόγου:
Άρρωστος,

με

διαφοροδιαγνωστικώς

εμπύρετο
υπάρχει

νόσημα,

υποψία

επισκέπτεται

Λοιμώδους

Παθολόγον.

Ενδοκαρδίτιδος

από

Αν
τον

Παθολόγον, είναι πρέπον να διερευνηθεί από Καρδιολόγο, ο οποίος και θα
επιβεβαιώσει την διάγνωση. Η θεραπευτική αγωγή θα καθορισθεί και από τους δύο (2)
με την συμβολή ή όχι του Λοιμωξιολόγου και Καρδιοχειρουργού .Οι θεράποντες ιατροί
πρέπει να ενημερώσουν, για την περίπτωση και Βιοπαθολόγο για τις Lege artis λήψεις
των Αιμοκαλλιεργειών και την παρακολούθησή τους.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Συνήθως η Πνευμονοπάθεια παρουσιάζεται με :
α) Βήχα (αιφνίδιο ή χρόνιο , με ή χωρίς απόχρεμψη, με ή χωρίς πυρετό ) από
πληθώρα νοσημάτων
β) Αιμόπτυση
γ) Βρογχόσπασμο ή ∆ύσπνοια (αιφνιδίως ή με προοδευτική επιδείνωση)
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δ) Πλευροδυνία/Πλευρίτιδα
ε) Αδυναμία, Καταβολή, Ανορεξία, Απώλεια Βάρους, ∆εκατική Πυρετική Κίνηση
ή Πυρετό
στ) Τυχαίως ασυμπτωματική Παθολογία στην Ακτινογραφία Θώρακος σε
υγειονομικό έλεγχο ρουτίνας.
Οι

συνηθέστερες

Πνευμονοπάθειες,

που

συνήθως

απασχολούν

τον

Παθολόγον, ιδίως κατά την έναρξή τους, είναι:
1.

Η οξεία-χρόνια Βρογχίτιδα

2.

Γενικώς οι Λοιμώξεις ανωτέρων και κατωτέρων αναπνευστικών οδών

3.

Η Φυματίωση

4.

Το Βρογχικόν άσθμα

5. Η Σαρκοείδωση
6. Η αγγειίτιδα Wegener και
7. Νεοπλασματικές Επεξεργασίες.
Η Φυματίωση, η Σαρκοείδωση, η Αγγειίτιδα και οι νεοπλασίες έχουν ευρύ
φάσμα εκδηλώσεων, από όλα σχεδόν τα όργανα του σώματος, αλλά κατ’ εξοχήν από
τους Πνεύμονες. Ασφαλώς, αυτό δεν σημαίνει αποκλειστικότητα των Πνευμονολόγων
στην αντιμετώπισή τους .
Σε επίρρωση της παραπάνω παραδοχής έρχεται το γεγονός, ότι είναι δυνατόν
η πρώτη εκδήλωση Πνευμονικής Νεοπλασίας να παρουσιασθεί, σαν ημιπληγία δεξιά ή
αριστερά, λόγω μεταστάσεως στον εγκέφαλον.
Επίσης, η Φυματιώδης Λοίμωξη δυνατόν να έχει ασυμπτωματική διαδρομή ή
να παρουσιασθεί με κεχροειδή διασπορά ή να προκαλεί Ατελεκτασία ή μερική
απόφραξη ή ίνωση ή βρογχεκτασία ή απόστημα ή σπήλαιο ή Πνευμονοθώρακα ή
Πλευρίτιδα ή Πνευμονία ή Πνευμονική ∆ιήθηση μαζί με πυρέτιο, Ανορεξία, Καταβολή
των δυνάμεων και απώλεια βάρους.
Ακόμα ο δυσπνοϊκός, μετά ή χωρίς κόπωση, άρρωστος μπορεί να έχει, ως
αίτιο:
α) μειωμένη μερική τάση Ο2 στον εισπνεόμενο αέρα
β) μειωμένη ικανότητα μεταφοράς Ο2 με το αίμα
γ) Νόσημα ή δυσλειτουργία κάθε τμήματος, που μεσολαβεί στην αναπνευστκή
λειτουργία, όπως συμβαίνει σε:
γ1) απόφραξη οπουδήποτε, από ρινοφάρυγγα έως τα βρογχιόλια
γ2) απώλεια της λειτουργικότητας των Πνευμονικών κυψελίδων, εξ αιτίας
οιδήματος, νόσου ή καταστροφής τους
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γ3) τριχοειδοκυψελιδικόν αποκλεισμόν από διηθητικές επεξεργασίες των
πνευμόνων και
γ4) βλάβη των μεμβρανών του συστήματος των αρτηριών και των
τριχοειδών.
Με βάση τα αναφερθέντα, πιο πάνω, συμπεραίνομε, ότι δύσπνοια
παρατηρείται σε άνοδο σε μεγάλο ύψος, σε απόφραξη των αεροφόρων οδών, σε
καταστροφή των πνευμονικών κυψελίδων, σε διαταραχές αερώσεως–διαχύσεως, σε
μείξη αρτηριακού με φλεβικό αίμα και σε σοβαρές αναιμίες.
Πρέπει

να

τονισθεί ότι

παθογνωμονικά

αντικειμενικά

ευρήματα

στις

Πνευμονοπάθειες δεν υπάρχουν, ώστε να καθορίζουν, εκάστοτε, ένα νόσημα. Τις
περισσότερες, μάλιστα, φορές το ίδιο αντικειμενικό εύρημα είναι κοινό πολλών
Πνευμονοπαθειών .
Είναι γνωστόν ότι οι ρόγχοι, ο Βρογχόσπασμος, η συμπτωματολογία της
πυκνώσεως, Ατελεκτασίας και Πλευρίτιδος παρέχουν μονάχα ενδείξεις υποκειμένης
ανατομο-φυσιολογικής διαταραχής. Παρομοίως τα αποτελέσματα των λειτουργικών
δοκιμασιών των πνευμόνων πληροφορούν μόνον, για τυχόν αποδιοργάνωση της
φυσιολογικής Πνευμονικής λειτουργίας και όχι για το αίτιο, που την έχει προκαλέσει
.Έτσι, την εικόνα του συμπαγούς, πυκνωτικού Πνεύμονος μπορεί να την υποδυθούν η
Πνευμονία, η Ατελεκτασία, η Φυματίωση, ή Ίνωση και το Νεόπλασμα.
Ο προσδιορισμός των αερίων του αίματος και το σπινθηρογράφημα των
Πνευμόνων επιτρέπουν την εκτίμηση του αερισμού και της διαχύσεως ήτοι αποτελούν
ειδικές παραμέτρους για την Πνευμονική εμβολή, όπου η μεν διάχυση είναι
παθολογική, ο δε αερισμός φυσιολογικός .
Η απουσία ειδικότητος των ευρημάτων για συγκεκριμένο νόσημα των
πνευμόνων απαιτεί τον συγκερασμό πολλών δεικτών για την διάγνωση .Το γεγονός
αυτό απαιτεί ευρυμάθεια από τον Παθολόγον και στενή, ταυτόχρονη συνεργασία, με
τον Πνευμονολόγο. Την άρρηκτη αυτή επικοινωνία δεν πρέπει να διασπά το
αποκλειστικό των ειδικών γνώσεων και των διαγνωστικών εξετάσεων καθώς και των
επεμβατικών μεθόδων του Πνευμονολόγου.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
Η Παθολογία του ΓΕΣ αφορά σε νοσήματα από της στοματικής κοιλότητος
μέχρι του πρωκτού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ήπατος, του Χοληφόρου
Συστήματος και του Παγκρέατος. Στην κλινική εικόνα επικρατεί συνήθως συνδυασμός
συμπτωμάτων με πυρετό ή όχι. Τα κύρια υποκειμενικά ενοχλήματα είναι: ∆υσφαγία,
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Ναυτία,

Έμετοι,

∆υσκοιλιότητα,

Πόνος,

Ανορεξία,

Μετεωρισμός.

Με

∆υσπεψία,

την

Αιμορραγία,

αντικειμενική

εξέταση

∆ιάρροια,
δυνατόν

να

αποκαλυφθούν Ίκτερος, ψηλαφητή μάζα στην κοιλιά–ηπατική και σπληνική
διόγκωση –Τυμπανικότητα ή μετακινούμενη αμβλύτητα και χαρακτηριστικά
Ηπατικής Κιρρώσεως.
Οι ελαφρώς πάσχοντες από το ΓΕΣ άρρωστοι με ναυτία, εμέτους, διάρροια
τύπου γαστρεντερίτιδος αυτοϊώνται. Ακόμα δυσπεπτικοί με κατάλληλη δίαιτα
ελέγχονται από τον Παθολόγο. Περίσκεψη και έρευνα απαιτούν η δυσκοιλιότητα και τα
παραπλανητικώς χαρακτηριζόμενα ως ψυχογενή συμπτώματα (Έλκος, Ηπατίτιδα,
Ελκώδης Κολίτιδα, Νόσος Crohn, Οξεία–Χρόνια Παγκρεατίτιδα–Οξεία Χολοκυστίτιδα,
Χολολιθίαση,

Σκωληκοειδίτιδα,

Εντερική

απόφραξη

και

Αιμορραγία).

Να

μη

παραληφθεί, ότι πολλάκις ∆υσκοιλιότητα μπορεί να συνυπάρξει με Μυξοίδημα.
Ασάφεια

και

αμφιβολίες

δεν

πρέπει

να

αφήνει

και

η

διάγνωση

της

Αιμορροειδοπάθειας. Αποτελεί παγίδα και δεν πρέπει να παραβλέπεται τυχόν
υποκρυπτόμενο στην θέση αυτήν νεόπλασμα, όπως και σε κάθε τμήμα του εντέρου.
Ακόμα

ο

Παθολόγος

οφείλει

να

γνωρίζει,

ότι

συχνά

η

ανεύρεση

Εκκολπωμάτωσης του Παχέος Εντέρου απαιτεί έρευνα και για Χολολιθίαση, ως και
Κήλη του Οισοφαγικού Τρήματος, αφού συνιστούν την τριάδα του Saint (15-35%)Το
αυτό ισχύει και για την επιβεβλημένη έρευνα, όταν ανευρεθεί ένα εκ των άλλων
προαναφερθέντων της τριάδος. Καίτοι δεν είναι απίθανο να υπάρχει μονάχα ένα
νόσημα.
Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται, για συμπτώματα από το ΓΕΣ, τα οποία
προέρχονται από νόσηση άλλων συστημάτων γεγονός, που ο Παθολόγος δεν πρέπει
να λησμονεί. Π.χ. Ναυτία, Έμετοι, Ανορεξία, Ουραιμία προκαλεί η νόσος Addison, η
λήψη φαρμάκων, για άλλη αιτία και η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια .Το αυτό
ισχύει και για την ∆ιαρροϊκή συνδρομή και την ∆υσκοιλιότητα, που μπορεί να
συνυπάρχουν

σε

Υπερ/υποθυρεοειδισμό,

νόσο

των

Επινεφριδίων

ή

των

Παραθυρεοειδών Αδένων.
Την ποικιλία εμφανίσεως νόσων του ΓΕΣ πρέπει να γνωρίζει ο Παθολόγος
Π.χ το πεπτικόν έλκος ενδέχεται να παρουσιάζει ή κλασική συμπτωματολογία ή
αδιευκρίνιστη δυσπεψία ή να εμφανιστεί με συμπτώματα διατρήσεως, αιμορραγίας ή
αποφράξεως. Επίσης η νόσος Crohn δυνατόν να υποδύεται πυρετόν αγνώστου
αιτιολογίας ή πόνον στον δεξιόν λαγόνιον βόθρον ή ειλεόν ή μονάχα Περιπρωκτικόν
Συρίγγιον. Καθ’ όμοιον τρόπον η Κίρρωση του Ήπατος μπορεί να υποκρύπτεται πίσω
από ασυμπτωματική διόγκωση του Ήπατος ή διόγκωση της κοιλίας ή Κιρσορραγία ή
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Οξεία Αλκοολική Ηπατίτιδα με Πυρετό και Ίκτερο ή Κώμα ή προκωματώδη κατάσταση
.Στην καθημερινή ιατρική πράξη πιο πολύ από τα άλλα νοσήματα, οι παθήσεις του
ΓΕΣ προσφέρονται για συνεργασία Παθολόγου–Γαστρεντερολόγου–Χειρουργού. Στην
πρωτογενή ιατρική φροντίδα πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην συντηρητική και
χειρουργική θεραπεία, με την προϋπόθεση, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης
μπορούν να αναπτυχθούν επιπλοκές, που απαιτούν επέμβαση χειρουργού και
αντιθέτως . Ασφαλώς και υπάρχουν επικαλύψεις. ∆ιαχωριστική γραμμή με σαφήνεια,
δεν υφίσταται μεταξύ των δύο. Γι

αυτό, εκτός μερικών περιπτώσεων,

η

παρακολούθηση απαιτεί και τις δύο ειδικότητες. Η αιμορραγία από το ΓΕΣ χρειάζεται
την επιτήρηση του αρρώστου από τρείς ειδικότητες Παθολόγου-Γαστρεντερολόγου–
Χειρουργού. Ο τελευταίος πρέπει, εξαρχής να εξετάσει τον άρρωστο .Οι διαγνωστικές
υποψίες, σε τέτοιους αρρώστους, πρέπει να διευκολύνονται από τον συσχετισμό της
συχνότητος εμφανίσεως των νόσων του ΓΕΣ π.χ. το Σύνδρομο Zollinger-Ellison και η
Νόσος Whipple στην καριέρα του κάθε γιατρού αποκλείεται να παρουσιασθούν
περισσότερο από 1-2-φορές. Το ίδιο ισχύει και για την Νεοπλασία του Στομάχου, που,
σαν περίπτωση, εμφανίζεται ανά 5ετία ενώ η Νεοπλασία του Παχέος Εντέρου
συχνότερα, ανά ολίγους μήνες, όπως και το έλκος του βολβού του 12δακτύλου, σε
αντιπαράθεση με τις απλές διαταραχές ή τις ψυχογενείς αντιδράσεις του ΓΕΣ, που
εμφανίζονται καθημερινώς.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Η συμπόρευση Παθολόγου και Ρευματολόγου είναι και συχνή και αναγκαία,
παρ’ ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι δύο ειδικότητες επικαλύπτονται. Το
πρόβλημα όμως του αρρώστου απαιτεί ενίοτε απαιτεί αμφοτέρους, για τη λύση του.
Η Αυχεναλγία, Οσφυαλγία, Ωμαλγία, οι πόνοι στα γόνατα, στους αγκώνες ή στις
μικρές αρθρώσεις με ή χωρίς λοιπά φλεγμονώδη φαινόμενα, Πυρετό ή Απυρεξία και
με εξάνθημα ή χωρίς δερματική εκδήλωση επιβάλλουν τη συνεργασία.
Εξάλλου, δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις ανευρύσματος της Κοιλιακής Αορτής ή
Νεοπλάσματος του Παγκρέατος ή Οπισθοπεριτοναϊκού όγκου, οι οποίες εκδηλώνονται
με ραχιαλγία ή οσφυαλγία. Ακόμα, επίμονη ωμαλγία μπορεί να υποκρύπτει
νεόπλασμα στον πνεύμονα.
Σαν ρευματολογικό πρόβλημα, τέλος, είναι δυνατόν να εμφανισθούν η
Μεταστατική Νεοπλασία, η Νόσος Paget, η γενικευμένη αρτηριοσκλήρυνση, και οι
φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου. Στο ίδιο, επίσης, πλαίσιο εντάσσονται πολλές
συστηματικές παθήσεις όπως ο SLE με τις επικαλύψεις του, η Σκληροδερμία, η
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∆ερματομυοσίτιδα, η Σαρκοείδωση, η Ουρική Αρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το
Σύνδρομο Sjogren, οι Αγγειίτιδες, η Ρευματική Πολυμυαλγία, το Σύνδρομο Reiter και η
Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα. Οι περισσότερες από τις παθήσεις αυτές στερούνται
σαφούς αιτιολογίας και παθοφυσιολογίας, ενώ συχνά εκδηλώνονται με ποικίλη από
όλο το σώμα συμπτωματολογία. Έτσι μπορεί να παραπλανήσουν και να διαφύγουν
και από τις 2 ειδικότητες, αν υπάρξει αδυναμία λήψεως λεπτομερούς ιστορικού,
πλήρους κλινικής εξετάσεως και κατευθυντήριας έρευνας ή αν υπάρξει κακή ερμηνεία
ανοσολογικών εξετάσεων .
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Παθολόγος οφείλει:
1.

Να είναι ενήμερος των ανοσολογικών εξελίξεων και να γνωρίζει τις
διαταραχές του ανοσολογικού συστήματος, οι οποίες κυριαρχούν σε όλα
σχεδόν τα όργανα του σώματος (Εγκέφαλος, Καρδιά Ήπαρ, Νεφρούς
Πνεύμονες, ΓΕΣ, αίμα, ενδοκρινείς αδένες λεμφαδένες κ.λ.π) και

2.

Να δύναται να ερμηνεύει σωστά κάθε αποτέλεσμα ανοσολογικής
εξετάσεως.

Ο ρευματολόγος πάλι από τη μεριά του πρέπει:
I.

Να μη περιορίζεται στα συμβαίνοντα γύρω από το θύλακο της αρθρώσεως
και

II.

να μην αποφασίζει μονάχα στηριζόμενος στα εργαστηριακά μυστήρια
πολλαπλής ειδικότητος του συμπληρώματος, του αντιγόνου και του
αντισώματος, όπως συμβαίνει μετέπειτα του 1980.

Συνιστάται πάντως, να αποφεύγονται εύκολες διαγνώσεις του τύπου της
Συνδετικίτιδος και της Ινομυοσίτιδος, ως και η ενοχοποίηση διαφόρων φαρμάκων, για
την πρόκληση διαταραχών του κολλαγόνου και των αγγείων, όχι, γιατί απουσιάζουν
από την Παθολογία, αλλά, γιατί απαιτούν, μεγάλη προσοχή, μήπως αποτελέσουν
μεγάλο διαγνωστικό λάθος.
Τέλος ουδείς αμφισβητεί, ότι η επιτυχής διαφοροδιάγνωση διενεργείται με την
ανάλυση του υγρού των αρθρώσεων, ιδίως σε περιπτώσεις Νόσου Lyme, Αρθρίτιδος
από εναπόθεση ηπατίτη, Φλεγμονώδους Αρθρίτιδος, Σηπτικής Αρθρίτιδος κ.λ.π.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
∆εν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί, ότι η απλή εξέταση των ούρων αποτελεί
βασικό στοιχείον, το οποίον, δείχνει κυριολεκτικώς στον γιατρό την νεφροπάθεια και
ότι η ουρία αίματος μαζί με την κρεατινίνη χαρακτηρίζουν τη νεφρική λειτουργία !
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Το κάθε εύρημα από τα ούρα του αρρώστου πρέπει διαγνωστικώς να αξιολογείται, σε
συνδυασμό με το ιστορικό του και την αντικειμενική εξέταση.
Η ανεύρεση π.χ κυλίνδρων στα ούρα από λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια, από
διπλοθλαστικά σωμάτια λίπους, από κόκκους ή βακτήρια φωτογραφίζουν την
υποκρυπτόμενη νεφροπάθεια (π.χ. βακτηριουρία σημαίνει λοίμωξη, κυλινδρουρία από
λευκοκύτταρα δηλώνει λοίμωξη στα ουροφόρα σωληνάρια και κυλινδρουρία από
ερυθροκύτταρα υπονοεί ερυθρά αιμοσφαίρια του σπειράματος ενσωματωμένα σε
κυλίνδρους στα ουροφόρα σωληνάρια).
Η συνύπαρξη γενικής συμπτωματολογίας:
1. από το ΓΕΣ (Ναυτία, Έμετοι, Ανορεξία, Απώλεια Βάρους)
2. από το ΚΝΣ
3. η εύκολη κόπωση είναι ενδεικτικά σημεία κυρίως Χρόνιας Νεφρικής
ανεπάρκειας ως και άλλων νεφροπαθειών.
Η Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια μπορεί, επίσης, να παρουσιάζεται με Ναυτία και
Εμέτους, αλλά συνυπάρχει αδυναμία σχηματισμού ούρων. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να
παραβλεφθεί η νεφρική προέλευσή της, ως άνω, συμπτωματολογίας ή να επισκιασθεί,
από τυχόν βαρυτάτη κλινική εικόνα σηψαιμίας ή Shock.
Το οίδημα στα σφυρά, στο πρόσωπο και στην περιοχή του ιερού οστού θα
στρέψουν την διαφορική διάγνωση προς το Νεφρωσικόν Σύνδρομον, όπου η εξέταση
των ούρων θα αποδείξει την σημαντική Λευκωματινουρία.
Από τον προσεκτικόν Παθολόγον δεν θα πρέπει να διαφύγει η διάγνωση της
Οξείας Πυελονεφρίτιδος, όταν ο άρρωστος πυρέσσει και έχει Οσφυαλγία.
Συχνά οι άρρωστοι με νεφροπάθεια αγνοούν την πάθησή τους και
ενημερώνονται γι’ αυτήν μονάχα όταν έχει καταλήξει σε νεφρική ανεπάρκεια.
Τότε θα συνυπάρχουν, Υπέρταση, ίσως Αγγειακόν Εγκεφαλικόν Επεισόδιον,
Καρδιακή Ανεπάρκεια, Θρόμβωση των Στεφανιαίων, εκδηλώσεις από τον βυθόν των
οφθαλμών και συμπτώματα από διαταραχές των ηλεκτρολυτών.
Η ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία προοιωνίζει σοβαρή πάθηση του
ουροποιητικού συστήματος, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς η παθολογική
επεξεργασία και η εντόπισή της.
Ασφαλώς στη συνέχεια η προοδευτική εντόπιση της Νόσου, σοβαρώς θα
υποστηρίξει την ανάπτυξη Νεοπλάσματος είτε στους νεφρούς ή την Ουροδόχο Κύστη
είτε στον Προστάτη, χωρίς, μάλιστα, άλλη επιπρόσθετη συμπτωματολογία.
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Τις ως άνω, νεοπλασίες της ουροδόχου κύστεως και του προστάτη, τις
αναφέρουμε ενταύθα, διότι και συχνές είναι και προσομοιάζουν νεφροπαθειών, αφού
προκαλούν συμπτωματολογία από το Ουροποιητικό Σύστημα.
Επίσης Συστηματικές Παθήσεις π.χ Πολλαπλούν Μυέλωμα, Σακχαρώδης
∆ιαβήτης, SLE, Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα, Ηπατική Ανεπάρκεια, Αγγειίτιδα κ.α.
συνοδεύονται κατά την πορεία τους, με εκδηλώσεις από τους νεφρούς ή η συμμετοχή
των νεφρών αποτελεί τμήμα της γενίκευσεώς τους.
Ουσιώδη

πυρήνα

νεφροπαθειών,

που

εύκολα

αναγνωρίζονται

και

θεραπεύονται, ως επί το πλείστον, αποτελεί ομάδα νοσημάτων, όπως είναι οι
Ουρολοιμώξεις, η Οξεία και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, η Αποφρακτική Ουροπάθεια,
η Νεφρολιθίαση, η Νεοπλασία, το Νεφρωσικό Σύνδρομο, η Θρόμβωση της Νεφρικής
φλεβός και η διαμεσοσωληναριακή εκ φαρμάκων Νεφροπάθεια.
Τα όρια μεταξύ του Παθολόγου και του Νεφρολόγου είναι μάλλον σαφή, αν και
υπάρχουν αλληλοκαλυπτόμενες περιοχές.
Αμφότερες

τις

ειδικότητες

υποβοηθούν

οι

νέες

τεχνικές

του

υπερηχογραφήματος, του CT- SCAN και της αγγειογραφίας.
Η βιοψία, όμως, του νεφρού, με τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, ως και την
διενέργειά της ανήκει αποκλειστικώς στο Νεφρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την
περιτοναϊκή διάλυση και την αιμοκάθαρση. Ακόμα, η προετοιμασία του αρρώστου και
οι ενδείξεις μεταμόσχευσης νεφρού και η συνεργασία με τον εκάστοτε Χειρουργό –
Μεταμοσχευτή ανήκουν στη σφαίρα αναντιρρήτως του Νεφρολόγου.
Η δημιουργία μεγάλου αριθμού ανοσοκατασταλμένων ατόμων προκάλεσε
πληθώρα Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, καθώς και μεταβολές στις διαταραχές των
ηλετρολυτών και των ορμονών.
Η συνεργασία Νεφρολόγου, Λοιμωξιολόγου και Παθολόγου κρίνεται αναγκαία
για την αντιμετώπιση:
α ) όλων των επιπλοκών, που προκύπτουν από τη μεταμόσχευση του νεφρού
και
β) της διαρκώς κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ των νέων φαρμάκων, που
ολοένα κυκλοφορούν, και των ιδιότυπων Ιογενών Λοιμώξεων αφ’ ενός, ως και
ανάμεσα στις νέες γενεές αντιβιοτικών και στα εξ’ αυτών μεταλλασσόμενα
μικρόβια αφ’ ετέρου.
Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές δεν αποτελούν νοσήματα, αλλά Σύνδρομα
Ενδοκρινοπαθειών, Νεφροπαθειών, διαταραχών του ΓΕΣ και του ΚΝΣ ή είναι
αποτέλεσμα λανθασμένης θεραπευτικής αγωγής Καρδιοπαθειών και Ηπατοπαθειών.
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Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές είτε, περνούν απαρατήρητες είτε συνοδεύονται
από βαρύτατες κλινικές εκδηλώσεις, που τις περισσότερες φορές καταλήγουν σε
θάνατο. Γι’ αυτό άπαξ και ανακαλυφθούν, απαιτούν προσεκτική διερεύνηση των αιτίων
τους και άμεση λύση του προβλήματός τους, όπου η παρουσία του νεφρολόγου είναι
απαραίτητη.
Το σύνηθες αίτιον διαταραχής των ηλεκτρολυτών είναι περίπλοκον, γιατί
εξαρτάται από
α) την ισορροπία ανάμεσα στα εισερχόμενα και εξερχόμενα στον οργανισμό
υγρά
β) το πηλίκον όλων των ηλεκτρολυτών του σώματος προς το Η2Ο αυτού
γ) πληθώρα ρυθμιστικών μηχανισμών, όπως είναι η αντιδιουρητική ορμόνη, η
νεφρική λειτουργία, η αλδοστερόνη και το νατριοδιουρητικό πεπτίδιο και
δ) ιατρογενείς παράγοντες, όπως είναι ο περιορισμός του χλωριούχου νατρίου,
η χορήγηση διουρητικών κ.ο.κ. Η αφυδάτωση /υπερυδάτωση, ως και η
οξέωση/αλκάλωση

αναπόσπαστα

συμβαδίζουν

με

τις

ηλεκτρολυτικές

διαταραχές.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις διαταραχές του νατρίου και του ύδατος. Ως
γνωστόν, το νάτριο του ορού παριστά την σχετική αναλογία του νατρίου και του
ύδατος στον ορό και όχι το απόλυτο ποσόν του νατρίου, σε ολόκληρον το σώμα. Κάτι
παρόμοιο ισχύει και για το κάλιον του ορού.
Κατ’ αυτήν την έννοια η Υπο/Υπερνατριαιμία, η Υπο/Υπερκαλιαιμία είναι
παρούσες και όταν η τιμή του νατρίου ή του καλίου στο σώμα είναι χαμηλή,
φυσιολογική ή υψηλή.
Τα κύρια κατιόντα του σώματος, που συνοδεύονται από διαταραχές των
ηλεκτρολυτών είναι το ασβέστιον, το νάτριον , το κάλιον και το μαγνήσιον, ενώ από τα
ανιόντα το χλώριον, τα φωσφορικά και τα διττανθρακικά .
Οι σοβαρότερες διαταραχές των ηλεκτρολυτών αφορούν το ασβέστιον, το
νάτριον και το κάλιον και αν επισυμβούν κατά την εξέλιξη άλλων παθήσεων μπορεί να
επισκιάσουν το βασικό πρόβλημα του αρρώστου και να αλλοιώσουν την κλινικήν
εικόνα, τόσον του συστηματικού νοσήματος, όσον και εκείνη με την οποία, συνήθως
αυτές παρουσιάζονται.
Ο Παθολόγος υποχρεούται να γνωρίζει, ότι η Υποκαλιαιμία π.χ εκδηλώνεται με
Αδυναμία, Καταβολή, Νευρομυικές ∆ιαταραχές, Καρδιακή Αρρυθμία και ότι μπορεί να
καταλήξει σε θάνατο.
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Τις ίδιες, εκδηλώσεις μπορεί να παρουσιάσει και ο άρρωστος του τελικού
σταδίου της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.
Ο άρρωστος αυτός δεν έχει Υποκαλιαιμία, όπως διαφοροδιαγνωστικώς θα
μπορούσε να υποθέσει κάποιος λόγω της συμπτωματολογίας και των λαμβανομένων
διουρητικών.
Αν όμως, εξ αιτίας της λογικοφανούς σκέψεως διακόψει την χορηγούμενη
δακτυλίτιδα, από τον φόβον της τοξικής στο μυοκάρδιον δράσεώς της, σε έδαφος
υποκαλιαιμίας, θα επιδεινώσει την καρδιακή αρρυθμία.
Παραλλήλως, ο Νεφρολόγος οφείλει να είναι ενήμερος, ότι ο πάσχων από
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, κινδυνεύει να αποβιώσει, τόσον από την
καρδιακήν ανεπάρκειαν, όσον και από υπονατριαμία, της οποίας η συμπτωματολογία
πρέπει να γίνεται αντιληπτή από τον θεράποντα.
Αναγκαίος θεωρείται και ο διαχωρισμός από τον Νεφρολόγον της Ουραιμίας
στον πάσχοντα από Νεόπλασμα του νεφρού και εκείνης, που προκαλείται, από τη
συνοδό του νεοπλάσματος υπερασβεστιαιμία μαζί με ναυτία, εμέτους και σύγχυση. Τις
διαταραχές των ηλεκτρολυτών μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε με το ΗΚΓ και τον
προσδιορισμόν του Νατρίου, Καλίου, και Ασβεστίου στον ορόν και στα ούρα 24ωρου,
καθώς και με τον προσδιορισμόν της Ωσμωτικής πιέσεως στο αίμα και τα ούρα.
ΣΑΝ ΕΠΙΚΡΙΣΗ
Όσα εξετέθησαν δεν αποτελούν αντίδραση του παλιού (depasse) προς την
πρόοδο και αναμφισβήτητη εξέλιξη της Ιατρικής Επιστήμης. Απλώς, έγινε μία
αναδρομή, στο τι οφείλει να είναι ενήμερος ο Παθολόγος και τι είναι ενδεχόμενοv να
διαφύγει της προσοχής και των ορίων της όποιας Ειδικότητος.
Τελευταίως ο Παθολόγος είναι είδος προς εξαφάνιση .Οι διάφορες ειδικότητε,
που δανείστηκαν κεφάλαια και τμήματα της Παθολογίας, την έχουν ασφυκτικώς
συρρικνώσει. Φαντασθείτε, ότι περιορίστηκα στη σύγκριση με μερικές μονάχα
ειδικότητες και δεν προχώρησα και σε εκείνες που καλύπτουν την Ογκολογία, την
Λοιμωξιολογία, την Γεροντολογία κ.λ.π. Από την άλλη πλευρά, όμως, θεωρώ
απαράδεκτη την άγνοια του Παθολόγου:
α) στο τρόπο διερεύνησης ενός αρρώστου για την ανεύρεση της πρωτοπαθούς
εστίας αγνώστου προελεύσεως Νεοπλάσματος
β) στα πιθανά μικρόβια, που προκαλούν την φλεγμονή στις διάφορες θέσεις
του σώματος, μέχρι της εργαστηριακής ταυτοποίησής τους και
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γ) στο ποια αντιβιοτικά θα χρησιμοποιήσει εμπειρικώς στην αρχή και με
εργαστηριακά κριτήρια στη συνέχεια, σε παθήσεις, όπου τα κατάλληλα
βιοθεραπευτικά, στις σωστές τους δόσεις, διάρκεια και τρόπο χορήγησης
κυριολεκτικώς σώζουν την ζωή του αρρώστου.
Το ανθρώπινο σώμα δεν διαμερισματοποιείται. Ούτε ο γιατρός πρέπει να
περιορίζεται σε 10 ή 15 ή 20 Νοσήματα, όσο και αν αυτά έχουν λεπτομερειακώς
μελετηθεί τα τελευταία χρόνια.
Είναι επιτακτική ανάγκη γύρω από τον κεντρικόν άξονα της Παθολογίας να
συνυπάρχουν διάφορες ειδικότητες, διότι ο Παθολόγος είναι ο συντονιστής και εκείνος,
που θα αντιληφθεί, ό,τι διαφεύγει της ειδικότητος. Ο Ηρόφιλος (3ος αιώνας π.Χ) που
άκμασε στην Αλεξάνδρεια είχε διατυπώσει την άποψη ότι “ο βέλτιστος των γιατρών
είναι εκείνος, που είναι ικανός να διαφορίζει το δυνατόν και το αδύνατον”. Ο
Παθολόγος θα συζητήσει διεξοδικώς με τον άρρωστον, ο οποίος σ’ αυτόν θα
απευθυνθεί για πρώτη φορά. Η ταχεία προσφυγή στο εργαστήριον, που αποτελεί κατά
κανόνα το προπύργιον του ειδικού, ενέχει σφάλματα και ενίοτε απερίγραπτες
περιπέτειες.
Έχω στη μνήμη μου γέροντα, που επί 20ημερο νοσηλεύονταν σε Κλινική
ειδικότητος και παραπλανούσε τους ειδικούς, αφού παρουσίαζε Παρανεοπλασματικόν
Σύνδρομον, το αίτιο του οποίου - Νεόπλασμα του Παγκρέατος – αποκαλύφθηκε σε
Παθολογική Κλινική, ύστερα από περιττή ειδική εργαστηριακήν έρευνα 3 εβδομάδων.
Οφείλουμε να έχουμε κατά νου, ότι ένας άρρωστος και ιδιαίτερα, αν είναι
ηλικιωμένος, ότι δυνατόν να μην πάσχει μονάχα από μία νοσολογική οντότητα και
συνεπώς ο συντονιστικός ρόλος του Παθολόγου είναι πάντα και επίκαιρος και
αναγκαίος.
∆ε θα λησμονήσω τα λόγια του μεγάλου Ιατρού, Συγγραφέα και έντιμου
∆ασκάλου μου ∆ημητρίου Μπακάλου, που συνεχώς επαναλάμβανε, ό,τι «Ο
Παθολόγος είναι ο μόνος που διαθέτει ισόρροπη και σύμμετρη γνώση των
κεφαλαίων της Εσωτερικής Παθολογίας».
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ο καθένας προσωπικά στις δύσκολες
ημέρες των τελευταίων χρόνων έχουν ως αποτέλεσμα και την αύξηση των
προβλημάτων στις οικογενειακές αλλά ακόμη περισσότερο και στις κοινωνικές
σχέσεις. Αναφέρομαι παρακάτω σε μερικά από τα αίτια τα οποία πιθανόν να
επηρεάζουν τη συμπεριφορά του συγγενικού περιβάλλοντος κατά τη Νοσηλευτική
φροντίδα.
Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας το οποίο χρήζει νοσοκομειακής
περίθαλψης, η αλλαγή περιβάλλοντος με την είσοδο στο νοσοκομείο, ο φόβος της
νόσου, το άγνωστο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό επηρεάζει όχι μόνο τον
ασθενή αλλά και το οικογενειακό-συγγενικό περιβάλλον. Επίσης η έλλειψη
λεπτομερούς ενημέρωσης όσον αφορά το πρόβλημα του ασθενούς και τη διενέργεια
ορισμένων εξετάσεων αλλά και η αδυναμία κατανόησης των όσων λέμε από τους
συγγενείς δυσκολεύουν το έργο των νοσηλευτών, πολύ περισσότερο όταν αυτοί είναι
αλλοδαποί και δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα.
Στις σημερινές δύσκολες μέρες που το ποσοστό των ανασφάλιστων αυξάνει
συνεχώς υπάρχει η υπόνοια από τους συγγενείς ότι δεν θα γίνει αυτό που πρέπει και
αυτό που είναι το καλύτερο για τον άνθρωπο τους. Η έλλειψη νοσηλευτικού
προσωπικού η οποία έχει ως αποτέλεσμα την μετάθεση μέρους της φροντίδας του
ασθενούς στους συγγενείς αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί αισθάνονται κατά
κάποιο τρόπο μέλη της ομάδος που φροντίζει τον ασθενή τους, άρα κατά τη γνώμη
τους έχουν και περισσότερα δικαιώματα και απαιτήσεις κάποιες φορές.
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Ένα ακόμη θέμα συνιστά η μη ομόφωνη λήψη αποφάσεων από τους συγγενείς
για τον ασθενή τους, η οποία πιθανόν να οφείλεται σε άγνοια, δυσπιστία, ανεπαρκή
ενημέρωση αλλά και ύπαρξη συμφερόντων, γεγονός το οποίο βλέπουμε δυστυχώς
συχνά. Τέλος, θα αναφερθώ στη μη δυνατότητα των συγγενών όσον αφορά την
εκπαίδευση τους για τη συνέχιση της φροντίδας του συγγενή όταν υπάρχει χρόνιο
νόσημα, η οποία πιθανόν να οφείλεται στην ύπαρξη προβλημάτων υγείας και στους
ίδιους, στους υπερήλικες συγγενείς, στην αδιαφορία κάποιων από αυτούς. Όλα τα
παραπάνω θεωρώ ότι είναι κάποια από τα αίτια που πιθανόν επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των συγγενών.
Η διάλεξη με θέμα:

“Προβλήματα σχετιζόμενα με τη συμπεριφορά του

συγγενικού περιβάλλοντος κατά τη Νοσηλευτική φροντίδα” θεωρώ ότι θα μας
βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα αυτά και να βρούμε λύσεις για
την αντιμετώπιση τους στην καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων μας.
Οι νοσηλευτές πιστεύω ότι είμαστε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους
ασθενείς- συγγενείς και το ιατρικό προσωπικό. Οι συγγενείς νιώθουν ότι μπορούν να
πλησιάσουν με μεγαλύτερη ευκολία το νοσηλευτικό προσωπικό, διότι αυτό είναι 24
ώρες δίπλα στον ασθενή τους και στους ίδιους.
Παραβλέποντας την κακή συμπεριφορά τους πολλές φορές και φροντίζοντας
να τους ενημερώνουμε με απλά και κατανοητά λόγια για οτιδήποτε αφορά τον
άνθρωπο τους, πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης
μεταξύ μας το οποίο θα διευκολύνει και εμάς στο έργο μας αλλά και θα συμβάλλει στη
δημιουργία ενός ήρεμου περιβάλλοντος, το οποίο έχει ανάγκη ο ασθενής.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε μια τακτική εξοικονόμησης πόρων
και ανθρώπινου δυναμικού από τομείς λιγότερο παραγωγικούς και επικερδείς όπως
είναι αυτός της Υγείας. Στην Ελλάδα όπου η κρίση χτύπησε ένα σύστημα υγείας
ούτως ή άλλως δυσλειτουργικό και πολυέξοδο εφαρμόστηκαν περικοπές κονδυλίων,
πάγωμα προσλήψεων, κατάργηση οργανικών θέσεων και πολλά ακόμη επώδυνα
μέτρα που οδήγησαν στην επιδείνωση ήδη υπαρκτών προβλημάτων. Οι κοινωνικές
δομές και ο ρόλος της οικογένειας στην Ελλάδα επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός
δικτύου γύρω από τον ασθενή, το οποίο είναι ελάχιστα ελεγχόμενο ποιοτικά. Το
ερώτημα που προκύπτει όμως είναι το αν τελικά οι συνοδοί των ασθενών
διευκολύνουν το έργο της νοσηλευτικής υπηρεσίας λειτουργώντας επικουρικά ή εάν με
την παρουσία τους δημιουργούν επιπλέον προβλήματα ή επιδεινώνουν τα ήδη
υπάρχοντα. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 158-166,
2014.
Λέξεις κλειδιά: συνοδοί ασθενών, ρόλος συγγενών ασθενών, συνοδοί-νοσοκομείο,
συνοδοί-προβλήματα
SUMMARY
TSITIRIDIS S. Escorts/relatives of patients in the hospital: problem or solution?
Global economic recession has led in cost saving strategies and methods to reduce
human resources costs from sectors less productive and profitable, such as health
care industry. Greek health system crumbles under weight of crisis, a system that had
already been for decades mismanaged and overpriced. As a result, austerity and
painful measures were taken, such as health budget cuts, hiring freeze and
abolishment of positions in health care system, but all these strategies in reality
aggravated the downward of health system performance and the already existing
problems. Social structures and the role of family in Greece permit the development of
a health care network around the patient of minimum quality control. The question that
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arises though is whether patient's care assistants can really help nursing service by
working subsidiary or if their presence create new problems or making worse the
already existing ones. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, Nosokomiaka
Chronika, 76, Supplement 1, 158-166, 2014.
Key words: patient-escorts, relatives in hospital, relatives-patient benefits
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε μια τακτική εξοικονόμησης
πόρων και ανθρώπινου δυναμικού από τομείς λιγότερο παραγωγικούς και επικερδείς
όπως είναι αυτός της Υγείας.
Στην Ελλάδα όπου η κρίση χτύπησε ένα σύστημα υγείας ούτως ή άλλως
δυσλειτουργικό και πολυέξοδο, εφαρμόστηκαν περικοπές κονδυλίων, πάγωμα
προσλήψεων, κατάργηση οργανικών θέσεων και πολλά ακόμη επώδυνα μέτρα που
οδήγησαν στην επιδείνωση ήδη υπαρκτών προβλημάτων.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2006 ο αριθμός των νοσηλευτών ανά 1000
κατοίκους ήταν 3,7 σε σχέση με το 8,1 που ίσχυε στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το 2009 η
αναλογία μειώνεται ακόμη περισσότερο σε 3,21 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους. Την
έλλειψη σε νοσηλευτές καλείται να καλύψει το συγγενικό οικογενειακό περιβάλλον. Οι
κοινωνικές δομές και ο ρόλος της οικογένειας στην Ελλάδα επιτρέπουν την ανάπτυξη
ενός δικτύου γύρω από τον ασθενή, το οποίο είναι ελάχιστα ελεγχόμενο ποιοτικά.1,2
Σε κάποια νοσοκομεία, εκτιμώντας τον ρόλο και την σημασία της παρουσίας
των συνοδών στο νοσοκομείο , χτίστηκαν ξενώνες φιλοξενίας καθώς δεν ήταν λίγοι
αυτοί που αναγκάζονταν να έρθουν από επαρχιακές πόλεις σε αστικά κέντρα για να
είναι δίπλα στον άνθρωπό τους5.
Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι το αν τελικά οι συνοδοί των ασθενών
διευκολύνουν το έργο της νοσηλευτικής υπηρεσίας λειτουργώντας επικουρικά ή εάν με
την παρουσία τους δημιουργούν επιπλέον προβλήματα ή επιδεινώνουν τα ήδη
υπάρχοντα.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αρχίζοντας με τον νόμο του ΕΣΥ
(1397/1983) έγινε ένα σημαντικό βήμα για την δημιουργία ενός εθνικού συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης, μέσω του οποίου το κράτος θα αναλάμβανε την πλήρη
υπευθυνότητα για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης .
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Με την καθιέρωση του ΕΣΥ, θεσπίστηκε και καθιερώθηκε μια πολιτική ανοιχτών
ωρών επίσκεψης στα νοσοκομεία. Ένα χρόνο μετά, το ανοιχτό επισκεπτήριο
καθιερώθηκε σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία φτάνοντας να παραμένουν οι συνοδοί
των ασθενών όλο το 24ωρο στο νοσοκομείο, για να φτάσουμε σήμερα να αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι στην φροντίδα των ασθενών.
Σε έρευνα των Sapountzi-Krepia et al (2006) µε πληθυσµό συνοδούς ασθενών
(συνήθως σύζυγοι ή κόρες), το 78,80% του πληθυσµού αναφέρει ως κίνητρο
παραµονής του στο νοσοκοµείο την παροχή φροντίδας λόγω έλλειψης νοσηλευτικού
προσωπικού και γι’ αυτόν τον λόγο το 82% έµενε στο νοσοκοµείο 24 ώρες το 24ωρο.
Το είδος της φροντίδας που παρείχαν αξιολογήθηκε από τους ερευνητές ότι
αντιστοιχούσε σε νοσηλευτικές πράξεις και ώρες φροντίδας, που θα παρείχαν αν είχαν
τον χρόνο 17 άτοµα νοσηλευτικού προσωπικού σε πλήρες ωράριο.2
Ο θεσμός της οικογένειας ,που αποτελεί πυρήνα και θεμέλια λίθο της ελληνικής
κοινωνίας, καθώς και η ελληνική κουλτούρα γενικότερα ,δεσμεύουν το κοινωνικό
περιβάλλον του ασθενούς να βρίσκεται πλάι του κατά τη νοσηλεία του.
Σαν αποτέλεσμα αυτών καταλήγει να υπάρχει για κάθε ασθενή σχεδόν, ένα,
δύο ή κάποιες ώρες και τρία άτομα που παραμένουν ή εναλάσσονται στην διάρκεια
της ημέρας. Πολλαπλασιαζόμενα βεβαίως επί τον αριθμό των κλινών του θαλάμου και
επί τον αριθμό των θαλάμων, αποτελούν έναν μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων,
διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων κι ηλικιών που συνιστούν κίνδυνο διατάραξης
της τάξης, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και πιθανά εμπόδιο στην
εργασία των επαγγελματιών υγείας1.2.
ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ2
Οι λόγοι για τους οποίους παραμένουν οι συνοδοί στο νοσοκομείο είναι:
1. Ηθική υποχρέωση, που πηγάζει από τις οικογενειακές παραδόσεις και τις αρχές
που διέπουν τον θεσμό της οικογένειας.
2. Για ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς
3. Για να μην αισθάνεται μοναξιά κι ανασφάλεια ο ασθενής
4. Για κάλυψη της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού
Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχαν αυτοί
οι άνθρωποι. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα είναι αναγκαίο να γίνει αξιολόγηση κι
εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της ύπαρξής τους.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ2.4
Η συνεχιζόμενη παρουσία συνοδών ασθενών αποδεικνύει πως αυτή έχει και
θετική επίδραση στην λειτουργία του νοσοκομείου, διαφορετικά θα είχαν ληφθεί όλα τα
αναγκαία μέτρα για την καταπολέμησή της. Τα πλεονεκτήματα της παρουσίας τους
εστιάζονται στα εξής:


Πηγή πληροφοριών: κατά την εισαγωγή του ασθενούς είτε στα επείγοντα είτε
ως τακτική εισαγωγή, οι συνοδοί συγγενείς μπορούν να δώσουν σημαντικές
πληροφορίες τόσο για το πρόβλημα που αποτέλεσε την αιτία εισόδου στο
νοσοκομείο, όσο και για το ιστορικό του γενικότερα. Αυτό συμβαίνει πολύ
περισσότερο σε άτομα ηλικιωμένα, ή άτομα με προβλήματα επικοινωνίας ή
άτομα με νοητική υστέρηση ή άτομα νεαρής ηλικίας.



∆ιακίνηση ασθενούς: δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς αναλαμβάνουν
ρόλο τραυματιοφορέα για να μεταφέρουν τον ασθενή σε εργαστήρια για
διαγνωστικές ή παρακλινικές εξετάσεις. Αυτό ειδικά στους μη περιπατητικούς
ασθενείς αποτελεί μεγάλη οικονομία χρόνου και εξοικονομείται προσωπικό για
άλλες εργασίες.



Τακτοποίηση ασθενούς: οι συνοδοί είναι αυτοί που συνήθως βοηθούν
αμέσως μετά την εισαγωγή στην τακτοποίηση του ασθενούς στο κρεβάτι του,
να φορέσει τις πυζάμες του και να τακτοποιήσει τα πράγματά του στους
αντίστοιχους χώρους του θαλάμου.



Ατομική υγιεινή φροντίδα: το ελάχιστο προσωπικό που καλύπτει τις πρωινές
βάρδιες είναι αδύνατο να εξυπηρετήσει όλους τους ασθενείς για την πρωινή
ατομική υγιεινή φροντίδα(λουτρό, περιποίηση στόματος). Και, ναι μεν οι
περιπατητικοί ασθενείς αυτοεξυπηρετούνται, αλλά ασθενείς ηλικιωμένοι,
χειρουργημένοι, ορθοπεδικοί ασθενείς εξυπηρετούνται είτε από το οικείο τους
περιβάλλον, είτε από αποκλειστικές νοσοκόμες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι
συνοδοί φέρνουν

δικά τους κλινοσκεπάσματα (συνήθως μαξιλαροθήκες ή

σεντόνια ) καθώς η έλλειψη αυτών δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.


Νοσηλεία: είναι γεγονός πως οι συνοδοί πάρα πολλές φορές επωμίζονται την
χορήγηση των από το στόμα χορηγούμενων φαρμάκων ή την επίβλεψη της
καλής λειτουργίας του φλεβοκαθετήρα και της καλής ροής των ενδοφλεβίως
χορηγούμενων υγρών και φαρμάκων. Προς αποφυγή παρανοήσεων να
διευκρινιστεί ότι δεν ανατίθεται σαν καθήκον από τους νοσηλευτές, αλλά είναι
αδύνατον να είναι παρόν ο νοσηλευτής την ώρα της λήψης των φαρμάκων
καθώς έτσι η διαδικασία θα γινόταν ιδιαίτερα χρονοβόρα.
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Σωστή θέση/ασφάλεια ασθενούς: κατόπιν εκπαιδεύσεως και καθοδήγησης
από το νοσηλευτικό προσωπικό, οι συνοδοί φροντίζουν ο ασθενής να τηρεί την
σωστή ανατομική θέση στο κρεβάτι, να του υπενθυμίζουν τυχόν οδηγίες για
κινητοποίηση. Ασθενείς αποπροσανατολισμένοι, ηλικιωμένοι ή διεγερτικοί
εποπτεύονται καλύτερα και συνεχώς από τους συνοδούς σε σχέση με το
νοσηλευτικό προσωπικό που μπορεί να περνά από τον θάλαμο λίγες φορές
στην βάρδιά του.



Ψυχολογική ενίσχυση: ένα μεγάλο κομμάτι της νοσηλευτικής φροντίδας είναι
η ψυχολογική υποστήριξη. Ο ασθενής βιώνει ένα στρες λόγω του προβλήματος
της υγείας του και χρειάζεται υποστήριξη και κάποιες φορές καθοδήγηση για να
το διαχειριστεί. Αυτήν την υποστήριξη μπορεί να την έχει από το συγγενικό του
περιβάλλον, τους συνοδούς του στο νοσοκομείο οι οποίοι γνωρίζουν τις
περισσότερες φορές καλύτερα και τον χαρακτήρα του και τον τρόπο που
αντιδρά. Περνούν ώρες ολόκληρες στο πλευρό του κι έτσι είναι πάντα εκεί για
να τον ακούσουν, να λύσουν απορίες, να του συμπαρασταθούν.



Πρόληψη κατακλίσεων: οι συνοδοί φροντίζουν ο ασθενής να έχει την σωστή
λειτουργική θέση και με αλλαγές θέσεις αλλά και μασάζ βοηθούν στην καλή
κυκλοφορία του αίματος και την πρόληψη κατακλίσεων



Σίτιση: η σωστή κι επαρκής σίτιση των ασθενών είναι πολύ σημαντική για την
καλή και γρήγορη ανάρρωσή τους. Πάρα πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται σ
αυτό, είτε γιατί έχουν φλεβοκαθετήρα και ορρούς στα χέρια, είτε λόγω ηλικίας,
είτε λόγω προβλημάτων κινητικότητας. Ο συνοδός είναι αυτός που μπορεί να
αφιερώσει χρόνο για να σιτίσει τον ασθενή χωρίς βιασύνη και άγχος και να τον
ενθαρρύνει παράλληλα δίνοντάς του συναισθηματικά κίνητρα.



Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων: οι συνοδοί συμμετέχουν ενεργά στην
λήψη

αποφάσεων

σε

σχέση

με

εξετάσεις

και

διαδικασίες

που

προγραμματίζονται να γίνουν. Ειδικά στις περιπτώσεις που ο ασθενής δεν έχει
καλό επίπεδο επικοινωνίας ή δεν γνωρίζει την αλήθεια ή την αρνείται.


Πιο έγκαιρη εντόπιση επιπλοκών/παρενεργειών: η μόνιμη παρουσία
κάποιου δίπλα στον ασθενή βοηθάει στην πιο έγκαιρη και άμεση εντόπιση
παρενεργειών μετά την λήψη φαρμάκων ή επιπλοκών μετά από μια
χειρουργική επέμβαση, ειδικά αν έχει υπάρξει ενημέρωση για την πιθανότητα
εμφάνισής τους.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ2,3,4,6
Το γεγονός πως άνθρωποι χωρίς επαγγελματική γνώση κι εμπειρία
εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης και νοσηλείας ασθενών, ενέχει πολλούς
κινδύνους

και θέτει υπό αμφισβήτηση το θετικό κομμάτι της προσφοράς τους.

Υπάρχει μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν και επικεντρώνονται στα εξής:


∆υσχεραίνουν

την

λήψη

αποφάσεων:

πολλές

φορές

οι

συνοδοί

υποκινούνται από συναισθηματισμό ή ενοχικά συναισθήματα και αποφασίζουν
με γνώμονα αυτά κι όχι για το ποιο είναι το καλύτερο για τον ασθενή. Άλλες
πάλι φορές ζητούν χρόνο να σκεφτούν, χάνοντας πολύτιμο χρόνο που
λειτουργεί επιβαρυντικά για τον ασθενή. Σε προτελεύτιες καταστάσεις και σε
ειδικά τμήματα όπως είναι οι Μ.Ε.Θ είναι πολύ συχνές οι συγκρούσεις των
συγγενών με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.


Μη ελεγχόμενο διαιτολόγιο: η παροχή τροφής στους ασθενείς πέραν του
διαιτολογίου που διαμορφώνεται γι αυτούς απαγορεύεται από τον κανονισμό
των περισσοτέρων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο πολλές φορές οι συνοδοί
φέρνουν φαγητό από το σπίτι για να ευχαριστήσουν τον ασθενή, ή
τυποποιημένα τρόφιμα και σνακς, καφέδες κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
μην ελέγχεται το διαιτολόγιο του ασθενούς, ή να αναβάλλονται εξετάσεις ή και
χειρουργεία ακόμη εάν ο ασθενής έπρεπε να μείνει νηστικός. Παράλληλα όλες
αυτές οι συσκευασίες αποτελούν επιπλέον ρύπους που μπορεί να γίνονται
εστίες ανάπτυξης μικροβίων, ενώ δημιουργείται και συμφόρηση καθώς ο χώρος
που διατίθεται για κάθε κρεβάτι είναι περιορισμένος.



Αποκλεισμός ασθενούς από την πληροφορία:

στις περισσότερες

περιπτώσεις βαρέων ή ανίατων νοσημάτων το συγγενικό περιβάλλον επιλέγει
να αποκρύψει από τον ασθενή την αλήθεια ή μέρος αυτής και ζητά από το
ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό να γίνει συνεργός σε αυτό. Ωστόσο είναι
θεμελιώδες και νόμιμο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να πληροφορείται σωστά
για την κατάσταση της υγείας του. Άλλωστε, πολλές φορές, οι συγγενείς είναι
αυτοί που δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση και δεν μπορούν να
αποδεχτούν την πορεία της νόσου και έτσι δεν μπορούν να μιλήσουν γι αυτό με
τον ασθενή. Αυτό φέρνει το προσωπικό υγείας στην δύσκολη θέση να πρέπει
να πει ψέματα στον ασθενή όταν αυτός ρωτά πράγματα.


Φορτίζεται συναισθηματικά ο ασθενής: συχνά ο συγγενής, αδυνατώντας να
αποδεχτεί την κατάσταση και να διαχειριστεί τα δικά του συναισθήματα,
επιρρίπτει ευθύνες στον ασθενή. Έχει την τάση περισσότερο να μιλάει παρά να
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ακούει. Έτσι ο ασθενής δεν έχει την ευκαιρία να εξωτερικεύσει τα άγχη και τους
φόβους του, να εκφράσει τα συναισθήματα και τις ανησυχίες του με
αποτέλεσμα να κλείνεται στον εαυτό του και να δημιουργείται ένας φαύλος
κύκλος.


Ενισχύουν την ανασφάλεια του ασθενούς καθώς στην προσπάθειά τους να
υποβαθμίσουν την σοβαρότητα της κατάστασης τον αποπροσανατολίζουν και
δίνουν ψεύτικες ελπίδες κι υποσχέσεις. Και φυσικά όταν αυτές ματαιώνονται
κυριαρχεί η απογοήτευση αλλά και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις
πληροφορίες που του δίνονται.



Περιορίζουν την ιδιωτικότητα: η συγκέντρωση πολλών ατόμων σε ένα
θάλαμο περιορίζει -αν δεν αποκλείει- την δυνατότητα πραγματοποίησης
ιδιωτικών συζητήσεων. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εκφράσει την θλίψη του
και να κλάψει ενώπιον ξένων? Από την άλλη μεριά πόσο εύκολα κάποιος
μπορεί να ενημερώσει για κάτι προσωπικό όταν γνωρίζει ότι μπορεί να τον
ακούσουν?



∆ημιουργία θορύβων και φασαρίας: η ανάγκη για ξεκούραση είναι
προφανής. Η συνύπαρξη όμως πολλών ατόμων έχει σαν αποτέλεσμα την
δημιουργία έντασης και φασαρίας που δεν ευνοεί την ανάπαυση.



Εριστική συμπεριφορά: το νοσηλευτικό συχνότερα αλλά και το ιατρικό
προσωπικό πιο σπάνια, γίνονται αποδέκτες επιθετικών συμπεριφορών από
επισκέπτες-συγγενείς καθώς καλούνται να καλύψουν κενά και προβλήματα του
νοσοκομείου ή απλά λόγω αδυναμίας διαχείρισης του άγχους και το θυμού που
συσσωρεύονται λόγω της ασθένειας.



Αύξηση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων: τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται
μεγάλες προσπάθειες για εφαρμογή πρωτοκόλλων από την επιτροπή
λοιμώξεων του κάθε νοσοκομείου για τον περιορισμό των ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων. Όταν λοιπόν στο υπάρχον εκπαιδευμένο προσωπικό προστίθενται
άνθρωποι κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου που συμμετέχουν στην
παροχή φροντίδας, γίνεται κατανοητό ότι κινδυνεύει να

ακυρωθεί όλη η

προηγούμενη προσπάθεια.
Ο συνωστισμός πολλών ατόμων σε έναν μικρό χώρο αυξάνει σημαντικά τον
κίνδυνο μετάδοσης νόσων όπως αυτήν της γρίπης. Η συνήθεια να κάθεται ο
συνοδός στο κρεβάτι του ασθενούς, η προθυμία του συνοδού να βοηθήσει και
τον διπλανό ασθενή, είναι κάποιοι από τους τρόπους διασποράς μικροβίων
από άρρωστο σε άρρωστο.
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Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια με ενημερωτικά φυλλάδια να συμπεριληφθούν
και οι συνοδοί στην εκπαίδευση σε κάποιες διαδικασίες όπως για παράδειγμα
αυτήν του πλυσίματος/απολύμανσης των χεριών.
ΚΟΣΤΟΣ – ΟΦΕΛΟΣ2
Στο κομμάτι αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθούν το κόστος και το όφελος για το
νοσοκομείο, τον συγγενή αλλά και για τον ασθενή κυρίως:


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Η ελεύθερη και δωρεάν παροχή υπηρεσιών από τους
συνοδούς είναι σαφώς επικερδής για το νοσοκομείο καθώς εξοικονομεί
χρήματα μειώνοντας το προσωπικό. Φυσικά σε ότι αφορά την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει λόγος για όφελος , καθώς δεν
μπορεί να συγκριθεί η επαγγελματική κατάρτιση και γνώση ενός νοσηλευτή με
την εμπειρική γνώση του συνοδού. Στην αξιολόγηση βέβαια δεν μπορεί να μην
ληφθεί υπόψη και ο κίνδυνος αύξησης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που
επιβαρύνει πάρα πολύ οικονομικά το νοσοκομείο μακροπρόθεσμα.



ΑΣΘΕΝΗΣ: Είναι ξεκάθαρο πως τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών υγείας είναι
ο ασθενής . Άρα η πτώση της ποιότητάς τους δεν είναι προς όφελός του. Η
έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού άλλωστε μόνο ανασφάλεια μπορεί να
δημιουργήσει καθώς το κομμάτι που προσφέρουν οι συνοδοί θα μπορούσε να
το έχει και στο σπίτι του. Το όφελος είναι μόνο συναισθηματικό ,αφού η
συνεχής παρουσία προσφιλών προσώπων του επιτρέπει να εκφράσει
συναισθήματα να συζητήσει αλλά και να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν
λόγω του περιορισμού της κινητικότητάς του. Το κόστος βέβαια μπορεί να είναι
και οικονομικό εάν χρειαστεί κάποιες ώρες να έχει και αποκλειστικό νοσοκόμο.



ΣΥΝΟ∆ΟΣ: Η συνεχής ή με βάρδιες παραμονή του συνοδού στο νοσοκομείο,
έχει πολλαπλό κόστος για τον ίδιο. Αναγκάζεται να λείψει από την εργασία του,
ή να την τροποποιήσει μειώνοντας την απόδοσή του λόγω σωματικής και
ψυχολογικής κόπωσης. Εάν έχει οικογένεια, αναγκάζεται να την παραμελήσει
αφού χρειάζεται να λείπει για πολλές ώρες. Σε ότι αφορά το οικονομικό κομμάτι,
η μείωση εισοδήματος αν απουσιάσει για καιρό από την εργασία, σε
συνδυασμό με την αύξηση των εξόδων που συνεπάγεται η παραμονή στο
νοσοκομείο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ επιζήμια η παρουσία του
συνοδού στο νοσοκομείο για τον ίδιο. Το μόνο όφελος είναι η ηθική
ικανοποίηση ότι κάνει το χρέος του απέναντι στον άνθρωπό του.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κάνοντας απολογισμό, φαίνεται πως η παρουσία συνοδών στο νοσοκομείο
που αντισταθμίζει την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, έχει αρνητική επίδραση
στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενέχει κινδύνους και αυξάνει
μακροπρόθεσμα τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.
Παρόλα αυτά, οι οικονομικές συγκυρίες αλλά και η αδυναμία εξεύρεσης άμεσων
λύσεων (προσλήψεις), καταδεικνύουν την ανάγκη να βρεθούν τρόποι να αξιοποιηθεί η
δυνατότητα ελεύθερης παροχής άτυπης φροντίδας.
Προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται ήδη προσπάθειες οι οποίες αφορούν στο
κομμάτι της εκπαίδευσης των συνοδών σε κάποιες διαδικασίες (όπως π.χ. αυτήν του
σωστού πλυσίματος των χεριών), στον μερικό έλεγχο των συνοδών (με την έκδοση
άδειας από το ίδιο το νοσοκομείο που να επιτρέπει την παραμονή τους πέραν του
επισκεπτηρίου).
∆εδομένων των προβλημάτων που δημιουργούνται, ωστόσο γίνεται κατανοητό
πως η παρουσία συνοδών στο νοσοκομείο μπορεί να είναι μόνο μια προσωρινή
λύση κι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι βοήθεια προς τον ασθενή και δεν
μπορεί να αντικαταστήσουν τον επαγγελματία υγείας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σκρουμπέλος Α, ∆άγλας Α, Σκουτέλης ∆, Κυριόπουλος Γ. Το νοσηλευτικό
προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις, 2012,
σελ. 10-12.
2. Ζήλλη Σ, Θωμά Ε, Παπαδοπούλου Κ. Υπάρχει ρόλος για τους συγγενείς των
ασθενών στο νοσοκομείο? Η περίπτωση της Ελλάδας, (Πτυχιακή εργασία)
Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009.
3. Κούρτη Μ, Κατοστάρας Θ, Φιλντίσης Γ και συν. Οι συγκρούσεις μέσα στον χώρο
των μονάδων εντατικής θεραπείας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2011, 28(4):555.
4. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγειονομικός Χάρτης, ∆ικαιώματα
ασθενών, Ν.2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α. Άρθρο 47
5. www.aboutyouth.gr/el/service_1107.html
6. www.eae.gr/new/Νοσηλεία%20ασθενών%20με%20ουδετεροπενία.pdf
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∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 3∆ιευθύντρια Ψυχιατρικής,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πολυξένη Μαγγούλια
Τηλέφωνα: 6944434250, 2132041194, 2132045377
Ε-mail: pmangoulia@gmail.com

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ιατρική Ηθική έτυχε ραγδαίας και ευρείας ανάπτυξης τα τελευταία 30 χρόνια.
Η

ανάπτυξη

της

σαφώς

επηρεάστηκε

από

την

υποχώρηση

του

ιατρικού

πατερναλισμού και της υποταγής στην ιατρική αυθεντία, η οποία επιτελέστηκε στο
δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Η αναγνώριση της αξίας και αυτονομίας του ατόμου, ο
σεβασμός της προσωπικότητας του και της προσωπικής εμπειρίας του, καθώς και η
παραδοχή ότι η ιατρική αυθεντία είχε οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα την Ιατρική
γενικά (π.χ. ευγονική και θεωρίες γενετικής ανωτερότητας της Άριας φυλής στη
Ναζιστική Γερμανία), είχαν ως αποτέλεσμα αυτές τις αλλαγές.
Η δεοντολογία που διέπει λοιπόν τη σχέση ιατρού-ασθενούς γνωρίζει από το
δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα μια ουσιώδη αλλαγή προτύπου. Η άσκηση της
Ψυχιατρικής εμπεριέχει έντονα νομικά, ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα δεδομένου ότι
εμπλέκεται με την ελευθερία του ατόμου ή τη στέρηση της, όπως είναι ο ακούσιος
εγκλεισμός ή ακόμα και ο εκούσιος, ανεξαρτήτως του αν αυτός έχει θεραπευτικό
χαρακτήρα, καθώς και με σειρά αστικών προβλημάτων, όπως δικαιοπραξίες.
Ως ∆ιασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική ορίζεται το γνωστικό αντικείμενο
της Κλινικής Ψυχιατρικής το οποίο περιλαμβάνει κλινικές, διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες των ψυχιάτρων και των άλλων επαγγελματιών στα μη ψυχιατρικά
τμήματα του γενικού νοσοκομείου. Το θεμελιώδες καθήκον του συμβούλου ψυχιάτρου
είναι να εντοπίσει την παθολογική κατάσταση του ασθενούς, προσδιορίζοντας την
μέσα στα όρια της Ψυχιατρικής και της Παθολογίας.
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Η άσκηση της ∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής επιτρέπει τη συχνή και τακτική επαφή
του ψυχιάτρου με τους ιατρούς των υπολοίπων ιατρικών ειδικοτήτων. Επιπλέον, ο
ψυχίατρος έχει μεγαλύτερη εξοικείωση με προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη
διάρκεια της θεραπείας λόγω άρνησης συμμόρφωσης με τις ιατρικές οδηγίες. Όλα τα
παραπάνω καθιστούν τον ψυχίατρο ιδανικό συνεργάτη των άλλων ειδικοτήτων στην
αντιμετώπιση ηθικών και δεοντολογικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την
άσκηση της Ιατρικής στο γενικό νοσοκομείο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Ιατρική Ηθική έτυχε ραγδαίας και ευρείας ανάπτυξης τα τελευταία 30
χρόνια. Η αναγνώριση της αξίας και αυτονομίας του ατόμου, ο σεβασμός της
προσωπικότητας του και της προσωπικής εμπειρίας του, καθώς και η υποχώρηση του
ιατρικού πατερναλισμού είχαν ως αποτέλεσμα αυτές τις αλλαγές. ΣΚΟΠΟΣ: Η
ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και νομοθεσίας σε σχέση με τα
νομικά,

ηθικά

και

δεοντολογικά

ζητήματα

στη

∆ιασυνδετική

Ψυχιατρική.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Τα συνηθέστερα νομικά, ηθικά και δεοντολογικά
ζητήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο σύμβουλος ψυχίατρος θα μπορούσαν
να κατηγοριοποιηθούν σε: ζητήματα ενημέρωσης, ζητήματα αυτονομίας, ζητήματα
εχεμύθειας, ζητήματα περί ιατρικής αμέλειας και ζητήματα που αφορούν την
συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η
τήρηση όλων των νομικών, ηθικών και δεοντολογικών κανόνων και αξιών από τον
ψυχίατρο αυξάνει την ποιότητα του έργου του, ενώ τον καθιερώνει στο κοινωνικό
σύνολο ως λειτουργό παρά ως επαγγελματία. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 169-184, 2014.
Λέξεις κλειδιά: ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική, ηθική, δεοντολογία, εχεμύθεια, αυτονομία
SUMMARY
MANGOULIA P, OUZOUNIDOU A. Legal, Ethical and Deontological Issues in
Liaison Psychiatry. BACKGROUND: In the last 30 years, a lot of work has been
done on the development of Medical Ethics. The recognition of personal value,
autonomy and experience, along with the refutation of medical paternalism have
contributed to these changes. OBJECTIVES: To review the Greek and international
bibliography and legislation on legal, ethical and deontological issues in Liaison
Psychiatry. LITERATURE REVIEW: Breaking bad news, informed consent, autonomy,
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confidentiality, medical errors and prescribing medications for non-approved uses are
some of the most common legal, ethical and deontological issues in Liaison
Psychiatry. CONCLUSIONS: Psychiatrists have an obligation to follow the law and
ethics and consulting health care personnel in order to increase the quality of care.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 169-184, 2014.
Key words: Liaison Psychiatry, ethics, deontology, confidentiality, autonomy
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ιατρική Ηθική έτυχε ραγδαίας και ευρείας ανάπτυξης τα τελευταία 30 χρόνια.
Η

ανάπτυξη

της

σαφώς

επηρεάστηκε

από

την

υποχώρηση

του

ιατρικού

πατερναλισμού και της υποταγής στην ιατρική αυθεντία, η οποία επιτελέστηκε στο
δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Η αναγνώριση της αξίας και αυτονομίας του ατόμου, ο
σεβασμός της προσωπικότητας του και της προσωπικής εμπειρίας του, καθώς και η
παραδοχή ότι η ιατρική αυθεντία είχε οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα την Ιατρική
γενικά (π.χ. ευγονική και θεωρίες γενετικής ανωτερότητας της Άριας φυλής στη
Ναζιστική Γερμανία), είχαν ως αποτέλεσμα αυτές τις αλλαγές.1
Η δεοντολογία που διέπει λοιπόν τη σχέση ιατρού-ασθενούς γνωρίζει από το
δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα μια ουσιώδη αλλαγή προτύπου. Προγενέστερα, η
σχέση αυτή οριζόταν από την υπερέχουσα θέση των ιατρών, μόνων αρμόδιων να
κρίνουν την κατάσταση και να αποφασίζουν για την πορεία της θεραπείας. Οι ασθενείς
περιορίζονταν απλώς στην επιλογή του θεράποντος, εμπιστευόμενοι κατά τα λοιπά τις
γνώσεις και την ικανότητα του, χωρίς να έχουν λόγο στη θεραπεία. Η απόλυτη αυτή
υπεροχή της θέσης των ιατρών ηθικά και δεοντολογικά δεν σήμαινε κάποιας μορφής
αυθαιρεσία από την πλευρά τους, αφού ήταν δεδομένο ότι οι ιατροί δίνοντας τον
Ιπποκρατικό όρκο είχαν «εξ ορισμού» ως πρώτιστο καθήκον το καλό του ασθενούς.2
Η άσκηση της Ψυχιατρικής εμπεριέχει έντονα νομικά, ηθικά και δεοντολογικά
ζητήματα δεδομένου ότι εμπλέκεται με την ελευθερία του ατόμου ή τη στέρηση της,
όπως είναι ο ακούσιος εγκλεισμός ή ακόμα και ο εκούσιος, ανεξαρτήτως του αν αυτός
έχει θεραπευτικό χαρακτήρα, καθώς και με σειρά αστικών προβλημάτων, όπως
δικαιοπραξίες.3
Ως ∆ιασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική ορίζεται το γνωστικό αντικείμενο
της Κλινικής Ψυχιατρικής το οποίο περιλαμβάνει κλινικές, διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες των ψυχιάτρων και των άλλων επαγγελματιών στα μη ψυχιατρικά
τμήματα του γενικού νοσοκομείου.4 Υπάρχει μια εννοιολογική διάκριση μεταξύ
Συμβουλευτικής και ∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής. Στο πλαίσιο της πρώτης, ο ψυχίατρος
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παρέχει τη γνώμη του για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής ή
κάποιας διαταραγμένης συμπεριφοράς ασθενούς, όταν ο θεράπων ιατρός το ζητήσει.
Ο όρος ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική είναι εννοιολογικά ευρύτερος και αναφέρεται στην
καθημερινή επαφή μεταξύ της ψυχιατρικής ομάδας και της ομάδας των θεραπόντων
ιατρών των άλλων ειδικοτήτων.5 Το θεμελιώδες καθήκον του συμβούλου ψυχιάτρου
είναι να εντοπίσει την παθολογική κατάσταση του ασθενούς, προσδιορίζοντας την
μέσα στα όρια της Ψυχιατρικής και της Παθολογίας.6
Η άσκηση της ∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής επιτρέπει τη συχνή και τακτική επαφή
του ψυχιάτρου με τους ιατρούς των υπολοίπων ιατρικών ειδικοτήτων. Ο ψυχίατρος
λόγω της ειδικότητας του, είναι κατά κανόνα περισσότερο ευαισθητοποιημένος στις
ψυχικές ανάγκες του ασθενούς. Λόγω της εκπαίδευσης του και του γνωστικού
αντικειμένου της ίδιας της Ψυχιατρικής έχει μεγαλύτερη επίγνωση της ανάγκης του
ασθενούς για αυτονομία. Επιπλέον, ο ψυχίατρος έχει μεγαλύτερη εξοικείωση με
προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας λόγω άρνησης
συμμόρφωσης με τις ιατρικές οδηγίες.7
Όλα τα παραπάνω καθιστούν τον ψυχίατρο ιδανικό συνεργάτη των άλλων
ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση ηθικών και δεοντολογικών προβλημάτων που
ανακύπτουν κατά την άσκηση της Ιατρικής στο γενικό νοσοκομείο.8
Η ηθική αφορά την μελέτη φιλοσοφικών πεποιθήσεων αναφορικά με το τι
θεωρείται σωστό ή λάθος σε μια κοινωνία. Ο όρος βιοηθική αφορά την μελέτη
συγκεκριμένων ηθικών θεμάτων που ανακύπτουν στην φροντίδα υγείας. Ηθικό
δίλημμα προκύπτει όταν υπάρχει διχασμός και σύγκρουση μεταξύ δύο ή
περισσότερων επιλογών δράσης, κάθε μια από τις οποίες σχετίζεται με θετικές και
αρνητικές συνέπειες.9 Παράδειγμα ενός τέτοιου διλήμματος είναι η επιθυμία μιας
ασθενούς με σχιζοφρένεια να κυοφορήσει, γεγονός που σημαίνει μείωση, αλλαγή ή και
διακοπή της φαρμακευτικής της αγωγής για μεγάλο διάστημα με σοβαρό επομένως
κίνδυνο υποτροπής και ότι αυτό συνεπάγεται.
Το πως αντιδράει κάποιος σε τέτοια διλήμματα εξαρτάται κυρίως από την
προσωπική ηθική (πεποιθήσεις σχετικά με το σωστό και το λάθος) και τις αξίες του.
Επιπλέον, κάποιες φορές μπορεί οι προσωπικές αξίες κάποιου να έρχονται σε
σύγκρουση με το σύστημα αξιών του συγκεκριμένου Νοσηλευτικού Τμήματος ή του
Νοσοκομείου. Αυτή η κατάσταση περιπλέκει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και επιτείνει την ανάγκη να ληφθούν προσεκτικά υπόψη οι επιθυμίες του
ασθενούς.
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Τα ηθικά προβλήματα προκειμένου να επιλυθούν προϋποθέτουν γνώση και
κατανόηση φιλοσοφικών εννοιών, όπως αυτή της ελευθερίας, π.χ. της ελευθερίας
βούλησης και του δικαίου. Η επίλυση των ηθικών διλημμάτων γίνεται με βάση τις
αντίστοιχες φιλοσοφικές αρχές. Η επίλυση τους, στη συνέχεια, οδηγεί στη
διαμόρφωση κωδίκων δεοντολογίας.1 Οι κώδικες δεοντολογίας αποτελούν ένα σύνολο
αρχών, κατά κανόνα κοινά αποδεκτών και εφαρμοζόμενων ιδίως από ομάδες
επαγγελματιών. Στις περιπτώσεις όπου η καταστρατήγηση και μη εφαρμογή των
κωδίκων δεοντολογίας είναι ιδιαίτερα συχνή ή επικίνδυνη, τότε η πολιτεία νομοθετεί και
θεσπίζει νόμους για την πιστή τήρηση τους. Το άρθρο 1 του Ποινικού Κώδικα
αναφέρει: «Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο
νόμος την είχε ρητά ορίσει πριν από την τέλεση τους». Η παράβαση λοιπόν ενός
κώδικα δεοντολογίας ή η αντιδεοντολογική συμπεριφορά δεν επισύρουν καμία ποινή
(με την έννοια του νόμου). Η παράβαση της δεοντολογίας επισύρει μόνο μια «ηθική
καταδίκη», που αυτή καθαυτή στις μέρες μας μπορεί να μην έχει ιδιαίτερο βάρος αν τα
οφέλη από την αντιδεοντολογική συμπεριφορά είναι μεγάλα. Αντίθετα, η παράβαση
του νόμου επισύρει ποινές (και καταδίκη όχι μόνο ηθική), οι οποίες μπορεί να δράσουν
ανατρεπτικά.10
Τα συνηθέστερα νομικά, ηθικά και δεοντολογικά θέματα τα οποία καλείται να
αντιμετωπίσει ο σύμβουλος ψυχίατρος θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε:
ζητήματα ενημέρωσης, ζητήματα αυτονομίας, ζητήματα εχεμύθειας, ζητήματα περί
ιατρικής αμέλειας και ζητήματα που αφορούν την συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός
εγκεκριμένων ενδείξεων.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Οι ψυχίατροι έχουν μια ιδιαίτερη ευθύνη σε σύγκριση με τις άλλες ιατρικές
ειδικότητες και αυτή αφορά στο ότι άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα πρέπει να
συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη
θεραπεία και τη φροντίδα τους.11 Στις μέρες μας, τα άτομα της τρίτης ηλικίας διαρκώς
αυξάνονται σε σχέση με το ποσοστό του γενικού πληθυσμού. Επίσης, εκτιμάται ότι τα
τελευταία έτη αυξάνεται και η σχετική αναλογία των ψυχικά πασχόντων ηλικιωμένων
δεδομένης της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στον γενικό πληθυσμό.12
Η μεγάλη ηλικία συνεπάγεται αυξημένη νοσηρότητα και ο θεράπων ιατρός έχει
την υποχρέωση της ενημέρωσης. Η αναγγελία «κακών νέων» είναι δύσκολη και
επώδυνη υποχρέωση. Συχνά, με το πρόσχημα διαφόρων άλλων επειγουσών
υποχρεώσεων ο θεράπων προσπαθεί να αποφύγει αυτό το έργο αναθέτοντας το σε
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άλλον συνάδελφο. Η πρακτική αυτή δεν είναι ηθικά και δεοντολογικά ορθή. Ο
ψυχίατρος ή άλλος συνάδελφος που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον θεράποντα
πρέπει να αρνηθεί και να υπενθυμίσει στον θεράποντα τις υποχρεώσεις του απέναντι
στον ασθενή.11
Βέβαια, το γεγονός πως η ευθύνη της ενημέρωσης είναι του θεράποντος ιατρού
δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν και άλλοι ειδικοί, όπως ψυχίατροι,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές, για παράδειγμα στη συζήτηση και
προετοιμασία της ιατρικής ομάδας πριν από την ανακοίνωση ή και μετά για τη
συνέχεια της παρακολούθησης και τη στήριξη του ασθενούς και του περιβάλλοντος
του.
Η

συναίνεση

στη

θεραπεία

και

τις

προτεινόμενες

ιατρικές

εξετάσεις

προϋποθέτει ενημέρωση του ασθενούς ή των αντιπροσώπων του σε περιπτώσεις
ανικανότητας. Αυτή πρέπει να είναι «πλήρης» και «κατανοητή» και να αποδίδει την
αλήθεια, δηλαδή την πραγματική κατάσταση ου ασθενούς στο βαθμό που τη
γνωρίζουμε. Η ενημέρωση, σύμφωνα με τα αποδεκτά καθιερωμένα πρότυπα, πρέπει
να καλύπτει: α) την πραγματική κατάσταση της υγείας, β) το περιεχόμενο της
προτεινόμενης ιατρικής πράξης, γ) τους κινδύνους και τις πιθανές ανεπιθύμητες
ενέργειες, δ) εναλλακτικές επιλογές θεραπείας και ε) τον εκτιμώμενο χρόνο
αποκατάστασης. Σκοπός είναι η δυνατότητα στάθμισης όχι μόνο των ιατρικών, αλλά
και των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων από τον ασθενή πριν αποφασίσει
σχετικά.11
Πριν από την ενημέρωση ο ψυχίατρος πρέπει να είναι ενήμερος για την
κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς, καθώς και για τη μόρφωση
του και το επίπεδο γνώσεων γενικά. Μόνο έτσι ο ιατρός που έχει αναλάβει το καθήκον
της ενημέρωσης μπορεί να προσαρμόσει τα λεγόμενα του στο επίπεδο του ασθενούς
προκειμένου να είναι κατανοητός.13
Η ενημέρωση είναι καθήκον του ιατρού, αλλά δεν είναι υποχρέωση του
ασθενούς. Αυτός μπορεί να την αρνηθεί, καθώς έχει το «δικαίωμα άγνοιας» είτε
εντελώς είτε εξουσιοδοτώντας τον ιατρό να ενημερώσει συγκεκριμένους τρίτους. Η
άρνηση όμως του ασθενούς θα πρέπει, αντί να ανακουφίζει τον θεράποντα που έχει
απαλλαγεί από ένα δύσκολο και χρονοβόρο καθήκον, να τον κατευθύνει στην
περαιτέρω διερεύνηση της ψυχικής του κατάστασης προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η
άρνηση δεν οφείλεται σε ψυχιατρική διαταραχή, π.χ. κατάθλιψη ή ψύχωση. Πάντως,
και στις περιπτώσεις ανικανότητας, ο νόμος αναγνωρίζει την υποχρέωση ενημέρωσης
του ασθενούς «στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό», καθώς και την προσπάθεια
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 173

εξασφάλισης «εκούσιας συμμετοχής», «σύμπραξης» και «συνεργασίας», ιδίως
ασθενών που διατηρούν κάποια ικανότητα κατανόησης.11
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
Η αυτονομία του ατόμου τον 20ό αιώνα στις χώρες του λεγόμενου δυτικού
κόσμου, έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου όλο και μεγαλύτερη σημασία.
Επιπλέον, τα ατομικά δικαιώματα αποκτούν βαρύνουσα σημασία και η ατομική
ανεξαρτησία εκτιμάται σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Το δικαίωμα της
αυτοδιάθεσης, όπως το θέτουν πολλές φορές οι δικηγόροι, στην ακραία του έκφανση
σημαίνει ότι ένας ικανός ενήλικας, δηλαδή ένας ενήλικας με «ελεύθερη βούληση» έχει
δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε θεραπεία ακόμα και αν η απόφαση του αυτή
θεωρείται ως «μη λογική», δηλαδή ακόμα και για μια θεραπεία η οποία μπορεί να του
σώσει τη ζωή ή να την παρατείνει.11
Φιλοσοφικά, η έννοια της ελεύθερης βούλησης περιλαμβάνει τρία στοιχεία.
Πρώτον, για να είναι κάποιος ελεύθερος πρέπει να είναι ικανός να πράξει και
διαφορετικά. ∆εύτερον, να δρα το άτομο ή να επιλέγει για έναν κατανοητό λόγο και
τρίτον, η ελευθερία προϋποθέτει πως οι πράξεις πηγάζουν από το ίδιο το άτομο.14 Ο
νόμος αναγνωρίζει πως η παραφροσύνη «αλλοιώνει» την ελεύθερη βούληση και ορίζει
πως κάποιος χωρίς ελεύθερη βούληση, δεν είναι νομικά υπεύθυνος για τις πράξεις
του.15,16 Αυτά βέβαια είναι ειδικά θέματα που άπτονται της Ψυχιατροδικαστικής.
Είναι αρκετά συχνές οι κλήσεις στη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική που αφορούν
ασθενείς οι οποίοι δεν συναινούν με την προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή. Οι
θεράποντες θεωρούν αυτή την άρνηση ως ένδειξη ότι «κάτι δεν πάει καλά με τον
ασθενή». Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ψυχίατρος πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με
τους ιατρούς για να διευκρινίσει σαφώς το αίτημα της παραπομπής. Αυτό θα του
δώσει και την ευκαιρία να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους συναδέλφους ότι η
άρνηση μιας θεραπείας δεν αποτελεί ένδειξη ψυχικής διαταραχής και ότι το δικαίωμα
της αυτοδιάθεσης του ασθενούς δεν αναιρείται επειδή αυτός νοσηλεύεται.
Ο ψυχίατρος λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις καλείται να αξιολογήσει την
πνευματική ικανότητα – επίπεδο συνείδησης

(competency) του ασθενούς και την

ικανότητα λήψης αποφάσεων (decision making capacity).

17

Μάλιστα, ο ψυχίατρος

πρέπει να καθορίσει όχι μόνο το τι μπορεί ο ασθενής να κάνει, αλλά και το τι θα
έπρεπε να μπορεί να κάνει.18
Ο ασθενής στο γενικό νοσοκομείο νοσηλεύεται με την ελεύθερη βούληση του,
επειδή θεωρεί ότι αυτό είναι ωφέλιμο ή και απαραίτητο για την αποκατάσταση της
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υγείας του. Εάν για κάποιο λόγο αποφασίσει ότι θέλει να φύγει, είναι ελεύθερος να το
πράξει μετά από ουσιαστική ενημέρωση για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η
απόφαση στην υγεία του. Βάσει της αρχής της αυτονομίας, η αυτονομία του ασθενούς
θα παραβιαζόταν αν ο ιατρός προέβαινε σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη χωρίς τη
συναίνεση του. Επομένως, ο ιατρός έχει υποχρέωση λήψης συναίνεσης, κάτι που
σημαίνει ότι ο ασθενής έχει δικαίωμα να αρνηθεί μια ιατρική πράξη.8
Όπως αναφέρεται στον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας που ψηφίστηκε στη
Βουλή (Νοέμβριος 2005) και συγκεκριμένα στο άρθρο 12: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται
να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση του ασθενούς».19 Επίσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα: «Ο ιατρός σέβεται τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, ηθικές ή
πολιτικές απόψεις και αντιλήψεις του ασθενούς».19
Η έγκυρη συναίνεση προϋποθέτει την πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση
του ασθενούς. Μόνο εάν ο ασθενής δεν έχει το δικαίωμα να συναινέσει μπορεί το
δικαίωμα της αυτονομίας του να παρακαμφθεί. Φυσικά, ο πλέον κατάλληλος για να
εκτιμήσει την ικανότητα συναίνεσης είναι ο ψυχίατρος. Η ανικανότητα συναίνεσης
αποτελεί μάλλον την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς σύμφωνα με το νόμο, κάθε
ενήλικος είναι ικανός να αποφασίζει για τον εαυτό του και την περιουσία του.8
Άρνηση της θεραπείας
Οι περισσότερες περιπτώσεις άρνησης θεραπείας είναι αποτέλεσμα κακής
επικοινωνίας του θεράποντος με τον ασθενή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η
άρνηση οφείλεται σε αδυναμία συναίνεσης λόγω οργανικού ψυχοσυνδρόμου, άνοιας ή
κάποιας άλλης (συνήθως μείζονος) ψυχιατρικής διαταραχής. Σε περιπτώσεις όπου
επείγει η απόφαση για μια ιατρική πράξη, λαμβάνεται η συναίνεση των οικείων του
ασθενούς.
Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, π.χ. δεν υπάρχουν συγγενείς, τότε υπάρχει η
δυνατότητα να ζητηθεί από το δικαστήριο να αποφασίσει με παράσταση και τελικά να
υπερκεραστεί το εμπόδιο της άρνησης του ασθενούς. Αν πάντως είναι απαραίτητο να
διενεργηθεί μια ιατρική πράξη, τότε στο πλαίσιο της ιατρικής δεοντολογίας και του
ιατρικού επείγοντος, οι ιατροί πρέπει να προχωρήσουν προκειμένου να σωθεί η ζωή
του πάσχοντος.8
Θεραπεία παρά τη θέληση του ασθενούς
Το δικαίωμα του ασθενούς να αρνηθεί την θεραπεία περιλαμβάνει και την
άρνηση λήψης ψυχοφαρμάκων (στην περίπτωση βέβαια που ο ασθενής μπορεί να
συναινέσει). Το δικαίωμα αυτό της άρνησης της θεραπείας αποκτά ιδιαίτερη
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σημαντικότητα εάν αναλογιστεί κανείς την περίπτωση της ακούσιας νοσηλείας
ασθενών με ψυχιατρικές διαταραχές, την χημική ή και μηχανική καθήλωση αυτών των
ασθενών, την απομόνωση ή ακόμα και την χορήγηση φαρμάκων κρυφά.
Βέβαια, υπάρχει ειδική νομοθεσία για τα δικαιώματα των ασθενών με
ψυχιατρικές διαταραχές, που διαφέρει μάλιστα σημαντικά μεταξύ διαφόρων χωρών,20
ενώ υπάρχει και σημαντική επιστημονική βιβλιογραφία που πραγματεύεται τον ηθικό
και δεοντολογικό σκελετό της εφαρμογής αυτών των νόμων.9,21,22,23,24 Βέβαια κοινός
τόπος για την εφαρμογή τέτοιου είδους παρεμβάσεων είναι ο κίνδυνος αυτο ή έτερο –
καταστροφικότητας.25,26
Η Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία (WPA), με τις διακηρύξεις της Χαβάης
(1983), του Τόκιο (1989) και της Μαδρίτης (1996), θέτουν τα θεμέλια της ηθικής και της
δεοντολογίας στην Ψυχιατρική, όπως και το ότι οι μη θεραπευτικές σχέσεις ιατρούασθενούς πρέπει να εξηγούνται σαφώς στον ασθενή, ενώ ενέργειες αντίθετες προς
την επιστημονική γνώση πρέπει να απορρίπτονται.3
Η θεραπεία παρά τη θέληση του ασθενούς και τα ηθικά – δεοντολογικά
προβλήματα που δημιουργεί, καθώς και το γεγονός ότι εμφανίζεται συχνά στα άτομα
μεγάλης ηλικίας, έχει απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (υπόθεση
“Bournewood” στη Μ. Βρετανία). Έχουν σχεδιαστεί όμως, εκ των προτέρων
«προγράμματα θεραπείας», τα οποία προτείνουν λύσεις αποδεκτές για τους
θεράποντες αλλά και για τους φροντιστές των ασθενών με άνοια. 11
Ευθανασία, υποβοηθούμενη ευθανασία και «εκ των προτέρων καθοριζόμενη
βούληση»
Τα θέματα αυτά αλληλοδιαπλέκονται και σχετίζονται άμεσα . Στην ουσία, το
ζήτημα της ευθανασίας και της υποβοηθούμενης ευθανασίας μπορεί να ειδωθεί και ως
η ακραία έκφραση της «εκ των προτέρων έκφρασης βούλησης» (advance
directives).11
Στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η ευθανασία είναι παράνομη και
κακουργηματική (επισύρει οπωσδήποτε την ποινή της φυλάκισης, πέραν των
υπόλοιπων συνεπειών για τον ιατρό που θα κριθεί ένοχος).27 Η ευθανασία αυτή
καθαυτή και η με οποιονδήποτε τρόπο υποβοήθηση της αντιβαίνει τον Ιπποκρατικό
Όρκο και είναι ηθικά καταδικαστέα για οποιοδήποτε μέλος της ιατρικής κοινότητας.
Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη υπάρχει συζήτηση και ιστορικό μεμονωμένων δικαστικών
αποφάσεων που επιτρέπουν την αποσύνδεση ασθενούς από μηχανήματα που
ουσιαστικά τον κρατούν στη ζωή.8,10,11,24,28
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Άτομα που πληροφορούνται ότι πάσχουν από μια βραδέως εξελισσόμενη νόσο
για την οποία δεν υπάρχει επαρκής θεραπεία, συντάσσουν εντολές που ορίζουν ότι
δεν επιθυμούν την παράταση της ζωής τους με τεχνικά μέσα αν και όταν η νόσος τους
φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο στο οποίο θα υποφέρουν χωρίς τη δυνατότητα
αντιστροφής της κατάστασης. Τα έγγραφα αυτά έχουν νομική ισχύ, συντάσσονται με
αντίστοιχο τρόπο με αυτόν που συντάσσονται οι διαθήκες και γι’αυτό λέγονται και
«ζωντανές διαθήκες» (living wills).29 Αυτό αναμφισβήτητα δημιουργεί ηθικά και
δεοντολογικά ζητήματα και ανησυχίες στους ιατρούς, που στηριζόμενοι στον
Ιπποκρατικό Όρκο προκρίνουν τη διατήρηση της ζωής με οποιονδήποτε τρόπο.8
Ικανότητα για δικαιοπραξία
Ο ψυχίατρος μπορεί να εμπλακεί σε δικαστική διαδικασία ως εμπειρογνώμων
εκτίμησης της ψυχικής κατάστασης του ασθενούς για να μπορεί να επιμελείται τον
εαυτό του και την περιουσία του (ικανότητα για δικαιοπραξία, σύμφωνα με τα άρθρα
127, 128 και 129 του Αστικού Κώδικα).3
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, άρθρο 128: «Ανίκανοι για δικαιοπραξία είναι
όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος και όσοι βρίσκονται σε πλήρη δικαστική
συμπαράσταση. Το να κηρυχθεί κάποιος σε δικαστική συμπαράσταση σημαίνει ότι
καμία απόφαση του ή συναλλαγή με τους άλλους δεν έχει νομική ισχύ». Περιορισμένη
ικανότητα δικαιοπραξίας έχουν οι ανήλικοι μετά τα 10 χρόνια τους και όσοι βρίσκονται
σε μερική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 129 Αστικού Κώδικα).30
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Η εμπιστευτικότητα στην παροχή φροντίδας και στην θεραπεία είναι ένα πολύ
σημαντικό δικαίωμα όλων των ασθενών και ιδιαιτέρως των ψυχιατρικών. Οποιαδήποτε
συζήτηση που αφορά κάποιον ασθενή θα πρέπει να διεξάγεται με διακριτικότητα και
φυσικά μόνο με άτομα που πρέπει και έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την συγκεκριμένη
πληροφορία.9
Το γεγονός αυτό αποκτά μεγάλη σημασία κα ιδιαιτερότητα στον τομέα της
∆ιασυνδετικής-Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής, δεδομένου ότι πρέπει να διατηρηθεί μια
ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικότητας του ασθενούς και της απάντησης στο αίτημα του
θεράποντος. Η μοναδικότητα αυτής της κατάστασης έγκειται δηλαδή στο ότι ο
πρωταρχικός «πελάτης» δεν είναι ο ασθενής αλλά ο ιατρός ή ακόμα και οι συγγενείς
σε κάποιες περιπτώσεις, ο οποίος μπορεί να δεχτεί και να εφαρμόσει τις προτάσεις
του συμβούλου ψυχιάτρου ή να τις απορρίψει. Ο ίδιος μάλιστα ο ασθενής, στα πλαίσια
της αυτονομίας του μπορεί να μην δεχθεί να γίνει ψυχιατρική εκτίμηση, ενώ σε αρκετές
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περιπτώσεις δεν είναι καν ενήμερος για την επίσκεψη του ψυχιάτρου, γεγονός που
μπορεί να πυροδοτήσει ποικίλες αντιδράσεις προς την θεραπευτική ομάδα και το
συγγενικό του περιβάλλον.
Ο σύμβουλος ψυχίατρος λοιπόν στα πλαίσια αυτής της ισορροπίας που οφείλει
να διατηρήσει, πρέπει να συζητήσει και να ξεκαθαρίσει από την αρχή με τους ασθενείς
την ροή της πληροφορίας και δεν θα πρέπει να μιλάει με κάποιο μέλος της οικογένειας
ή γενικότερα του περιβάλλοντος του ασθενούς, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση
και έγκριση του ασθενούς. Στην πράξη, σπανίως οι ασθενείς αρνούνται στον ψυχίατρο
να επικοινωνήσει με το περιβάλλον τους και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει η
άρνηση του ασθενούς θα πρέπει να είναι σαφώς αιτιολογημένη και καταγεγραμμένη
στον ιατρικό του φάκελο.24 Επίσης, οι ψυχίατροι δεν έχουν την δικαιοδοσία να
ενημερώνουν όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας και γενικά του προσωπικού του
νοσοκομείου για όλα τα θέματα που τους αποκάλυψε ο ασθενής. Η επικοινωνία
δηλαδή να γίνεται σε μια βάση «τι πρέπει να γνωρίζει ο καθένας».25
Η εχεμύθεια και ο σεβασμός στο απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνει ο
θεράπων από τον ασθενή αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της
ιατρικής δεοντολογίας. Η αρχή της εχεμύθειας κωδικοποιήθηκε από τον Ιπποκράτη. Η
εξασφάλιση της εχεμύθειας αποτελεί προϋπόθεση για τον ασθενή να μιλά ελεύθερα με
το θεραπευτή και να εκφράζει σκέψεις, φόβους, συναισθήματα και επιθυμίες.8 Χωρίς
αυτή την προϋπόθεση, ο ασθενής θα ήταν απρόθυμος να μιλήσει στο θεραπευτή,
γεγονός που θα επέβαινε σε βάρος της φροντίδας.31,32
Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως π.χ. η κακοποίηση παιδιού, η
επικινδυνότητα προς τρίτους, η χρήση ουσιών από οδηγούς μέσων μαζικής
μεταφοράς, άτομα μολυσμένα από τον ιό του HIV που δεν λαμβάνουν προφυλάξεις
κατά την σεξουαλική πράξη κ.α., η άρση απορρήτου συχνά καθίσταται επιβεβλημένη.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο θεράπων ιατρός έχει υποχρέωση να άρει το απόρρητο
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, αλλά και προκειμένου να προφυλάξει τον
εαυτό του και τους δικούς του, που δυνητικά κινδυνεύουν από τη συμπεριφορά του
ασθενούς.

Το

ευεργετικό

αποτέλεσμα

για

το

κοινωνικό

σύνολο

θεωρείται

σημαντικότερο από τη βλάβη που επέρχεται λόγω διάσπασης του απορρήτου. 8,9,11,33
Στην περίπτωση διάσπασης του απορρήτου, είναι πιθανό μια δικαστική
απόφαση να είναι συναφής με τους ηθικούς κανόνες του ψυχιατρικού επαγγέλματος.
Σε ένα σημαντικό βαθμό ο νόμος ορίζει σε ποιες περιπτώσεις πληροφορίες τις οποίες
εμπιστεύτηκε ο ασθενής στον ιατρό δεν μπορούν να αποκαλυφθούν.8
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Στην Ελληνική Νομοθεσία, το ιατρικό απόρρητο προβλέπεται από το άρθρο
371, παρ.1, του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ):10 «Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί
συμπαραστάτες, συμβολαιογράφοι, ιατροί, μαίες, νοσηλευτές/τριες, φαρμακοποιοί
κ.α., στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματος τους ή
της ιδιότητας τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών,
τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους αν κοινολογήσουν τα
ιδιωτικά απόρρητα που τους εμπιστεύτηκαν ή που τα πληροφορήθηκαν λόγω του
επαγγέλματος τους ή της ιδιότητας τους».
Στο ίδιο άρθρο (371) του ΠΚ, παρ. 4, προβλέπεται ότι:10 «Η πράξη δεν είναι
άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση του καθήκοντος
του ή στη διαφύλαξη εννόμου ή για άλλο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος,
δημοσίου ή του ιδίου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί
διαφορετικά».
Σύμφωνα με το άρθρο 212, παρ.2, του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας:10 «Η
απαγόρευση της παραγράφου 1 (περί επαγγελματικού απορρήτου) στις περιπτώσεις
α΄, β΄και γ΄ (ιατροί) ισχύει ακόμα και αν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται
απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο, από
μέρους εκείνου που τους το εμπιστεύτηκε».
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ
Ο ψυχίατρος στη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική συχνά γίνεται μάρτυρας εντάσεων
μεταξύ ασθενούς, συγγενών του και θεραπευτικής ομάδας του νοσοκομείου. Η
εμπλοκή του ψυχιάτρου σε τέτοιες περιπτώσεις προκύπτει όταν του ζητείται να
μεταφέρει κακά νέα (π.χ. εγχείρηση όπου προέκυψαν επιπλοκές και ο ασθενής
πέθανε ή εμφάνισε μόνιμη βλάβη), γιατί οι θεράποντες ανησυχούν ότι οι συγγενείς θα
έχουν ακραίες αντιδράσεις. Ο ψυχίατρος στο γενικό νοσοκομείο δεν έχει το ρόλο του
φορέα κακών νέων. Αποτελεί ευθύνη του θεράποντα να μεταφέρει αυτά τα νέα.19 Ο
ψυχίατρος μπορεί να λειτουργήσει μόνο επικουρικά, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα του
για υποστήριξη σε περίπτωση που κάποιος το ζητήσει.8
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα λάθη προέκυψε λόγω της συσχέτισης με την έννοια
της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, καθώς και της συσχέτισης με δικαστικές
διεκδικήσεις για αποζημιώσεις από τη μεριά των ασθενών και των ασφαλιστικών
ταμείων.34 Είναι τόσο μεγάλη μάλιστα η έκταση αυτού του προβλήματος, εάν
αναλογιστεί κάποιος ότι στις ΗΠΑ για παράδειγμα οι θάνατοι από ιατρονοσηλευτικά
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λάθη ετησίως είναι περισσότεροι από τους θανάτους λόγω τροχαίων ατυχημάτων,
καρκίνου του μαστού και AIDS.35
Η ιατρική αμέλεια σύμφωνα με το νόμο προσδιορίζεται από την ασαφή και
γενικόλογη διατύπωση του άρθρου 330 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο:
«…αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις
συναλλαγές». Ο ΠΚ, στον οποίο η αμέλεια μπορεί να θεωρηθεί και ποινικό αδίκημα,
είναι λεπτομερέστερος και αναφέρει στο άρθρο 28: «Αμέλεια επιδεικνύει όποιος από
έλλειψη προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να
καταβάλλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη
του, είτε το προέβλεψε μεν ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν».8,36
Η ιατρική αμέλεια όμως έχει τελείως διαφορετική σημασία και πρέπει να
διακρίνεται από το ιατρικό σφάλμα. Το Ινστιτούτο της Ιατρικής (Institute of Medicine)
ορίζει το ιατρικό σφάλμα ως «την αποτυχία σχεδιασμένης πράξης να ολοκληρωθεί
όπως προοριζόταν» ή ως «τη χρήση εσφαλμένου σχεδίου για την επίτευξη ενός
στόχου».36
Το κράτος και οι νόμοι δεν είναι σε θέση να καθορίσουν την πρέπουσα
συμπεριφορά και επάρκεια του ιατρονοσηλευτικού σώματος. Αυτό επαφίεται στους
ίδιους τους επαγγελματίες υγείας. Πρέπει λοιπόν οι ίδιοι, οι επαγγελματικές ενώσεις
τους και οι σύλλογοι να εφαρμόσουν την «αυτοκάθαρση» και να υπάρχουν
θεσμοθετημένοι μηχανισμοί που θα ταυτοποιούν τους συναδέλφους τους που δεν
είναι λειτουργικοί. Εάν ο ψυχίατρος κληθεί να εξετάσει κάποιον από το προσωπικό του
νοσοκομείου, είναι απαραίτητο να είναι απόλυτα σαφές ποιο είναι το αίτημα της
εξέτασης και ότι ο εξεταζόμενος συμφωνεί με το σκοπό της εξέτασης. Αν κατά τη
διάρκεια της ψυχιατρικής εξέτασης αποκαλυφθεί ένα πρόβλημα υγείας που δυνητικά
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ασθενείς, τότε ο εξεταζόμενος πρέπει να ενθαρρυνθεί να
αναζητήσει θεραπεία, να παραδεχθεί και να συζητήσει το πρόβλημα του και να
περιορίσει το ιατρικό του έργο μόνο σε ότι η παρέμβαση του δεν εγκυμονεί κινδύνους.8
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
Η απουσία εγκεκριμένης ένδειξης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ) δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποια ένδειξη χρησιμοποίησης αυτού
του φαρμάκου για μια συγκεκριμένη κλινική περίπτωση. Ο ΕΟΦ αξιολογεί και
πιστοποιεί τις κλινικές ενδείξεις που ζητούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες.24 Ο
ΕΟΦ βασίζεται στην αρχή ότι ο ιατρός συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τις
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καλύτερες πληροφορίες που έχει στη διάθεση του. Έτσι, η συνταγογράφηση
φαρμάκου για μη εγκεκριμένο σκοπό δεν συνιστά παραβίαση των νόμων.37 Ωστόσο, ο
ιατρός που αποκλίνει από τις εγκεκριμένες ενδείξεις του ΕΟΦ έχει την ευθύνη
αιτιολόγησης της πράξης του.
Σε ότι αφορά βέβαια
συντήρηση

την συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών και τυχόν

της εξάρτησης, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία (Ν.1851/1987, Ν.

2161/1993, Υπ. Απόφαση 3982/1987).3 Το άρθρο 1 του ΠΚ αναφέρει: «Ποινή δεν
επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος την έχει ρητά
ορίσει πριν από την τέλεση τους». Επομένως, δεν είναι δυνατόν να τιμωρηθεί κάποιος
για κάποια πράξη την οποία εκ των προτέρων ο νόμος δεν έχει καθορίσει ότι είναι
πράξη παράνομη. Σε περίπτωση δηλαδή που κατασκευαστεί μια άγνωστη μέχρι
σήμερα εθιστική ουσία, πριν ψηφιστούν οι νόμοι που την ορίζουν ως παράνομη, δεν
μπορεί να καταδικαστεί κανείς γιατί την κατασκευάζει, τη διακινεί κλπ.30
Ο ψυχίατρος στη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική συχνά συστήνει ή συνταγογραφεί
φάρμακα για χρήσεις μη εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ. Για παράδειγμα, ενώ κανένα
φάρμακο δεν έχει λάβει επίσημα πιστοποίηση από τον ΕΟΦ για την θεραπεία του
οργανικού ψυχοσυνδρόμου, ωστόσο

αρκετά

φάρμακα

είναι

αυτά

που

χρησιμοποιούνται (κυρίως αντιψυχωσικά). Η συνταγογράφηση φαρμάκων για μη
εγκεκριμένες

ενδείξεις

πρέπει

να

βασίζεται

σε

γνώση

των

σκευασμάτων, σε αυστηρή επιστημονική κρίση και κλινική τεκμηρίωση.

φαρμακευτικών
25,26

Επίσης, ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας με νομικές επεκτάσεις, ανακύπτουν
σε περιπτώσεις μελετών νέων φαρμάκων38 ή και χορήγησης placebo φαρμάκου σε
ασθενείς39. Σε τέτοιες ιατρικές έρευνες, είναι καθήκον του ιατρού να προστατέψει την
υγεία, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Ιατρική και τη Βιοτεχνολογία δημιουργούν
σημαντικότατα ηθικά ζητήματα, τα οποία καλείται να διαχειριστεί ο σύγχρονος ιατρός.
Ο ψυχίατρος που ασκεί ∆ιασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική, με τον πολύπλευρο
ρόλο τον οποίο καλείται να αναπτύξει στο γενικό νοσοκομείο, αντιμετωπίζει συχνά
ηθικά, δεοντολογικά, αλλά και νομικά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά είναι σύνθετα και ο
τρόπος αντιμετώπισης τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους.8
Η Βιοηθική και η Ψυχιατρική συμφωνούν και υποστηρίζουν τον σεβασμό των
ιατρικών αποφάσεων των ασθενών που κρίνονται ικανοί για κάτι τέτοιο. Η Βιοηθική
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προσεγγίζει τις φιλοσοφικές έννοιες σε αξίες και προτιμήσεις στον Τομέα Φροντίδας
Υγείας, ενώ η Ψυχιατρική προσεγγίζει τις κλινικές και φαρμακολογικές μεταβλητές.17
Ο Ιπποκρατικός Όρκος, η ανοιχτή συζήτηση και επικοινωνία με άλλους
συναδέλφους και η αναζήτηση της γνώμης συναδέλφων με κύρος, οδηγούν στην
καλύτερη δυνατή απάντηση των δύσκολων αυτών ερωτημάτων. Η τήρηση όλων των
νομικών, ηθικών και δεοντολογικών κανόνων και αξιών από τον ψυχίατρο αυξάνει την
ποιότητα του έργου του, ενώ τον καθιερώνει στο κοινωνικό σύνολο ως λειτουργό παρά
ως επαγγελματία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που καλείται να διδαχθεί ο νοσηλευτής
χειρουργείου στην επαγγελματική του ζωή είναι η Θωρακοχειρουργική. Ο νοσηλευτής
που συμμετέχει στις επεμβάσεις της θωρακοχειρουργικής ειδικότητας δεν είναι ένας
άπειρος νοσηλευτής. Είναι νοσηλευτής που έχει περάσει από την εκπαίδευση στη
γενική χειρουργική και έχει διδαχθεί, κατανοήσει, αφομοιώσει τις αρχές της άσηπτης
τεχνικής και ενεργεί και εργάζεται πλέον με πλήρη συνείδηση.
Ο νοσηλευτής που επιλέγεται για να προωθηθεί σε αυτές τις πιο σύνθετες
ειδικότητες πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κατέχει τις βασικές αρχές
της άσηπτης τεχνικής και επιδεικνύει απόλυτη ευσυνειδησία στην εφαρμογή της.
Η ανάπτυξη της ενδοσκοπικής χειρουργικής την τελευταία εικοσαετία είναι
ραγδαία.
Είναι πολύ σύνηθες σε ένα γενικό νοσοκομείο τριτοβάθμιας φροντίδας η
εκπαίδευση στην ειδικότητα της θωρακοχειρουργικής να ξεκινά ήδη από τη γενική
χειρουργική.
Οι επεμβάσεις του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων μπορεί να
είναι η πρώτη επαφή. Μια καταδυόμενη βρογχοκήλη ή ένας παραθυρεοειδής στο
μεσοθωράκιο μπορεί να τον φέρει μπροστά στο ενδεχόμενο της στερνοτομής ή της
μεσοθωρακοσκόπησης, ως επέμβαση επιλογής, με ότι συνεπάγεται αυτό. Η εμπειρία
έχει δείξει ότι τέτοιου είδους μετατροπές δεν συμβαίνουν τακτικά αλλά δεν
αποκλείονται.
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νοσηλευτή χειρουργείου είναι η
συνειδησιακή εργασία. Συνδυαστική σκέψη που αφορά την επιστημονικότητα αλλά και
το πρακτικό μυαλό. Το χειρουργείο γενικά χρειάζεται και «λίγη μαστοριά».
Είναι γεγονός ότι, ανάλογα με την εμπειρία που διαθέτει ο νοσηλευτής μπορεί
να προσαρμόσει τη γνώση του σε νέες εγχειρητικές τεχνικές και νέες επεμβάσεις. Ο
νοσηλευτής χειρουργείου γνωρίζοντας τα υλικά και εφόδια που διαθέτει το
χειρουργείο, πολλές φορές είναι σε θέση να δίνει λύση σε προβλήματα που
προκύπτουν την πιο ακατάλληλη στιγμή, με τη σύμπραξη και τη βοήθεια πάντα του
νοσηλευτή κυκλοφορίας.
Οξεία αντίληψη, τεχνική δεξιοτεχνία, σταθεροί χειρισμοί, ικανότητα ταχείας
εκτέλεσης της εργασίας. Το σύνθημα είναι πως πρέπει να είναι έγκαιρος και
αποτελεσματικός. Το μήνυμα είναι πως είναι σε θέση να βοηθήσει επαρκώς το
χειρουργό προλαβαίνοντας τις ανάγκες της επέμβασης, προσπαθεί να είναι ένα βήμα
μπροστά γνωρίζοντας τους χειρουργικούς χρόνους, ώστε να επισπεύδεται η
επέμβαση προς όφελος του ασθενή.
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εργαλειοδοσία πρέπει να είναι εξατομικευμένη
για τον ασθενή και ταυτόχρονα σεβόμενη τις «επιστημονικές επιλογές» του
χειρουργού. Το ζητούμενο για τον ασθενή είναι η επιτυχής επέμβαση, για το
νοσηλευτικό προσωπικό η καλή ροή της εργασίας.
Απαιτείται

μελέτη

και

ταυτόχρονα

πρακτική

άσκηση.

Επιβάλλεται

η

επικαιροποίηση της γνώσης για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Το πρόγραμμα
εκπαίδευσης στο νοσοκομείο μας στη χειρουργική θώρακα και αγγείων διαρκεί
περίπου 3 εβδομάδες, ανάλογα με τα περιστατικά και τις συνθήκες στελέχωσης που
επικρατούν στο χειρουργείο κάθε εποχή.
Ο νοσηλευτής του χειρουργείου και ιδιαίτερα ο νοσηλευτής των εξειδικευμένων
ειδικοτήτων, όπως της θωρακοχειρουργικής είναι ένα ισότιμο μέλος της χειρουργικής
ομάδας και όχι απλώς το χέρι που δίνει εργαλεία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μεσοθωρακοσκόπηση, είναι μια χειρουργική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να
εξεταστεί η περιοχή του σώματος που ονομάζεται μεσοθωράκιο. Το μεσοθωράκιο
είναι μέρος του θώρακα και περιέχει την καρδιά, τον θύμο, τον οισοφάγο, την τραχεία,
διάφορα νεύρα και τους λεμφαδένες. Η χειρουργική εξερεύνηση του μεσοθωρακίου
έγινε αρχικά από τον Harken. Θεωρούσαν, ότι η παρουσία διηθημένων λεμφαδένων
απέκλειε την

περίπτωση επιτυχημένης εκτομής και καλής πρόγνωσης στους

ασθενούς, σε περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα. Πενήντα χρόνια αργότερα,
αποδείχθηκε η ισχύς της τότε θεωρίας. Η τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση, όπως την
ξέρουμε σήμερα, αναπτύχθηκε από τον Carlens στη Σουηδία και

διαδόθηκε στη

Βόρεια Αμερική από τον Pearson, αποδείχθηκε δε το πιο χρήσιμο μέσο εκτίμησης
ύπαρξης μεταστατικής νόσου στο μεσοθωράκιο. Με τον τρόπο αυτό, η σημασία της
έκτασης και του επιπέδου των λεμφαδένων οδήγησε στη δημιουργία ενός διεθνούς
χάρτη λεμφαδένων. Η τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση γίνεται με γενική αναισθησία.
Για το λόγο αυτό ο ασθενής θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επέμβαση.
Η προετοιμασία μπορεί να περιλαμβάνει τη διακοπή τυχόν αντιπηκτικών φαρμάκων
για μερικές ημέρες πριν την εγχείρηση και η νηστεία απο στερεά και υγρά για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την διαδικασία. Ο χειρουργός κάνει τραχηλική τομή
1εκ. πάνω από τη λαβή του στέρνου. Στη συνέχεια εισάγει το μεσοθωρακοσκόπιο. Η
κάμερα του μεσοθωρακοσκοπίου τροφοδοτεί με βιντεοεικόνες την οθόνη ενός
υπολογιστή, που επιτρέπει στο χειρουργό να δει και να πάρει δείγματα από τους
λεμφαδένες. Ο ρόλος του νοσηλευτή/τριας χειρουργείου είναι πολύ σημαντικός στη
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 187

μεσοθωρακοσκόπηση. Θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένη/ος ώστε να γνωρίζει τα
ειδικά εργαλεία όπως: μεσοθωρακοσκόπιο και τη σύνδεσή του, λαβίδες βιοψίας,
ειδικές αναρροφήσεις που προσαρμόζονται στο μεσοθωρακοσκόπιο, να γνωρίζει τις
τεχνικές, να προλαβαίνει και να ικανοποιεί τις ανάγκες των χειρουργών συνεχώς
προσφέροντας τα σωστά εργαλεία, να παίρνει και να διαχειρίζεται σωστά κάθε ιστό
που έρχεται στο τραπέζι από τον άρρωστο. Η τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση είναι
μια επέμβαση χαμηλού κινδύνου και οι

επιπλοκές δεν ξεπερνούν το 2,5%.

Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 187-195, 2014.
Λέξεις κλειδιά: μεσοθωρακοσκόπηση, λεμφαδένες, μεσοθωρακοσκόπιο

SUMMARY
VASILIOU Μ, STAVROPOULOU V. Mediastinoscopy. Mediastinoscopy is a surgical
procedure that is used to inspect the body area called mediastinum. The mediastinum
is a part of the thorax that contains the heart, the thymus, the esophagus, the trachea,
some nerves and lymph nodes. The surgical inspection of the mediastinum was
initially done by Harken. It was thought that the presence of infiltrated lymph nodes
excluded the chance of a successful excision and a good prognosis for the patient, in
case of lung cancer. The validity of that theory was proved fifty years later. The
cervical mediastinoscopy, as we know it today, was developed by Carlens in Sweden
and was spread in North America by Pearson. This procedure was proved as the most
useful means of estimating the existence of a metastatic disease in the mediastinum.
Thereby the importance of the spread and the level of the lymph nodes led to the
creation of an international lymph node map. The cervical mediastinoscopy is
conducted with general anesthesia and for this reason the patient must be properly
prepared for the surgery. The preparation might involve the interruption of
anticoagulants for a few days before the surgery. The patient must not eat or drink
anything for a specific period of time before the surgery. The surgical procedure is as
follows: The surgeon does a 1cm section over the suprasternal notch. Then he inserts
the videomediastinoscope. The camera of the videomediastinoscope sends pictures to
a computer, that allows the surgeon to see and take samples from the lynch nodes.
The role of the nurses is very important in mediastinoscopy. They must be well-trained
and know well the surgical tools, such as: the videomediastinoscope and its set up
process, the biopsy forceps the special suctions that are adjusted to the
videomediastinoscope. They must know the procedures and constantly satisfy the
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needs of the surgeons accurately and rapidly. This is achieved by offering the proper
tools and by receiving and managing properly each extruded tissue from the patient
that comes to the table. The cervical mediastinoscopy is a low risk surgery and the
complications are below 2.5%. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 187-195,
2014.
Key words: mediastinoscopy, lymph nodes, videomediastinoscope
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεσοθωρακοσκόπηση είναι η χειρουργική διαδικασία, που χρησιμοποιείται
για να εξεταστεί η περιοχή του σώματος, που ονομάζεται μεσοθωράκιο. Ως
μεσοθωράκιο ορίζεται ο χώρος που εκτείνεται, κάθετα από τη θωρακική είσοδο μέχρι
το διάφραγμα και οριζόντια, από τον ένα μεσοθωρακικό υπεζωκότα στον άλλο. Το
πρόσθιο και οπίσθιο τοίχωμα του μεσοθωρακίου είναι το στέρνο και η σπονδυλική
στήλη αντίστοιχα. Περιέχει σημαντικά ανατομικά στοιχεία καρδιά, οισοφάγος, τραχεία,
καθώς και διάφορα νεύρα και λεμφαδένες.
H χειρουργική εξερεύνηση του μεσοθωρακίου έγινε αρχικά από τον Harken1.
Από υπερκλείδια τομή εισήγαγαν στο μεσοθωράκιο ένα λαρυγγοσκόπιο τύπου
Jackson και έπαιρναν βιοψίες λεμφαδένων. Θεωρούσαν ότι η παρουσία διηθημένων
λεμφαδένων απέκλειε την περίπτωση επιτυχημένης εκτομής και καλής πρόγνωσης
στους ασθενείς, σε περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο καρκίνος της τραχείας, των βρόγχων
(αεραγωγών) ή του στρώματος των πνευμόνων(κυψελίδων). Ο καρκίνος των
βρόγχων είναι η πιο συχνή μορφή. Ο καρκίνος του πνεύμονα κατέχει την πρώτη θέση
ανάμεσα στους θανάτους που συσχετίζονται με τον καρκίνο τόσο στην Ευρώπη όσο
και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν

δύο κύριοι καρκίνοι του πνεύμονα ο μη-

μικροκυτταρικός καρκίνος (NSCLC) και ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα
(SCLC)2. Η επιβίωση με μη-μικροκυτταρικό του πνεύμονα (NSCLC), τον πιο κοινό
τύπο, είναι καλύτερη από ότι με μικροκυτταρικό (SCLC) που έχει την τάση να
εξαπλώνεται με γρηγορότερους ρυθμούς. Τα ποσοστά επιβίωσης του καρκίνου του
πνεύμονα είναι χειρότερα από οποιονδήποτε άλλο συνήθη καρκίνο.
Η ακριβής σταδιοποίηση είναι το κριτικό σημείο στο οποίο όλοι πρέπει να
εστιάσουμε προκειμένου να αντιμετωπισθεί σωστά ο πρωτοδιαγνωζόμενος μη
μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα. Ογκολογικά η χειρουργική επέμβαση
προτείνεται στα στάδια I και II όταν η νόσος περιορίζεται στον πνεύμονα και στους
ομόπλευρους πυλαίους λεμφαδένες. Στους ασθενείς με μεταστατική νόσο στους
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λεμφαδένες μεσοθωρακίου (στάδιο 3), το όφελος που αποκομίζουν από τη
χειρουργική επέμβαση αμφισβητείται και προτείνεται προεγχειρητική χημειοθεραπεία
με σκοπό την υποσταδιοποίηση και την επανεκτίμηση για πιθανή επέμβαση.
Λεμφαδενοπάθεια του μεσοθωρακίου ανευρίσκεται σε ποσοστό 26% περίπου των
νεοδιαγνωζόμενων καρκίνων του πνεύμονα, η δε ιστολογική διάγνωση τίθεται με τη
βοήθεια της μεσοθωρακοσκόπησης. Η τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση, όπως την
ξέρουμε σήμερα, αναπτύχθηκε από τον Carlens στη Σουηδία και διαδόθηκε στη
Βόρεια Αμερική από τον Pearson, αποδείχθηκε δε το πιο χρήσιμο μέσο εκτίμησης
ύπαρξης μεταστατικής νόσου στο μεσοθωράκιο. Με τον τρόπο αυτό, η σημασία της
έκτασης και του επιπέδου των λεμφαδένων οδήγησε στη δημιουργία ενός διεθνούς
χάρτη λεμφαδένων.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Η πιο συχνή ένδειξη για την διενέργεια μιας μεσοθωρακοσκόπησης είναι η
προεγχειρητική σταδιοποίηση στην περίπτωση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονα. Λιγότερο συχνά απαντώμενες ενδείξεις είναι οι ακόλουθες:
1. επανασταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα μετά από προεγχειρητική
χημείο/ακτινοθεραπεία,
2. βιοψία όγκων μεσοθωρακίου,
3. εξαίρεση κύστεων του μεσοθωρακίου και
4. εκτίμηση λεμφαδενοπάθειας του μεσοθωρακίου σε περιπτώσεις απουσίας
μάζας ή παρουσίας διάχυτης νόσου.
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ


Αντένδειξη για γενική αναισθησία



Μεγάλη κύφωση



Τραχειοστομία (μετά από λαρυγγεκτομή)



Το μικρό μέγεθος του ασθενούς (Νεογνά και μικρά παιδιά)



Το σύνδρομο άνω κοίλης, η προηγηθείσα στερνοτομή, η μεγάλη βρογχοκήλη
και τέλος η προηγηθείσα ακτινοθεραπεία και μεσοθωρακοσκόπηση δεν
αποτελούν απόλυτες αντενδείξεις, λόγω όμως ίνωσης και ύπαρξης συμφύσεων,
η επέμβαση γίνεται πιο εργώδης, επικίνδυνη αλλά και χρονοβόρα.

ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΜΕ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ
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Οι ομάδες λεμφαδένων, που είναι προσβάσιμοι με τη μεσοθωρακοσκόπηση
είναι οι ομάδες 2,3,4,5,6,7. Σύμφωνα με την «Mountain-Dresler modification(1997)
from Naruke/ATS-LCSG Map» οι λεμφαδένες που είναι σχετικά προσβάσιμοι είναι οι
ακόλουθοι: οι ανώτεροι αριστεροί και οι δεξιοί παρατραχειακοί (θέσεις 2L και 2R), οι
κατώτεροι αριστεροί και δεξιοί παρατραχειακοί (θέσεις4L και 4R), καθώς και οι
υποτροπικοί (station 7) (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Χάρτης λεμφαδένων μεσοθωρακίου (Mountain-Dresler)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Α. Τραχηλική
Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση στο

χειρουργικό τραπέζι και σε

υπερέκταση. Εκτελείται τραχηλική τομή 1εκ. πάνω από τη λαβή του στέρνου.
∆ιανοίγεται το μυώδες πλάτυσμα και διαχωρίζονται οι μύες κάτωθεν του υοειδούς,
κινητοποιείται ο θυρεοειδής αδένας προς τα πάνω, ανευρίσκεται η τραχεία και
διανοίγεται η προτραχειακή περιτονία, παρασκευάζεται ένα τούνελ με την εισαγωγή
δακτύλου και μετά το μεσοθωρακοσκόπιο (Εικόνες 2,3). Αναγνωρίζονται τα ανατομικά
στοιχεία και οι λεμφαδένες. Πριν

προχωρήσει κανείς σε βιοψία, πρέπει να

κινητοποιήσει το λεμφαδένα με τη βοήθεια της αναρρόφησης και να βεβαιωθεί ότι
πρόκειται για λεμφαδένα και όχι για αγγείο με παρακέντηση. Στην περίπτωση βιοψίας
των ανώτερων παρατραχειακών, το δάκτυλο αποδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο. Ο
χειρουργός μπορεί μετά την κινητοποίηση, εύκολα να ταυτοποιήσει τους λεμφαδένες
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από τις υπόλοιπες δομές, καθώς επίσης να αναγνωρίσει σε περίπτωση αντίστασης,
ότι ίσως συμφύονται είτε στην άζυγο ή στην δεξιά πνευμονική ή στην ανώνυμη και
επομένως, η βίαια αποκόλλησή τους μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αιμορραγία. Το
μικρό μέγεθος των λεμφαδένων δεν αποκλείει την πιθανότητα ύπαρξης μεταστάσεων
γι΄ αυτό και συνιστάται βιοψία όλων των υπαρχόντων λεμφαδένων. Το σύνηθες είναι
να λαμβάνονται βιοψίες από τις ακόλουθες θέσεις: υποτροπιδικά, 2 τουλάχιστον
θέσεις από την ίδια πλευρά και 2 από την αντίθετη. Στην υποτροπιδική περιοχή
υπάρχουν οι βρογχικές αρτηρίες, που μπορεί να δυσκολέψουν τη λήψη βιοψίας
προκαλώντας μικροαιμορραγίες άνευ σημασίας. Τέλος, σε περίπτωση αμφιβολίας, αν
έχει ληφθεί αρκετός ιστός, έτσι ώστε να τεθεί διάγνωση, επιβάλλεται ταχεία βιοψία.

Εικόνα 2. θέση του ασθενούς

Εικόνα 3. Είσοδος μεσοθωρακοσκοπίου
Β. Εκτεταμένη
Οι όγκοι του αριστερού άνω λοβού εύκολα δίνουν μετάσταση

στους

λεμφαδένες των ομάδων 5 και 6. Οι Ginsberg και συν, που εισήγαν την παραπάνω
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μέθοδο, χρησιμοποιούσαν την τραχηλική τομή. Ο ασθενής τοποθετείται στη θέση της
κλασσικής μεσοθωρακοσκόπησης, ενώ το μεσοθωρακοσκόπιο κατευθύνεται στο
αορτικό τόξο. Εναλλακτικά λύση είναι η πρόσθια μεσοθωρακοτομή με μειονέκτημα την
επιπλέον τομή για τον ασθενή.
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Η τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση είναι μια επέμβαση χαμηλού κινδύνου, που
δύναται όμως να έχει καταστροφικές επιπλοκές, αφού ο χειρουργός δουλεύει πάνω σε
μεγάλα αγγεία, όπως το αορτικό τόξο, η άνω κοίλη φλέβα και η πνευμονική αρτηρία.
Είναι όμως γεγονός, ότι η επεμβατική αυτή μέθοδος δεν παρουσιάζει επιπλοκές. Σε
μία ανασκόπηση 20.000 περιπτώσεων οι επιπλοκές δεν ξεπέρασαν το 2,5%, ενώ η
θνητότητα ανήλθε κάτω του 0,5%.1
Η αιμορραγία είναι η σημαντικότερη επιπλοκή. Μικρές αιμορραγίες μπορούν να
σταματήσουν με τη βοήθεια της διαθερμίας καθώς και με τη βοήθεια αιμοστατικών
γαζών

δια

του

μεσοθωρακοσκοπίου.

Σε

περιπτώσεις

μεγάλης

αιμορραγίας

επιπωματισμός για τουλάχιστον 10 λεπτά είναι η συνήθης τακτική, που οδηγεί σε
αιμόσταση. Σε περίπτωση μη ελεγχόμενης αιμορραγίας, που προκλήθηκε από
κάκωση μεγάλου αγγείου, όπως η αορτή, η ανώνυμη αρτηρία ή η άνω κοίλη φλέβα
επιβάλλεται θωρακοτομή ή στερνοτομή, ανάλογα με την εντόπιση της κάκωσης.
Σπανιότερα, αναφέρονται επιπλοκές, όπως κάκωση του παλίνδρομου ή του φρενικού
νεύρου, παροδική ημιπάρεση, χυλοθώρακα, εμβολή αέρα, πνευμονοθώρακα καθώς
και κακώσεις του τραχειοβρογχικού δένδρου ή του οισοφάγου. Η επέμβαση έχει πολύ
αυξημένο

κίνδυνο

σε

ασθενείς

που

πρέπει

να

υποβληθούν

ξανά

σε

μεσοθωρακοσκόπηση, λόγω ίνωσης και συμφύσεων.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ
Στο χειρουργείο συνυπάρχουν τρείς ομάδες επαγγελματιών, οι χειρουργοί, οι
αναισθησιολόγοι και οι νοσηλευτές, οι οποίοι οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά
προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους κατά τρόπο αποτελεσματικό. Η σαφής
γνώση των αρμοδιοτήτων της κάθε επαγγελματικής ειδικότητας και ο σεβασμός τους
από την πλευρά των εμπλεκόμενων αποτελεί στοιχείο παιδείας και αυτογνωσίας
απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του χειρουργείου. Το περιβάλλον του
χειρουργείου εκτός από εξαιρετικά πολύπλοκο ξεχωρίζει και για την ευαισθησία και
τους λεπτούς χειρισμούς που απαιτεί η αντιμετώπιση κάθε ασθενούς. Επίσης, τα
προβλήματα και τα απρόοπτα που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον του χειρουργείου δε
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θα εκλείψουν ποτέ. Οι νοσηλευτές αποτελούν μια πολύ ισχυρή ομάδα στο χώρο του
χειρουργείο καθώς εμπλέκονται σε όλες τις λειτουργίες του τόσο πριν από την
εκτέλεση

της

επέμβασης

όσο

και

κατά

το

στάδιο

της

μετεγχειρητικής

παρακολούθησης3.
Στη μεσοθωρακοσκόπηση ο νοσηλευτής χειρουργείου στην αρχή της
επέμβασης έχει καθήκον να γνωρίζει την χειρουργική επέμβαση, τις ενδείξεις και τις
αντενδείξεις της. Να έχει γνώση των χρόνων της επέμβασης, των βασικών αρχών της
εργαλειοδοσίας και τη γνώση ειδικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Στη φάση
της εκτέλεσης της εγχείρησης στην αίθουσα του χειρουργείου επιβλέπει την
τοποθέτηση του ασθενή στη σωστή θέση στο χειρουργικό τραπέζι και την ασφάλεια
του πάνω σε αυτό. Είναι υπεύθυνος να προετοιμάσει τη χειρουργική αίθουσα το
βασικό της εξοπλισμό, χειρουργικό τραπέζι, χειρουργική διαθερμία, μηχανικός
αναρροφητήρας, έπιπλα και τροχοφόρα, ιματισμός του χειρουργείο, χειρουργικά
εργαλεία, γάζες. Να γνωρίζει τα ειδικά εργαλεία που είναι το μεσοθωρακοσκόπιο και
να

γνωρίζει

τη

σύνδεσή

μεσοθωρακοσκόπησης,

τις

του
ειδικές

στον

ενδοσκοπικό

αναρροφήσεις

που

πύργο,

τις

λαβίδες

προσαρμόζονται

στο

μεσοθωρακοσκόπιο. Γνωρίζοντας τις επιπλοκές που μπορεί να προκληθούν κατά την
διάρκεια της επέμβασης όπως αναφέραμε, θα πρέπει να έχει σε ετοιμότητα μέσα στην
χειρουργική αίθουσα στερνοτόμο. Καθώς ο χειρουργός δουλεύει συνέχεια σε μεγάλα
αγγεία, όπως αορτικό τόξο, η άνω κοίλη φλέβα, σε περίπτωση μη ελεγχόμενης
αιμορραγίας που προκλήθηκε από κάκωση μεγάλου αγγείου επιβάλλεται θωρακοτομή
ή στερνοτομή, ανάλογα με την εντόπιση της κάκωσης.
Ο νοσηλευτής χειρουργείου θα πρέπει να προλαβαίνει και να ικανοποιεί τις
ανάγκες των χειρουργών συνεχώς προσφέροντας τα σωστά εργαλεία, να παίρνει και
να διαχειρίζεται σωστά κάθε ιστό που έρχεται στο τραπέζι από τον ασθενή καθώς από
αυτές τις βιοψίες θα γίνει η ταυτοποίηση ύπαρξης μεταστατικής νόσου στο
μεσοθωράκιο. Στο τέλος της επέμβασης θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση γαζών και
εργαλείων, τακτοποίηση του βασικού εξοπλισμού και παράδοση των ειδικών
εργαλείων στην αποστείρωση.
Τέλος θα λέγαμε ότι η τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση είναι μια επέμβαση
χαμηλού κινδύνου και οι επιπλοκές δεν ξεπερνούν το 2,5%.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύγχρονη εποχή της πληροφορίας δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο το χώρο της
υγείας, ο οποίος καλείται σε καθημερινή βάση να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει
σημαντικά μεγάλο όγκο πληροφορίας σχετικής με τη φροντίδα των ασθενών.
Ταυτόχρονα, η αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας βασισμένης σε
ενδείξεις (evidence – based practice) προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών οι
οποίες θα εξασφαλίσουν την ποιότητα της λαμβανόμενης πληροφορίας, ώστε η
αξιοποίησή

της

να

μπορέσει

να

οδηγήσει

στη

λήψη

τεκμηριωμένων

και

αποτελεσματικών κλινικών αποφάσεων από τους επιστήμονες υγείας.
Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, η πληροφορία βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα μίας
πυραμίδας με βάση τα δεδομένα και κορυφή τη γνώση. Στο χώρο της υγείας τα
δεδομένα που συλλέγονται από τους επιστήμονες υγείας δομούν την πληροφορία
φροντίδας υγείας, από την αξιοποίηση της οποίας αποκτάται η κατάλληλη γνώση για
τη λήψη αποφάσεων που θα συντελέσουν στην πρόληψη, διάγνωση, πρόγνωση και
αντιμετώπιση νοσημάτων. Η εκ των προτέρων εξασφάλιση πληροφορίας υψηλής
ποιότητας

θα

εγγυηθεί

αποφάσεις

που

χαρακτηρίζονται

από

σημαντική

αποτελεσματικότητα και προσεγγίζουν τις ανάγκες του ασθενούς.1
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Γνώση

Πληροφορία

∆εδομένα

Σχήμα 1. Ιεραρχική κατάταξη δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης
Για να μπορέσει, όμως, η πληροφορία φροντίδας υγείας να είναι ποιοτική
απαιτείται τυποποίηση του τρόπου πρόσκτησης του τεράστιου όγκου της, αλλά και
ύπαρξη μηχανισμών δημιουργίας συναίνεσης ως προς τα συμπεράσματα στα οποία
οδηγεί.1 Ιδιαίτερα, χώροι παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως το χειρουργείο,
λαμβάνουν σε καθημερινή βάση τεράστιο όγκο πληροφορίας προς διαχείριση και
αξιοποίηση, αν αναλογιστούμε τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων που
πραγματοποιούνται ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ το 2010
πραγματοποιήθηκαν 51,4 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις,2 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2007 8.333 χειρουργικές επεμβάσεις ανά 100.000 πληθυσμού,3 ενώ στην
Ελλάδα το 2006 731.900 επεμβάσεις συνολικά.4
Πέρα από τον τεράστιο όγκο της, μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η
ιδιαίτερη φύση και πολυπλοκότητα της πληροφορίας φροντίδας υγείας για την
ανάκτηση της οποίας απαιτείται πρόσβαση των επιστημόνων υγείας σε κοινά αρχεία
δεδομένων, τα οποία ενδεχομένως μεταβάλλονται στο χρόνο. Επιπλέον, η διακίνηση
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της πληροφορίας αποτελεί πολυπαραγοντική διαδικασία γιατί σε αυτήν εμπίπτουν
θέματα εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ασθενών, αλλά και γιατί το περιβάλλον
στο οποίο η πληροφορία διακινείται χαρακτηρίζεται τις περισσότερες φορές από
έλλειψη των κατάλληλων οργανωτικών δομών.5
Ο όγκος αλλά και η ιδιαιτερότητα της πληροφορίας φροντίδας υγείας καθιστούν
αναγκαία την ανάπτυξη, παρουσία και χρησιμοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής
διαχείρισής της.5 Ο ιατρικός φάκελος ασθενούς, οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων,
αλλά και η διαθεσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο του νοσοκομείου
γενικότερα και του χειρουργείου ειδικότερα θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την
κατάλληλη διαχείριση και αξιοποίησή της, η οποία εξυπηρετεί όχι μονάχα αμιγώς
κλινικές ανάγκες, αλλά και άλλες ανάγκες που άπτονται του πεδίου των οικονομικών
και της διοικητικής της υγείας.1 Η ηλεκτρονική διαχείριση της πληροφορίας μπορεί να
βελτιώσει την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των
υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται στο χειρουργείο, να ελαττώσει τη
συχνότητα των λαθών, να συμβάλλει στη λεπτομερή και συνεπή τεκμηρίωση της
παρεχόμενης προς τον ασθενή φροντίδας, να προάγει την επικοινωνία ανάμεσα σε
επιστήμονες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, να εξασφαλίσει έγκυρη και αξιόπιστη
πληροφόρηση στους διαχειριστές των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων του
χειρουργείου, αλλά και να ελαττώσει το κόστος. Επιπλέον, η κατάλληλη διαχείριση της
πληροφορίας που οδηγεί στην απόκτηση τεκμηριωμένης γνώσης συμβάλλει
αποφασιστικά στη συνέπεια της παρεχόμενης φροντίδας, στην ασφάλεια του
ασθενούς, αλλά και στην προαγωγή της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας.6
Συμπερασματικά, η σύγχρονη απαίτηση για υπηρεσίες φροντίδας υγείας
βασισμένες σε ενδείξεις σε συνδυασμό με τον όγκο και την πολυπλοκότητα της
πληροφορίας φροντίδας υγείας καθιστούν αναγκαία την ηλεκτρονική της διαχείριση. Ο
ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και η λειτουργία
πληροφοριακών συστημάτων θα εξασφαλίσουν την κατάλληλη αξιοποίησή της προς
όφελος των ασθενών, των επιστημόνων υγείας, αλλά και της εν γένει λειτουργίας του
χειρουργείου. Αν και διεθνώς η ηλεκτρονική διαχείριση της πληροφορίας στο χώρο της
υγείας αποτελεί καθιερωμένη πρακτική, στη χώρα μας, δυστυχώς, βρίσκεται ακόμη σε
εμβρυϊκό στάδιο. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να λειτουργήσει, αντί
για τροχοπέδη, ως καταλύτης για την ηλεκτρονική αξιοποίηση της πληροφορίας
φροντίδας υγείας, εξοικονομώντας μεσο – μακροπρόθεσμα σημαντικούς πόρους για
το ελληνικό σύστημα υγείας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο αόρατος ρόλος

του νοσηλευτή στο διεχγειρητικό περιβάλλον και η ηγετική

φυσιογνωμία που καλείται να δείξει διαχειριζόμενος διαφορετικές ειδικότητες και
επιστημονικές ομάδες στην χειρουργική αίθουσα και στο χώρο του νοσοκομείου
γενικότερα, επιβάλλουν την εκπαίδευσή του σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά
αντικείμενα. Η εκπαίδευση ξεκινάει με την είσοδο του νεοεισερχόμενου νοσηλευτή στο
χειρουργείο και τον συνοδεύει, αρχικά σε εντατικούς ρυθμούς ώστε να κάνει κτήμα του
την άσηπτο τεχνική, σταδιακά να εκπαιδευτεί σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες,
αποκτώντας ταυτόχρονα και τις υπόλοιπες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για
την

ωρίμανσή

του

επαγγελματικά,

«βομβαρδιζόμενος»

κυριολεκτικά

από

πληροφορίες. Η πληροφορία ως καθοριστικό συστατικό της εποχής μας θεωρείται
κυριολεκτικά «καύσιμο» για την ενημέρωση, τη γνώση και την επαγγελματική επιτυχία.
Μοναδικός τρόπος της διάχυσης της πληροφορίας είναι η επικοινωνία. Παρόλο που
υπάρχει αλληλεξάρτηση, ανάμεσα στην επικοινωνία και την πληροφορία, διαφέρουν.
Η επικοινωνία είναι αντίληψη. Η πληροφορία είναι λογική. Είναι απρόσωπη και δεν
μεταβάλλεται από τα συναισθήματα, τις αξίες, τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις.
Οφείλει να είναι σύντομη, ακριβής, επαρκής και αληθινή. Στο ερώτημα «ποιοι μετέχουν
στην επικοινωνία», πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι, ότι
το άτομο, που θέλει να ακουστεί, συμμετέχει στην επικοινωνία. Ο δεύτερος είναι ότι το
άτομο αναζητά τις πληροφορίες που επιθυμεί. Όταν λοιπόν ένα άτομο αναζητά
πληροφορίες, υπάρχουν πολλές πηγές από τις οποίες μπορεί να τις εξασφαλίσει.
Όλες αυτές οι πηγές είναι μέσα επικοινωνίας. Η επιβίωση στην εποχή των
πληροφοριών θα εξαρτηθεί από ένα συνδυασμό τεχνολογικών και στρατηγικών ιδεών.
Η επικοινωνία πρέπει να χρησιμοποιείται από το νοσηλευτικό προσωπικό
ενθαρρύνοντας τις θετικές αξίες όπως η ποιότητα, η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα,
και η εξυπηρέτηση του ασθενή. Πολλές φορές, τα προβλήματα στην επικοινωνία
αποτελούν πηγή δυσαρέσκειας από την εργασία. Τα συστήματα επικοινωνίας είναι
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ισχυροί καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Η
πετυχημένη συνεργασία, στο χώρο του χειρουργείου, απαιτεί ηγεσία, σχέδιο
διοίκησης, κοινά κίνητρα, διάδοση πληροφοριών, δίκτυα Η/Υ, προσωπικές σχέσεις,
κοινές εμπειρίες, αμοιβαία ανάγκη και κοινό μέλλον. Το ανθρώπινο δυναμικό του
χειρουργείου, ως περιουσιακό στοιχείο, δημιουργεί περισσότερη προστιθέμενη αξία
όταν καθοδηγείται, εμπλουτίζεται και συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 200-216, 2014.
Λέξεις κλειδιά: πληροφορία, επικοινωνία, περιεγχειρητικός νοσηλευτής
SUMMARY
INTZOGLOU E-D. The use of information as a means to or efficacy. The operation
room (OR) nurse holds a discreetly invisible part within the operation room and as this
part needs managerial skills in handling different specialties and scientific groups in
the operation room or within the hospital in general, the OR nurse is required to be
trained in numerous and various subjects. The training begins at the operation room
as the newly – acquired nurse enters for the first time and continues accordingly; with
great intensity at first so as to master the aseptic technique and at a later stage, where
the OR nurse will be gradually trained in all surgical specialties. This way the OR
nurse will have acquired, at the same time, all the required skills and knowledge
needed to grow professionally. This is inevitable due to the information “overdose” of
the profession. Information is the key to today’s modern society for knowledge, news
and professional success. Communication is the sole path to information. Despite the
interdependent relation between information and communication, they both defer
respectively. Communication is perception. Information is logic. It has no character
and cannot be shaped by feelings, virtue, values, expectations and apprehension. Ιt
needs to be brief, precise, sufficient and true. Therefore, when the question “who
takes part in any communication?” arises, two factors are to be taken into account.
First, the person, who wishes to be heard, takes part in the communication. Second,
the person seeks for the desired information. Thus, there are various sources, where
anyone can look for information. All these sources are means of communication.
Surviving within the information era, will depend on a combination of technological and
strategic ideas. The nursing staff of a hospital must use communication to positively
encourage quality, independence, objectivity and patient service. Many times,
communication errors cause discontentment with work environment. Communication
systems are strong and determinant of success within the organization. A successful
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interaction within the OR requires leadership, management plan, common grounds,
information exchange, PC networks, personal relationship, common experiences,
mutual needs and common future. The OR staff, as an asset, has more value when it
is guided, enriched and actively participates in the OR operation. Nosokomiaka
Chronika, 76, Supplement 1, 200-216, 2014.
Key words: information, communication, perioperative nurse
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως άνθρωποι αφιερώνουμε για πολλούς λόγους ένα κομμάτι της ζωής μας στην
εργασία. Πρόκειται για την επαγγελματική μας ζωή, που αποτελεί τη δεύτερη κρίσιμη
συνιστώσα της ζωής μας. 1
Ως πηγή γοήτρου και ως τεχνολογικό σύνορο το χειρουργείο εκπέμπει κύρος
απαράμιλλο για την σύγχρονη ιατρική. Για όσους δεν εργάζονται σε αυτό, το
χειρουργείο αποτελεί το «μαύρο κουτί», στο οποίο ανήκουν αλαζονικά και απαιτητικά
άτομα, που διαθέτουν τεράστιο εγωισμό και ζητούν άμεση ικανοποίηση των
απαιτήσεών τους. Αντίστροφα, εκείνοι που εργάζονται στο χειρουργείο δεν μπορούν
να κατανοήσουν, γιατί το «σύστημα» δεν αντιλαμβάνεται τα τεράστια οφέλη που
απορρέουν από αυτό, και γιατί δεν επικεντρώνεται σε αυτό το «κόσμημα» της
σύγχρονης ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης.
Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Ο αόρατος ρόλος του νοσηλευτή στο διεχγειρητικό περιβάλλον και η ηγετική
φυσιογνωμία που καλείται να δείξει διαχειριζόμενος διαφορετικές ειδικότητες και
επιστημονικές ομάδες στην χειρουργική αίθουσα επιβάλλουν την εκπαίδευσή του σε
πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
Εκτός από τους γνωστούς παραδοσιακούς ρόλους που απαιτούσε η συμμετοχή
των νοσηλευτών στις χειρουργικές ομάδες, δηλαδή αυτόν του εργαλειοδότη και αυτόν
του υπευθύνου νοσηλευτή κυκλοφορίας, οι νοσηλευτές των σύγχρονων χειρουργείων
καλούνται

να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο από τον οποίο συχνά εξαρτάται η

ομαλή έκβαση της επέμβασης. Οι εξαιρετικά πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις με
την χρήση συσκευών, εργαλείων και υλικών σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας
απαιτούν βαθιά και συνεχώς ανανεωνόμενη γνώση, που επιτυγχάνεται με
συστηματική εκπαίδευση και μάθηση. 2
Η εκπαίδευση των νοσηλευτών χειρουργείου γεννήθηκε και εξελίχθηκε
ακολουθώντας την εξελικτική πορεία του χειρουργείου και της χειρουργικής. Είναι μια
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ατέρμονη διαδικασία συνυφασμένη με την καθημερινή πρακτική. Αρχίζει με την είσοδο
του νεοεισερχόμενου νοσηλευτή στα χειρουργεία και τον συνοδεύει, αρχικά σε
εντατικούς ρυθμούς, ώστε να κάνει κτήμα του την άσηπτο τεχνική και σταδιακά να
εκπαιδευτεί σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, αποκτώντας ταυτόχρονα και τις
υπόλοιπες δεξιότητες και γνώσεις, που απαιτούνται για την ωρίμανσή του
επαγγελματικά και την ανέλιξή του στην νοσηλευτική ιεραρχία. Γίνεται με την χρήση
ποικίλων μεθόδων, με ηγετική μορφή, αυτή του κλινικού εκπαιδευτή – μέντορα2 και
σύμφωνα με τις γενικότερες αρχές της νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
Κορυφαία θέση στην περιεγχειρητική νοσηλευτική εκπαίδευση κατέχει η
μέθοδος εκπαίδευσης στην θέση εργασίας ή “πάνω στη δουλειά”. Σύμφωνα με την
μέθοδο αυτή ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει το τεχνικό μέρος της εργασίας ενώ την
εκτελεί.3
Η εκπαίδευση του περιεγχειρητικού νοσηλευτή στο χειρουργείο βασίζεται στο
«βομβαρδισμό» του, κυριολεκτικά από πληροφορίες, που πρέπει να αξιολογήσει, να
διαχειριστεί, να αφομοιώσει, να αξιοποιήσει και να τη μεταδώσει στους νεώτερους, με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ;
Ετυμολογικά αποτελείται από τις λέξεις «φέρω» και «πλήρης». Στην αγγλική ο
όρος είναι information, δάνειο του 15ου αιώνα από τη λατινική λέξη informare , που
σημαίνει «δίνω μορφή».4
Η πληροφορία είναι μια αλληλουχία συμβόλων, που είτε καταγράφονται είτε
μεταδίδονται, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί ως μήνυμα και μπορεί να επηρεάσει ένα
δυναμικό σύστημα, το οποίο είναι σε θέση να την επεξεργαστεί.
Αντίστροφα, ερμηνεύεται ως στοιχείο γνώσης, δηλαδή, η νοητική οργάνωση
μιας συλλογής από απλά πράγματα, που αποκτά σημασία.
Έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί και «ταξινομήσεις» της έννοιας της
πληροφορίας. Η σημασία ή νοηματικό περιεχόμενο αντικατοπτρίζουν την κύρια έννοια,
αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι που αποδίδεται πρακτικά η σημασία της πληροφορίας:
4

1. Αυστηρά τεχνικά αντιλαμβανόμαστε την πληροφορία ως μια αλληλουχία
συμβόλων, που αποτυπώνουν ή μεταδίδουν κάποιο μήνυμα.
2. Σε γενικές γραμμές η πληροφορία είναι αυτή που επηρεάζει, με μη τυχαίο
τρόπο, την εξέλιξη οποιουδήποτε συστήματος.
3. Ως έννοια αφορά, εκφράζει ή συνδέεται με:
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τη μετάδοση μηνυμάτων,



την ερμηνεία δεδομένων, (πραγμάτων που έχουν αξιολογηθεί, ποσοτικά
και ποιοτικά, ή έχουν αποτυπωθεί χρονικά)



τη μορφή που λαμβάνουν στο νου τα ερεθίσματα από τα αισθητήρια
όργανά μας



την αντίληψη



την απόδοση νοήματος



τη διδαχή



την απόκτηση γνώσης



τον έλεγχο που οργανώνει (διαχειρίζεται, δίνει εντολές, κατευθύνει ή
ρυθμίζει) τον εαυτό του ή κάποιο άλλο σύστημα



το βαθμό στατιστικής εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών ενός
συστήματος (θεωρία πληροφορίας)



την ταυτοποίηση της κρυφής ταυτότητας μεταβλητών με πραγματικά
μεγέθη, (pattern theory)



την απεικόνιση/αναπαράσταση συμβολισμών



και ιδιαίτερα, την οργάνωση, την τάξη και την πολυπλοκότητα.

Η πληροφορία, μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικός παράγοντας εξέλιξης, όταν
επηρεάζει μια συνειδητή οντότητα, η οποία επεξεργάζεται την πληροφορία, τη
συνδυάζει με άλλες έννοιες, αθροίζει και οδηγεί τελικά σε μετασχηματισμό αυτής σε
γνώση.
Η πληροφορία είναι το μέτρο της τάξης και της οργάνωσης, είναι βήμα προς
την εξέλιξη. Η τάξη και η οργάνωση δεν είναι αντικειμενικές ιδιότητες, αλλά εξαρτώνται
από το βαθμό που γίνονται αντιληπτές. Όμοια, η πληροφορία δεν μετράται
αντικειμενικά (με επάρκεια), τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η πληροφορία συνδέεται
με τη γενική έννοια της εντροπίας5. Ορίζεται ως, η αντίστροφη έννοια της εντροπίας,
του μέτρου δηλαδή της αταξίας, και κάθε μεταβολή της μεταβάλλει την ενέργεια. Η
μείωση της εντροπίας αντιστοιχεί σε συσσώρευση και αύξηση της

πληροφορίας

(αύξηση της οργάνωσης), ή ελάττωση της αταξίας. Η πληροφορία είναι το μέγεθος
που, αυξανόμενο, προσδίδει σημασία στα δεδομένα και παράγει γνώση4
Η έννοια της πληροφορίας ορίζεται συχνά σε σχέση με την έννοια των
δεδομένων. Οι δύο έννοιες πολλές φορές συγχέονται ακριβώς γιατί αποκτώντας τα
δεδομένα σημασία μεταπίπτουν σε πληροφορία. Τα δεδομένα δεν είναι πληροφορία,
όταν δεν έχουν λάβει από τη νόηση συγκεκριμένη σημασία, ενώ η πληροφορία είναι
δεδομένα με σημασία, δεδομένα που έχουν «ουσιαστικό» περιεχόμενο. Η μετάβαση
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από τα δεδομένα στην πληροφορία μπορεί να αφορά την επίλυση κάποιου
συγκεκριμένου ζητήματος, την απάντηση κάποιου συγκεκριμένου ερωτήματος και
γενικότερα παραπέμπει σε καινούριο στοιχείο γνώσης για κάτι4.
Σε απλοποιημένη ή σχηματική μορφή, δεδομένα + σημασία = πληροφορία.
Η πληροφορία πολύ συχνά αφορά τη μετάδοση μηνυμάτων από μια πηγή
προς κάποιον δέκτη. Κοιτώντας γλωσσολογικά, έστω, σύμφωνα με τη θεώρηση του
Ferdinand de Saussure5, στην πληροφορία γίνεται διάκριση στο «σημαίνον» και το
«σημαινόμενο». Το σημαίνον αντιπροσωπεύει την εικόνα ή την ακουστική μιας λέξης,
ενώ το σημαινόμενο αντιπροσωπεύει το βαθύτερο νόημα που αντιπροσωπεύει η λέξη
αυτή. Η βαθύτερη έννοια, το σημαινόμενο, λαμβάνει χώρα μέσα στο νου από την
επεξεργασία του σημαίνοντος. Έτσι η χροιά της φωνής αναλύεται στο νου ως
πληροφορία για τη συναισθηματική κατάσταση αυτού που μιλά. Μια λέξη ανασύρει
στο νου τις μνήμες που έχουν σχετιστεί με αυτήν και γίνεται κατανοητή με τη μορφή
που προκύπτει από το «νέφος» των μνημών αυτών με τις οποίες σχετίζεται.
Κάνοντας ευρύ το συλλογισμό, πέρα από τη γλωσσολογία και την ανθρώπινη
νόηση, το τι τελικά αντιλαμβάνεται ως πληροφορία ένας «δέκτης», από ένα δεδομένο
μήνυμα που θα εκπέμψει προς αυτόν μια «πηγή», εξαρτάται από τρεις παράγοντες:4
1. από το πώς θα μεταδώσει το μήνυμα η πηγή
2. από το πόσο αξιόπιστα θα μεταφερθεί το μήνυμα στο δέκτη από το «μέσο
διάδοσης»
3. από το πώς (ενδεχομένως και αν) θα αντιληφθεί και στη συνέχεια θα
κατανοήσει ο δέκτης το μήνυμα
Τα αντικείμενα που στοιχειοθετούν την πληροφορία είναι συμβολικές εκφράσεις
μιας δεδομένης, κάθε φορά, γλώσσας που φέρουν συνολικά το νόημα της
πληροφορίας και την πραγματιστική της αξία. Ανάλογα με το είδος της πληροφορίας,
οι συμβολικές αυτές εκφράσεις μπορεί να αποτελούνται από λέξεις που σχηματίζουν
προτάσεις, από νότες που σχηματίζουν μελωδίες, από χρωματισμένες περιοχές που
σχηματίζουν εικόνες κλπ. Από αυτά τα στοιχεία, τα πλέον στοιχειώδη, καλούνται
χαρακτήρες (characters ή tokens). 4
Η «διαχείριση» της πληροφορίας γίνεται μεταδίδοντάς την (transmission),
αποθηκεύοντάς την (storage) ή με επεξεργασία της (processing), ώστε να τη
μεταβάλλουμε και να παραχθεί νέα πληροφορία.
Οι θεωρητικοί C. S. Pierce και C. W. Morris έκαναν διάκριση της πληροφορίας
ανάλογα με το επίπεδο που αξιολογείται η αλληλεπίδρασή της με σύστημα πομπού –
δέκτη σε: 4
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1. Συντακτικό επίπεδο (syntactic level): Η πληροφορία σε αυτό το επίπεδο
αξιολογείται σύμφωνα με:


τους επίσημους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που την
συνθέτουν,



τους κανόνες που διέπουν τον κώδικα επικοινωνίας,



τη χωρητικότητα των διαύλων επικοινωνίας και



το σχεδιασμό συστημάτων και μεθόδων κωδικοποίησης για μετάδοση,
επεξεργασία και αποθήκευσή της.

2. Εννοιολογικό επίπεδο (semantic level): Το επίπεδο αυτό έχει να κάνει με το
πώς διαμορφώνεται η έννοια – το νόημα της πληροφορίας:


Όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνονται σε φυσική γλώσσα, αυτές
βασίζονται στις συμφωνημένες, γραπτές ή άγραφες, πολιτισμικές,
πολιτιστικές, ηθικές ή απλά συμφωνημένες συμβάσεις που κάνουν
μεταξύ τους τα μέλη μιας ομάδας ανθρώπων.



Στην περίπτωση των πιο τεχνικών ή μηχανοποιημένων γλωσσών,
όπως είναι οι κώδικες των υπολογιστών, το νόημα των εννοιολογικών
μονάδων είναι αμφιμονοσήμαντα ορισμένο βάσει των ιδιοτήτων που
παρουσιάζουν και των λειτουργιών που μπορούν να εφαρμόσουν.



Στην περίπτωση της μουσικής, ως εννοιολογικές πληροφορίες μπορούν
να νοηθούν οι συναισθηματικές καταστάσεις που παρατηρούνται σε
κατάλληλους αποδέκτες – ακροατές.

Σύμφωνα με τον Σάνον5 οι έννοιες (semantics), τεχνολογικά τουλάχιστον, δεν
είναι

προαπαιτούμενο

για

τη

σωστή

επεξεργασία

της

σύνταξης

της

πληροφορίας (syntactics of information), μπορούν να φανούν, όμως, χρήσιμες
σε περιπτώσεις όπως η συμπίεση δεδομένων.
3. Πραγματιστικό επίπεδο (pragmatic level): Εδώ η πληροφορία σχετίζεται με
την αξία της χρησιμότητάς της. Το επίπεδο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από
το υπόβαθρο και το περιβάλλον του λήπτη, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται
σημαντικά από οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς ή/και ψυχολογικούς
παράγοντες, ενώ πολλές φορές αποτελεί συνάρτηση του χρόνου αφού πολλές
πληροφορίες που φτάνουν με καθυστέρηση δεν αξίζουν πια, ενώ οι
πληροφορίες που φτάνουν εγκαίρως, όπως και οι σωστές προβλέψεις
(predictions), μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμες.
Αυτή η διαβάθμιση επιτρέπει τη διαχείριση της πληροφορίας σε κάθε επίπεδο
ξεχωριστά και άρα πιο εξειδικευμένα: 4
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 Επιτρέπεται η διαχείριση της πληροφορίας (μεταφορά, επεξεργασία,

αποθήκευση) στο συντακτικό επίπεδο χωρίς να είναι απαραίτητη η
γνώση του εννοιολογικού περιεχομένου της πληροφορίας, ή
 Έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες βάσει του

εννοιολογικού της περιεχομένου χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την
πρακτική τους χρησιμότητα.
Ο

Beynon-Davies

επιχειρεί

τη

διαστρωμάτωση

της

αξιολόγησης

της

πληροφορίας και σε τέταρτο επίπεδο, το εμπειρικό, στο οποίο μελετώνται τα
σήματα, ως φορείς των μηνυμάτων.
Για να μπορεί να γίνει διαχείριση (μετάδοση, επεξεργασία, αποθήκευση) της
πληροφορίας είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός φορέα (carrier) καθώς και ενός
μέσου (medium), που θα χρησιμοποιήσει

ο φορέας. Η πληροφορία

κωδικοποιείται στον φορέα με την αναδόμηση ή σχηματοποίησή του στο μέσον,
στο οποίο ο φορέας μπορεί και εκτείνεται χωρικά ή χρονικά. Οι δομές των
φορέων της πληροφορίας που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο καλούνται
σήματα (signals). Οι νευρώνες και οι συνάψεις μεταξύ τους στον εγκέφαλο
αποτελούν το μέσο διάδοσης των ηλεκτρικών σημάτων που μεταφέρουν
πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων κέντρων του εγκεφάλου4.
Μοναδικός τρόπος της διάχυσης της πληροφορίας είναι η επικοινωνία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο ερώτημα ‘’ποιοι μετέχουν στην επικοινωνία’’, πρέπει να ληφθούν υπόψη
δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι το άτομο που θέλει να ακουστεί συμμετέχει στην
επικοινωνία. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι ένα άτομο αναζητά τις πληροφορίες
που επιθυμεί. Στην επικοινωνία μετέχουν τουλάχιστον δύο άτομα. Ο αποστολέας και ο
παραλήπτης. Ο αποστολέας συνήθως έχει κάτι που θέλει να γνωστοποιήσει., ακόμα
και όταν οι πληροφορίες του είναι δυσάρεστες. Ο παραλήπτης συνήθως χρειάζεται
κάποιες πληροφορίες, είτε αυτές είναι καλές είτε κακές. Ανεξάρτητα από το μέσο, οι
πληροφορίες μεταδίδονται από τον αποστολέα στον παραλήπτη7 και πραγματοποιείται
η επικοινωνία. Μερικές φορές η ανάγκη του παραλήπτη να ακούσει δεν είναι τόσο
έντονη όσο θα ήθελε ο αποστολέας6.
Όταν λοιπόν ένα άτομο αναζητά πληροφορίες, υπάρχουν πολλές πηγές από τις
οποίες μπορεί να τις εξασφαλίσει. Όλες αυτές οι πηγές είναι μέσα επικοινωνίας6.
Η επικοινωνία δεν είναι μόνο μεταφορά πληροφορίας, αλλά και κατανόηση του
νοήματος. Γι’ αυτό και η ιδανική επικοινωνία υπάρχει μόνο όταν μεταφέρεται μια
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σκέψη ή μια ιδέα και ο αποδέκτης έχει στο μυαλό του ακριβώς την ίδια εικόνα με τον
αποστολέα. Είναι προφανές ότι τέλεια επικοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Η
επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική μέσα σε έναν οργανισμό, γιατί μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για:8


Έλεγχο συμπεριφοράς



Κινητοποίηση



Συναισθηματική έκφραση



Παροχή πληροφοριών.

Η επικοινωνία βασίζεται στα ακόλουθα τρία αξιώματα:8
1. Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει την επικοινωνία
2. Κάθε επικοινωνία έχει ένα περιεχόμενο και ορίζει μια σχέση
3. Η φύση της σχέσης εξαρτάται από την ομαδοποίηση της πληροφορίαςεπικοινωνίας μεταξύ των επικοινωνούντων ατόμων.
Η

επικοινωνία

είναι

μια

ανθρώπινη

διαδικασία

που

περιλαμβάνει

διαπροσωπικές σχέσεις.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια διαδικασία.
Το μήνυμα (message) αρχικά κωδικοποιείται (encoding) από τον αποστολέα
(sender) και στη συνέχεια διοχετεύεται μέσω των καναλιών (μέσων) επικοινωνίας
(channels) στον αποδέκτη (receiver), όπου γίνεται αποκωδικοποίηση (decoding). Η
κωδικοποίηση γίνεται συνήθως με λέξεις ή με σύμβολα επικοινωνίας. Μεταξύ του
αποστολέα και του αποδέκτη υπάρχει ανατροφοδότηση (feedback) 8,9.
Η επικοινωνία (communication) υπάρχει όπου υπάρχουν άνθρωποι. Γραπτή ή
προφορική10, επίσημη ή ανεπίσημη, επηρεάζει άμεσα τη λήψη αποφάσεων και
αποτελεί τη συχνότερη αιτία συγκρούσεων. Επιπρόσθετα, αν ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι οι άνθρωποι δαπανούν περίπου 70% του χρόνου τους για επικοινωνία
(γραφή,

διάβασμα,

ομιλία,

ακοή),

φαίνεται

λογικό

το

συμπέρασμα

ότι

η

παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα μιας ομάδας εξαρτάται άμεσα από την
αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μεταξύ των μελών8.
Παρόλο που είναι αλληλοεξαρτώμενες, η επικοινωνία και οι πληροφορίες είναι
διαφορετικό πράγμα. Η επικοινωνία είναι αντίληψη. Οι πληροφορίες είναι λογική. Οι
πληροφορίες είναι επίσημες και δεν έχουν νόημα. Είναι απρόσωπες και δεν
μεταβάλλονται από τα συναισθήματα, τις αξίες, τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις.7
Η επικοινωνία μπορεί να μην εξαρτάται από τις πληροφορίες. Μπορεί να είναι
μια κοινή εμπειρία. Οι πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται στο άτομο που πρέπει να
τις γνωρίζει, και το άτομο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να τις λάβει και να τις
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αξιοποιήσει. Η αντίληψη και η επικοινωνία παίζουν πρωταρχικό ρόλο για τις
πληροφορίες, ενώ καθώς αυξάνονται οι πληροφορίες, ο αποστολέας ή ο παραλήπτης
πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθούν το μήνυμά τους. Για τη διαχείριση του χρόνου,
οι μάνατζερ νοσηλευτές χρειάζονται δεξιότητες που ταξινομούν τις πληροφορίες
σύμφωνα με το περιεχόμενό τους. Οι δεξιότητες αυτές απαιτούν σαφή επικοινωνία και
οξεία αντίληψη7.
Η υποβολή ερωτήσεων είναι σημαντική μέθοδος επικοινωνίας. Οι ερωτήσεις
γίνονται για να λαμβάνονται πληροφορίες. Ο στόχος είναι η αμοιβαία κατανόηση. Ο
τόνος της φωνής πρέπει να ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη από
το ερωτώμενο άτομο. Η έκφραση του προσώπου είναι σημαντική, όπως και η φυσική
συμπεριφορά αυτού που υποβάλλει την ερώτηση7,10.
Ένα αποτελεσματικό μήνυμα προϋποθέτει γνώση των λέξεων και της σημασίας
τους καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην παρερμηνεία του μηνύματος και της
πληροφορίας.
Η επικοινωνία δεν είναι τέλεια γιατί όλα τα στοιχεία της μπορεί να εισαγάγουν
θόρυβο, δηλαδή να παραμορφώσουν το μήνυμα, και γιατί ένα ποσοστό των
ανθρώπων (5-20%) έχει πρόβλημα επικοινωνίας και εκφράζει άγχος και ένταση όταν
προσπαθεί να επικοινωνήσει μέσω του προφορικού ή του γραπτού λόγου8.
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ανθρώπων είναι πάρα πολύ
σημαντικά για την επικοινωνία. Ουσιαστικά οι άνθρωποι διαφέρουν τόσο στο τι, πως,
που, πότε και γιατί επικοινωνούν. Η διαφορετικότητα αυτή επηρεάζει όλα τα στάδια
της επικοινωνίας και εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία. Το φύλο, για
παράδειγμα, αντικατοπτρίζει διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους και καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό τον τρόπο επικοινωνίας. Οι γυναίκες εστιάζουν περισσότερο στο
ανθρώπινο στοιχείο (σκέφτονται και αντιδρούν περισσότερο συναισθηματικά), είναι
περισσότερο συγκαταβατικές και αποφεύγουν τις συγκρούσεις, κάνουν συχνότερη
αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες και χρησιμοποιούν συχνότερα ερωτήσεις,
υπαινιγμούς και χαρακτηρισμούς. Οι άνδρες, σε αντίθεση, προτάσσουν τη λογική,
διαφωνούν συχνότερα και είναι έτοιμοι για σύγκρουση, αναφέρονται συχνότερα στα
προσωπικά τους επιτεύγματα, διακόπτουν το συνομιλητή τους συχνότερα και μιλούν
περισσότερο, δυνατότερα και γρηγορότερα8.
Ο Carl Jung1,11 μας δίνει ένα πρότυπο συμπεριφοράς ή τυπολογία
χαρακτήρων, που μπορούμε να το κατανοήσουμε, χωρίς να είμαστε ψυχολόγοι.
Σύμφωνα με την κεντρική ιδέα του Jung ο χαρακτήρας του ατόμου εκφράζεται μέσω
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της συμπεριφοράς. Κεντρικό στοιχείο του χαρακτήρα, και κατά συνέπεια βασικό αίτιο
της συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι οι ανάγκες του12.
Ο Jung στηρίζει την τυπολογία των χαρακτήρων σε δύο βασικές συνεχείς
διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αφορά την εκφραστικότητα, δηλαδή το βαθμό στον
οποίο το άτομο είναι εκδηλωτικό, έχει ανοικτή, εκφραστική συμπεριφορά, ή αντίθετα,
κλειστή, μη εκδηλωτική συμπεριφορά. Η δεύτερη διάσταση εκφράζει το βαθμό στον
οποίο τα άτομα εκδηλώνουν κυριαρχική ή μη κυριαρχική συμπεριφορά πάνω στους
άλλους.
Οι τέσσερις μεγάλες ομάδες που προκύπτουν από αυτή την κατάταξη είναι:1,11
 Οι προωθητικοί
 Οι διευκολυντές
 Οι κυριαρχικοί
 Και οι αναλυτικοί
Τα άτομα έχουν επίσης διαφορετικό στυλ επικοινωνίας, που σχετίζεται με το
μορφωτικό τους επίπεδο, την αντιληπτική ικανότητα, τις προηγούμενες εμπειρίες, τις
προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τα κίνητρα και την αυτοπεποίθηση που διαθέτουν.
Η επικοινωνία στο χειρουργείο
Η επικοινωνία στο χειρουργείο αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα, για την
αποδοτικότητα στην εργασία και την ασφάλεια των ασθενών. Όλοι όσοι εργάζονται
στο χειρουργικό συγκρότημα έχουν ανάγκη να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους, όσο
και με άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν διασυνδέσεις με
τον “έξω κόσμο’’, τόσο εντός, όσο και εκτός του νοσοκομείου.
Το συντονιστικό κέντρο υπήρξε ανέκαθεν το κέντρο επικοινωνίας του
χειρουργικού

συγκροτήματος.

Είναι

στρατηγικά

τοποθετημένο

έτσι

ώστε

το

προσωπικό του να ελέγχει όλες τις κινήσεις ασθενών από και προς το χειρουργείο.
Κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια το συντονιστικό κέντρο μεταφέρεται
κυριολεκτικά στην τσέπη του υπεύθυνου νοσηλευτή, με μοναδικό μέσο επικοινωνίας
τη φορητή τηλεφωνική συσκευή13.
Οι συνήθεις τηλεφωνικές συνδέσεις, που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε
χειρουργική αίθουσα, αλλά και σε όλους τους βοηθητικούς χώρους, εξακολουθούν να
παίζουν τον πρώτο ρόλο στην επικοινωνία του χειρουργείου, με τον έξω κόσμο.
Επίσης, το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ευρέως και για την επικοινωνία εντός του
χειρουργείου. Η τοποθέτηση συσκευών ανοικτής ακρόασης, με τις οποίες δεν
απαιτείται η χρήση του ακουστικού, είναι προτιμότερη για το χώρο του χειρουργείου,
εφόσον επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση και άλλων εργασιών. Μια δυσκολία με τα
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τηλέφωνα βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να απομνημονεύει κανείς τους
αριθμούς των τηλεφώνων, ακόμη και όταν αποτελούνται μόνο από τέσσερα ψηφία,
παρά μόνο αν είναι ταξινομημένοι με κάποιο τρόπο που να διευκολύνει τη μνήμη13.
Τα συστήματα ενδοεπικοινωνίας που βασίζονται στο τηλέφωνο είναι επίσης
χρήσιμα. Το τηλεφωνικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας είναι πολύτιμο, όταν υπάρχει η
δυνατότητα ανακοινώσεων μέσω της χρήσης μεγαφώνων (overhead pages) εντός του
χειρουργείου, σε περιπτώσεις επείγοντος. Βέβαια το σύστημα αυτό πρέπει να
χρησιμοποιείται, κατά το δυνατό σπάνια. ∆ύο βασικοί λόγοι δικαιολογούν τη χρήση της
ενδοεπικοινωνίας που παρέχει το σύστημα των ψηφιακών τηλεφώνων.
Πρώτον,

τα

νούμερα

της

ενδοεπικοινωνίας

είναι

ευκολότερο

να

προγραμματιστούν σε σειρές οι οποίες θα διευκολύνουν την απομνημόνευση.
∆εύτερον, η προσθήκη επιπλέον αριθμών ενδοεπικοινωνίας είναι πιθανότατα λιγότερο
δαπανηρή από την προσθήκη νέων αριθμών τηλεφώνων. Ωστόσο τα συστήματα
ενδοεπικοινωνίας δεν πρέπει να θεωρούνται υποκατάστατα των τηλεφωνικών
συνδέσεων, διότι δεν επιτρέπουν την επικοινωνία εκτός του πεδίου εφαρμογής του
συστήματος (πχ εξωτερική επικοινωνία)13.
Επίσης, σε πολλά χειρουργεία, εφαρμόζεται το σύστημα ενδοεπικοινωνίας,
όπου όλα τα μηνύματα μεταβιβάζονται, κατά κανόνα, στο γραφείο συντονισμού του
χειρουργικού συγκροτήματος, το οποίο εφαρμοζόταν κυρίως κατά το παρελθόν, που
δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις. Η έλλειψη αποδοτικότητας του συγκεκριμένου
συστήματος σχετίζεται ακριβώς με αυτό το χαρακτηριστικό του, δηλαδή ότι όλα τα
μηνύματα μεταβιβάζονται στο συντονιστικό κέντρο και όχι απευθείας στους αποδέκτες
τους. Αυτό δε ενισχύει τους φραγμούς επικοινωνίας13.
Θεμελιώδης στόχος της εκπαίδευσης είναι να βοηθάει την επιχείρηση ή τον
οργανισμό να επιτύχει τους στόχους που έχει, προσθέτοντας αξία στην εργασία των
ανθρώπων που απασχολεί.
Οι τομείς, οι οποίοι με την εκπαίδευση, μπορούν να βελτιωθούν ανάλογα με τα
υπάρχοντα η επίκτητα προσόντα κάθε εργαζόμενου είναι οι εξής:14
 Γνώσεις.
 Ικανότητες.
 Στάσεις
 Επαγγελματικές δεξιότητες
Στην περιεγχειρητική νοσηλευτική, και ιδιαίτερα στην συμμετοχή στην
χειρουργική ομάδα, η απόκτηση δεξιοτήτων και χειρωνακτικών δεξιοτήτων είναι
εξαιρετικής σημασίας, γιατί απαιτούνται γρήγορες και στοχευμένες κινήσεις, οι οποίες
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με τον συνδυασμό της γνώσης και της εμπειρίας εκτελούνται μηχανικά, συμβάλλοντας
στην συντόμευση της διάρκειας της επέμβασης, προς όφελος του ασθενή.
Εκτός όμως από τις καθαρά τεχνικές δεξιότητες υπάρχουν και άλλες δεξιότητες,
που αφορούν κυρίως την διοίκηση του περιεγχειρητικού περιβάλλοντος. Αυτές είναι
δεξιότητες

που

είναι

αναγκαίο

να

αποκτήσει

ο

νοσηλευτής

ωριμάζοντας

επαγγελματικά, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
διαφορετικών θέσεων εργασίας, που θα κληθεί να υπηρετήσει, καθώς και στην
καθοδήγηση νέων νοσηλευτών.
Οι δεξιότητες αυτές, σύμφωνα με τις 10 δεξιότητες που δημοσιεύτηκαν μετά
από έρευνα του περιοδικού Competency (1996), θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν
ως εξής :14
 Επικοινωνία
 Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
 Επικέντρωση στον πελάτη- ασθενή
 Ομαδική εργασία
 Ηγεσία
 Προγραμματισμός και οργάνωση
 Κατανόηση επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 Ευελιξία προσαρμοστικότητα
 Ανάπτυξη άλλων
 Επίλυση προβλημάτων
Οι περιεγχειρητικοί νοσηλευτές είναι αναγκαίο να εκπαιδεύονται σε τεχνικές
αποδοτικής επικοινωνίας και διαχείρισης της πληροφορίας Οι ιδιαίτερες συνθήκες
κάτω από τις οποίες εργάζονται απαιτούν την άμεση ανταπόκριση του δέκτη πράγμα
που προϋποθέτει την χρήση πληροφοριών που τις χαρακτηρίζει η ακρίβεια, η
πληρότητα και η συντομία. Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ο περιεγχειρητικός
νοσηλευτής θα εξασφαλίσει την ανταπόκριση16 που επιθυμεί, δεδομένου ότι πιθανόν ο
δέκτης να είναι μεν επαγγελματίας υγείας, αλλά με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο και
επαγγελματική

δραστηριότητα.

Βέβαια

η

ικανότητα

αποκωδικοποίησης

της

πληροφορίας από τον δέκτη εξαρτάται από τις ικανότητες, τις στάσεις, τις γνώσεις και
το κοινωνικό – πολιτισμικό υπόβαθρο του ατόμου. Είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού
μετατρέπει το μήνυμα σε μια μορφή που θα είναι αντιληπτή στον αποδέκτη, ώστε να
γίνεται ταυτόχρονα η απαραίτητη ανατροφοδότηση, δηλαδή, η διαδικασία μέσα από
την οποία γίνεται η επιβεβαίωση της επικοινωνίας και, το κυριότερο, γίνεται αντιληπτός
ο βαθμός επιτυχίας μετάδοσης του μηνύματος.
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Ένα μοντέλο μάθησης που συνάδει με τις απαιτήσεις της περιεγχειρητικής
νοσηλευτικής εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται πολλά χρόνια στο χειρουργείο μας,
άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα, από τους κλινικούς εκπαιδευτές είναι το
Μοντέλο μάθησης του kolb.14 Ένα κλασικό μοντέλο, που εξηγεί τον τρόπο με τον
οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι. Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο αυτό οι άνθρωποι
μαθαίνουν με διάφορους τρόπους.
Συγκεκριμένα:
 Από συγκεκριμένες εμπειρίες που βιώνουν. Τα γεγονότα εξαναγκάζουν τα
άτομα (να προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους). ∆εδομένου ότι ο άνθρωπος
δεν μπορεί να ελέγξει τα εξωτερικά γεγονότα, μαθαίνει να αποφεύγει, αυτά που
του προκαλούν δυσαρέσκεια, και επιδιώκει αυτά με το θετικό αποτέλεσμα.
Σίγουρα

στην

επαγγελματική

πορεία

ενός

περιεγχειρητικού

νοσηλευτή

υπάρχουν δυσάρεστες στιγμές, από τις οποίες έχει μάθει ο ίδιος και οφείλει να
τις μοιράζεται με την ομάδα, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων.
 Από την παρατήρηση – στοχασμό αυτών που συμβαίνουν. Συχνά ένας
εργαζόμενος αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία αρχαιότερων συναδέλφων
και μαθαίνει απλά παρατηρώντας τον τρόπο εργασίας τους ή συζητώντας μαζί
τους κάνοντας ερωτήσεις και ζητώντας συμβουλές.
 Από την αφηρημένη εννοιολόγηση. Μάθηση που προέρχεται από την μελέτη
βιβλίων, άρθρων, την κατανόηση θεωριών, μοντέλων κλπ.
 Από τον ενεργό πειραματισμό. Εδώ η μάθηση προέρχεται από την δοκιμή
κάποιου νέου τρόπου συμπεριφοράς. ∆ηλαδή, μαθαίνει κανείς κάνοντας κάτι.
Αυτό οδηγεί στην απόκτηση νέας συγκεκριμένης εμπειρίας και ο κύκλος ξεκινά
από την αρχή. Στην περίπτωση της περιγχειρητικής πρακτικής ο τελευταίος
τρόπος θα πρέπει να εφαρμόζεται με πολύ προσεκτικά βήματα και πάντα
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές. Σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει

να

περιορίζεται

η

λήψη

πρωτοβουλίας

και

ο

δημιουργικός

πειραματισμός διότι ταυτόχρονα περιορίζεται και η βελτίωση και εξέλιξη των
μεθόδων εργασίας.
H εφαρμογή του μοντέλου του kolb στην περιεγχειρητική εκπαίδευση συνάδει
με την φύση του αντικειμένου και της εργασίας. Ο περιεγχειρητικός κλινικός
εκπαιδευτής, κατά την εισαγωγική εκπαίδευση του νεοεισερχόμενου νοσηλευτή οφείλει
να διδάξει ανάλογους μηχανισμούς, με τους οποίους η εκπαίδευση θα συνεχίζεται σαν
μια

ατέρμονη

διαδικασία

μέσα

από

την

συμμετοχή

του

νοσηλευτή

στην

περιεγχειρητική διαδικασία, μέσα από την ίδια την εργασία. 2
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Η ασφαλής χειρουργική σώζει ζωές
Ο βασικότερος από τους στόχους της συστηματικής εκπαίδευσης του
περιεγχειρητικού νοσηλευτή είναι η ικανότητα να συνεισφέρει στη δημιουργία
χειρουργικής ομάδας και θεραπευτικού περιβάλλοντος, που επιτυγχάνει θετικά
αποτελέσματα και ασφάλεια στον χειρουργικό ασθενή.
Το πρόγραμμα “Η ασφαλής χειρουργική σώζει ζωές”15 σχεδιάστηκε από την
παγκόσμια ένωση για την ασφάλεια των ασθενών και αποτελεί μέρος της
προσπάθειας που καταβάλλει ο ΠΟΥ, για τη μείωση του αριθμού των θανάτων, που
σχετίζονται με τις χειρουργικές επεμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σκοπός αυτού
του προγράμματος είναι να ελέγξει τις υποχρεώσεις σε διοικητικό επίπεδο και να
διαμορφώσει τη θέληση στην κλινική πράξη, ώστε να αντιμετωπιστούν σημαντικά
ζητήματα

ασφάλειας,

στην

άσκηση

της

χειρουργικής.

Ανάμεσα

σε

αυτά

περιλαμβάνονται οι ανεπαρκείς πρακτικές της ασφάλειας στην αναισθησιολογία,
ζητήματα που αφορούν χειρουργικές λοιμώξεις που μπορούν να αποφευχθούν, αλλά
και η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Όλα τα παραπάνω έχουν
αποδειχθεί συνηθισμένα, θανατηφόρα αλλά και προβλέψιμα προβλήματα σε όλες τις
χώρες και τις συνθήκες εργασίας.
Το αποτέλεσμα των συζητήσεων χειρουργών, αναισθησιολόγων, νοσηλευτών
και ειδικών για την ασφάλεια του ασθενή, ήταν ή σύνταξη της Λίστας Ελέγχου του
ΠΟΥ για την ασφάλεια στις χειρουργικές επεμβάσεις, στόχος της οποίας είναι να
ενισχύσει τις υπάρχουσες κλινικές πρακτικές ασφάλειας και να καλλιεργήσει τη
βελτίωση της επικοινωνίας αλλά και του πνεύματος ομαδικής εργασίας μεταξύ των
κλινικών ειδικοτήτων. Η Λίστα δεν αποτελεί ρυθμιστικό κανονισμό ή στοιχείο
εφαρμογής κάποιας επίσημης πολιτικής, παίζει το ρόλο ενός εργαλείου για χρήση
μεταξύ των εργαζομένων στον κλινικό χώρο, που ενδιαφέρονται για την αύξηση της
ασφάλειας στις επεμβάσεις τους και για τη μείωση των αναίτιων θανάτων και
επιπλοκών από τις χειρουργικές επεμβάσεις.
Σύμφωνα με τη Λίστα στη χειρουργική επέμβαση διακρίνονται τρεις φάσεις,
καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της
φυσιολογικής εξέλιξης της όλης διαδικασίας και αποτελεί στην ουσία την ανταλλαγή
πολύτιμών πληροφοριών μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας μέσα στην
χειρουργική αίθουσα και στον κατάλληλο χρόνο.
Φάσεις:
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Είσοδος στο χειρουργείο: Οι έλεγχοι που αναφέρονται κατά την ‘’Είσοδο στο
χειρουργείο’’ θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την εισαγωγή στην αναισθησία
έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η ασφάλεια της διαδικασίας.
Time Out: Το Time Out είναι η στιγμιαία παύση που κάνουν όλα τα μέλη της
χειρουργικής ομάδας ακριβώς πριν από την τομή του δέρματος έτσι ώστε να
επιβεβαιωθεί ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφάλειας.
Έξοδος από το χειρουργείο: Οι έλεγχοι κατά τη φάση της Εξόδου από το
Χειρουργείο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν απομακρυνθεί ο ασθενής από τη
χειρουργική αίθουσα. Ο στόχος είναι η μετάδοση σημαντικών πληροφοριών στα άτομα
που θα είναι υπεύθυνα για τη νοσηλεία του ασθενή μετά την επέμβαση.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο πολύπλοκο περιβάλλον του χειρουργείου, στο οποίο δραστηριοποιούνται
εργαζόμενοι – επιστήμονες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, ο περιεγχειρητικός
νοσηλευτής επιθυμεί να αποτελεί μέλος της ομάδας. Μέσα από συστηματική
εκπαίδευση, ο ενημερωμένος εργαζόμενος ενεργεί πάντα με θετικό τρόπο. Η επιβίωση
στην εποχή της πληροφορίας θα εξαρτηθεί από ένα συνδυασμό τεχνολογικών και
κυρίως στρατηγικών ιδεών. Το ανθρώπινο δυναμικό του χειρουργείου, ως
περιουσιακό στοιχείο, δημιουργεί περισσότερη προστιθέμενη αξία όταν καθοδηγείται,
εμπλουτίζεται και συμμετέχει στη λειτουργία του. Ηγεσία, συνεργατικά σχέδια
διοίκησης, κοινά κίνητρα, διάδοση πληροφοριών, δίκτυα Η/Υ, προσωπικές σχέσεις,
κοινές εμπειρίες, αμοιβαία ανάγκη και κοινό μέλλον απαιτούνται για μια επιτυχημένη
συνεργασία.7
Πληροφόρηση σημαίνει ακμαίο ηθικό και επιτυχημένους εργαζόμενους, που δεν
επηρεάζονται από εξωτερικές επιρροές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γήρας είναι το σύνολο των διεργασιών σε έναν οργανισμό που εμφανίζονται
μετά το πέρας της αναπαραγωγικής ηλικίας και έχουν ως συνέπεια την ελάττωση της
ικανότητάς του να διατηρεί την ομοιόστασή του. Ως εκ τούτου, το άτομο αντιδρά με
συνεχώς μειούμενη επιτυχία στα εξωτερικά αντίξοα, δυνητικά θανατηφόρα ερεθίσματα
και άρα η πιθανότητα θανάτου στη μονάδα του χρόνου βαίνει αυξανόμενη. Οι
διεργασίες της γήρανσης και η ταχύτητά τους διαφέρουν από είδος σε είδος, από
άτομο σε άτομο, από όργανο σε όργανο και από λειτουργία σε λειτουργία.
Η γεροντολογία είναι μία διακλαδική επιστήμη, που εξετάζει τη βιολογική
γήρανση όλων των έμβιων όντων (φυτών, ζώων, ανθρώπου) καθώς και τα
προβλήματα που απορρέουν από αυτή. Πρόκειται για ένα ευρύ επιστημονικό κλάδο,
που καλύπτει το γήρας από βιολογική, δημογραφική, κοινωνική, οικονομική,
αρχιτεκτονική, συνταξιοδοτική και κάθε άλλη πτυχή από το κυτταρικό επίπεδο μέχρι
τον οργανισμό, ενώ εξετάζει επίσης τις σχέσεις του γηράσκοντος οργανισμού με το
περιβάλλον του.
Η γηριατρική αποτελεί μέρος της γεροντολογίας. Είναι ένας κλάδος της ιατρικής
που ασχολείται με τα προβλήματα υγείας των ασθενών που έχουν ηλικία μεγαλύτερη
των 65 ετών.
Το ποσοστό του πληθυσμού με ηλικία άνω των 65 αυξάνεται γρήγορα στις
αναπτυγμένες χώρες. Χαρακτηριστικό των χωρών αυτών που τις διακρίνει από τις
αναπτυσσόμενες είναι ότι το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 υπερβαίνει το 7% του
πληθυσμού. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση των ατόμων άνω των 80 ετών. Η
πληθυσμιακή αυτή έκρηξη των ηλικιωμένων, που ονομάστηκε η “γρηγορότερα
αναπτυσσόμενη μειονότητα”, οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: στη βελτίωση των
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συνθηκών διαβίωσης στις αναπτυγμένες χώρες· στην εφαρμογή προγραμμάτων
προληπτικής ιατρικής στις μέσες ηλικίες· κυρίως όμως στην υπογεννητικότητα.
Ο γηριατρικός ασθενής διαφέρει από τους ασθενείς μικρότερης ηλικίας, γιατί με
την πάροδο της ηλικίας παρουσιάζει ιστολογικές αλλοιώσεις των οργάνων του καθώς
και νευροφυσιολογικές μεταβολές. Επιπλέον, τα συνήθη νοσήματα έχουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά στην προχωρημένη ηλικία. Ο ασθενής άνω των 65 ετών πάσχει
συνήθως από πολλαπλά νοσήματα, που επιβαρύνουν τον ήδη εξασθενημένο
οργανισμό του ηλικιωμένου. Έχει υπολογιστεί ότι ο μέσος αριθμός νοσημάτων ανά
ηλικιωμένο ασθενή εξερχόμενο από το νοσοκομείο είναι 3.5, έναντι 1.5 για τους
νεότερους. Συχνά οι ασθενείς της τρίτης ηλικίας εμφανίζουν άτυπα συμπτώματα και
σημεία, με αποτέλεσμα τα νοσήματα είτε να υποδιαγιγνώσκονται είτε να γίνονται
αντιληπτά με καθυστέρηση και επομένως να γίνονται αίτια ποικίλων επιπλοκών, ενίοτε
θανατηφόρων. Τέλος, τα οξέα νοσήματα των ηλικιωμένων συχνά συνοδεύονται από
γενικές εκδηλώσεις που δεν προέρχονται από τη νόσο αυτή καθεαυτή, αλλά από τη
γενικότερη άρση της ομοιόστασης του οργανισμού. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι μεταξύ
άλλων η σύγχυση, η άρνηση λήψης τροφής, οι πτώσεις.
Οι συνέπειες των προαναφερθεισών ιδιαιτεροτήτων των νόσων είναι σοβαρές
και αφορούν τόσο τον ασθενή όσο και το περιβάλλον του. Η διάρκεια νοσηλείας είναι
συνήθως μεγαλύτερη. Τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που
περιπλέκουν τα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων αποτελούν ανασταλτικό
παράγοντα επιστροφής του γηριατρικού ασθενούς στην οικογένειά του αμέσως μετά
την έξοδό του από το νοσοκομείο. Ακόμη και μετά την αποδρομή της οξείας νόσου και
την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο υπάρχει συνήθως αυξημένη ανάγκη
ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών υπηρεσιών για μεγάλο διάστημα και ενίοτε
εφόρου ζωής.1
Στο παρόν εκπαιδευτικό συμπόσιο θα αναλυθούν τα ιατρικά προβλήματα της
τρίτης ηλικίας.

Στόχος είναι να γίνει σαφές στους γιατρούς ότι οι ηλικιωμένοι

αποτελούν μια ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Το γήρας δεν είναι
δυνατόν να αποφευχθεί, ωστόσο οι αρνητικές συνέπειές του μπορούν μειωθούν ή να
αντιμετωπιστούν, ώστε να εξασφαλιστεί μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής.2
Ήδη από το 2ο μ.Χ. αιώνα ο Γαληνός δήλωνε: “Ο μαρασμός των γηρατειών
είναι αδύνατον να εξαλειφθεί, αλλά είναι δυνατόν να βοηθήσουμε να παραταθούν όσο
γίνεται περισσότερο, το δε λεγόμενο “γηροκομικό” μέρος της ιατρικής σε αυτό ακριβώς
αποσκοπεί, όπως δηλώνει η φύση του πράγματος, στο να ανθίσταται δηλαδή και να

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 218

εμποδίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το μυ της καρδιάς να ξεραθεί τόσο, ώστε να
πάψει κάποτε να δουλεύει.”3
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα παθολογικά νοσήματα της τρίτης ηλικίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Ιδιαίτερη
οντότητα

αποτελούν

αντιπροσωπεύουν
προχωρημένη

μια

ηλικία.

τα

γηριατρικά

σειρά
Σε

νοσηρών

αυτά

σύνδρομα/καταστάσεις,
οντοτήτων

υπάγονται

η

που

μειωμένη

τα

συνδέονται
ικανότητα

οποία
με

την

εκτέλεσης

καθημερινών δραστηριοτήτων, οι διαταραχές των γνωσιακών λειτουργιών (άνοια), το
οργανικό

ψυχοσύνδρομο

(delirium),

η

πολυφαρμακία

και

ακατάλληλη

συνταγογράφηση, οι συχνές πτώσεις, η μειωμένη κινητικότητα/ακινητοποίηση, ο
υποσιτισμός, η ευπάθεια στις λοιμώξεις και η γεροντική αδυναμία. Τα νοσήματα των
ηλικιωμένων έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με εκείνα των άλλων
ηλικιακών ομάδων. Παρουσιάζουν διαφορές ως προς την επίπτωση και τον
επιπολασμό, την κλινική εικόνα, τη διαγνωστική προσπέλαση, τις θεραπευτικές
επιλογές, την έκβαση και την περαιτέρω αποκατάσταση. Συχνά νοσήματα στους
ηλικιωμένους που απασχολούν τις δομές υγείας είναι η θρομβοεμβολική νόσος, οι
ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις –που άλλοτε εκφράζουν υποκείμενη καρδιολογική
νόσο και άλλοτε όχι- η καρδιακή ανεπάρκεια, η πνευμονία εξ εισροφήσεως, η νεφρική
ανεπάρκεια, η αναιμία, τα αλλεργικά νοσήματα και ο κνησμός, η αρτηριακή υπέρταση,
ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπερλιπιδαιμία. ∆υσμενείς συνέπειες των γηριατρικών
συνδρόμων/καταστάσεων και των νοσημάτων είναι οι επαναλαμβανόμενες νοσηλείες
στα νοσοκομεία και η πτωχή ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Ο θεράπων ιατρός των
ατόμων της τρίτης ηλικίας έρχεται συχνά αντιμέτωπος με γηριατρικά διλήμματα.
Οφείλει να επιλέξει το βαθμό εντατικοποίησης της θεραπείας, αν θα εξαντλήσει τις
σύγχρονες

διαγνωστικές

και

θεραπευτικές

δυνατότητες

σε

εξασθενημένους

οργανισμούς, αν μπορεί να βασιστεί στη συναίνεση των ηλικιωμένων (που συχνά
έχουν γνωσιακή έκπτωση), ποιοι θα συναποφασίσουν με το γιατρό για την τύχη του
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ηλικιωμένου ασθενούς. Η παράταση της ζωής με κάθε τρόπο και μέσο, αδιαφορώντας
για το τίμημα της απώλειας της αξιοπρέπειας ή καταπατώντας τις επιθυμίες του
αρρώστου αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού. Τα Ιπποκρατικό «ωφελέειν ή μη
βλάπτειν» αποτελεί καλό σύμβουλο για το λειτουργό της ιατρικής που ασχολείται με
ασθενείς της τρίτης ηλικίας. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος
1, 220-246, 2014.
Λέξεις κλειδιά: γήρας, γηριατρική, ηλικιωμένοι

SUMMARY
KONTOPOULOU T. Internal diseases of advanced age. Diseases of advanced age
cover a wide range. Geriatric syndromes/conditions are special entities related to
advanced age. Impairment of daily living activities, decline in cognitive function
(dementia), delirium, polypharmacy or improper medical prescribing, frequent falls,
reduced mobility/immobilization, malnutrition, susceptibility to infections, frailty are
some examples of geriatric syndromes / conditions. The diseases of the elderly have
different characteristics compared to those of other age groups. They differ in
prevalence and incidence, in the clinical symptoms and signs, in the diagnostic
procedure, in the therapeutic choices, in the outcome and in the rehabilitation.
Frequent diseases encountered in the elderly and needing medical assistance are
thromboembolic disease, electrocardiographic abnormalities – meaning or not
underlying heart disease-, heart failure, pneumonia due to oropharyngeal aspiration,
renal failure, anemia, allergic diseases and pruritus, hypertension, diabetes mellitus
and dyslipidemia. Adverse consequences of geriatric syndromes/conditions and
diseases are repeated hospitalizations and a poor quality of life of the elderly. The
geriatrician has often to come up against difficult geriatric dilemmas. He has to take
serious decisions: what is the optimal degree of therapy intensification; if he will make
use of all diagnostic and therapeutic possibilities of modern medicine; if he will take
into account the old patient’s often suffering from dementia- consent; who will share
the responsibility together with the physician to decide about the elderly’s life and
health. The life prolongation of an old patient by all means being indifferent to his loss
of dignity or to his desires remains a matter of speculation. The Hippocratic “to benefit
or, at least, to do no harm” can prove to be a good guide for the geriatrician.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 220-246, 2014.
Key words: age, geriatrics, elderly
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα παθολογικά νοσήματα της τρίτης ηλικίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Ο
Ιπποκράτης τον 5ο π.Χ. αιώνα δίνει στο έργο του Αφορισμοί ΙΙΙ ένα εντυπωσιακό
κατάλογο των γηριατρικών παθήσεων: “Οι ηλικιωμένοι υποφέρουν από δυσκολία στην
αναπνοή, καταρροϊκά φαινόμενα που συνοδεύονται από βήχα, στραγγουρία,
δυσουρία, πόνους στις αρθρώσεις, παθήσεις των νεφρών, ίλιγγο, αποπληξία, καχεξία,
κνησμό όλου του σώματος, αϋπνία, υδαρείς κενώσεις, υδαρές έκκριμα από τα μάτια
και τη μύτη, αμβλυωπία, γλαύκωμα, βαρηκοΐα” 1.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις πιο
συχνές σύγχρονες παθολογικές οντότητες της τρίτης ηλικίας.

I. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Με τον όρο αυτό υποδηλώνουμε μια σειρά νοσηρών οντοτήτων που συνδέονται
με την προχωρημένη ηλικία:
1. Μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων
Οι καθημερινές δραστηριότητες διακρίνονται στις βασικές και στις υψηλού
επιπέδου. Οι βασικές περιλαμβάνουν τη σίτιση, την ένδυση, την προσωπική υγιεινή,
τη χρήση της τουαλέτας, τον έλεγχο των σφιγκτήρων και την κινητικότητα. Οι υψηλού
επιπέδου καθημερινές δραστηριότητες αφορούν την έξοδο για ψώνια, την παρασκευή
φαγητού, την καθαριότητα του σπιτιού, το πλύσιμο των ρούχων, την έξοδο από το
σπίτι για αναψυχή, τη χρήση συγκοινωνιών, τη δυνατότητα συμμόρφωσης με
φαρμακευτική αγωγή και τη διαχείριση χρημάτων.
Η μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης τόσο των βασικών όσο και των υψηλού
επιπέδου δραστηριοτήτων συνδέονται με αυξημένη θνησιμότητα από κάθε αίτιο,
αναπνευστικά νοσήματα και γήρας.2 Ωστόσο, η μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης των
υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων αποτελεί ισχυρότερο δείκτη θνησιμότητας και
κακής έκβασης.3
2. ∆ιαταραχές γνωσιακών λειτουργιών – Άνοια
3. Οργανικό ψυχοσύνδρομο (delirium)
Αποτελεί μια νοητική διαταραχή που εμφανίζεται με σφαιρική γνωσιακή
δυσλειτουργία, έκπτωση επιπέδου συνείδησης, διαταραχή ύπνου και ψυχοκινητική
διέγερση. Εμφανίζεται οξέως και παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της
ημέρας.
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Αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης προδιαθεσικών και εκλυτικών παραγόντων.
Προδιαθεσικοί

παράγοντες

είναι

η

προχωρημένη

ηλικία,

η

άνοια,

η

υπολευκωματιναιμία, η χρήση αντιχολινεργικών και αντιψυχωσικών φαρμάκων, η
μειωμένη λειτουργικότητα και η έκπτωση της όρασης και της ακοής. Εκλυτικοί
παράγοντες θεωρούνται οι μεταβολικές διαταραχές, οι λοιμώξεις, οι ηλεκτρολυτικές
διαταραχές, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι πρωτοπαθείς νόσοι του εγκεφάλου.
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του οργανικού ψυχοσυνδρόμου παίζει η
νοσηλεία

των

ηλικιωμένων

σε

νοσοκομείο.

Η

επίπτωση

του

οργανικού

ψυχοσυνδρόμου σε ηλικιωμένους ασθενείς υπολογίζεται σε 18.8% κατά τις πρώτες 14
ημέρες

νοσηλείας.

Η

νοσοκομειακή

θνητότητα

των

ασθενών

με

οργανικό

ψυχοσύνδρομο ανέρχεται στο 25-30%.4
Η πρόληψη του οργανικού ψυχοσυνδρόμου αποτελεί την πιο αποτελεσματική
στρατηγική για τη μείωση της συχνότητας και των επιπλοκών του. Η πρόληψη
πραγματοποιείται με τη βελτίωση ή τη θεραπεία τόσο των προδιαθεσικών όσο και των
εκλυτικών του παραγόντων. Όταν το οργανικό ψυχοσύνδρομο εγκατασταθεί, η
φαρμακευτική θεραπεία στοχεύει στην ανακούφιση από τα συμπτώματα. Τα
αντιψυχωσικά με κύριο εκπρόσωπο την αλοπεριδόλη αποτελούν τα φάρμακα πρώτης
γραμμής. Από τα δεύτερης γενιάς αντιψυχωσικά συστήνονται η ρισπεριδόνη και η
ολανζαπίνη. Οι βενζοδιαζεπίνες -με κύριο εκπρόσωπο τη λοραζεπάμη- δίδονται σε
συνδυασμό με τα αντιψυχωσικά επί μη ανταπόκρισης με τα τελευταία μόνο. 5
4. Πολυφαρμακία και ακατάλληλη συνταγογράφηση
Οι ηλικιωμένοι της κοινότητας λαμβάνουν κατά μέσο όρο 2.8 – 5.0 φάρμακα. Ως
πολυφαρμακία ορίζεται η χρήση περισσοτέρων από 3 ή 4 φάρμακα. Λόγω οργανικών
μεταβολών συνεπεία του γήρατος και των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ
των

διαφόρων

φαρμάκων

οι

ηλικιωμένοι

βρίσκονται

σε

αυξημένο

κίνδυνο

φαρμακευτικών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Ως ακατάλληλη συνταγογράφηση ορίζεται εκείνη κατά την οποία οι κίνδυνοι
υπερτερούν έναντι του οφέλους ή η αναποτελεσματική συνταγογράφηση. Ο
επιπολασμός της ακατάλληλης συνταγογράφησης υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 18
– 42% στην κοινότητα.6 Η εύκολη πρόσβαση στα φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή και
η διαθεσιμότητά τους στην τοπική αγορά αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν
στην ακατάλληλη συνταγογράφηση.7
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Προβλήματα σχετιζόμενα με φάρμακα είναι συχνά στους ηλικιωμένους και
συνεπάγονται εκσεσημασμένη θνησιμότητα καθώς και αυξημένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας.7
5. Πτώσεις
Αποτελούν συχνό φαινόμενο στους ηλικιωμένους και συνοδεύονται από
αξιοσημείωτη

θνησιμότητα.

Παράγοντες

κινδύνου

αποτελούν

μυοσκελετικά

προβλήματα, νευρολογικές παθήσεις, ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, η μειωμένη
λειτουργικότητα και η ανεξαρτησία στην κίνηση και τέλος η χρήση πολλών φαρμάκων.
Αυξημένος κίνδυνος πτώσεων σχετίζεται με τη χρήση διουρητικών, αντιαρρυθμικών
και ψυχοτρόπων φαρμάκων. Η πολυφαρμακία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
πτώσεις όχι καθεαυτή αλλά όταν περιλαμβάνει τα παραπάνω υπεύθυνα φάρμακα.8
Η μείωση των επιπέδων της 25-υδροξυβιταμίνης D με την πάροδο της ηλικίας
συσχετίζεται

με

κατάγματα,

απώλεια

μυϊκής

μάζας,

πτώσεις

και

αυξημένη

θνησιμότητα. Η προσθήκη 800-1000 IU βιταμίνης D ημερησίως έχει πιθανόν ένδειξη
σε πολλούς ηλικιωμένους.9
6. Μειωμένη κινητικότητα – Ακινητοποίηση
Οποιαδήποτε

οξεία

νόσος,

όπως

μία

λοίμωξη,

επιβαρύνει

τον

ήδη

εξασθενημένο οργανισμό των ηλικιωμένων και τους οδηγεί σε μειωμένη κινητικότητα ή
και ακινητοποίηση με επακόλουθο την απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Ως
ακινητοποίηση ορίζεται η απώλεια της δυνατότητας κινητοποίησης που πρακτικά
ισοδυναμεί με περισσότερες από τρεις ημέρες παραμονής στην κλίνη ή αδυναμία
βάδισης.
Κύριοι παράγοντες κινδύνου για ακινητοποίηση αποτελούν οι μυοσκελετικές
διαταραχές (αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, κατάγματα), οι νευρολογικές παθήσεις
(αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσος Πάρκινσον), οι καρδιαγγειακές παθήσεις
(βαριά

συμφορητική

αγγειοπάθεια),

οι

καρδιακή
πνευμονικές

ανεπάρκεια,
παθήσεις

στεφανιαία
(βαριά

νόσος,
χρόνια

περιφερική
αποφρακτική

πνευμονοπάθεια), τα ψυχικά νοσήματα (φοβίες, κατάθλιψη), ο οξύς ή χρόνιος πόνος,
ο υποσιτισμός, βαριά συστηματική νόσος, παρενέργειες φαρμάκων και τέλος
περιβαλλοντικοί παράγοντες (υποχρεωτική ακινητοποίηση στο νοσοκομείο ή σε
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ανεπαρκείς υποστηρικτικές δομές για κινητοποίηση).
Οι συνέπειες της ακινητοποίησης αφορούν όλα σχεδόν τα συστήματα του
οργανισμού: από το μυοσκελετικό εμφανίζεται οστεοπόρωση και μυϊκή ατροφία, από
τους πνεύμονες ατελεκτασία, πνευμονία εξ εισροφήσεως και πνευμονική εμβολή, από
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τα άκρα θρομβώσεις και έλκη εκ πιέσεως, από το γαστρεντερικό γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση,

μειωμένη

εντερική

κινητικότητα

και

δυσκοιλιότητα,

από

το

ουροποιητικό ανεπαρκής κένωση της ουροδόχου κύστης και ουρολοιμώξεις.
Βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ακινητοποίησης παίζει η πρόληψη. Η
έγκαιρη εκπαίδευση και πληροφόρηση των ασθενών και των συγγενών τους σχετικά
με τους κινδύνους του παρατεταμένου κλινοστατισμού, η σταδιακή άσκηση και η
πρώιμη κινητοποίηση μετά από οξεία νόσο ή χειρουργική επέμβαση, η διατήρηση της
ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων στο βαθμό που η φυσική τους κατάσταση το επιτρέπει
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην πρόληψη της ακινητοποίησης. Επιπλέον, φάρμακα
που προκαλούν καταβολή ή υπνηλία και άρα καθηλώνουν τον ηλικιωμένο στην κλίνη
πρέπει να αντικαθίστανται με άλλα ή τουλάχιστον να μειώνεται η δόση τους. Επαρκής
ποσότητα τροφής και υγρών και προσθήκη βιταμινών και ιχνοστοιχείων (όπου κρίνεται
απαραίτητο) συστήνονται στους ηλικιωμένους με προβλήματα κινητικότητας. Οι
παράγοντες κινδύνου της ακινητοποίησης καθώς και οι νοσηρές καταστάσεις που
προκύπτουν από αυτή πρέπει να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά έγκαιρα.10
7. Υποσιτισμός
Στον αναπτυγμένο κόσμο εμφανίζεται κύρια στους ηλικιωμένους. Παρατηρείται
στο 5-10% των ηλικιωμένων στους οίκους ευγηρίας και στο 50% μετά την έξοδό τους
από το νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα του υποσιτισμού είναι ποικίλα και συχνά
καταστροφικά για τους ηλικιωμένους. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι όταν οι
ηλικιωμένοι χάνουν βάρος, διπλασιάζουν τον κίνδυνο θανάτου, ακόμη και αν είναι
υπέρβαροι ή έχουν νοσήματα που συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως ο
σακχαρώδης διαβήτης. Η απώλεια βάρους αυξάνει την πιθανότητα, πτώσεων,
κατάγματος ισχίου και εισαγωγής του ηλικιωμένου σε δομές χρόνιας φροντίδας λόγω
απώλειας μυϊκής και οστικής μάζας. Η απώλεια λίπους αυξάνει την τοξικότητα των
λιποδιαλυτών φαρμάκων και μειώνει την αλβουμίνη με ανάλογα αποτελέσματα σε
φάρμακα που είναι συζευγμένα με πρωτεΐνες. Συχνά η απώλεια βάρους αποτελεί
ένδειξη σοβαρού νοσήματος, το οποίο, αν αποκαλυφθεί έγκαιρα, μπορεί να
αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
Τα κύρια αίτια απώλειας βάρους στους ηλικιωμένους είναι έξι: η ανορεξία, η
καχεξία, η δυσαπορρόφηση, ο αυξημένος μεταβολισμός, η αφυδάτωση και η
σαρκοπενία.
Η φυσιολογική ανορεξία της γήρανσης συνίσταται σε μείωση της πρόσληψης
τροφής κατά 30% στους άνδρες και κατά 20% στις γυναίκες. Η γεροντική ανορεξία
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είναι πολυπαραγοντική. Κύρια αίτιά της είναι η αλλοίωση της γεύσης και της
όσφρησης,ιδιαίτερα έκδηλες στους καπνιστές και σε όσους παίρνουν πολλά φάρμακα.
Επίσης ιδιαίτερο ρόλο παίζουν τα σήματα πρόωρου κορεσμού στους ηλικιωμένους. Η
κατάθλιψη προκαλεί παθολογική ανορεξία σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Η καχεξία αποτελεί σοβαρή καταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
απώλεια

μυϊκής

μάζας

και

λίπους.

Χαρακτηρίζεται

από

την

παρουσία

προφλεγμονωδών κυτταροκινών, οι οποίες προκαλούν λιπόλυση και αυξάνουν τα
κυκλοφορούντα τριγλυκερίδια και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Η καχεξία συνδέεται με
αύξηση των πρωτεϊνών οξείας φάσεως και ελάττωση της αλβουμίνης του ορού. Η
δυσαπορρόφηση στους ηλικιωμένους είναι συνήθως απόρροια της κοιλιοκάκης και της
παγκρεατικής ανεπάρκειας.
Τα κύρια αίτια του αυξημένου μεταβολισμού είναι ο υπερθυρεοειδισμός και το
φαιοχρωμοκύττωμα.
Αφυδάτωση παρατηρείται σε κατακεκλιμένους μη αυτοεξυπηρετούμενους
ηλικιωμένους καθώς και σε τροφίμους οίκων ευγηρίας ή βαρέως πάσχοντες.
Η σαρκοπενία αποτελεί αφενός μειωμένη μυϊκή μάζα, αφετέρου μειωμένη μυϊκή
λειτουργικότητα. Ως σαρκοπενία ορίζεται η μείωση της μυϊκής μάζας στους
ηλικιωμένους κατά δύο σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή των νέων
ατόμων. Από τις μελέτες φαίνεται ότι 5-13% των ατόμων 60-70 ετών και 11-50% στην
δεκαετία των 80 εμφανίζουν σαρκοπενία. Η σαρκοπενία οδηγεί σε αδυναμία και
κατόπιν

σε

αναπηρία.

Κύριο

αίτιο

σαρκοπενίας

είναι

η

έλλειψη

φυσικής

δραστηριότητας.11
Η θεραπεία του υποσιτισμού συνίσταται στην παροχή ποικιλίας διατροφικών
επιλογών και τροφίμων υψηλής θερμιδικής αξίας. Εάν τα παραπάνω δεν αποδώσουν,
τότε συμπληρώματα διατροφής πλούσια σε θερμίδες μεταξύ των γευμάτων πρέπει να
χρησιμοποιηθούν. Η βελτίωση της γεύσης των τροφών, η λήψη των γευμάτων χωρίς
χρονική πίεση και η αφιέρωση χρόνου για τη σίτιση ανήμπορων ηλικιωμένων είναι
τεχνικές που μπορούν να αναστρέψουν τον υποσιτισμό.
∆ύο κυρίως ορεξιογόνα φάρμακα είναι διαθέσιμα: η οξεική μεγεστρόλη και η
ντροναμπινόλη.

Η

οξεική

μεγεστρόλη

είναι

προγεσταγόνο

και

έχει

επίσης

κορτικοστεροειδική και ήπια τεστοστερονική δράση. Βελτιώνει την πρόσληψη τροφής
και προκαλεί αύξηση βάρους. Απορροφάται όταν δίνεται με την τροφή. Κύρια
παρενέργειά της είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. ∆ε συνιστάται σε
κατακεκλιμένους και η χορήγησή της δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες κάθε
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φορά. Είναι περισσότερο αποτελεσματική σε συνδυασμό με ολανζαπίνη. Η
ντροναμπινόλη είναι ένα τετραϋδροκανναβινολικό παράγωγο. Βελτιώνει την όρεξη και
συνεπάγεται αύξηση βάρους. Αποτελεί έξοχο φάρμακο παρηγορητικής παρέμβασης,
δεδομένου ότι ελαττώνει τη ναυτία, ενώ αυξάνει την απόλαυση του φαγητού και της
ζωής γενικότερα.
Η τεστοστερόνη συμβάλλει στην αύξηση του βάρους στους ηλικιωμένους. Η
οσταρίνη (MK 2866), ένας εκλεκτικός ρυθμιστής των ανδρογονικών υποδοχέων,
υπερτερεί της τεστοστερόνης στο ότι δεν έχει ανδρογονική δραστηριότητα σε μη
σκελετικούς μυς. Παρουσιάζει αναβολική δραστηριότητα στα οστά και στους
σκελετικούς μυς. Κατά συνέπεια συμβάλλει στην αύξηση της σωματικής μάζας.
Η σίτιση με ρινογαστρικό σωλήνα μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για
ηλικιωμένους με προβλήματα κατάποσης. 9
8. Ευπάθεια στις λοιμώξεις
Οι ηλικιωμένοι είναι περισσότερο ευπαθείς στις λοιμώξεις λόγω έκπτωσης του
ανοσοποιητικού συστήματος, που οφείλεται σε μειωμένη κυτταρική ανοσία -όπως
φαίνεται από την αύξηση της ανεργίας-, μειωμένο λεμφοκυτταρικό πολλαπλασιασμό
και μειωμένη λειτουργικότητα των Τ- βοηθητικών και Β λεμφοκυττάρων.
Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου και
απώλειας της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Οι τελευταίες απαντώνται συχνά
στους ηλικιωμένους για τους προαναφερθέντες λόγους αλλά και λόγω μείωσης του
αντανακλαστικού του βήχα και της λειτουργικότητας του βλεννοκροσσωτού επιθηλίου
των βρόγχων. Η πνευμονία είναι το κύριο αίτιο θανάτου και κακής ποιότητας ζωής
στους ηλικιωμένους. Τα ποσοστά θνητότητας της διεισδυτικής νόσου φθάνουν στο
40% σε άτομα άνω των 85 και στο 20% σε κείνα άνω των 65. Η καθυστέρηση στη
διάγνωση λόγω μη ειδικών σημείων και συμπτωμάτων στους ηλικιωμένους επιβάλλει
την έγκαιρη προφύλαξη από τη νόσο.
Ένδειξη για εμβολιασμό έναντι του πνευμονιοκόκκου (Pneumo 23) έχουν όλοι
οι υγιείς ηλικιωμένοι άνω των 65, ιδιαίτερα δε όσοι ζουν σε γηριατρικές μονάδες. Η
προφύλαξη ισχύει εφ' όρου ζωής. Επανάληψη του εμβολιασμού απαιτείται σε
ηλικιωμένους με επηρεασμένη ανοσία (διαβητικούς, ασθενείς με χρόνια νεφρική ή
ηπατική ανεπάρκεια) και σε άτομα με συν-νοσηρότητες ή σε εκείνα που έκαναν τον
πρώτο εμβολιασμό σε ηλικία μικρότερη των 65.
Η γρίπη είναι συχνή και ο επιπολασμός της φθάνει στο 5-20% κατ' έτος με
υψηλά ποσοστά θνητότητας στους ηλικιωμένους. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι
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επιβεβλημένος για όλους ανεξαρτήτως τους ηλικιωμένους άνω των 60 ετών που
θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου, είτε ζουν στην κοινότητα είτε σε δομές χρόνιας
φροντίδας, είτε πάσχουν από χρόνια νόσο. Η διάρκεια προστασίας είναι ένα έτος. Τα
ιατρικά πλεονεκτήματα του αντιγριπικού εμβολιασμού περιλαμβάνουν ελάττωση της
επίπτωσης των επιπλοκών της γρίπης -όπως της πνευμονίας-, ελάττωση της
νοσηλείας λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων ή λόγω παρόξυνσης άλλων χρονίων
νοσημάτων. Τα οικονομικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν μείωση του κόστους
αφενός του νοσοκομειακού και αφετέρου του εξωνοσοκομειακού. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα ποσοστά θνητότητας στους ηλικιωμένους της
κοινότητας μετά τον εμβολιασμό μειώθηκαν στο 39-75%, ενώ στους διαμένοντες σε
οίκους ευγηρίας στο 50%.
εκτιμήσει

την

Μία προοπτική μελέτη που έγινε στη Σουηδία για να

αποτελεσματικότητα

του

εμβολιασμού

με

αντιγριπικό

και

αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο έδειξε μείωση της θνητότητας στο 62% και της ανάγκης
για νοσηλεία στο 69% κατά τα έτη 2003-2005 στις ηλικιακές ομάδες 65-74 και άνω των
80.12
9. Γεροντική αδυναμία
Καθορίζεται από την παρουσία 3 από τα ακόλουθα 5 κριτήρια: απώλεια βάρους
χωρίς πρόθεση, υποκειμενικό αίσθημα εξάντλησης, αργό βάδισμα, μυϊκή αδυναμία και
μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και
νοσηλείας σε νοσοκομεία.13

II. ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
1. Θρομβοεμβολική νόσος
Η επίπτωση της θρομβοεμβολικής νόσου αυξάνει με την ηλικία. Σύμφωνα με
μελέτες η ηλικία άνω των 75 αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για
θρομβοεμβολική νόσο και ο επιπολασμός της στην ηλικία αυτή αγγίζει το 18%.
∆υσανάλογα αυξημένη είναι και η θνητότητα της θρομβοεμβολικής νόσου στους
ηλικιωμένους με ποσοστό >16% στα άτομα άνω των 80 ετών σε αντίθεση με ποσοστό
2% πριν τα σαράντα. Επιπλέον η πνευμονική εμβολή αποτελεί εκδήλωση της
θρομβοεμβολικής νόσου σε ποσοστό 70% στην ηλικία άνω των 70, σε αντίθεση με
ποσοστό 55% σε άτομα μικρότερα των 70 ετών.
Η διάγνωση της πνευμονικής εμβολής στους ηλικιωμένους δεν είναι πάντα
εύκολη, δεδομένου ότι τα συμπτώματα και τα σημεία δεν είναι ειδικά και συχνά είναι
“σιωπηλή” νόσος. Μερικές φορές ο αιφνίδιος θάνατος αποτελεί την πρώτη εκδήλωση
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της νόσου. Η παρουσία και άλλων καρδιοπνευμονικών παθήσεων που μιμούνται την
πνευμονική εμβολή αυξάνουν με την ηλικία και καθιστούν τη διαφορική διάγνωση
ιδιαίτερα δυσχερή. Από την άλλη πλευρά κλασσικά σημεία της πνευμονικής εμβολής,
όπως η αιμόπτυση, η ταχυκαρδία, η ανύψωση του ημιδιαφράγματος και η πλευριτική
συλλογή δεν φάνηκαν να εμφανίζουν συσχέτιση με πνευμονική εμβολή σε ασθενείς
άνω των 75.
Οι κλασσικές διαγνωστικές δοκιμασίες της πνευμονικής εμβολής επηρεάζονται
αρνητικά από την ηλικία. Τα αρνητικά d-dimers αποδείχθηκε ότι αποκλείουν την
πνευμονική εμβολή στο 67% των αρρώστων μικρότερων των 40 ετών, ενώ μόνο στο
10% άνω των 80, σύμφωνα με μελέτες. Η διαγνωστική αξία του σπινθηρογραφήματος
των πνευμόνων φάνηκε επίσης μειωμένη στους ηλικιωμένους λόγω συχνών
υποκείμενων πνευμονικών παθήσεων. Τέλος, η χρήση της αξονικής τομογραφίας
υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της αυξημένης συχνότητας της νεφρικής ανεπάρκειας
σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
Η θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου με κλασσική ηπαρίνη, χαμηλού
μοριακού βάρους ηπαρίνη και κουμαρινικά αντιπηκτικά είναι προβληματική στους
ηλικιωμένους λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας. Η ηλικία άνω των 65
αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για μείζον αιμορραγικό επεισόδιο.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυσκολίες της
θρομβοεμβολικής νόσου στους ηλικιωμένους η πιο ασφαλής και αποτελεσματική
παρέμβαση θεωρείται η προφυλακτική αγωγή. Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε
αυξημένο κίνδυνο για θρομβοεμβολή είναι οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο. Η
θρομβοεμβολική νόσος αποτελεί μείζον αίτιο θνητότητας στους νοσηλευόμενους.
Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος θρομβοεμβολής σε πάσχοντες από οξέα
νοσήματα και λιγότερο σε χειρουργικούς ασθενείς. Η νοσηλεία για οξεία νόσο
θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για θρομβοεμβολή και αυτό ισχύει σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό στους ηλικιωμένους άνω των 75. Κατά συνέπεια όλοι οι
ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή για
θρομβοεμβολή (με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντένδειξη) όταν νοσηλεύονται
για οξύ νόσημα όπως οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια,
νεόπλασμα,

οξύ

λοιμώδες

νόσημα,

παρόξυνση

αναπνευστικής

νόσου,

οξύ

ρευματολογικό νόσημα, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, φλεγμονώδη νόσο του
εντέρου. Η προφυλακτική θεραπεία στους ηλικιωμένους είναι η ίδια όπως και στο
γενικό πληθυσμό. Η χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη είναι αποτελεσματική και
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ασφαλής. Επί ύπαρξης νεφρικής ανεπάρκειας θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιείται η
κλασσική ηπαρίνη. Η χρήση της fondaparinux χρειάζεται περισσότερες μελέτες για τη
χρήση της ως προφύλαξη στην καθ' ημέρα πράξη. Επί ύπαρξης αντενδείξεων στις
ηπαρίνες συνιστώνται ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης ή διαλείπουσα
μηχανική συμπίεση των άκρων.14
2. Ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις
Με

την

πάροδο

της

ηλικίας

εμφανίζονται

αλλοιώσεις

στο

ηλεκτροκαρδιογράφημα οι συχνότερες από τις οποίες είναι η υπερτροφία της
αριστεράς κοιλίας, ο αριστερός άξονας, διαταραχές επαναπόλωσης, διαταραχές του
επάρματος Q/QS, ενώ συχνά ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός. Από τις διαταραχές
του

ρυθμού

συχνότερες

στους

ηλικιωμένους

είναι

οι

έκτακτες

συστολές

ακολουθούμενες την κολπική μαρμαρυγή. Οι διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής
εμφανίζονται περισσότερο στους υπέργηρους αιωνόβιους και λιγότερο στους άλλους
ηλικιωμένους. Οι ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις δεν παρουσιάζουν διαφορές
μεταξύ των δύο φύλων και δεν συμβαδίζουν με έκπτωση νοητικών λειτουργιών ή
αναπηρία. Φαίνεται ότι αποτελούν μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας της γήρανσης
και έχουν μικρή κλινική ή προγνωστική σημασία. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η κολπική
μαρμαρυγή, η οποία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα θνησιμότητας και αποτελεί
ένδειξη σοβαρότερης υποκείμενης καρδιολογικής νόσου. Αυτή η διαπίστωση πιθανόν
υποδεικνύει ότι οι ηλικιωμένοι θα ωφεληθούν από αυστηρό κλινικό έλεγχο για κολπική
μαρμαρυγή και βέλτιστη θεραπευτική αγωγή, εφόσον λειτουργικά και νοητικά μπορούν
να συμμορφωθούν.15
3. Καρδιακή ανεπάρκεια
Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια είναι
ηλικιωμένοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 80% των πασχόντων από
καρδιακή ανεπάρκεια είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών. Η καρδιακή ανεπάρκεια στους
ηλικιωμένους συνδέεται με γηριατρικά σύνδρομα.
Η γνωσιακή έκπτωση είναι συχνή στους ηλικιωμένους με καρδιακή ανεπάρκεια.
Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες συνυπάρχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.
Σε σύγκριση με άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις η καρδιακή ανεπάρκεια φαίνεται ότι
ευθύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό για γνωσιακή έκπτωση. ∆ύο κύριοι παθοφυσιολογικοί
μηχανισμοί συνδέουν τις δύο αυτές νοσηρές καταστάσεις: η διαλείπουσα εγκεφαλική
υποάρδευση και τα εγκεφαλικά μικροέμβολα που οφείλονται σε θρόμβους της
αριστεράς κοιλίας. Η γνωσιακή έκπτωση επηρεάζει αρνητικά την έκβαση της
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καρδιακής ανεπάρκειας, γιατί παρεμποδίζει τη συμμόρφωση στη θεραπεία, την
τήρηση της δίαιτας και όλο το ημερήσιο πρόγραμμα των ασθενών αυτών. Πολλές
μελέτες έχουν δείξει ότι η γνωσιακή έκπτωση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα
θνησιμότητας στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Η γεροντική αδυναμία ορίζεται ως αυξημένη τρωτότητα απέναντι σε
στρεσογόνα ερεθίσματα. Κατά την Cardiovascular Health Study η γεροντική αδυναμία
ήταν παρούσα στο 7% των συμμετεχόντων άνω των 65, ενώ ο επιπολασμός της
έφθανε στο 1/4 των ατόμων άνω των 80. Η γεροντική αδυναμία αποτελεί ανεξάρτητο
παράγοντα

κινδύνου

για

δυσμενή

έκβαση

στην

καρδιακή

ανεπάρκεια,

συμπεριλαμβάνοντας τη νοσηλεία σε νοσοκομείο και τη θνησιμότητα. Η αιτιώδης
σχέση μεταξύ γεροντικής αδυναμίας και καρδιακής ανεπάρκειας είναι περίπλοκη και
κάθε μία από τις δύο επιδεινώνει την άλλη. Η μυϊκή αδυναμία που είναι
χαρακτηριστική της γεροντικής αδυναμίας παρεμποδίζει την καθημερινή φροντίδα των
ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια και επιδεινώνει τη δύσπνοιά τους λόγω αδυναμίας
των αναπνευστικών μυών. Από την άλλη πλευρά, η επιδείνωση της καρδιακής
ανεπάρκειας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη δραστηριότητα και χαμηλή πρόσληψη
θρεπτικών συστατικών, γεγονός που προκαλεί καρδιακή καχεξία και πιο βαριά
γεροντική αδυναμία. Οι άρρωστοι με γεροντική αδυναμία είναι πιο επιρρεπείς στην
εμφάνιση ιατρογενούς καρδιακής ανεπάρκειας λόγω εκσεσημασμένης χορήγησης
υγρών.
Η καρδιακή ανεπάρκεια θεωρείται υπεύθυνη για κατάγματα, τα οποία είναι
απόρροια τυχαίων πτώσεων. Περισσότερο από το 1/3 των ασθενών άνω των 65
παρουσιάζουν ένα επεισόδιο πτώσης το χρόνο και περίπου 1 στους 10 καταλήγει σε
σημαντικό τραυματισμό, όπως κάταγμα ισχίου ή υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Στους
ηλικιωμένους οι πτώσεις έχουν συσχετιστεί με μειωμένη κινητικότητα, με ελάττωση της
ικανότητας να επιτελέσουν δραστηριότητες αυτόνομα -όπως να ντυθούν ή να κάνουν
μπάνιο- και με εισαγωγή σε γηριατρικές μονάδες χρόνιας φροντίδας. Η σχέση μεταξύ
καρδιακής ανεπάρκειας και κατάγματος βασίζεται στη σχέση καρδιακής ανεπάρκειας
και οστεοπόρωσης και αποδίδεται στον υπεραλδοστερονισμό και στην κατανάλωση
ασβεστίου. Μετά από τη νοσηλεία για κάταγμα οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
έχουν χειρότερη έκβαση σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Οι
πτώσεις καθιστούν δύσκολη τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, ιδιαίτερα με βαναστολείς, δεδομένου ότι η τελευταίοι μπορεί να προκαλέσουν βραδυκαρδία ή
υπόταση και να οδηγήσουν σε πτώσεις.
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Η ακράτεια ούρων σε μια ολλανδική μελέτη σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια
έφθανε στο 17.5% στις ηλικίες >65 ετών, ενώ στις ηλικίες >85 στο 42.9%. Η χρήση
των διουρητικών στην καρδιακή ανεπάρκεια φαίνεται ότι προκαλεί την ακράτεια των
ούρων. Η καρδιακή ανεπάρκεια επιδεινώνεται λόγω της ακράτειας επειδή οι άρρωστοι
διακόπτουν τη θεραπεία με τα διουρητικά, προκειμένου να βελτιώσουν την ακράτεια. Η
ακράτεια των ούρων έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και οδηγεί στη
δημιουργία ελκών εκ πιέσεως λόγω της παρατεταμένης υγρασίας.
Παρά το γεγονός ότι πολλά γηριατρικά σύνδρομα δεν είναι αναστρέψιμα η
αναγνώριση τόσο της ύπαρξής τους όσο και της σχέσης τους με την καρδιακή
ανεπάρκεια μπορεί να αποβεί σωτήρια. Για παράδειγμα, στους ασθενείς με ακράτεια
ούρων η χορήγηση μίας δόσης διουρητικού ημερησίως μπορεί να βελτιώσει τη
συμμόρφωση στην αγωγή και να μειώσει τη δυσανεξία. Σε ασθενείς με γνωσιακή
έκπτωση θεωρείται προτιμότερη η συνταγογράφηση φαρμάκων με μακρά δράση
χορηγούμενα άπαξ ημερησίως.16
4. Πνευμονία εξ εισροφήσεως
Η επίπτωση της πνευμονίας και η θνητότητά της αυξάνουν με την ηλικία. Η
στοματοφαρυγγική δυσφαγία (λόγω έκπτωσης των φαρυγγικών αντανακλαστικών) και
η επακόλουθη εισρόφηση περιεχομένου του στοματοφάρυγγα στους πνεύμονες
θεωρείται ο σημαντικότερος παθογενετικός μηχανισμός που προκαλεί πνευμονία
στους ηλικιωμένους. Ο επιπολασμός της στοματοφαρυγγικής δυσφαγίας είναι πολύ
υψηλός στους ηλικιωμένους. Προσβάλλει >30% των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, 60-80% των πασχόντων από νευροεκφυλιστικά νοσήματα, ως 13% των
ατόμων άνω των 65 ετών και >51% των ηλικιωμένων σε ιδρύματα. Σημαντικό ρόλο
στην στοματοφαρυγγική δυσφαγία και κατ' επέκταση στην πνευμονία εξ εισροφήσεως
των ηλικιωμένων διαδραματίζει η ψευδοπρομηκική συνδρομή. Ωστόσο η εισρόφηση
δεν επαρκεί από μόνη της για τη δημιουργία πνευμονίας. Μειωμένοι μηχανισμοί
άμυνας του αρρώστου -όπως ανεπαρκές αντανακλαστικό του βήχα-, ελαττωμένη
φαρυγγική κάθαρση, επηρεασμένο ανοσολογικό σύστημα και γεροντική αδυναμία
συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη πνευμονίας εξ εισροφήσεως.
Η κλινική εικόνα της πνευμονίας εξ εισροφήσεως στους ηλικιωμένους δεν είναι
πάντα θορυβώδης με τα συνήθη κλινικά σημεία. Συχνές είναι οι σιωπηλές μορφές που
γίνονται αντιληπτές μόνο από μια πτώση του κορεσμού του οξυγόνου >3% και από
αλλαγή στη χροιά της φωνής.
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Η πρόγνωση της πνευμονίας στους ηλικιωμένους φαίνεται ότι σχετίζεται
περισσότερο με τη λειτουργική τους ικανότητα, τα γηριατρικά σύνδρομα και τη
στοματοφαρυγγική δυσφαγία παρά με την ύπαρξη συν-νοσηρότητας.
Η θεραπεία της πνευμονίας εξ εισροφήσεως πρέπει να αρχίζει άμεσα με
εμπειρική αντιβιοτική κάλυψη για αναερόβια αλλά και αερόβια πολυανθεκτικά βακτήρια
όπως τα gram(-) και ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη. Οι
μικροοργανισμοί αυτοί αποικίζουν συνήθως το στοματοφάρυγγα των ηλικιωμένων
ατόμων, ιδιαίτερα αυτών που διαμένουν σε ιδρύματα.17
5. Νεφρική ανεπάρκεια
Η νεφρική ανεπάρκεια στους ηλικιωμένους οφείλεται συνήθως στο διαβήτη ή
στη νεφραγγειακή νόσο.18 Ο αριθμός των ηλικιωμένων υπό αιμοκάθαρση βαίνει
αυξανόμενος, ωστόσο τα ποσοστά ποικίλουν ανάλογα με τα θεραπευτικά πρότυπα
κάθε χώρας. Έτσι, στο Βέλγιο οι ασθενείς άνω των 75 αποτελούν το 41% των
αιμοκαθαιρόμενων, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 20% και στην Ιαπωνία το 17%.13 Η
αιμοκάθαρση στους ηλικιωμένους αρχίζει σε πρωιμότερο στάδιο σε σχέση με τους
νεότερους ασθενείς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παράγοντες όπως η συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια ή ο υποσιτισμός είναι συχνότεροι στους ηλικιωμένους.18
Οι επιπτώσεις της αιμοκάθαρσης μπορεί να είναι σοβαρές για τους
ηλικιωμένους, δεδομένου ότι η αιμοκάθαρση επηρεάζει την ποιότητα ζωής, τη
λειτουργική κατάσταση και το προσδόκιμο επιβίωσης σε μεγαλύτερο βαθμό σε
σύγκριση με τους νεότερους. Οι αιμοκαθαιρόμενοι ηλικιωμένοι φέρουν υψηλό φορτίο
πολλών γηριατρικών συνδρόμων: παρουσιάζουν περισσότερες τυχαίες πτώσεις από
τις αναμενόμενες, έχουν μειωμένη λειτουργική ανεξαρτησία, σημαντική γεροντική
αδυναμία και μεγάλη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.
Η εγκεφαλική λειτουργία επηρεάζεται άμεσα από τη χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, έτσι ώστε καθώς η νεφρική νόσος προχωρά η εγκεφαλική λειτουργία
επιδεινώνεται. Η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών αποδίδεται πιθανότατα σε
υποκλινική αγγειακή βλάβη, όπως σιωπηλά έμφρακτα και λευκοεγκεφαλοπάθεια που
απεικονίζονται στη μαγνητική τομογραφία. Η αιμοδυναμική αστάθεια και η ανταλλαγή
των υγρών κατά την αιμοκάθαρση φαίνεται ότι συμβάλλουν επίσης στη γνωσιακή
έκπτωση. Η διατήρηση υψηλότερων επιπέδων αιμοσφαιρίνης με τη χρήση της
ερυθροποιητίνης και η καθιέρωση της νυκτερινής αιμοκάθαρσης (μέσω μείωσης του
δείκτη άπνοια/υπόπνοιας του ύπνου και μείωσης της υποξαιμίας)19 μπορούν να
βελτιώσουν ως ένα βαθμό την εγκεφαλική λειτουργία.
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Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τη βέλτιστη θεραπευτική επιλογή στους
ηλικιωμένους με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Ως πλεονέκτημα της
αιμοκάθαρσης θεωρείται η αύξηση της επιβίωσης. Ωστόσο, στα άτομα άνω των 65
ετών η πρόγνωση των αιμοκαθαιρόμενων είναι παρόμοια με εκείνη των ασθενών με
καρκίνο! Η ηλικία, η λειτουργική κατάσταση, η κινητικότητα και η συν-νοσηρότητα
αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες επιβίωσης. Ο τελικός στόχος του γιατρού είναι
να διακρίνει ποιος είναι καλός υποψήφιος για αιμοκάθαρση και ποιος όχι μετά από
εκτίμηση του αρρώστου και εκτενή συζήτηση με τον ίδιο και το περιβάλλον του.
Η πρόκριση της συντηρητικής θεραπείας έναντι της αιμοκάθαρσης κερδίζει
συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα ζωής
των ασθενών. Αυτή περιλαμβάνει επιθετική θεραπεία των μη σχετιζόμενων με τη
νεφρική νόσο συμπτωμάτων, όπως του πόνου και της κατάθλιψης, έλεγχο των
ηλεκτρολυτών και του ισοζυγίου των υγρών, πρόληψη της αναιμίας με τη χρήση
ερυθροποιητίνης, ρύθμιση του φωσφορικού ασβεστίου για την πρόληψη του
κνησμού.18 Η φαρμακευτική αγωγή που δε θεωρείται ότι παρέχει άμεσο αποτέλεσμα,
όπως οι στατίνες, τα αντιυπερτασικά και τα αντιθρομβωτικά διακόπτονται όταν είναι
εφικτό με στόχο τη βελτίωση της γεύσης των αρρώστων και της ικανότητας να
τραφούν και κατ' επέκταση της ποιότητας ζωής.13 Ιδιαίτερη θέση στη συντηρητική
θεραπεία καταλαμβάνει η παρηγορητική φροντίδα του αρρώστου που διανύει την
τελική φάση της ζωής καθώς και του περιβάλλοντός του.18
6. Αναιμία
Ως αναιμία ορίζεται η πτώση της τιμής της αιμοσφαιρίνης κάτω από 12g/dl στις
γυναίκες και κάτω από 13g/dl στους άνδρες. Είναι συχνή σε άτομα άνω των 65 και
παρατηρείται στο 10% αυτών που ζουν στην κοινότητα και σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 50% αυτών που ζουν σε ιδρύματα. Η διαδικασία της γήρανσης καθ' εαυτή δε
θεωρείται ότι προκαλεί αναιμία. ∆ιάφοροι παράγοντες έχουν συσχετιστεί με την
αναιμία των ηλικιωμένων: η ανεπάρκεια σιδήρου, παρεμπίπτουσες λοιμώξεις, νεφρική
ανεπάρκεια που απαντάται συχνότερα στους ηλικιωμένους, ενδοκρινική ανεπάρκεια,
υποσιτισμός και μυελοδυσπλασία. Περίπου στο ένα τρίτο ως και στο ήμισυ των
περιπτώσεων με αναιμία στους ηλικιωμένους δεν ανευρίσκεται προφανές αίτιο. Η
αναιμία είναι πιο συχνή στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες μετά την ηλικία των 70.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μείωση της τεστοστερόνης στους άνδρες.20
Αναιμία συνεπεία έλλειψης της βιταμίνης Β12 είναι συχνή στους ηλικιωμένους,
αν και συχνά υποδιαγιγνώσκεται λόγω αμβληχρής συμπτωματολογίας. Η διάγνωση
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της έλλειψης της βιταμίνης Β12 τίθεται με τιμή Β12 ορού <150pmol/L σε δύο
διαφορετικές μετρήσεις ή με τιμή Β12 <150pmol/L και ομοκυστεϊνη ορού >13μmol/L ή
με τιμή μεθυλμαλονικού >0.4μmol/L (επί απουσίας νεφρικής ανεπάρκειας και έλλειψης
φυλλικού και Β6).
Τα αίτια της έλλειψης της Β12 στους ηλικιωμένους είναι ποικίλα. Η γαστρική
ατροφία προκαλεί αδυναμία απορρόφησης της συζευγμένης με την τροφή B12.
Περισσότερα από 40% των ατόμων άνω των 80 έχουν γαστρική ατροφία που μπορεί
να οφείλεται ή όχι σε λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Μακροχρόνια χρήση
αντιβιοτικών, διγουανιδίων, ανταγωνιστών των Η2 υποδοχέων και αναστολέων της
αντλίας πρωτονίων, χρόνιος αλκοολισμός, προηγηθείσα χειρουργική αντιμετώπιση
παχυσαρκίας,

παγκρεατική

ανεπάρκεια

και

σύνδρομο

Sjogren

μπορεί

να

προκαλέσουν αδυναμία απορρόφησης της Β12 της τροφής. Η ανθεκτική αναιμία ή
νόσος του Biermer αποτελεί το 20-50% της έλλειψης Β12 στους ηλικιωμένους. Είναι
αυτοάνοση νόσος και χαρακτηρίζεται από καταστροφή του γαστρικού βλεννογόνου,
ενώ υπάρχει ελάττωση ή πλήρης απουσία του ενδογενούς παράγοντα. Η διάγνωση
τίθεται με το Schilling test και με την παρουσία αντισωμάτων έναντι του ενδογενούς
παράγοντα και αντιτοιχωματικών στον ορό. Σπάνια η έλλειψη Β12 μπορεί να οφείλεται
σε ανεπαρκή πρόσληψη με την τροφή.
Οι κλινικές εκδηλώσεις της έλλειψης Β12 στους ηλικιωμένους δε διαφέρουν από
αυτές

των

νεότερων

ατόμων.

Προεξάρχουν

βέβαια

οι

αιματολογικές

και

νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί και να προηγούνται της αναιμίας επί
μακρόν. Έλλειψη της βιταμίνης Β12 έχει παρατηρηθεί σε ηλικιωμένους με άνοια,
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσο Πάρκινσον και κατάθλιψη. Ωστόσο η θεραπεία
με Β12 δε φάνηκε να βελτιώνει τις νοητικές λειτουργίες των ασθενών αυτών. 21
Οι συνέπειες της αναιμίας στους ηλικιωμένους περιλαμβάνουν κίνδυνο
πτώσεων, αδυναμία, κατάθλιψη, ακινητοποίηση και κακή ποιότητα ζωής. Μελέτες
έχουν δείξει αυξημένη θνησιμότητα σε ηλικιωμένους με έστω και ήπια αναιμία. 20

7. Αλλεργικά νοσήματα -Κνησμός
Ο επιπολασμός των νοσημάτων αυτών υπολογίζεται στο 5-10%. Είτε πρόκειται
για νοσήματα που παρουσιάστηκαν νωρίτερα στη ζωή και συνεχίζουν να υπάρχουν
είτε για πρωτοεμφανιζόμενα στην προχωρημένη ηλικία. Στους ηλικιωμένους
παρατηρείται γήρανση του ανοσολογικού συστήματος. Οι κλινικές εκδηλώσεις του
φαινομένου αυτού περιλαμβάνουν αυξημένη ευπάθεια στις λοιμώξεις, κακοήθειες,
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αυτοάνοσα νοσήματα, μειωμένη απάντηση στους εμβολιασμούς και αργή επούλωση
των τραυμάτων.
Κάποια μόρια όπως ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη D και ο σίδηρος φαίνεται να
έχουν θέση στη διατήρηση της ανοσολογικής απάντησης.
Στα άτομα άνω των 65 η αλλεργική ρινίτιδα υπάρχει σε ποσοστό 5.4-10.7% και
το άσθμα σε ποσοστό 6-10%. Οι δερματικές αλλεργικές αντιδράσεις δεν είναι
ασυνήθεις στους ηλικιωμένους. Εκδηλώνονται είτε ως δερματίτιδα εξ επαφής, είτε ως
ατοπική δερματίτιδα είτε τέλος ως ουρτικάρια (συνήθως χρόνια) με ή χωρίς
αγγειοοίδημα. Τα ουρτικάρια οφείλονται σε κληρονομική έλλειψη του αναστολέα του
C1 -η οποία σπάνια πρωτοεκδηλώνεται στην μεγάλη ηλικία- ή σε νεοπλάσματα του
λεμφικού ιστού και σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ο επιπολασμός του αγγειοοιδήματος ως
αντίδραση στον αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης είναι
υψηλός (0.1-2.2%) και πρέπει να τον υποπτευόμαστε σε άτομα που λαμβάνουν αυτά
τα φάρμακα. Οι τροφικές αλλεργίες είναι λιγότερες σε άτομα άνω των 65 με
επιπολασμό 5% έναντι 26% σε άτομα 40-65 ετών και 69% σε άτομα 16-39 ετών.
Σημαντικό πρόβλημα για τους ηλικιωμένους αποτελεί η αλλεργία στα φάρμακα,
ενώ συνδέεται με μεγάλη θνητότητα και θνησιμότητα καθώς και υψηλό οικονομικό
κόστος. Η φαρμακευτική αλλεργία ευθύνεται για περισσότερο από το 10%

των

εισαγωγών στο νοσοκομείο στους ηλικιωμένους, ενώ η υπερδοσολογία φαρμάκων
συχνά απασχολεί τις δομές υγείας. Η πολυφαρμακία αποτελεί πρόβλημα στη
διαγνωστική προσπέλαση της φαρμακευτικής αλλεργίας, γιατί καθιστά δύσκολη την
ανεύρεση του υπεύθυνου φαρμάκου, αυξάνει την πιθανότητα των φαρμακευτικών
αλληλεπιδράσεων αλλά και των αλλεργιών.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των αλλεργιών στους ηλικιωμένους με πρώτης
γενιάς ανταγωνιστές των Η1 υποδοχέων χρειάζεται προσοχή, γιατί τα φάρμακα αυτά
περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση,
σπασμούς, υπνηλία και μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Η χορήγηση κορτιζόνης
μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες στους ηλικιωμένους
ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται επί μακρόν, όπως απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις, μερική
απώλεια

μνήμης,

οστεοπόρωση.

σακχαρώδη

διαβήτη,

πεπτικό

έλκος,

καταρράκτη

και

22

Ο κνησμός αποτελεί μία κοινή πάθηση για τα άτομα άνω των 65 και συνδέεται
συχνά με την ξηροδερμία. Ο συστηματικός κνησμός προέρχεται από νοσήματα που
δεν έχουν σχέση με το δέρμα, όπως του ήπατος, των νεφρών ή του αίματος. Ο
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ψυχογενής κνησμός συνοδεύει διάφορες ψυχιατρικές καταστάσεις. Συστηματικά και
τοπικά φάρμακα μπορούν επίσης να προκαλέσουν κνησμό. Ωστόσο ένα μεγάλο
ποσοστό των περιπτώσεων κνησμού είναι ιδιοπαθείς.22 Ο ιδιοπαθής κνησμός στους
ηλικιωμένους είναι συχνά βασανιστικός και τους εμποδίζει ενίοτε να κοιμηθούν τη
νύχτα. Η θεραπεία του κνησμού συνίσταται αρχικά στην αντιμετώπιση του αιτίου, όταν
αυτό είναι γνωστό. Ανακουφιστικά μέτρα (τα οποία είναι και η μόνη θεραπεία στον
ιδιοπαθή κνησμό) αποτελεί η καλή ενυδάτωση του δέρματος και η τοπική χρήση
μαλακτικών παραγόντων.23
8. Αρτηριακή υπέρταση
Η υπέρταση αποτελεί πολύ συχνή νόσο στο γενικό πληθυσμό άνω των 65 ετών
με επιπολασμό 50-75%. Για τις γυναίκες άνω των 75 ο επιπολασμός ξεπερνάει το
75%.

Σύμφωνα

με

την

καρδιολογική

μελέτη

Framingham

σε

διάστημα

παρακολούθησης 20-25 ετών 85% των ανδρών και γυναικών με φυσιολογική
αρτηριακή πίεση στην ηλικία των 55 θα αναπτύξουν αρτηριακή υπέρταση όταν
φθάσουν τον προσδοκόμενο μέσο όρο ζωής. Η συστολική αρτηριακή υπέρταση με
αυξημένο όγκο παλμού αποτελεί τον πιο συχνά απαντώμενο τύπο υπέρτασης στους
ηλικιωμένους και συσχετίζεται με μειωμένη ευενδοτότητα του αρτηριακού τοιχώματος.
Λόγω μεγαλύτερης μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης στους ηλικιωμένους
η υπέρταση δεν πρέπει ποτέ να διαγιγνώσκεται με μία μόνο μέτρηση. Τα αίτια
δευτεροπαθούς υπέρτασης δε διαφέρουν από εκείνα των νέων ατόμων. Οι
ηλικιωμένοι με μεμονωμένη δευτεροπαθή υπέρταση χρήζουν ιδιαίτερης αξιολόγησης,
γιατί υποκρύπτεται πιθανό νεφραγγειακό αίτιο. Λόγω της πολυφαρμακίας των
ηλικιωμένων είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο γιατρός όλα τα λαμβανόμενα φάρμακα
όταν διερευνά έναν υπερτασικό ασθενή, γιατί κάποια από αυτά (όπως τα
κορτικοστεροειδή και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, συμπεριλαμβανομένων και
των αναστολέων της Cox-2) αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Άλλο αίτιο υπέρτασης
που πρέπει να αναζητά κανείς στους ηλικιωμένους είναι η αποφρακτική υπνική
άπνοια, ο επιπολασμός της οποίας είναι αυξημένος σε αυτή την ομάδα ασθενών.
Τέλος, φαίνεται ότι η επίπτωση του φαιοχρωμοκυττώματος αυξάνει με την πάροδο της
ηλικίας.24
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης
(ESH) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC) του 2013 η ρύθμιση της
αρτηριακής πίεσης και ιδιαίτερα της συστολικής σε επίπεδα κάτω από 160 mmHg έχει
ισχυρή ένδειξη (1Α).

Σύμφωνα με τη μελέτη της υπέρτασης στους υπέργηρους
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(HYVET) η μείωση της συστολικής πίεσης

<160 mmHg είχε ως αποτέλεσμα

σημαντική ελάττωση στα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα και στους θανάτους
ανεξαρτήτως αιτίου.
Σε ηλικιωμένους μικρότερους των 80 ετών που είναι σε καλή γενική κατάσταση
η συστολική πίεση στόχος είναι <140 mmHg εφόσον η αντιυπερτασική θεραπεία είναι
καλά ανεκτή. Σε ηλικιωμένους μεγαλύτερους των 80 ετών η συστολική πίεση στόχος
είναι 150-140 mmHg, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε καλή φυσική και νοητική
κατάσταση. Στους ηλικιωμένους με γεροντική αδυναμία οι αποφάσεις σχετικά με τη
ρύθμιση της υπέρτασης συνιστάται να επαφίενται στο θεράποντα γιατρό, ο οποίος θα
σταθμίσει τις επιπτώσεις της θεραπείας στην κλινική κατάσταση του αρρώστου. Η
συνέχιση καλά ανεκτής αντιυπερτασικής αγωγής θα πρέπει να επανεξεταστεί όταν ο
ασθενής φθάσει στην ηλικία των 80 ετών. Όλες οι ομάδες των αντιυπερτασικών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους ηλικιωμένους, όμως τα διουρητικά και οι
ανταγωνιστές ασβεστίου προτιμώνται στη συστολική υπέρταση. ∆εν έχει φανεί μέχρι
σήμερα στις μελέτες ότι οι διαφορετικές ομάδες των αντιυπερτασικών έχουν άλλου
είδους δράση στους ηλικιωμένους σε σχέση με τους νέους ασθενείς.25
9. Σακχαρώδης διαβήτης
Η ανοχή στη γλυκόζη προοδευτικά μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας. Σ'
αυτό συμβάλλουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη γήρανση:
αύξηση

του

λιπώδους

ιστού,

μειωμένη

φυσική

δραστηριότητα,

φάρμακα,

συνυπάρχοντα νοσήματα και ελαττωματική έκκριση ινσουλίνης. Η τελευταία σχετίζεται
με αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη και πιθανή μειωμένη κάθαρση της ινσουλίνης
λόγω προχωρημένης ηλικίας. Επιπλέον, η ευαισθησία των β–κυττάρων στις ινκρετίνες
μειώνεται. Περισσότεροι από το 40% των Αμερικανών άνω των 65 πληρούν
διαγνωστικά κριτήρια για διαβήτη τύπου 2 και μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη.
Μεμονωμένη μετά φόρτιση υπεργλυκαιμία, που ορίζεται ως η παρουσία επιπέδων
γλυκόζης >200mg/dl 2 ώρες μετά από φόρτιση με γλυκόζη από του στόματος, αλλά με
επίπεδα γλυκόζης νηστείας <126mg/dl είναι συχνή στα άτομα άνω των 60 ετών.
Οι

ηλικιωμένοι

που

πληρούν

τα

διαγνωστικά

κριτήρια

του

διαβήτη,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μετά φόρτιση υπεργλυκαιμία έχουν αυξημένο
κίνδυνο θανατηφόρου καρδιαγγειακής νόσου και θανάτου ανεξαρτήτως αιτίου.26 Στους
διαβητικούς προχωρημένης ηλικίας ο κίνδυνος αναπηρίας που επηρεάζει την
κινητικότητα και την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων είναι αυξημένος δύο
φορές έναντι των μη διαβητικών της ίδιας ηλικίας. Στην Αμερική περίπου το 25% των
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ηλικιωμένων με διαβήτη δεν μπορούν να περπατήσουν απόσταση ίση με 1/4 από ένα
μίλι, ούτε να ανέβουν 10 σκαλοπάτια, ή να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, ενώ το
50% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκτέλεση των προναφερθεισών δραστηριοτήτων.
Οι ηλικιωμένοι διαβητικοί παρουσιάζουν μειωμένη μυϊκή ισχύ, αλλαγή της σωματικής
σύστασης και προοδευτική απώλεια της λειτουργικότητας των κάτω άκρων, τα οποία
οδηγούν σε μειωμένη κινητικότητα ή και ακινητοποίηση. Ο διαβήτης στους
γηριατρικούς ασθενείς συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων. Οι
παράγοντες που προδιαθέτουν σε κατάγματα και σχετίζονται με το σακχαρώδη
διαβήτη είναι η τροποποιημένη σωματική σύσταση, η αμφιβληστροειδοπάθεια, η
περιφερική και αυτόνομη νευροπάθεια, τα υπογλυκαιμικά επεισόδια και τέλος η λήψη
αντιδιαβητικών δισκίων και ιδιαίτερα θειαζολιδινδιονών. Προοδευτική έκπτωση των
γνωσιακών λειτουργιών και άνοια παρατηρούνται συχνά στους ηλικιωμένους
διαβητικούς. Οι παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας στο διαβήτη
είναι η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, η χρονική διάρκεια του διαβήτη, ο γλυκαιμικός
έλεγχος, η χρήση φαρμάκων και γενετικοί παράγοντες. Η έκπτωση των γνωσιακών
λειτουργιών έχει αρνητική επίδραση στην αυτοδιαχείριση του διαβήτη. Οι ηλικιωμένοι
διαβητικοί με νοητική έκπτωση βρίσκονται σε τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
σοβαρής υπογλυκαιμίας που θα απασχολήσει τις ιατρικές υπηρεσίες. Η κατάθλιψη
είναι συχνή σε υπερήλικες με διαβήτη. Περίπου το 30% αυτών έχει καταθλιπτική
συμπτωματολογία και 10% έχει μείζονα κατάθλιψη. Η συνύπαρξη διαβήτη και μείζονος
κατάθλιψης συσχετίζεται με αυξημένη χρήση ιατρικών υπηρεσιών, αυξημένο
υγειονομικό κόστος και δυσμενή έκβαση του διαβήτη.27
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για το διαβήτη του 2014 της
Αμερικανικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας (ADA) οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε καλή
λειτουργική και νοητική κατάσταση και έχουν σημαντικό προσδόκιμο ζωής οι
θεραπευτικοί στόχοι του διαβήτη είναι όμοιοι με των νέων ατόμων. Οι γλυκαιμικοί
στόχοι

για

κάποιους

ηλικιωμένους

μπορούν

να

γίνουν

λιγότερο

αυστηροί

εξατομικευμένα. Ασθενείς με προχωρημένες διαβητικές επιπλοκές, απειλητικές για τη
ζωή παθήσεις, σημαντική λειτουργική ή νοητική έκπτωση τίθενται σε θεραπεία με πιο
χαμηλούς στόχους. Αυτοί οι ασθενείς δεν θα ωφεληθούν από την αυστηρή ρύθμιση
του διαβήτη με στόχο γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη <7, ενώ μπορεί να υποστούν
σημαντικές βλάβες από την υπεργλυκαιμία, όπως αφυδάτωση, πτωχή επούλωση
τραυμάτων, και υπεργλυκαιμικό υπερωσμωτικό κώμα. Οι άλλοι καρδιαγγειακοί
κίνδυνοι πρέπει επίσης να θεραπεύονται στους ηλικιωμένους. Η θεραπεία της
υπέρτασης είναι απαραίτητη, ενώ η θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας και η χορήγηση
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ασπιρίνης θα ωφελήσει αυτούς που έχουν κάποιο προσδόκιμο ζωής (τουλάχιστον 5
χρόνια). Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τις επιπλοκές του διαβήτη πρέπει να
εξατομικεύεται, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε αυτές που προκαλούν
αναπηρία, όπως απώλεια όρασης και δυσχέρεια βάδισης.
Μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στη συνταγογράφηση φαρμάκων για το
διαβήτη στους ηλικιωμένους. Το κόστος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν,
δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν συνήθως πολλά φάρμακα. Η μετφορμίνη
συχνά αντενδείκνυται λόγω νεφρικής ή σημαντικής καρδιακής ανεπάρκειας. Οι
θειαζολιδινδιόνες (που χρησιμοποιούνται ελάχιστα στους ηλικιωμένους) πρέπει να
δίδονται με ιδιαίτερη περίσκεψη σε αρρώστους που είτε πάσχουν είτε βρίσκονται σε
κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ έχουν συσχετιστεί επίσης με κατάγματα. Οι
σουλφονυλουρίες και τα φάρμακα που επάγουν την έκκριση της ινσουλίνης καθώς και
η ινσουλίνη προκαλούν υπογλυκαιμία. Η χρήση της ινσουλίνης προϋποθέτει ότι οι
ασθενείς ή οι άνθρωποι που τους φροντίζουν έχουν ικανότητα όρασης, δυνατότητα
κίνησης και νοητική ικανότητα. Οι αναστολείς DPP-4 έχουν λίγες ανεπιθύμητες
ενέργειες, αλλά το κόστος τους μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για κάποιους ασθενείς. Τα
ίδια ισχύουν και για τους αγωνιστές GLP-1.28
10. Υπερλιπιδαιμία
Η υπερλιπιδαιμία -όπως και οι άλλοι παράγοντες κινδύνου- φαίνεται ότι έχουν
μειούμενη ισχύ στην πρόκληση καρδιαγγειακών νοσημάτων με την πάροδο της
ηλικίας.29
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2013 του Αμερικανικού Κολεγίου
Καρδιολογίας (ACC) και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) συστήνεται
η συνέχιση των στατινών και μετά την ηλικία των 75 σε άτομα που ήδη βρίσκονται υπό
αγωγή και την ανέχονται καλώς. Η έναρξη των στατινών ωστόσο στην ηλικία των 75
και άνω αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη όσον αφορά τόσο την πρωτογενή όσο και τη
δευτερογενή πρόληψη. Ελάχιστα δεδομένα υποδεικνύουν ότι υπάρχει μείωση της
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων όταν γίνεται πρωτογενής πρόληψη με στατίνες
σε άτομα άνω των 75 που δεν έχουν κλινικά εμφανή καρδιαγγειακή νόσο. Κατά
συνέπεια, η έναρξη στατινών σε αυτούς τους ασθενείς απαιτεί συνεκτίμηση και άλλων
παραγόντων, όπως η αύξηση της συν-νοσηρότητας, η ασφάλεια, οι θεραπευτικές
προτεραιότητες και η επιθυμία του αρρώστου να λάβει ή όχι το φάρμακο, αφού
προηγουμένως έχει ενημερωθεί για τα οφέλη και τις ζημίες της θεραπείας. Η
δευτερογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων με εντατική θεραπεία με
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στατίνες σε άτομα άνω των 75 δεν τυγχάνει γενικότερης αποδοχής, αν και οι μελέτες
είναι λιγοστές. Περισσότερες μελέτες τάσσονται υπέρ της μέτριας έντασης θεραπείας
με στατίνες για δευτερογενή πρόληψη σ' αυτή την ηλικιακή ομάδα.30

III. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
1.

Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες
Περίπου 10% των ατόμων άνω των 65 εισάγονται στο νοσοκομείο κατ' έτος και

οι νοσηλείες των αρρώστων αυτών ευθύνονται για τις μισές ημέρες του συνόλου των
ημερών νοσηλείας σε νοσοκομείο. Οι πολλαπλές επανεισαγωγές των ηλικιωμένων
αποτελούν μείζον πρόβλημα για τις δομές υγείας.
Η ύπαρξη γηριατρικών συνδρόμων/καταστάσεων και χρονίων νοσημάτων
ευθύνεται τις περισσότερες φορές για την ταχεία επιδείνωση μετά την έξοδο από το
νοσοκομείο και την αυξημένη θνησιμότητα. Σύμφωνα με μια προοπτική πολυκεντρική
μελέτη σειρών το 1/3 των νοσηλευθέντων ηλικιωμένων ασθενών πέθανε μέσα σε ένα
χρόνο. Αλλά και το 1/3 αυτών που επιβίωσαν παρουσίασε περαιτέρω λειτουργική
έκπτωση. Η έγκαιρη αναζήτηση και αναγνώριση των γηριατρικών συνδρόμων
/καταστάσεων και χρονίων νοσημάτων ήδη από την εισαγωγή του ηλικιωμένου
ασθενούς και η αναφορά τους στο ενημερωτικό σημείωμα εξόδου συνεπάγεται
καλύτερη έκβαση της γενικότερης κατάστασης της υγείας του και συνέχιση της
παρακολούθησης και θεραπείας του κατ' οίκον, επομένως και μείωση των
επανεισαγωγών.3
Συχνά οι ηλικιωμένοι παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο ενώ ακόμη
βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης από τη νόσο και δεν έχουν ανακτήσει τη
λειτουργικότητά τους. Προϋπάρχοντα χρόνια νοσήματα σε συνδυασμό με την
πρόσφατη οξεία νόσο μπορεί να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργική
έκπτωση μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Η χρονική στιγμή της εξόδου από το
Νοσοκομείο αποτελεί το κλειδί για τη μετάβαση στην κατ' οίκον ιατρική φροντίδα, η
ποιότητα της οποίας μπορεί να αποτρέψει την επανεισαγωγή στο νοσοκομείο,
τουλάχιστον στις μισές των περιπτώσεων. Η ύπαρξη προγραμμάτων υποστήριξης
μετά την έξοδο των ηλικιωμένων από το νοσοκομείο μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή
μετάβαση

στο

σπίτι

χωρίς

επιπλοκές.

Αυτά

τα

προγράμματα

πρέπει

να

περιλαμβάνουν διαχείριση των χρονίων παθήσεων και των γηριατρικών συνδρόμων /
καταστάσεων, διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων και κατ' οίκον επισκέψεων. Η ύπαρξη
συνέχειας της ιατρικής φροντίδας μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη έκβαση των
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χρονίων νοσημάτων και αποθεραπεία του οξέος συμβάματος. Αντίθετα, ηλικιωμένοι
ασθενείς χωρίς κατ' οίκον παρακολούθηση έχουν 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
επανεισαγωγής σε νοσοκομείο.
η

προσαρμογή

του

Σημαντικές δράσεις των προγραμμάτων αυτών είναι

ασθενούς

στις

νέες

θεραπευτικές

οδηγίες,

η

στενή

παρακολούθησή του και η επικοινωνία μαζί του σε περίπτωση αλλαγής της
κατάστασής του, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατάλληλα και έγκαιρα. Η ομάδα
υποστήριξης κατ' οίκον πρέπει να περιλαμβάνει ένα γιατρό και μία νοσηλεύτρια.31
2. Πτωχή ποιότητα ζωής
Η πτωχή ποιότητα ζωής έχει διπλή σημασία: είναι καθ' εαυτή μια αρνητική
έκβαση της υγείας και μπορεί επίσης να προδικάσει την αρνητική αυτή έκβαση. Η μη
ικανοποίηση από τη ζωή αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα θνησιμότητας. Το
υποκειμενικό αίσθημα ικανοποίησης αντίθετα μπορεί να δράσει ως ρυθμιστής,
μετριάζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα των αντίξοων συγκυριών και διευκολύνοντας
την προσαρμογή στη διαδικασία της γήρανσης.32

IV. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ
Η θεραπευτική προσέγγιση των ηλικιωμένων δεν είναι πάντα εύκολη. Οι
αποφάσεις

γίνονται

δυσκολότερες

για

το

λειτουργό

της

ιατρικής

όταν

η

εντατικοποιημένη θεραπεία έχει ως τίμημα μια πτωχή ποιότητα ζωής. Μια μακρά
παραμονή στον απρόσωπο θάλαμο ενός νοσοκομείου συνεπάγεται απώλεια του
οικείου περιβάλλοντος του σπιτιού και στέρηση της παρουσίας αγαπημένων
προσώπων. Ένας “γολγοθάς”

διαγνωστικών εξετάσεων δεν οδηγεί συχνά στην

επίλυση του προβλήματος του αρρώστου -αφού η εντατικοποιημένη θεραπεία θα
αποβεί μοιραία για τον ασθενή της τρίτης ηλικίας- ενώ εξαντλεί

και τα τελευταία

αποθέματα σωματικής και ψυχικής δύναμης του ηλικιωμένου ασθενούς. Μια ατελείωτη
σειρά “παρηγορητικών” επεμβατικών πράξεων -τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα,
ουροκαθετήρα, σωλήνα αερίων και άλλων πολλών-

αποτελούν πλήγματα στην

αξιοπρέπεια του δυστυχή ηλικιωμένου.
Και εδώ προβάλλει καίριο το θέμα της συναίνεσης του ίδιου του ασθενούς.
Μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει για τον εαυτό του, ή δεν έχει τη δυνατότητα αυτή λόγω
της έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών; Αν δε μπορεί ο ίδιος τότε ποιος είναι
υπεύθυνος για την απόφαση αυτή; Αν οι πλησιέστεροι συγγενείς διαφωνούν μεταξύ
τους; Αν έχουν ίδιον όφελος που καθοδηγεί τη λήψη της απόφασης; Οι παραπάνω
ερωτήσεις είναι ένα μικρό δείγμα του προβληματισμού στον οποίο πρέπει να μπει ο
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θεράπων του ηλικιωμένου ασθενούς, προκειμένου να καθορίσει το πλάνο της
διαγνωστικής και θεραπευτικής προσπέλασης του ασθενούς του.
Η παράταση της ζωής των ηλικιωμένων ανεξαρτήτως τιμήματος με κάθε δυνατό
μέσο της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης έχει ένθερμους υποστηρικτές αλλά και
πολέμιους. Το θέμα έχει απασχολήσει τους ανθρώπους κάθε εποχής. Σε ένα ποίημα
του Μίμνερμου, ελεγειακού ποιητή του 7ου αιώνα π.Χ. διαβάζουμε: “Λίγον καιρό πολύ
λίγον της νιότης χαιρόμαστε τ' άνθη δίχως θεϊκών συμφορών να 'χουμε πείρα ούτε δα
τι είναι καλό. Σκοτεινές πλάι μας έπειτα στέκονται μοίρες. Των θλιβερών γηρατειών η
κυβερνήτρα είν' η μια και του θανάτου είν' η άλλη. Ο καρπός λίγο μένει της νιότης, όσο
μονάχα στη γη του ήλιου σκορπιέται το φως. Όταν της πλέριας ακμής την κορφή
ξεπεράσει κανένας, απ' τη ζωή πιο καλός τότ' είν' ο θάνατος πια. Πίκρες πολλές την
καρδιά φαρμακώνουνε. Ο ένας το βιος του βλέπει να ρέβει κι αυτόν τον σφίγγει
φτώχεια βαριά. Άλλος δεν έχει παιδιά και μ' αυτό τον καημό πάνω απ' όλους στον
άλλο κόσμο περνά, κάτω απ' τη μαύρη τη γη. Λιώνει η αρρώστια αλλουνού την καρδιά
και δεν είναι στον κόσμο ένας που ο ∆ίας τα δεινά να μην του δίνει σωρό”.33 Αντίθετα,
στην “Άλκηστη”, τραγωδία του Ευριπίδη του 5ου π.Χ. αιώνα η ομώνυμη ηρωίδα
διακηρύσσει ότι δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο από τη ζωή.34-35 Στην ίδια τραγωδία
διατυπώνεται: “Στα ψέματα λοιπόν οι γέροι εύχονται να πεθάνουν κατηγορώντας τα
γεράματα και τα πολλά τα χρόνια. Μόλις όμως τους πλησιάσει ο θάνατος τότε κανένας
δε θέλει να πεθάνει και τα γεράματα δεν είναι πια βαριά”.36-37
Ο γιατρός οφείλει με περίσκεψη και αφού συνεκτιμήσει όλες τις παραμέτρους
να λάβει για τον κάθε ηλικιωμένο ασθενή του εξατομικευμένα την απόφαση της
διαγνωστικής και θεραπευτικής προσπέλασης. Καλείται να ασκήσει για μια ακόμη
φορά το δύσκολο έργο της ιατρικής τέχνης με γνώμονα το Ιπποκρατικό “ωφελέειν ή μη
βλάπτειν”.38

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
3. Hippocrates. Aphorisms III, Loeb Classical Library, vol IV, p:132-135, London,
1992.
4. Takata Y, Ansai T, Soh I et al. High level activities of daily living and disease–
specific mortality during a 12-year follow–up of an octagenarian population,
Clinical Interventions in Aging 2013, 8:721.
5. Buurman BM, Hoogerduijn JG, Haan de RJ et al. Geriatric Conditions in Acutely
Hospitalized Older Patients: Prevalence and One-Year Survival and Functional
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 243

Decline, PloS ONE 2011, 6(11):e26951.
6. Isfandiati R, Harimurti K, Setiati S et al. Incidence and Predictors for Delirium in
Hospitalized Elderly Patients: a Retrospective Cohort Study, Acta Med IndonesIndones J intern Med 2012, 44(4):290-297.
7. Attard A, Ranjith G, Taylor D. Delirium and its treatment, CNS Drugs 2008,
22(8):631-634.
8. Bakken MS, Ranhoff AH, Engeland A et al. Inappropriate prescribing for older
people admitted to an intermediate-care nursing home unit and hospital wards,
Scand J Prim Health 2012, 30:169-175.
9. Chang C-B, Chen J-H, Wen C-J et al. Potentially inappropropriate medications in
geriatric outpatients with polypharmacy: application of six sets of published explicit
criteria, Brit J Clin Pract 2011, 72(3):482-489.
10. Ziere G, Dieleman JP, Hofman A et al. Polypharmacy and falls in the middle age
and elderly population, Br J Clin Pharmacol 2005, 61(2):218-223.
11. Morley JE. Undernutrition in older adults, FAM PRACT 2012, 29:i89-93.
12. Laksmi PW, Harimurti KH, Setiati S et al. Management of Immobilization and its
Complication for Elderly, Acta Med Indones–Indones J Intern Med 2008,
40(4):233-240.
13. Morley JE. Sarcopenia in the elderly, FAM PRACT 2012, 29:i44-48 [Accessed
2/12/2013].
14. National Consensus on Geriatric Immunization 2011. Acta Med Indones–Indones
J Intern Med 2012, 44(1):78-91.
15. Jassal SV, Watson D. Dialysis in Late Life: Benefit or Burden, Clin J Am Soc
Nephrol 2009, 4:2008-2012.
16. Lacut K, Le Gal G, Mottier D. Primary prevention of venous thromboembolism in
elderly medical patients, Clinical Interventions in Aging 2008, 3(3):399-411.
17. Rabunal-Rey R, Monte-Secades R, Gomez-Gigirey A et al. Electrocardiographic
abnormalities in centenarians: impact on survival, BMC Geriatrics 2012, 12:15.
18. Dodson JA, Chaudry SI. Geriatrics conditions in heart failure, Curr Cardiovasc
Risk Rep 2012, 6(5):404-410.
19. Cabre M, Serra-Prat M, Palomera E et al. Prevalence and prognostic implications
of dysphagia in elderly patients with pneumonia, AGE 2010, 39:39-45.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 244

20. Kooman JP, Cornelis T, Van der Sande FM, et al. Renal Replacement Therapy in
Geriatric End-Stage Renal Disease Patients: A Clinical Approach, Blood Purif
2012, 33:171-176.
21. Πιερράτος Α, Λέκκα Π, Ντόμπρος ΝΒ. Ημερήσια και νυχτερινή αιμοκάθαρση,
Ελληνική Νεφρολογία 2013, 25(Συμπληρωματικό Τεύχος):23-25.
22. Thein M, Erschler WB, Artz AS et al. Diminished Quality of Life and Physical
Function in Community-Dwelling Elderly with Anemia, Medicine 2009, 88(2):107114.
23. Andres E, Loukili NH, Noel E et al. Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly
patients, Can Med Assoc J 2004, 171(3):251-259.
24. Cardona V, Guilarte M, Luengo O et al. Allergic diseases in the elderly, Clin Transl
Allergy 2011, 1:11.
25. Τούρου Α, Κωστάκης ΠΓ. Κνησμός στους ηλικιωμένους, www.iatrikionline.gr/
Derma_54/11.htm [Accessed 25/12/2013].
26. Kithas PH, Supiano MA. Practical recommendations for treatment of hypertension
in older patients, Vasc Health Risk Manag 2010, 6:561-569.
27. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the
management of arterial hypertension, Eur Heart J 2013, 34:2159-2219.
28. Chang AM, Halter JB. Aging and insulin secretion, Am J Physiol Endocrinol Metab
2003, 284:E7-E12.
29. Kim KS, Kim SK, Sung KM et al. Management of Type 2 Diabetes Mellitus in
Older Adults, Diabetes Metab J 2012, 36:336-344.
30. ADA. Standards of Medical Care in Diabetes–2014, Diabetes Care 2014,
37(Sup.1):S14-S80.
31. Houston DK, Ding J, Lee JS et al. Dietary Fat and Cholesterol and Risk of
Cardiovascular Disease in Older Adults: the Health ABC Study, Nutr Metab
Cardiovasc Dis 2011, 21(6):430-437.
32. Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the
Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in
Adults; A Report of the American College of Cardiology/American Heart
Association

Task

Force

on

Practice

Guidelines,

JACC

doi

10.1016/j.jacc.2013.11.002 [Accessed 29/12/2013].
33. Takahashi PY, Haas LR, Quigg SM et al. 30-day hospital readmission of older
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 245

adults using care transitions after hospitalization: a pilot prospective cohort study,
Clinical Interventions in Aging 2013, 8:729-736.
34. Bilotta C, Bowling A, Nicolini P et al. Older people's Quality of Life (OPQOL)
scores and adverse health outcomes at a one-year follow-up. A prospective cohort
study on older outpatients living in the community in Italy, Health and Quality of
Life Outcomes 2011, 9:72.
35. Μίμνερμος 29. Απόσπασμα 2 West. Στο: Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής
Γραμματείας Στεφανόπουλου ΘΚ, Τσιτσιρίδη Σ, Αντζουλή Λ

κ.ά

Μετάφραση

Σταύρου Θ. www.greek-language.gr [Accessed 31/12/2013].
36. Ευριπίδου Άλκηστις, στ. 301, Στο: Murrray G, Oxonii, 1973.
37. Κοντοπούλου Θ∆. Τα ιατρικά στην αρχαία τραγωδία. Η αξία της ζωής στην τρίτη
ηλικία, σ. 255. Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2004.
38. Ευριπίδου Άλκηστις, στ. 669-672, Στο: Murrray G, Oxonii, 1973.
39. Κοντοπούλου Θ∆. Τα ιατρικά στην Άλκηστη του Ευριπίδη. Στο: Υπέρεια, τόμος ΙΙΙ,
Επιμέλεια Καραμπερόπουλος ∆, Εκδότης Σταμούλης Α, Αθήνα 2002.
40. Hippocrates. Epidemics I. Loeb Classical Library, vol. I, p. 165. London, 1992.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 246

Τρίτη ηλικία: Κατάθλιψη και Άνοια
Γ. Μ. Παπαγεωργίου
∆ιευθυντής ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2132041294
Ε-mail: avlonari1@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους χαρακτηρίζεται από ειδικά συμπτώματα όπως η
απάθεια, η υποχονδρίαση και το μειωμένο καταθλιπτικό συναίσθημα, σε αντιδιαστολή
με τους ενήλικες. Η γνωστική επιβάρυνση σε αυτήν είναι διαφορετική από αυτήν της
άνοιας. Η πρόγνωσή της είναι δυσμενέστερη από ότι στους ενήλικες και
χαρακτηρίζεται από μεγάλη συννοσηρότητα. ΑΕΕ, διαβήτης πνευμονική νόσος
συνυπάρχουν συχνά με αυτήν. Η θεραπεία είναι ανάλογη με αυτήν των ενηλίκων αλλά
δέον όπως αποφεύγονται φάρμακα με πιθανότητα αλληλεπιδράσεων κα να δίδονται
σε

χαμηλότερες

δόσεις.

Τα

συμπεριφορικά

και

ψυχολογικά

συμπτώματα

χαρακτηρίζουν παράλληλα και ανεξάρτητα με την γνωστική έκπτωση τους ανοϊκούς
ασθενείς. Αυτά είναι πρωτίστως η ανησυχία, ψύχωση με παραλήρημα, διαταραχές
ύπνου, άγχος αλλά και κατάθλιψη που συνοδεύει την άνοια. Υπάρχουν διαφορές ως
προς την γνωστική λειτουργία της τελευταίας ως προς την κατάθλιψη. Υφίστανται
φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις. Τα αντιψυχωτικά δέον όπως
δίδονται σε χαμηλότερες δόσεις από ότι στους ενηλίκους. Νοσοκομειακά Χρονικά,
76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 247-254, 2014.
Λέξεις κλειδιά: κατάθλιψη, ψυχολογικά συμπτώματα, άνοια, ηλικιωμένοι

SUMMARY
PAPAGEORGIOU GM. Depression in old age and dementia: Contemporary facts.
Depression in the elderly is characterized by specific symptoms such as apathy,
hypochondriasis but also reduced depressive affect, as opposed to adults. The
cognitive burden on this is different from that of dementia. Prognosis is worse than that
of adults and is characterized by a high co-morbidity. CVA, diabetes or lung disease
often coexists with it. Treatment is similar to that of adults but it is recommended to
avoid drugs with potential interactions. They have to be given in lower doses. The
behavioral and psychological symptoms coexist simultaneously and independently
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with the cognitive ones in demented patients. These are primarily excitation, delirium,
psychosis, sleep disorders, anxiety and depression that accompany dementia. There
are differences in the cognitive function of the depression proper, and dementia is,
characterized by insidious onset and large mnemonic gaps. Characterized by insidious
onset and large mnemonic gaps. The emergence of such symptoms makes the
prognosis of dementia worse. Interventions are either pharmacological or nonpharmacological or internment in a closed geriatric facility. Nosokomiaka Chronika,
76, Supplement 1, 247-254, 2014.
Key words: depression, psychological symptoms, dementia, elderly
Α. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η κατάθλιψη ως αιτία αναπηρίας

ευρίσκεται ήδη ψηλά στην κατάταξη των

διαφόρων νόσων και περί το 2020 πρόκειται να ανέλθει στην δεύτερη θέση. Είναι
γνωστό ότι η διαταραχή αυτή δεν θεωρείται φυσιολογικό γεγονός σε καμία ηλικιακή
ομάδα. Νοείται σαν σύμπτωμα και σαν σύνδρομο. Σαν σύμπτωμα που την ξεχωρίζει
από την παροδική κακοκεφιά ή στενοχώρια είναι η ποιοτική αλλαγή στην διάθεση.
Σαν σύνδρομο έχει μεγάλη ποικιλία έκφρασης αλλά στην ώριμη ηλικία τα πλέον
χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι η κακή διάθεση και η μείωση των ενδιαφερόντων.
Πολύ πιο συχνή από την συνδρομική κατάθλιψη είναι η ελαφρότερη, ελάσσων
κατάθλιψη. Στην τρίτη ηλικία, όμως υφίστανται αρκετές ιδιαιτερότητες. Η ελάσσων
(υποουδική) κατάθλιψη είναι συχνότερη στους ηλικιωμένους. Για το φαινόμενο αυτό
υφίστανται ποικίλες εξηγήσεις, η κυριότερη των οποίων είναι ότι οι κλίμακες που
χρησιμοποιούνται στους ενήλικες είναι ακατάλληλες για τους ηλικιωμένους1. Ο Prince
περιέγραψε δύο ομάδες συμπτωμάτων που περιγράφουν καλύτερα την κατάθλιψη
στους ηλικιωμένους. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή της «συναισθηματικής ταλαιπωρίας»
(με καταθλιπτικό συναίσθημα και ευχές θανάτου) και η άλλη αυτή της απάθειας–
ανεργίας (χαρακτηρίζεται από απώλεια ενδιαφερόντων και κακή συγκέντρωση). Το
καταθλιπτικό συναίσθημα γενικά είναι μειωμένο στους ηλικιωμένους, ενώ αντίθετα τα
παράπονα σωματικής/υποχονδριακής φύσεως είναι μεγάλα.2 Σημειώνεται κατά
δεύτερο λόγο ότι η απάθεια είναι διαφορετικό συναίσθημα από την κατάθλιψη και
χαρακτηρίζεται από απώλεια κινήτρων για κάποια σκοπούμενη δραστηριότητα με
μειωμένη αίσθηση ταλαιπωρίας. Συνοδεύεται από διαταραχή της εκτελεστικής
λειτουργίας (ντύσιμο, τουαλέτα κλπ) και με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης
αγγειακής άνοιας. Η γνωστική διαταραχή «ψευδοάνοια», που εκδηλώνεται συχνά στην
κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας, δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε άνοια, αν και συνδέεται με
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αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής της. Οι Παράγοντες που οδηγούν σε αυξημένη
θνησιμότητα τους ηλικιωμένους είναι: οι συνέπειες της ψυχοκινητικής επιβράδυνσης
με συνέπεια μη συμμόρφωση με τις σωματικές θεραπείες ή απρόσεκτη λήψη τοξικών
φαρμάκων όπως τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, η απορρύθμιση του άξονα ΗΡΑ, αλλά
πιθανή διαταραχή του ανοσοποιητικού
Πίνακας 1. Κύρια σημεία και συμπτώματα της κατάθλιψης στην Τρίτη ηλικία
Ελάχιστη έκφραση λύπης
Σωματοποιητικά ή υποχονδριακά συμπτώματα
Εφίππευση των σωματικών και των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
Ανεξήγητοι πόνοι
Νευρωτικά συμπτώματα πρόσφατης έναρξης
Επιπόλαιες ενέργειες αυτοτραυματισμού
Ψευδοάνοια
Κατάθλιψη που επικάθεται σε ήδη εγκατεστημένη άνοια
Εκσήμανση ανώμαλων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
∆ιαταραχή συμπεριφοράς
Αϋπνία
«Μοναξιά»
Εξάρτηση από αλκοόλ με όψιμη έναρξη
Ιδιαίτερα η αυτοκτονική συμπεριφορά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη στους
ηλικιωμένους. Ο ηλικιωμένος σπάνια θα κάνει μία χειριστική απόπειρα για να
προσελκύσει την προσοχή. Πολλοί παράγοντες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο
απόπειρας αυτοκτονίας: ιστορικό προηγούμενων αποπειρών, άρρεν φύλο, μοναχική
διαβίωση, έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, προβλήματα με το αλκοόλ, πρόσφατο
πένθος.

Επίσης

ορισμένες

συμπεριφορές

γεννούν

υποψία

απόπειρας

αυτοκαταστροφής: συλλογή χαπιών, αλλαγή διαθήκης, σημειώματα προς συγγενείς ή
φροντιστές ή ακόμη και ανοικτή έκφραση αυτοκτονικότητας. Παράγοντες που
σχετίζονται με νοσηρές καταστάσεις περιλαμβάνουν ψυχωτική διαταραχή, ανησυχία,
υπερβολική έκφραση ενοχής, απελπισία και έντονη υποχονδριακή ενασχόληση.
Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος είναι η γνωστική διαταραχή στην κατάθλιψη
των ηλικιωμένων. Η διαταραχή αυτή πιθανά οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων
γήρανσης αλλά και της κατάθλιψης αφ’ εαυτής. ∆εν υφίεται πάντα με την
αντικαταθλιπτική θεραπεία. Η αμνησική διαταραχή στην κατάθλιψη συνήθως
βελτιώνεται με την γνωστική επανεκπαίδευση, ενώ στην άνοια τύπου Alzheimerτούτο
δεν είναι δυνατό. Παρά ταύτα, έχει σαφώς διατυπωθεί ότι η κατάθλιψη ,ιδιαίτερα αυτή
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που συνοδεύεται από διαταραχές των εκτελεστικών λειτουργιών, αποτελεί σαφή
παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση μνημονικής διαταραχής ή άνοιας3 Η διαφοροποίηση
της κατάθλιψης από την άνοια παρατίθεται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2. ∆ιαφοροδιάγνωση κατάθλιψης και άνοιας
Κατάθλιψη
Ταχείας έναρξης
Μικρής διαρκείας συμπτώματα
Η διάθεση συνεχώς καταθλιπτική
«δεν γνωρίζω» η συνήθης απάντηση
Ο ασθενής τονίζει την λησμοσύνη
Γνωστική διαταραχή με ελάχιστες
διακυμάνσεις
∆υσλειτουργία ανωτέρων φλοιωδών
λειτουργιών απούσα

Άνοια
Ύπουλης έναρξης
Μακράς διαρκείας συμπτώματα
∆ιακύμανση στην διάθεση &
συμπεριφορά
Παραπλήσιες απαντήσεις συνήθεις
Ο ασθενής αποκρύπτει την λησμοσύνη
Γνωστική διαταραχή με μεγάλες
διακυμάνσεις
∆υσλειτουργία ανωτέρων φλοιωδών
λειτουργιών εμφανής

Τέλος ενδιαφέρον είναι να παρατεθούν οι οργανικοί παράγοντες που
προκαλούν κατάθλιψη γενικά αλλά και στους ηλικιωμένους (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Σωματικές νόσοι και φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν
κατάθλιψη
Παθολογικά Νοσήματα
∆ιαβήτης
Υπό- Υπερθυρεοειδισμός
Ν. Cushing
Υπερασβεστιαιμία
Υποθρεψία
Κακοήθης Αναιμία
ΑΕΕ/αγγειακή νόσος
Όγκοι ΚΝΣ
Ν. Parkinson
Αγγειακή άνοια/ν. Alzheimer
Αναλγητικά
Ca πνευμόνων
AIDS

Φάρμακα δρώντα κεντρικώς
Β-αναστολείς (ιδία οι μη εκλεκτικοί)
μεθυλντόπα
ρεσερπίνη
κλονιδίνη
Νιφεδιπίνη και άλλοι παράγοντες
δρώντες στις διαύλους Ca++
διγοξίνη
στεροειδή
Οπιοειδή αναλγητικά;
ινδομεθακίνη
L ντόπα
βενζοδιαζεπίνες
Σουλφοναμίδες
ιντερφερόνη

Η συννοσηρότητα ως εκ τούτου της κατάθλιψης με σωματικά νοσήματα είναι
μεγάλη στην τρίτη ηλικία. Όσον αφορά την επίπτωσή μετά από ΑΕΕ, αυτή ανέρχεται
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σε 20% εντός των πρώτων 6 μηνών4. Η μετά από ΑΕΕ κατάθλιψη αποτελεί
παράγοντα κακής ποιότητας ζωής και βραδύτερης αποκατάστασης για τους ασθενείς
αυτούς. Για την θεραπεία της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους χρησιμοποιούνται τα
ίδια σκευάσματα όπως και στους ενήλικες, αλλά ιδιαίτερη προτίμηση υφίσταται στα
SSRIs σιταλοπράμη και σερτραλίνη, αλλά και στην μιρταζαπίνη, κύρια λόγω της καλής
ανοχής και του χαμηλού δυναμικού αλληλεπιδράσεων που έχουν.
Συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα στην άνοια. Εκ παραλλήλου με
την κατάθλιψη, πολύ συχνές είναι και οι διαταραχές συμπεριφοράς σε ηλικιωμένους με
άνοια. Είναι προφανές ότι τα συμπτώματα της άνοιας δεν περιορίζονται στην γνωστική
σφαίρα και επίσης υφίστανται σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κέντρων των
γνωσιών και του συναισθήματος. Τονίζεται ότι η έρευνα ανηύρε και σημαντικό
ποσοστό νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με πρόδρομη άνοια
(μνημονική διαταραχή των ηλικιωμένων). Περιγράφεται σαν ένα «ετερογενές φάσμα
ψυχολογικών

αντιδράσεων,

ψυχιατρικών

συμπτωμάτων

και

συμπεριφορών

προερχομένων από ανοϊκά σύνδρομα» και οι επιπτώσεις του είναι ποικίλες διότι:
Αυξάνει το ποσοστό ασθενών που εισέρχονται σε ιδρύματα, επιτείνει την ταλαιπωρία
σε ασθενείς, μέλη των οικογενειών τους και φροντιστές, αυξάνει το οικονομικό κόστος
περίθαλψης

και

προκαλεί

μεγαλύτερη

αναπηρία.

Έτσι

λοιπόν

η

ύπαρξη

εθνοψυχιατρικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με οιουδήποτε σταδίου άνοια αποτελεί
κακό προγνωστικό παράγοντα για αυτήν. Η συμπεριφορική διαταραχή περιλαμβάνει
τα παρακάτω συμπτώματα: επιθετικότητα: έργω και λόγω, αναίτιες περιπλανήσεις,
ιδιαίτερα μέσα αλλά και έξω από το σπίτι, ανησυχία (άγχος, παίξιμο των χεριών),
υπερκινητικότητα, ανορεξία ή βουλιμία, απάθεια (το πλέον σταθερό διαχρονικά
σύμπτωμα σε όλες τις φάσεις της ανοϊκής διαταραχής), άρση σεξουαλικών
αναστολών, κραυγές και κλάματα. Πέραν αυτής της γενικής περιγραφής, τα ψυχιατρικά
συμπτώματα είναι κατά σειράν συχνότητας: Ψυχωτικές εκδηλώσεις, κατάθλιψη, άγχος
και διαταραχές ύπνου. Ακόμη και σήμερα υπάρχει ερευνητική δραστηριότητα που
επικεντρώνεται στην αιτιολογία τους από νευροβιολογικής πλευράς και στην εύρεση
κατάλληλης θεραπείας, φαρμακευτικής και μη.5 Οι συμπεριφορικές και ψυχιατρικές
εκδηλώσεις στην άνοια πιθανόν οφείλονται σε διαταραχή της νευρομεταβίβασης
μεταξύ φλοιωδών και υποφλοιωδών σχηματισμών, ιδιαίτερα αυτών που εμπλέκουν τις
μετωπιαίες περιοχές. Σε ψυχολογικό επίπεδο, η επιθετικότητα συνδέεται με υψηλά
ποσοστά ψύχωσης ή και με ιδιοσυστασιακούς παράγοντες-αλλαγή. Συγκεκριμένα
μπορεί να εκσημαίνονται αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κατά το
γήρας. Επιπρόσθετα, η διαταραχή συμπεριφοράς του ασθενούς μπορεί να είναι και
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απάντηση σε ένα άλλο γεγονός του περιβάλλοντος, όπως απόπειρα να τον ντύσουν ή
δύναται να είναι αποκύημα κάποιας σωματικής νόσου ή και υποκείμενης κατάθλιψης.
Ακόμη, οι διαταραχές συμπεριφοράς σχετίζονται θετικά με τον βαθμό νοητικής
έκπτωσης. Ψυχωτικού βάθους εκδηλώσεις, αλλά όχι ψευδαισθήσεις, εκδηλώνονται σε
ανοϊκούς που διατηρούν κάποιο βαθμό νοητικής ακεραιοτητας6.
Πίνακας 4. Συμπεριφορές στο πλαίσιο ανησυχίας
Έργω:

Λόγω :

Κρύβει πράγματα
Ντύνεται λάθος ή ακατάλληλα
Αρπάζει πράγματα
∆αγκώνει,κλωτσά
Κτυπά, σπρώχνει
Υπερκινητικότητα, βηματισμοί

Αρνητισμός
Εκφράζεται περίεργα
Φωνάζει,βρίζει
∆ιακόπτει,επαναλαμβάνει προτάσεις
Παραπονείται
Συνεχώς προκαλεί την προσοχή

Πίνακας 5. Συχνά συμεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα στην άνοια
Ψυχολογικά
Παραληρητικές ιδέες
Ψευδαισθήσεις
Καταθλιπτικό συναίσθημα
∆ιαταραχές ύπνου
Άγχος

Συμπεριφορικά
Επιθετικότητα έργω
Περιπλανήσεις
Ανησυχία

Σπανιότερα ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει και όχι τόσο συχνά και κλάμματα,
ύβρεις, να κουράζει τον εαυτό του και τους άλλους με επανειλημμένες ερωτήσεις και
να εμφανίζει επιδείνωση κατά την δύση του ηλίου. Ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν
και Παραληρητικές ιδέες που είναι συχνότατες (μέχρι ποσοστού 73% όπως: «Μου
κλέβουνε πράγματα». Η αιτία του είναι ότι οι ασθενείς δεν θυμούνται που έχουν
τοποθετήσει τα πράγματά τους ή «Αυτό εδώ δεν είναι το σπίτι μου» Ο ασθενής εδώ
δεν αναγνωρίζει το σπίτι του και τείνει να περιπλανάται μέσα ή έξω από αυτό ή «η
γυναίκα μου είναι απατεώνας», που εκλαμβάνεται σαν παραγνώριση προσώπου.
Αναφέρονται επίσης και αισθήματα εγκατάλειψης, δηλ. οι ασθενείς πιστεύουν ότι
υπάρχει κάποια συνομωσία για να τους κλείσουν σε ίδρυμα. Αλλά και ιδέες απιστίας
που αφορά την σύζυγο, να είναι δηλ. σεξουαλικά άπιστη. Οι ψευδαισθήσεις εξάλλου
είναι λιγότερο συχνές από τις παραληρητικές ιδέες (12-49%) και πιθανά αφορούν
περισσότερο άτομα με δυσκολίες όρασης. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις είναι συχνότερες
ενώ οι παρεμβάσεις για την ανακούφιση του ασθενούς είναι συνήθως μη
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φαρμακολογικές,

όπως

να

υπάρχει

άπλετο

φως

στο

δωμάτιο

ή

αλλαγή

στην

άνοια.

περιβάλλοντος.
Αντιμετώπιση

των

νευροψυχιατρικών

συμπτωμάτων

Αυτή

αποτελείται από τρία σκέλη: Συμπεριφορική, φαρμακολογική αλλά σε εσχάτη ανάγκη
με εγκλεισμό σε ίδρυμα.
Η ψύχωση και η δυσαναγνώριση απαιτούν την διερεύνηση παραγόντων που
πιθανά την προκαλούν ή επιτείνουν και οι λύσεις που προτείνονται είναι η εξασφάλιση
καλής θερμοκρασίας στο δωμάτιο του ασθενούς, η διόρθωση πιθανής βαρηκοΐας,
επίσης η αλλαγή ενός καθρέπτη με μικρότερο ή η απομάκρυνση της τηλεόρασης. Η
στοργική στάση των φροντιστών είναι σημαντική.
Όσον αφορά την αντιμετώπιση της ανησυχίας, σημαντική είναι η αναγνώριση
και αποφυγή παραγόντων που προκαλούν στρες (π.χ. εάν πονά ή εάν κρυώνει ο
ασθενής). Παράδειγμα: Ένας ασθενής εμφανίζει εκρήξεις ανησυχίας μετά από κάθε
πρωινό μπάνιο που του έκανε η νοσοκόμα: όταν αντί της νοσοκόμας ερχόταν η
γυναίκα του, η συμπεριφορά του ομαλοποιήθηκε. Έτσι λοιπόν σημαντικό είναι να
υπάρχει: Σταθερό περιβάλλον, όχι υπερφόρτωση του ασθενούς με ερεθίσματα,
προσαρμογή του περιβάλλοντος στις ανάγκες του ασθενούς. Οι φροντιστές δέον
όπως χρησιμοποιούν απλές κουβέντες, με μιμήσεις πράξεων ή κατάδειξη πράξεων με
χειρονομίες. Οι περιπλανήσεις είναι πολύπλοκο φαινόμενο, άσκοπες ή με σκοπό που
μπορεί να είναι αποτέλεσμα παρενεργειών φαρμάκων, όπως επί ακαθισίας ή να
αποτελεί εκδήλωση άγχους. Αντιμετωπίζεται με απασχόληση του ασθενούς αλλά και
με καλό σχεδιασμό του τόπου διαμονής.
Η φαρμακολογική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα αντιψυχωτικά, όπως το
κλασσικό αντιψυχωτικό αλοπεριδόλη. Σε αντίθεση όμως με τα νεώτερα αντιψυχωτικά
τα νεώτερα (ρισπεριδόνη, κετιαπίνη, ολανζαπίνη) τα κλασσικά πλεονεκτούνε γιατί
προκαλούν γρηγορότερα καταστολή-σε πολύ μικρή δόση. Η μικρή δόση πολλές φορές
βοηθά στην εξάλειψη των ψυχωτικών συμπτωμάτων χωρίς μεγάλη καταστολή
.Μειονέκτημά τους είναι ότι τα νευροληπτικά έχουν κακή επίδραση στην γνωστική
λειτουργία και ίσως να επιδεινώνουνε και την βασική νόσο (Mc Shane et al,1997).
Παρά ταύτα όσον αφορά την ρισπεριδόνη και την ολανζαπίνη υπάρχει κάποια
επιφύλαξη στην χρήση τους σε ανοϊκούς γιατί φέρεται να αυξάνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης ΑΕΕ. Απαιτούνται πάντως περισσότερες μελέτες για να τεκμηριωθεί τούτη
η παρατήρηση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν οξυκαρβαζεπίνη, βαλπροϊκό,
κλοναζεπάμη (για ανησυχία) αλλά και αντικαταθλιπτικά για άγχος, ίσως σε μικρότερες
από τις συνιστώμενες στους ενήλικες δόσεις.
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Οι δύο αυτές οντότητες χρήζουν μεγάλης προσοχής από τον κλινικό αλλά και
από τους συγγενείς για να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται σωστά.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα κατάγματα που σχετίζονται με την οστεοπώρωση είναι από τα μεγαλύτερα
σύγχρονα προβλήματα των υπηρεσιών υγείας, καθώς ο αριθμός τους αυξάνεται παρά
την πρόοδο στην πρόληψη και θεραπεία της οστεοπώρωσης. Οι ανατομικές περιοχές
που περισσότερο υφίστανται οστεοπωρωτικά κατάγματα είναι η σπονδυλική στήλη και
οι αρθρώσεις του ισχίου και της πηχεοκαρπικής. Η ανάταξη και σταθεροποίηση των
καταγμάτων αυτών είναι πρόκληση για τον ορθοπαιδικό, καθώς η μη χειρουργική
θεραπεία, που τις περισσότερες φορές απαιτεί την ακινητοποίηση με γύψο,
επιδεινώνει την λειτουργικότητα λόγω της παραμόρφωσης και δυσκαμψίας της
άρθρωσης κοντά στο κάταγμα, ενώ κατά την χειρουργική αντιμετώπιση, εκτός από την
νάρκωση, που από μόνη της είναι ένα πρόβλημα, τα υλικά οστεοσύνθεσης πολλές
φορές αποτυγχάνουν να σταθεροποιήσουν επαρκώς το οστεοπωρωτικό οστό. Η
προσπάθεια λοιπόν έγκειται στην χρήση νέων υλικών που θα μπορούν να μοιράζουν
τα φορτία (load sharing devices), στην ανάπτυξη χειρουργικών τεχνικών ελάχιστης
παρεμβατικότητας και στην χρήση βιο-υλικών για την ενίσχυση της αντοχής του οστού
που περιβάλλει το υλικό που χρησιμοποιείται για την οστεοσύνθεση. Η ανάπτυξη
αρθροπλαστικών για άμεση χρήση σε περιπτώσεις περιαρθρικών οστεοπορωτικών
καταγμάτων έχει επίσης γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 255-260, 2014.
Λέξεις κλειδιά: οστεοπωρωτικά κατάγματα, συντηρητική θεραπεία, χειρουργική
θεραπεία, ενδομυελική ήλωση, οστικά μοσχεύματα, αρθροπλαστική
SUMMARY
GARNAVOS C. Osteoporotic fractures. Fractures associated with osteoporosis are
of the most common problems of Health Services worldwide, as their number
increases despite advances in prevention and treatment of osteoporosis. Classic
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locations of the body that suffer osteoporotic fractures are the hip, the spinal column
and wrist. Many osteoporotic fractures are treated conservatively with rest and splints
but in many occasions operative intervention is unavoidable for the patients to regain
their pre-fracture physical status and independence. However, the weak bone makes it
difficult to achieve a stable bone-implant construct and general weakness of the
patient often prevents reduction of load on the injured extremity during healing. By
development of load-sharing implants and less invasive techniques the results
following fixation of osteoporotic fractures has improved. Enhancement of the strength
of the cancellous bone that surrounds the metallic implant by bioactive materials and
synthetic bone grafts has also contributed towards better treatment outcomes. In
recent years prosthetic replacement has been increasingly used for peri-arthicular
fractures with specially designed prostheses that could offer a more stable construct
for faster mobilization of the injured patients. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 255-260, 2014.
Key words: osteoporotic fractures, conservative treatment, operative treatment,
intramedullary nailing, graft augmentation, arthroplasty
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από δομική αποδιοργάνωση και διαταραχή της
αρχιτεκτονικής των οστών, που έχουν σαν αποτέλεσμα ελάττωση της οστικής μάζας,
μείωση της αντοχής των οστών και επιρρέπεια σε κατάγματα. Παρ’ ότι η
οστεοπόρωση
προσβάλλονται

συμβαίνει

σε

περισσότερο

άνδρες
είναι

και

γυναίκες,

γυναίκες

μετά

80%

των

ατόμων

την

εμμηνόπαυση.

που
Τα

οστεοπορωτικά κατάγματα προκαλούνται από κακώσεις χαμηλής ενέργειας και
συμβαίνουν

συχνότερα

σε

ηλικιωμένους.

Χαρακτηριστικά

αναφέρεται

ότι

τα

οστεοπορωτικά κατάγματα στις ΗΠΑ προκαλούν κατ’ έτος περί τα 2.5 εκατομμύρια
επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, 400.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία και 200.000
εισαγωγές σε οίκους αποκατάστασης, με κόστος περί τα 17 δισεκατομμύρια
δολλάρια1.
Τα πλέον συχνά οστεοπορωτικά κατάγματα είναι αυτά των σπονδύλων, του
κεντρικού άκρου του μηριαίου (ισχίο) και του περιφερικού άκρου της κερκίδας. Τα
κατάγματα αυτά προκαλούν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, επιδρούν αρνητικά
στην ποιότητα της ζωής και επιδεινώνουν την φυσική και διανοητική κατάσταση των
ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, τα κατάγματα του ισχίου σχετίζονται με υψηλά ποσοστά
θνησιμότητας, που υπολογίζεται από 15% έως 33% στον πρώτο χρόνο μετά το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 256

κάταγμα, λόγω επιπλοκών όπως εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα, πνευμονική εμβολή,
πνευμονία και ανεπαρκές πρόγραμμα αποκατάστασης2.
Τα ποσοστά θνησιμότητας μετά από κάταγμα του ισχίου αυξάνονται με την
ηλικία των ασθενών (4% για κάθε έτος), τον προεγχειρητικό χρόνο νοσηλείας (<2
ημέρες, 4%;

>4 ημέρες, 6.1%) και την σοβαρότητα των συνοδών προβλημάτων

υγείας κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο. (10ετης θνησιμότητα για αποφρακτική
πνευμονοπάθεια 27%, και για καρδιακή ανεπάρκεια 40%)3. Τα άλλα πλην του ισχίου
οστεοπορωτικά κατάγματα δεν απειλούν την ζωή των ασθενών4.
Σημαντικό εύρημα μιας σχετικά πρόσφατης μελέτης είναι ότι το οστεοπορωτικό
κάταγμα μπορεί να είναι αίτιο και άλλου, μεταγενέστερου, κατάγματος. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι 23.9% των ασθενών με κάταγμα ισχίου και 15.1% αυτών με άλλα, πλην
του ισχίου οστεοπορωτικά κατάγματα, υπέστησαν και δεύτερο κάταγμα εντός 2 ετών
από την εισαγωγή στο νοσοκομείο5. Ο κίνδυνος άλλου κατάγματος μετά από ένα
οστεοπορωτικό κάταγμα μπορεί να ελαττωθεί από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής των
ασθενών, που βελτιώνουν την ποιότητα των οστών και μειώνουν τον κίνδυνο
πτώσεων, όπως και από φαρμακευτική αγωγή για την θεραπεία της οστεοπόρωσης6.
Παρ’ όλα αυτά, μελέτες έδειξαν ότι ακόμα και αν ένα κάταγμα είναι αποτέλεσμα
οστεοπόρωσης, ελάχιστοι παθόντες (1% - 9%) θα αρχίσουν φαρμακευτική αγωγή για
την οστεοπόρωση με αφορμή το κάταγμα αυτό7.
Η εκτίμηση του κινδύνου για κάταγμα
Ο ασθενής που υφίσταται ένα κάταγμα που θα μπορούσε να είναι
οστεοπορωτικό, θα πρέπει να ελέγχεται για ύπαρξη οστεοπόρωσης με την μέτρηση
της οστικής πυκνότητας (BMD). Η εξέταση BMD υποδεικνύει τον βαθμό αντοχής των
οστών και επιτρέπει να προβλέπουμε τον κίνδυνο για την δημιουργία οστεοπορωτικού
κατάγματος8. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να εξετάσουμε το BMD σε
ασθενείς που προσέρχονται στο νοσοκομείο με ένα κάταγμα. Έτσι, η διάγνωση
«οστεοπορωτικό κάταγμα» γίνεται με ενδείξεις μάλλον και όχι με αντικειμενικά
ευρήματα. Γενικά λοιπόν, η οστεοπόρωση θα πρέπει να θεωρείται συνυπεύθυνη για
ένα κάταγμα όταν αυτό συμβαίνει μετά από τραύμα χαμηλής ενέργειας σε ασθενή άνω
των 50 ετών. Ο στόχος της θεραπείας ενός οστεοπορωτικού κατάγματος είναι ή ταχεία
αποκατάσταση της κινητικότητας και λειτουργικότητας και η επιστροφή στις προ του
κατάγματος δραστηριότητες. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα της Σπονδυλικής Στήλης
προκαλούν πόνο, ενώ σπάνια προκαλούν νευρολογικά προβλήματα ή αστάθεια. Τα
κατάγματα

που

συμβαίνουν

σε

μεταφυσιακές

περιοχές

των

οστών

και

αντιμετωπίζονται συντηρητικά, προκαλούν προβλήματα κινητικότητας των γειτονικών
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αρθρώσεων λόγω της παρατεταμένης ακινητοποίησης. Οστεοπορωτικά κατάγματα
πλησίον υλικών οστεοσύνθεσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία
παλαιότερου κατάγματος είναι δύσκολα στην αντιμετώπισή τους καθώς τα υπάρχοντα
υλικά περιορίζουν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Η συντηρητική θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων
Μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην διαδικασία της
πώρωσης των οστεοπορωτικών και των μη-οστεοπορωτικών καταγμάτων. Επομένως,
η συντηρητική θεραπεία έχει σημαντική θέση στην αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών
καταγμάτων. Επειδή τα κατάγματα αυτά προκαλούνται από κακώσεις χαμηλής βίας, η
αγγείωση του κατεαγότος οστού δεν παραβλάπτεται σημαντικά και η πώρωση του
κατάγματος αναμένεται να επιτελεσθεί χωρίς προβλήματα και με καλή αποκατάσταση
της κινητικότητας και λειτουργικότητας του πάσχοντος μέλους. Τα κατάγματα περί τον
αγκώνα

μπορούν

να

θεραπεύονται

συντηρητικά,

αν

και

η

παρατεταμένη

ακινητοποίηση του αγκώνα προκαλεί δυσκαμψία της άρθρωσης που δεν είναι εύκολο
να αντιστραφεί μετά την πώρωση του κατάγματος. Το ίδιο ισχύει και για την
συντηρητική θεραπεία σε κατάγματα περί το γόνατο, όπου ο παρατεταμένος
κλινοστατισμός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την γενικότερη κινητική και λειτουργική
κατάσταση του κάτω άκρου. Τα οστεοπορωτικά / συμπιεστικά κατάγματα της
σπονδυλικής στήλης αντιμετωπίζονται παραδοσιακά με αναλγητικά, κινητοποίηση
πόνου επιτρέποντος και κάποιες φορές με υποστηρικτικούς νάρθηκες. Τα τελευταία
χρόνια η διαδερμική έγχυση ορθοπαιδικού «τσιμέντου» σε κατεαγότες σπονδύλους
έχει κερδίσει έδαφος καθώς βελτιώνει τον πόνο, συμβάλλει στην ταχύτερη
κινητοποίηση

και

αποτρέπει

την

κύφωση.

Τα

μειονεκτήματα

της

μεθόδου

περιλαμβάνουν την εξώθερμη αντίδραση που ακολουθεί την έγχυση, αντίδραση ξένου
σώματος, αστοχία στην τοποθέτηση και δυσκολίες αφαίρεσης του υλικού αν απαιτηθεί
στο μέλλον. Η βελτίωση των παρεμβατικών και εν γένει των χειρουργικών τεχνικών τα
τελευταία χρόνια και η αυξημένη απαίτηση των ασθενών για την καλύτερη δυνατή
αποκατάστασή τους έχουν συμβάλλει ώστε η μη χειρουργική θεραπεία να είναι
λιγότερο συχνή σε σχέση με την χειρουργική, που η χρήση της συνεχώς αυξάνεται.
Η χειρουργική θεραπεία των οστεοπορωτικών καταγμάτων
Ο στόχος της χειρουργικής θεραπείας των οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι η
επίτευξη σταθερής και ισχυρής οστεοσύνθεσης του κατάγματος με το ελάχιστο
χειρουργικό

τραύμα.

Η

πρώιμη

κινητοποίηση

του

ασθενούς

και

η

άμεση

αποκατάσταση της λειτουργικότητας του κατεαγότος μέλους είναι πιο σημαντικοί
παράμετροι από την τέλεια ανατομική ανάταξη του κατάγματος. Το μεγαλύτερο
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πρόβλημα της χειρουργικής θεραπείας των οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι η
μειωμένη αντοχή των οστών, που δυσκολεύει την επίτευξη ισχυρής οστεοσύνθεσης
που να μπορεί να υποστηρίξει σε βάθος χρόνου προγράμματα αποκατάστασης, που
επιτάσσουν

την

πρώιμη

κινητοποίηση

των

ασθενών.

Επιπλέον,

λόγω

της

γενικευμένης αδυναμίας, πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς αδυνατούν να υπακούσουν σε
φυσικοθεραπευτικές οδηγίες, όπως της αποφόρτισης του πάσχοντος μέλους κατά την
χρονική περίοδο της πώρωσης. Για τους λόγους αυτούς η χειρουργική θεραπεία θα
πρέπει να δημιουργεί συνθήκες που θα επιτρέπουν την πρώιμη κινητοποίηση των
ασθενών χωρίς να είναι απαραίτητη η αποφόρτιση του τραυματισμένου μέλους. Η
επινόηση και χρήση υλικών οστεοσύνθεσης που επιτρέπουν την διανομή των φορτίων
από τα οστά στα υλικά οστεοσύνθεσης και αντίστροφα φαίνεται να είναι το κλειδί για
την λύση του δύσκολου προβλήματος που παρουσιάζεται στις περιπτώσεις

των

οστεοπορωτικών καταγμάτων. Η χρήση υλικών οστεοσύνθεσης που επιτρέπουν το
«μοίρασμα» των φορτίων (dynamic implants) και επιτρέπουν ελεγχόμενη συμπίεση
του κατάγματος κατά την φόρτιση έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία σταθερού
περιβάλλοντος και την ελάττωση της πιθανότητας αποτυχίας της οστεοσύνθεσης κατά
την αρχική φάση της πώρωσης του κατάγματος.
Μελλοντικές κατευθύνσεις
Ο αριθμός των οστεοπορωτικών καταγμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται λόγω
του συνδυασμού της αυξημένης συχνότητάς τους και της αύξησης του αριθμού των
ηλικιωμένων. Γενικά φαίνεται ότι η χειρουργική αντιμετώπιση κερδίζει έδαφος σε
σχέση με την συντηρητική θεραπεία καθώς μπορεί να προσφέρει περισσότερες
πιθανότητες επιστροφής στις προ του κατάγματος δραστηριότητες. Μελλοντικοί στόχοι
περιλαμβάνουν:
 Την επινόηση τεχνικών οστεοσύνθεσης ελάχιστης παρεμβατικότητας, που θα
επιτρέπουν την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και διαφύλαξη της
λειτουργικότητας του πάσχοντος μέλους.
 Την ανάπτυξη υλικών και βιο-υλικών που θα ενισχύουν το σύμπλεγμα μέταλλοοστούν.
 Την εξέλιξη των υλικών που θα χρησιμοποιούνται στα όλο και πιο συχνά περιπροθετικά οστεοπορωτικά κατάγματα.
 Την ανάπτυξη υλικών για ολικές αρθροπλαστικές, ειδικά σχεδιασμένες για την
εφαρμογή σε πρόσφατα οστεοπορωτικά κατάγματα που συμβαίνουν σε
περιοχές πλησίον μεγάλων αρθρώσεων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι

ασθενείς

με

ηλικία

μεγαλύτερη

των

65

ετών

αποτελούν

το

ταχύτερα

αναπτυσσόμενο τμήμα του πληθυσμού. Τα επόμενα 20 έτη, αυτή η ομάδα θα αποτελεί
το 20% του συνολικού πληθυσμού. Περίπου το 50% των κακοηθειών και το 70% της
θνητότητος αφορά αυτό το τμήμα του πληθυσμού. Η επιλογή της σωστής
χημειοθεραπευτικής αγωγής και της κατάλληλης δόσης για τον ηλικιωμένο ασθενή
είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των αλλαγών της φυσιολογίας οι οποίες συμβαίνουν με
την γήρανση καθώς και των συνυπαρχόντων παθολογικών καταστάσεων που
συνδέονται με αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Οι θεραπευτικές αποφάσεις πρέπει να
βασίζονται στην ατομική φυσική κατάσταση του ασθενούς στην λειτουργική κατάσταση
και στην αναμενόμενη επιβίωση. Αν και δεν υπάρχουν αλγόριθμοι με καθολική
αποδοχή για να κατευθύνουν τις θεραπευτικές αποφάσεις, αναδύονται στην
βιβλιογραφία δεδομένα τα οποία είναι βοηθητικά για την χρήση της χημειοθεραπείας
στους ηλικιωμένους. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 261290, 2014.
Λέξεις κλειδιά: ηλικιωμένοι, χημειοθεραπεία, καρκίνος

SUMMARY
ZOUBLIOS CD. Cancer in the elderly. Cancer is a disease with high incidence in
older patients. Older patients are a growing part of our population. Data about the care
of these patients are limited because there is underrepresantation of older patient on
clinical trials. We need to increase our understanding about the optimal care for this
population. As a consequence we need to include more older patients in clinical trials,
after

a

comprehensive

geriatric

assessment.

Nosokomiaka

Chronika,

76,

Supplement 1, 261-290, 2014.
Key words: elderly, cancer, geriatric
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ηλικία μετά την οποία κάποιος θεωρείται ηλικιωμένος δεν έχει ορισθεί με
ακρίβεια. Για πρακτικούς λόγους σαν τέτοια έχει υιοθετηθεί, αυθαίρετα, από τους
περισσότερους η ηλικία των 65 ετών.
Η συχνότητα των νεοπλασμάτων αυξάνεται δυσανάλογα όσο αυξάνεται η
ηλικία. Η ομάδα των ασθενών που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών παρουσιάζει
αύξηση της επίπτωσης καρκίνου κατά 11 φορές και της θνητότητας από καρκίνο κατά
15 φορές συγκριτικά με την ομάδα ασθενών ηλικίας μικρότερης των 65 ετών1,2.
Περίπου το 60% των νέων διαγνώσεων και το 70% της θνητότητας από κακοήθεια
συμβαίνει σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών3.
Παράλληλα το ποσοστό των ηλικιωμένων στον γενικό πληθυσμό, αυξάνει κι
αυτό, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες. Μερικά δεδομένα από την υπηρεσία
απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US Bureau of the Census), δείχνουν
το μέγεθος του προβλήματος1,4. Το 1900 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο
πληθυσμός των ατόμων που είχε ηλικία μεγαλύτερη από 65 ετών ήταν 3,1
εκατομμύρια. Μετά από 100 χρόνια, το έτος 2000 η ομάδα αυτή περίπου
10πλασιάσθηκε και αποτελείται από 35 εκατομμύρια άτομα. Ο αριθμός αυτός
αναμένεται να διπλασιασθεί τα επόμενα 20 χρόνια και το 2030 προβλέπεται να είναι
70,2 εκατομμύρια άτομα, αποτελώντας το 20,1% του πληθυσμού. Μεταξύ των ατόμων
που ανήκουν στην ομάδα ηλικίας μεγαλύτερης από 65 ετών υπάρχει επίσης τα
τελευταία χρόνια αύξηση του ποσοστού των υποομάδων με την μεγαλύτερη ηλικία.
Έτσι κατά την 10ετία του 90 ο αριθμός των ατόμων που είναι μεγαλύτεροι από 85
ετών αυξήθηκε κατά 38%, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας μεταξύ 75 και 84 ετών
αυξήθηκε κατά 23%, ενώ ο αριθμός των μεταξύ 65 και 74 ετών αυξήθηκε κατά
λιγότερο από 2%4. Το έτος 2030 ο αριθμός των ατόμων που είναι μεγαλύτεροι από 85
αναμένεται να διπλασιασθεί1 . Το ταχύτερα αυξανόμενο τμήμα αυτής της ομάδος είναι
οι αιωνόβιοι, αυτοί που έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 100 ετών. Ο αριθμός των
αιωνόβιων ήταν 72.000 το έτος 2000. Το έτος 2050 ο αριθμός τους προβλέπεται να
γίνει 834.000 5.
Καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνει, αυξάνει συνεχώς και ο αριθμός
των ηλικιωμένων με καρκίνο. Σαν αποτέλεσμα η φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής πρακτικής όσων ασχολούνται με την
ογκολογία ενηλίκων. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν να εντοπισθούν και να μελετηθούν τα
προβλήματα που προκύπτουν, όταν τα άτομα που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα του
πληθυσμού έχουν ανάγκη από θεραπεία.
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Οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν αντιπροσωπεύονται σωστά στις κλινικές μελέτες
που αποτέλεσαν την βάση των καθιερωμένων θεραπειών στην ογκολογία7,8,9. Σε μία
συστηματική μεταανάλυση 345 μελετών δεν βρέθηκε απόδειξη μειωμένης επιβίωσης η
αυξημένης συνδεόμενης με την θεραπεία θνητότητος με τις δοκιμαζόμενες θεραπείες
στους ηλικιωμένους σε σύγκριση με νεότερους ασθενείς, παρά τις ανησυχίες για τις
αυξημένες πιθανότητες τοξικότητος 10.
Τα δεδομένα που υπάρχουν για τα οφέλη και τους κινδύνους από την θεραπεία
σε αυτόν τον πληθυσμό των ασθενών είναι λίγα και ως εκ τούτου είναι λίγες οι
κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν ειδικά για τον χειρισμό και την εκτίμηση των
ηλικιωμένων ασθενών.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν μικρότερη πιθανότητα να λάβουν όλους τους
τύπους των καθιερωμένων αντινεοπλασματικών θεραπειών συγκριτικά με τους
νεώτερους ασθενείς11-18. Οι πιθανότεροι λόγοι είναι ανησυχία για αυξημένη πιθανότητα
εμφάνισης τοξικότητας, ανταγωνιζόμενες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας, έλλειψη
πρόσβασης στην περίθαλψη και προτιμήσεις του ασθενούς η του ιατρού.
Ανάμεσα σε άτομα της ίδιας ηλικίας, παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια. Πολλά
άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών συνεχίζουν να εργάζονται και να λειτουργούν
παρόμοια με άτομα της ομάδας των νεωτέρων. Η αριθμητική ηλικία δεν δίδει επαρκείς
πληροφορίες για την δυνατότητα ενός ασθενούς να πάρει την καθιερωμένη
αντινεοπλασματική θεραπεία. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει η ανάγκη να καθορισθεί η
ομάδα των ηλικιωμένων οι οποίοι είναι το ίδιο ευαίσθητοι με τους νεότερους και οι
οποίοι είναι πιθανόν να ανεχθούν την καθιερωμένη θεραπεία και να ωφεληθούν από
αυτήν. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να καθορισθούν οι ηλικιωμένοι οι οποίοι αν και είναι
σε καλή γενική κατάσταση είναι επιρρεπείς σε τοξικότητα και έχουν ανάγκη από ένα
τροποποιημένο θεραπευτικό σχεδιασμό. Επιπλέον οι πληροφορίες για ειδικά θέματα
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρεμβάσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα
βελτίωση της ικανότητας να υποβληθούν σε αντινεοπλασματική θεραπεία. Είναι
χρήσιμη λοιπόν μία «αναλυτική γηριατρική εκτίμηση» (comprehensive geriatric
assessment) η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλους τους παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν την έκβαση στην θεραπεία.
Μειωμένη παρουσία στις κλινικές μελέτες
Παρά την γήρανση του πληθυσμού, και της σύνδεσης του καρκίνου με την
γήρανση, τα δεδομένα που αφορούν τα οφέλη και τους κινδύνους από την θεραπεία
των ηλικιωμένων ασθενών είναι περιορισμένα. Η κύρια αιτία γι αυτό είναι η
περιορισμένη παρουσία των ηλικιωμένων ασθενών στις κλινικές μελέτες. Σε μία
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μεταανάλυση αναλύθηκαν 164 μελέτες από το 1993 μέχρι το 1996 που περιείχαν
16.396 ασθενείς. Τα συμπεράσματα ήταν ότι μόνο το 25% των ασθενών ήταν
μεγαλύτεροι των 65 ετών. Η μειωμένη αυτή παρουσία αφορούσε 15 τύπους καρκίνου,
εκτός από το λέμφωμα. Οι ηλικιωμένες με καρκίνο του μαστού είχαν την μικρότερη
παρουσία με ποσοστό μόνο 9%

ασθενών μεγαλύτερων των 65, σε αυτές τις

μελέτες19. Παρόμοια δεδομένα για την μειωμένη παρουσία των ηλικιωμένων βρέθηκε
σε Καναδική μεταανάλυση στην οποία αναλύθηκαν κλινικές μελέτες από το 1993 έως
το 1996. Παρά το γεγονός ότι το 58% του πληθυσμού του Καναδά είναι ηλικίας
μεγαλύτερης των 65 ετών, μόνο το 22% των ασθενών που συμμετείχαν σε αυτές τις
κλινικές μελέτες ήταν ηλικίας μεγαλύτερης από 65 ετών20.
Η μειωμένη παρουσία των ηλικιωμένων στις κλινικές μελέτες γίνεται ακόμη
μικρότερη όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία. Σε μία μελέτη αναλύθηκαν 23.000 ασθενείς
που συμμετείχαν σε 500 κλινικές μελέτες. Αναλύθηκε ξεχωριστά η παρουσία ασθενών
ηλικίας μεγαλύτερης των 65 και μεγαλύτερης των 75 ετών. Βρέθηκε ότι υπήρχε
μειωμένη παρουσία των ασθενών που ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών. Εν
τούτοις υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη μείωση της παρουσίας όσων ήταν ηλικίας
μεγαλύτερης των 75 ετών. Μόνο 11% των ανδρών και μόνο 5% των γυναικών ήταν
μεγαλύτεροι των 75. Και σε αυτήν την μελέτη βρέθηκε επίσης εντυπωσιακά μειωμένη
η παρουσία των γυναικών με καρκίνωμα του μαστού, με μόνο 2,7% να είναι ηλικίας
μεγαλύτερης των 75 ετών21.
Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους η συμμετοχή των
ηλικιωμένων είναι μικρή στις κλινικές μελέτες, σχεδιάστηκε από το CALGB μία μελέτη
κατά την οποία γυναίκες με καρκίνωμα του μαστού ηλικίας είτε μικρότερης των 65
ετών είτε μεγαλύτερης η ίσης των 65 ταξινομήθηκαν κατά στάδιο και κατά υπεύθυνο
ιατρό. Η μελέτη αυτή διερεύνησε την συχνότητα με την οποία προσφερόταν σε κάθε
μία από τις ομάδες η συμμετοχή σε μελέτη, και η συχνότητα με την οποία γινόταν
αποδεκτή η συμμετοχή, όταν αυτή προσφερόταν, από την κάθε ομάδα. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι στις ηλικιωμένες ασθενείς ήταν λιγότερο πιθανόν να
προσφερθεί η συμμετοχή σε κάποια κλινική μελέτη από ότι στις νεώτερες (51% στις <
65 ετών έναντι 35% στις > 65 ετών. P= 0,06). Εν τούτοις η αποδοχή για να
συμμετέχουν στην μελέτη, όταν αυτή προσφερόταν, ήταν παρόμοια και στις δύο
ομάδες ηλικίας (56% για τις νεώτερες, έναντι 50% για τις ηλικιωμένες. P=0,67). Η
μελέτη προσπάθησε επίσης να καθορίσει τους λόγους για τους οποίους οι ιατροί δεν
πρόσφεραν τις μελέτες στις ασθενείς. Βρέθηκε ότι οι ιατροί δεν προσέφεραν τις
μελέτες στις ηλικιωμένες ασθενείς για δύο κυρίως λόγους. (1) ανησυχούσαν για την
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τοξικότητα της θεραπείας στις ηλικιωμένες και (2) ανησυχούσαν για την επίδραση στα
συνυπάρχοντα νοσήματα 22.
Η βιολογία του καρκίνου και η ηλικία
Η γήρανση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «η διαδικασία κατά την οποία
ένας υγιής ενήλικας μετατρέπεται σε αδύναμο με μείωση των εφεδρειών στα
περισσότερα φυσιολογικά συστήματα και εκθετική αύξηση της ευαισθησίας στα
νοσήματα και τον θάνατο.23 Ανεξάρτητα από την γενικότητα του ορισμού αυτού, η
γήρανση είναι μια ετερογενής διαδικασία. Κάθε άτομο γερνάει με τον δικό του ρυθμό
και παρουσιάζει διαφορετικές εκδηλώσεις ευπάθειας. Ο μηχανισμός και της γήρανσης
και της νεοπλασίας δεν είναι πλήρως κατανοητός και γι αυτόν τον λόγο έχουν
αναπτυχθεί θεωρίες, περί της σύνδεσης των δύο αυτών εξελίξεων, οι οποίες είναι υπό
έντονη έρευνα.
Μία από αυτές βασίζεται στο μοντέλο πολλαπλών βημάτων για την
καρκινογένεση. Με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει αυξημένη έκθεση σε δυνητικά
καρκινογόνα και συσσώρευση κυτταρικών συμβάντων, που οδηγούν στην ανάπτυξη
του καρκινικού κυττάρου. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο νεοπλασίας, οι ηλικιωμένοι
ασθενείς έχουν μεγαλύτερη διάρκεια έκθεσης στα καρκινογόνα και η πιθανότητα λόγω
του μεγαλυτέρου χρόνου, να διαβεί τα διάφορα στάδια της νεοπλασίας είναι
μεγαλύτερη24.
Μια άλλη θεωρία που συνδέει την γήρανση με την νεοπλασία αφορά την
σύνδεση μεταξύ της γήρανσης με αλλαγές της λειτουργίας των γονιδίων που
ρυθμίζουν την κυτταρική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτήν, η γήρανση είναι μια
διαδικασία κατά την οποία κάποια γονίδια ενεργοποιούνται και κάποια καταστέλλονται
οδηγώντας τα πρώτα σε αύξηση της ογκογόνου ενεργοποίησης και τα δεύτερα σε
μείωση της γονιδιακής καταστολής του όγκου. Στα παραπάνω μπορεί να συμβάλει η
μειωμένη ικανότητα επιδιόρθωσης του DNA, των γηρασμένων κυττάρων, όταν συμβεί
μια μετάλλαξη24.
Αν και κάθε μια από τις παραπάνω θεωρίες είναι ευλογοφανής, δεν εξηγούν,
γιατί κάποιος είναι περισσότερο η λιγότερο ευαίσθητος στην ανάπτυξη νεοπλασίας,
ειδικά επί απουσίας έκθεσης σε καρκινογόνα. Επιπλέον, οι θεωρίες αυτές δεν εξηγούν
γιατί στον πληθυσμό των γηραιότερων από τους ηλικιωμένους, υπάρχει κάποια
πτώση της επίπτωσης του καρκίνου. Πράγματι σε μελέτες αυτοψιών έχει διαπιστωθεί
ότι υπάρχει διαφορά στην επίπτωση των κακοηθειών μεταξύ των αιωνόβιων και των
νεοτέρων ασθενών. Σε μια από αυτές τις μελέτες, από τους 507 ασθενείς ηλικίας
μεγαλύτερης των 75 ετών, η επίπτωση του καρκίνου κατά την αυτοψία ήταν μειούμενη
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όσο αυξανόταν η ηλικία. Για τις ηλικίες 75 έως 79 ετών η επίπτωση ήταν 35%, για τις
μεταξύ των 95-99 ετών ήταν 20% και για τους αιωνόβιους ήταν 16%. Ο καρκίνος ήταν
η αιτία θανάτου σε λιγότερους ηλικιωμένους ασθενείς όσο αυξανόταν η ηλικία και
αφορούσε το 67% στις ηλικίες από 75-90 ετών και το 41% στις ηλικίες μεγαλύτερες
των 95 ετών. Υπήρξε επίσης φθίνουσα επίπτωση των μεταστάσεων με την αύξηση
της ηλικίας25.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ
Φυσιολογικές αλλαγές συμβαίνουν σε κάθε οργανικό σύστημα με την πρόοδο
της ηλικίας, ανεξαρτήτως νόσου. Τα περισσότερα οργανικά συστήματα δείχνουν μία
φυσιολογική μείωση της λειτουργίας τους που αρχίζει από την ηλικία των 30. Η μείωση
αυτή συμβαίνει σε διαφορετικούς ρυθμούς, ξεχωριστούς για κάθε άτομο και για κάθε
σύστημα. Τα επακόλουθα αυτών των αλλαγών στην φυσιολογική δραστηριότητα είναι
ελάχιστα, όμως οι μειωμένες εφεδρείες γίνονται εμφανείς κατά την διάρκεια
καταπόνησης (stress)26.
Η γήρανση του καρδιαγγειακού συστήματος συνοδεύεται με μείωση του
κλάσματος εξώθησης, μείωση του μέγιστου καρδιακού ρυθμού και παρατεταμένη
ανάκαμψη μετά από άσκηση. Κατά την διάρκεια καταπόνησης υπάρχει μειωμένη
ανταπόκριση στις κατεχολαμίνες.
Η γήρανση του αναπνευστικού συστήματος συνοδεύεται από μειωμένη
απάντηση στην υποξαιμία η την υποκαπνία, μειωμένη ελαστικότητα του πνευμονικού
ιστού, διαταραχή της σχέσης αερισμού/διάχυσης και μείωση του δυναμικά
εκπνεομένου όγκου.
Οι ενδοκρινικές αλλαγές κατά την γήρανση περιλαμβάνουν μείωση των
επιπέδων κάποιων ορμονών και αύξηση των επιπέδων κάποιων άλλων. Για
παράδειγμα, υπάρχει μείωση της αυξητικής ορμόνης, της ρενίνης, της αλδοστερόνης,
της δεϋδροεπιανδροστερόνης, και των ορμονών του φύλου, αλλά αυξάνονται η
ινσουλίνη, η νορεπινεφρίνη η παραθορμόνη, η βαζοπρεσσίνη, και το νατριουρητηρικό
πεπτίδιο.
Οι αλλαγές στο νευρολογικό σύστημα με την γήρανση περιλαμβάνουν απώλεια
νευρώνων, μείωση του βάρους του εγκεφάλου, μείωση της όρασης, απώλεια της
ακοής των υψηλής και χαμηλής συχνότητας ήχων και αλλαγές στην οσμή και την
γεύση.
Υπάρχει μείωση της ηπατικής και της νεφρικής μάζας με την ηλικία. Οι μελέτες
αυτοψίας δείχνουν μείωση της ηπατικής μάζας κατά 25% έως 50%. Επιπρόσθετα
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υπάρχει μείωση της ηπατικής ροής αίματος κατά 10% έως 15%27-29. Σαν αποτέλεσμα
ο μεταβολισμός και η κάθαρση ενός φαρμάκου είναι δυνατόν να καθυστερεί
εκθέτοντας τον ασθενή σε αυξημένες συγκεντρώσεις του φαρμάκου για μεγαλύτερες
χρονικές περιόδους.
Η νεφρική μάζα μειώνεται 25% έως 30% κατά την διάρκεια της ζωής,
οδηγώντας σε μειωμένο αριθμό λειτουργικών νεφρώνων. Η νεφρική ροή αίματος
μειώνεται κατά 1% ανά έτος μετά την ηλικία των 50 και η σπειραματική διήθηση
μειώνεται κατά 1mL/minute/year μετά την ηλικία των 4027, 29.
Οι αλλαγές στο ανοσοποιητικό εκδηλώνονται σαν μείωση της μάζας του θύμου,
μείωση των naive λεμφοκυττάρων, και μείωση στην ανταπόκριση των αντισωμάτων26.
Τα αποθέματα του μυελού των οστών με την γήρανση μειώνονται με
παράλληλη αύξηση της περιεκτικότητας σε λίπος. Παρ' όλα αυτά οι συγκεντρώσεις
των κυττάρων του περιφερικού αίματος στον υγιή ηλικιωμένο είναι παρόμοιες με τις
αντίστοιχες των νεωτέρων30. Ωστόσο οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα
σοβαρής και παρατεταμένης κυττοπενίας μετά από χημειοθεραπεία31.
Φαρμακοκινητική των αντικαρκινικών φαρμάκων στον ηλικιωμένο
Πολλές από τις φυσιολογικές αλλαγές τις προχωρημένης ηλικίας, που
συζητήθηκαν παραπάνω, μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην απορρόφηση, την
κατανομή,

και

κυτταροτοξικών

την
32,33

.

απομάκρυνση
Επειδή

τα

των

φαρμάκων,

κυτταροτοξικά

περιλαμβανομένων

φάρμακα

έχουν

πολύ

των
στενό

θεραπευτικό δείκτη, κάθε παράγοντας που μπορεί να αλλάξει την φαρμακοκινητική
στους ηλικιωμένους μπορεί να αποδειχθεί μεγάλης σημασίας από την άποψη της
αποτελεσματικότητας αλλά και της τοξικότητας. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο
περίπλοκο αν υπολογίσει κανείς και την πολυφαρμακία που είναι συχνή στους
ηλικιωμένους34.
Απορρόφηση
Τα περισσότερα κυτταροτοξικά φάρμακα χορηγούνται παρεντερικά αν και
πολλά από αυτά (κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη, βουσουλφάνη, ετοποσίδη, uraciltegafur, capecitabine, κ.α.) μπορούν να χορηγηθούν και από το στόμα και η
απορρόφησή τους μπορεί να είναι ποικίλη. Υπάρχει αυξημένη τάση να αποφεύγεται
στους ηλικιωμένους η παρεντερική χορήγηση φαρμάκων, για να αποφεύγονται οι
επανειλημμένες νοσηλείες και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές. Πολλά
από τα δευτερεύοντα φάρμακα, όπως τα αναλγητικά, τα αντιεμετικά, τα στεροειδή, κ.α.
χορηγούνται κι αυτά από το στόμα. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την
βιοδιαθεσιμότητα των περισσοτέρων από αυτά τα φάρμακα είναι η απορρόφηση τους
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και η αρχική κάθαρση (μεταβολισμός πρώτης διόδου από το ήπαρ η αποδόμηση στο
λεπτό έντερο). Η σχετιζόμενη με το γήρας μείωση της εκκρίσεως του γαστρικού υγρού
και της κινητικότητας του εντέρου μπορεί να μειώσει την απορρόφηση35,36. Οι αλλαγές
της ηπατικής αιμάτωσης μπορούν είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν την
βιοδιαθεσιμότητα.
Κατανομή του φαρμάκου
Η κατανομή του φαρμάκου στους ιστούς σχετίζεται από τα χημικά
χαρακτηριστικά του σαν υδρόφιλο η όχι, τον βαθμό σύνδεσης με τις πρωτεΐνες
πλάσματος και την γενική κατάσταση της αιματικής ροής. Εξ αιτίας της μείωσης της
μυικής μάζας της αύξησης του λιπώδους ιστού και της μείωσης του συνολικού ύδατος
του σώματος, η κατανομή των λιποδιαλυτών φαρμάκων (π.χ. της διαζεπάμης η της
νιτροζουρίας) αλλάζουν σημαντικά στον ηλικιωμένο37,33. Στους ασθενείς με σημαντικό
τρίτο χώρο (ασκίτη, πλευριτική συλλογή) η κατανομή των υδατοδιαλυτών φαρμάκων
διαταράσσεται και η τοξικότητα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.
Μεταβολισμός των φαρμάκων
Ηπατικά και εξωηπατικά ενζυμικά συστήματα συνεισφέρουν στον μεταβολισμό
πολλών κυτταροτοξικών φαρμάκων. Ο ρυθμός του μεταβολισμού των φαρμάκων
επηρεάζεται από την κατάσταση διατροφής, από την ηπατική λειτουργία, από τις
αλληλεπιδράσεις

των

φαρμάκων

από

άλλα

νοσήματα,

από

την

παρουσία

μεταστάσεων, το κάπνισμα και το επίπεδο των πρωτεϊνών του πλάσματος38,35. ∆εν
υπάρχουν απλοί δείκτες του μεταβολισμού των φαρμάκων και οι συνήθεις δείκτες της
ηπατικής λειτουργίας δεν είναι αξιόπιστος οδηγός.
Απέκκριση
Οι νεφροί είναι η κυρία οδός απέκκρισης πολλών κυτταροτοξικών φαρμάκων
(π.χ. μεθοτρεξάτης, μπλεομυκίνης, ιφωσφαμίδης, κυκλοφωσφαμίδης, καρβοπλατίνης,
πλατίνης). Όταν η νεφρική λειτουργία είναι μειωμένη, τα φάρμακα που έχουν κύρια
οδό απέκκρισης τους νεφρούς, έχουν παρατεταμένη ημίσεια διάρκεια ζωής, αυξημένη
συγκέντρωση πλάσματος, και επομένως αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας.

Ο «ΕΥΠΑΘΗΣ» ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Ο όρος "ευπαθής" (frail) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια υποκατηγορία
ηλικιωμένων ασθενών που έχουν σημαντικά μειωμένες λειτουργικές εφεδρείες, οι
οποίες τους οδηγούν σε σχέση εξάρτησης από άλλους, ιδρυματοποίησης, ασθένειας,
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νοσηλείας, και θνητότητας. Εκτιμάται ότι 10% έως 25% των ηλικιωμένων άνω των 65
ετών είναι "ευπαθείς". Παρά τον μεγάλο αριθμό των ατόμων που περιγράφονται σαν
"ευπαθείς" δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για την ταυτοποίηση αυτών των
ασθενών πριν την ανάπτυξη της δυσμενούς έκβασης39. Ένας προτεινόμενος ορισμός
της ευπάθειας είναι "η κατάσταση από συσχετιζόμενες με την ηλικία φυσιολογικές
αλλαγές, οι οποίες καθιστούν την υγεία κάποιου ευάλωτη, σαν αποτέλεσμα
ανεπαρκών ομοιοστατικών εφεδρειών και μειωμένης ικανότητος του οργανισμού να
υποστεί καταπόνηση".
Το «κλινικό σύνδρομο της ευπάθειας» έχει προταθεί ότι είναι ένα δυναμικό
επακόλουθο του αρνητικού ισοζυγίου ενεργείας. Για παράδειγμα, η κατάσταση αρχίζει
με υποθρεψία που οδηγεί σε απώλεια της μυικής και της οστικής μάζας, που
συνεισφέρει σε περαιτέρω μείωση του επιπέδου δραστηριότητας και των δυνάμεων. Η
κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την μείωση των εφεδρειών συνεισφέρουν στο να
είναι περισσότερο ευάλωτος ο "ευπαθής" ασθενής. Το αποτέλεσμα είναι απώλεια της
ακμαιότητας που είναι ένα σύνδρομο ανεξήγητης απώλειας βάρους, μειωμένης μυικής
μάζας και μεταβολικών ανωμαλιών που περιλαμβάνουν μείωση των λευκωμάτων, της
κρεατινίνης της χοληστερόλης και της αιμοσφαιρίνης. Η δυσλειτουργία του
ανοσοποιητικού και η ύπαρξη χρόνιας φλεγμονής ίσως έχει κάποιο ρόλο στην
"ευπάθεια".

Μελέτες από τους Cohen και συν. έδειξαν ότι δείκτες φλεγμονής

συνδέονται με την "ευπάθεια" και την γήρανση. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν την
ιντερλευκίνη-6 και την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Επιπλέον με την γήρανση έχει συνδεθεί
η άνοδος των τιμών των D-dimers στο πλάσμα. Η ιντερλευκίνη-6 και τα D-dimers
έχουν προγνωστική αξία για την θνητότητα και την μείωση της λειτουργικότητας39,40.
Τα κλινικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν
έναν "ευπαθή" ηλικιωμένο είναι: ηλικία >85 ετών, εξάρτηση από τρίτους για τις
δραστηριότητες

καθημερινής

διαβίωσης,

συνυπάρχοντα

ιατρικά

προβλήματα,

(περιλαμβανομένων των σοβαρών καρδιαγγειακών, αναπνευστικών και εγκεφαλικών
καταστάσεων), και ένα η περισσότερα γηριατρικά σύνδρομα (άνοια, ακράτεια ούρων η
κοπράνων, οστεοπορωτικά κατάγματα)41.
Ο

ευπαθής

ηλικιωμένος

ασθενής

με

καρκίνο

παριστά

μία

μοναδική

υποκατηγορία ασθενών που θέτουν σημαντικά θεραπευτικά ζητήματα. Ένα σημαντικό
πρώτο βήμα στην εκτίμηση του ευπαθή ασθενή είναι να καθορισθεί εάν ο καρκίνος
είναι πιθανόν να του μειώσει την αναμενόμενη επιβίωση. Σε ένα μοντέλο που
περιγράφηκε από τους Balducci και Santa41, θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί την
θεραπεία της κακοήθειας, όταν πρόκειται, να επηρεάσει την αναμενόμενη επιβίωση
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του ασθενούς η εάν η κακοήθεια είναι η αιτία που επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Ο
στόχος

της

θεραπείας

πρέπει

να

καθορίζεται.

Οι

θεραπευτικές

αποφάσεις

προϋποθέτουν υπολογισμό από κοινού με τον ασθενή των κινδύνων και του οφέλους
από την θεραπεία.
Η ενσωμάτωση της αναλυτικής γηριατρικής εκτίμησης στις κλινικές μελέτες θα
μπορούσε να συνεισφέρει να καθορισθούν οι ομάδες ανάμεσα στους ασθενείς ίδιας
ηλικίας οι οποίοι έχουν ίδια λειτουργική ηλικία και να μελετηθεί καλύτερα η ανοχή τους
στην θεραπεία και τα οφέλη τους από αυτήν.
ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Χειρουργείο
Το χειρουργείο είναι η πρώτη θεραπεία για την πλειονότητα των συμπαγών
όγκων. Η έλλειψη δυνατότητας για οριστική χειρουργική θεραπεία συνδέεται με
αυξημένη θνητότητα από την νόσο, ανεξάρτητα από την ηλικία. Για παράδειγμα, σε
μία μελέτη 455 γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών με χειρουργήσιμο
καρκίνωμα του μαστού, κατανεμήθηκαν τυχαία σε θεραπεία είτε με ταμοξιφαίνη μόνη,
είτε σε χειρουργείο και ταμοξιφαίνη. Μετά από παρακολούθηση 12,3 ετών οι γυναίκες
που δεν υποβλήθηκαν σε χειρουργείο είχαν αυξημένη θνητότητα από τον καρκίνο του
μαστού42. Παρόμοια σε άλλες μελέτες αποδείχθηκε ότι, η ηλικία μόνο, δεν αποτελεί
παράγοντα για να αρνηθεί κάποιος την χειρουργική αντιμετώπιση του κολοορθικού
καρκίνου43. Ακόμη και στις υψηλού κινδύνου επεμβάσεις οι ηλικιωμένοι ασθενείς
ωφελούνται από την χειρουργική θεραπεία, όπως δείχθηκε σε μελέτη στην οποία οι
ηλικιωμένοι και οι νεώτεροι είχαν παρόμοιο ποσοστό εκτομής της νόσου και
αναστόμωσης. Παρά το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι είχαν υψηλότερη επίπτωση
μετεγχειρητικών καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική
διαφορά στην θνητότητα44.
Ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά στους ηλικιωμένους ασθενείς με
στόχο την ίαση η την ανακούφιση. Όπως φαίνεται από αρκετές μελέτες η ανοχή της
θεραπείας είναι παρόμοια στους ηλικιωμένους και στους νεώτερους ασθενείς45. Σε µία
μελέτη με 1208 ασθενείς που έλαβαν ακτινοβολία στον θώρακα, η ηλικία δεν είχε
επίδραση στην πρώιμη η την όψιμη τοξικότητα, ούτε στην επιβίωση. Οι ηλικιωμένοι
ασθενείς είχαν όμως συχνότερα απώλεια βάρους. Γι’ αυτό πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στην διατροφική κατάσταση των ηλικιωμένων ασθενών46. Η ανοχή στην
ακτινοθεραπεία στους γηραιότερους από τους ηλικιωμένους έχει επίσης αποδειχθεί.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 270

Σε μια αναδρομική ανάλυση με 191 ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης από 80 ετών, 94%
ήταν ικανοί να συμπληρώσουν την θεραπεία χωρίς επιπλοκές. Ανταπόκριση υπήρχε
στο 77% των ασθενών που πήραν την θεραπεία με σκοπό την ίαση και σε 81% αυτών
που πήραν παρηγορητική θεραπεία. Ένα ποσοστό 6% των ασθενών χρειάσθηκε να
διακόψουν την θεραπεία λόγω διάρροιας, δυσφαγίας, απώλειας βάρους η προόδου
νόσου47.
Χημειοθεραπεία
Υπάρχουν διϊστάμενες απόψεις στο θέμα της τροποποίησης των δόσεων των
κυτταροτοξικών φαρμάκων στους ηλικιωμένους και την ισορροπία μεταξύ της μείωσης
της τοξικότητας και της διατήρησης της αποτελεσματικότητος48,49. Γενικά, η απόφαση
από την άποψη της δόσης των κυτταροτοξικών φαρμάκων πρέπει να αντιπροσωπεύει
την ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας ίασης, της σχέσης δόσεως-ανταπόκρισης, και
την γενική φυσική κατάσταση και την πρόγνωση του ασθενούς. Για τους ασθενείς σε
καλή φυσική κατάσταση χωρίς σημαντικά συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα, που
είναι πιθανόν να πετύχουν ίαση η παρατεταμένη ανακούφιση των συμπτωμάτων τους,
τα καλύτερα αποτελέσματα απαιτούν διατήρηση των καθιερωμένων δόσεων της
χημειοθεραπείας. Αντίθετα, όταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι απλώς η μικρή και
μικρής διαρκείας ανακούφιση των συμπτωμάτων δεν θα έπρεπε να επιδιώκει κανείς
την έντονη θεραπεία.
Μερικές μελέτες προσπάθησαν να δείξουν αν η χημειοθεραπεία εντός των κλινικών
μελετών είναι περισσότερο τοξική για τους ηλικιωμένους. Μία από αυτές αφορούσε
γυναίκες με μεταστατικό καρκίνωμα του μαστού που είχαν συμπεριληφθεί σε κλινικές
μελέτες. Οι γυναίκες χωρίσθηκαν σύμφωνα με την ηλικία τους σε 3 ομάδες : < 50, 50
έως 69 και >70. Η μελέτη απέδειξε ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες που έλαβαν
χημειοθεραπεία εντός κλινικών μελετών δεν είχαν σημαντικές διαφορές από τις
νεώτερες γυναίκες όσον αφορά την τοξικότητα, την συνολικά χορηγηθείσα δόση και
την καθυστέρηση μεταξύ των σχημάτων. Επιπλέον, δεν υπήρχε διαφορά στην
ανταπόκριση, στον ελεύθερο νόσου χρόνο η την επιβίωση. Συνολικά βεβαιώθηκε ότι η
χημειοθεραπεία στις ηλικιωμένες ασθενείς έγινε καλά ανεκτή και ήταν εξίσου
ωφέλιμη50. Μία άλλη ανάλυση μελετών φάσεως 2 έδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Οι
ηλικιωμένες και οι νεώτερες γυναίκες δεν είχαν διαφορές στην ανταπόκριση και την
τοξικότητα της θεραπείας51.
Οι μελέτες αυτές θέτουν την υπόθεση ότι επιλεγμένες ηλικιωμένες ασθενείς
ανέχονται την θεραπεία παρόμοια με τις νεότερες. Ένας περιοριστικός όρος είναι ότι
δεν είναι ξεκάθαρο αν οι ηλικιωμένες που συμμετείχαν σε αυτές τις μελέτες ήταν
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υγιέστερες από τον γενικό πληθυσμό των ηλικιωμένων. Εφόσον στις κλινικές μελέτες
συμμετέχει τόσο μικρό ποσοστό των ηλικιωμένων γυναικών, ίσως αυτές που
συμμετέχουν τελικά να έχουν καλύτερη λειτουργική κατάσταση.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς παρουσιάζουν συχνότερα ανεπιθύμητες παρενέργειες
κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας, από τους νεότερους, ανεξάρτητα από τις
συνυπάρχουσες παθήσεις52. Ωστόσο, ένας «υγιής ηλικιωμένος» (fit elderly), μπορεί να
ανεχθεί καθιερωμένες δόσεις και συνδυασμούς χημειοθεραπευτικών και μπορεί να
έχει το ίδιο όφελος, όπως οι νεότεροι. Σε αντίθεση ένας «ευπαθής ηλικιωμένος» (frial
elderly) έχει αυξημένη πιθανότητα τοξικότητος και έτσι δεν μπορεί να ανεχθεί μια
πλήρη σειρά χημειοθεραπείας. Σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία πρέπει να
στοχεύσει με μεγαλύτερο βάρος στην βελτίωση της ποιότητος ζωής μάλλον, παρά
στην παράταση της επιβίωσης53-56.
Η χρονολογική ηλικία είναι ένας ανεπαρκής δείκτης της φυσικής κατάστασης του
ασθενούς. Οι περιγραφείσες ανωτέρω, φυσιολογικές αλλαγές κατά την γήρανση,
διαφέρουν πολύ μεταξύ των ατόμων. Απαιτείται προσεκτική εκτίμηση, όλων των
παραμέτρων 57. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εκτίμησης της φυσικής κατάστασης.
Φυσική κατάσταση (Performance status)
Η περισσότερο συνήθης μέθοδος να εκτιμηθούν οι φυσικές αντοχές και η
λειτουργική κατάσταση είναι η κλινική εκτίμηση της φυσικής κατάστασης (Performance
Status, PS). Υπάρχουν δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες κλίμακες. Η κλίμακα
Karnofsky Performance Satus (KPS) και η κλίμακα Eastern Coopeative Oncology
Group (ECOG). Και οι δύο είναι χρήσιμες για την εκτίμηση της δυνατότητος ενός
ασθενούς να ανεχθεί την χημειοθεραπεία και να εκτιμηθεί η βραχυχρόνια πρόγνωση.
Ανεξάρτητα από την ηλικία, οι ασθενείς με χαμηλό PS (πχ. ECOG > 2, η KPS<60)
συνήθως δεν ανέχονται καλά την χημειοθεραπεία και έχουν μικρή συνολική διάμεση
επιβίωση. Εν τούτοις

το PS τείνει να υποεκτιμά τον βαθμό της λειτουργικής

ανεπάρκειας στον ηλικιωμένο ασθενή58.
Αναλυτική Γηριατρική Εκτίμηση
Μία περισσότερο περιεκτική καταγραφή της λειτουργικής κατάστασης των
ηλικιωμένων είναι δυνατόν να αποκτηθεί με κάποια ερωτηματολόγια τα οποία
χρησιμοποιούνται από ετών στην γηριατρική.
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Θα αναφερθούν, παρακάτω, τα βασικά συστατικά μιας τέτοιας εκτίμησης καθώς
και οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης για να αποκτηθούν αυτές οι πληροφορίες από
τους ασθενείς.
∆υνητικά οφέλη
Μερικές μελέτες έχουν υποθέσει ένα μεγάλο εύρος από πιθανά οφέλη από την
χρήση της αναλυτικής γηριατρικής εκτίμησης σε έναν ασθενή με κακοήθεια. Αυτές
είναι:
1. Η πρόβλεψη των επιπλοκών και των παρενεργειών από την θεραπεία59.
2. Εκτίμηση της επιβίωσης60.
3. Αποκάλυψη προβλημάτων που δεν αποκαλύπτονται από το σύνηθες ιστορικό
και την φυσική εξέταση στην αρχική εκτίμηση61-63.
4. Αποκάλυψη και θεραπεία των νέων προβλημάτων κατά την διάρκεια της
φροντίδας κατά την παρακολούθηση63-64.
5. Βελτίωση της διανοητικής κατάστασης και της γενικής κατάστασης65.
6. Καλύτερος έλεγχος του πόνου65.
Αν και χρειάζονται επιπρόσθετες μελέτες που να αναπαράγουν αυτά τα
ευρήματα και να ερευνήσουν άλλα επιπρόσθετα οφέλη της λεπτομερούς γηριατρικής
εκτίμησης, ήδη υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες συνιστούν σαν χρήση
ρουτίνας την γηριατρική εκτίμηση του ηλικιωμένου ασθενή με καρκίνο.
Τομείς της αναλυτικής γηριατρικής εκτίμησης
Οι τυπικοί τομείς της λεπτομερούς γηριατρικής εκτίμησης περιλαμβάνουν
εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης, των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων,
της διανοητικής κατάστασης, της κατάστασης θρέψης, της φυσικής κατάστασης, της
κοινωνικής υποστήριξης, και ανασκόπηση των λαμβανομένων φαρμάκων.
Λειτουργική κατάσταση
Η λειτουργική κατάσταση αναφέρεται στην ικανότητα του ασθενούς να
εκπληρώνει τους συνήθεις καθημερινούς σκοπούς. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες
κλίμακες

μέτρησης

της

λειτουργικής

κατάστασης

(Karnofsky,

ECOG)

δεν

αντικατοπτρίζουν επαρκώς την ανεπάρκεια των ηλικιωμένων ασθενών, όπως
αναφέρθηκε62.
Η

λειτουργική

κατάσταση

αντανακλάται

καλύτερα

από

τις

κλίμακες

«∆ραστηριότητες της Ημερήσιας ∆ιαβίωσης» (Activities of Daily Living, ADL) και
«Οργανικές ∆ραστηριότητες Ημερήσιας ∆ιαβίωσης» (Instrumental Activities of Daily
Living, IADL)66,67.
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∆ραστηριότητες της Ημερήσιας ∆ιαβίωσης (∆Η∆) είναι οι επιδεξιότητες που
είναι αναγκαίες για την βασική καθημερινή επιβίωση και περιλαμβάνουν την διατροφή,
περιποίηση της εμφάνισης, μεταφορά και υγιεινή.
Οργανικές ∆ραστηριότητες Ημερήσιας ∆ιαβίωσης (Ο∆Η∆) είναι οι απαιτούμενες
ικανότητες για να ζει κανείς ανεξάρτητος στην κοινότητα και περιλαμβάνουν
δραστηριότητες

όπως

αγορές,

χειρισμός

οικονομικών,

συντήρηση

σπιτιού,

προετοιμασία γευμάτων και λήψη φαρμάκων.
Η λειτουργική ανικανότητα είναι συνήθης στους ηλικιωμένους ασθενείς με
καρκίνο. Αυτό απεικονίσθηκε σε μία εθνική μελέτη των Η.Π.Α. στην οποία σε ένα
δείγμα 9745 δικαιούχων ιατρικής περίθαλψης, οι ηλικιωμένοι ασθενείς με καρκίνο
είχαν περισσότερους περιορισμούς στις κλίμακες ∆Η∆ και Ο∆Η∆ και περισσότερη
χρήση της ιατρικής φροντίδας από άτομα χωρίς καρκίνο68.
Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και σε μια άλλη μελέτη με 303 ασθενείς
ηλικίας 65 ετών με συμπαγείς όγκους η αιματολογικές κακοήθειες, στους οποίους
υπήρξαν περιορισμοί στις κλίμακες ∆Η∆ και Ο∆Η∆ σε 17% και 59% των ασθενών
αντιστοίχως69.
Η «Αναλυτική Γηριατρική Εξέταση» (ΑΓΕ) μπορεί να δώσει ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για τους λειτουργικούς περιορισμούς ακόμη και σε ασθενείς σε καλή
γενική κατάσταση, οι οποίοι εκτιμώνται τυπικά με τις κλίμακες Karnofsky η ECOG. Για
παράδειγμα σε μία μελέτη 363 ασθενών ηλικίας 65 ετών με καρκίνο και φυσική
κατάσταση μετρημένη < 2 στην κλίμακα ECOG συνοδευόταν από περιορισμούς στο
9% και 38% στις κλίμακες ∆Η∆ και Ο∆Η∆ αντιστοίχως.62. Η επίπτωση περιορισμών
στην κλίμακα Ο∆Η∆ ήταν πολύ συχνότερη στους ασθενείς που ήταν μεγαλύτεροι από
80 ετών.
Η επίδραση της λειτουργικής κατάστασης στην συνολική επιβίωση των
ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο απεικονίσθηκε σε μία μελέτη 566 ασθενών με
προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα ηλικίας 70 ετών οι οποίοι
έλαβαν χημειοθεραπεία.60 Στην μελέτη αυτή, αυτοί που κρίθηκαν ανεξάρτητοι με την
κλίμακα Ο∆Η∆ παρουσίασαν βελτίωση της συνολικής επιβίωσης. Χαμηλή βαθμολογία
στην βασική κλίμακα ∆Η∆ και η παρουσία συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων
δεν ήταν προγνωστικοί παράγοντες μείωσης της συνολικής επιβίωσης.
Η ανεπάρκεια της λειτουργικής κατάστασης συνοδεύεται επίσης από αύξηση
του κινδύνου τοξικότητας από την χημειοθεραπεία. Σε μια μελέτη από 83 ασθενείς
ηλικίας

70

ετών

με

καρκίνωμα

ωοθήκης

που

έλαβαν

παραπλατίνα

και

κυκλοφωσφαμίδη ανεξάρτητοι παράγοντες που προέβλεπαν την τοξικότητα της
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χημειοθεραπείας απεδείχθησαν η «Λειτουργική Εξάρτηση» (που ορίσθηκε σαν «να ζει
κανείς στο σπίτι με βοήθεια η να ζει με ιατρική βοήθεια σε ένα ειδικό ίδρυμα»), η
κατάσταση λειτουργικότητας με την κλίμακα ECOG < 2, και η συμπτωματολογία
κατάθλιψης59.
Συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα (comorbidity)
Τα συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα αντιπροσωπεύουν το εύρος των
συνυπαρχόντων φυσικών και ψυχολογικών προβλημάτων τα οποία είναι επιπρόσθετα
με την συγκεκριμένη νόσο για την οποία ο ασθενής αναζητά ιατρική βοήθεια70. Με την
πρόοδο της ηλικίας ο αριθμός των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων αυξάνει71.
Η επίδραση αυτών των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων στην εκτιμώμενη
διάρκεια ζωής και στην ανοχή της χημειοθεραπείας πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη
όταν εκτιμά κανείς τα οφέλη και τους κινδύνους μιας θεραπείας72.
Η σημασία των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων ανεδείχθη σε μια
μελέτη που περιελάμβανε 936 γυναίκες ηλικίας από 40 έως 84 ετών με καρκίνωμα
μαστού. Οι ασθενείς που είχαν ένα η περισσότερα συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα
είχαν 20 φορές μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας από αιτίες διαφορετικές από το
καρκίνωμα του μαστού και 4 φορές μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας από όλες τις
αιτίες συγκριτικά με εκείνες που δεν είχαν συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα73.
Εκτός από την επίδραση που έχουν στην επιβίωση η παρουσία επιπρόσθετων
ιατρικών νοσημάτων επηρεάζει επίσης την ικανότητα του ασθενούς να ανεχθεί την
χημειοθεραπεία. Σε μία μελέτη με ασθενείς ηλικίας 70 ετών με προχωρημένο μημικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα εκείνοι οι οποίοι είχαν δείκτη πολλαπλής
νοσηρότητας της κλίμακας Charlson 2 ήταν πιθανότερο να διακόψουν πρώιμα την
θεραπεία από τους ασθενείς που στην ίδια κλίμακα είχαν δείκτη μικρότερο από 274,75.
Μία εκτίμηση των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων μπορεί να αποδώσει
πληροφορίες που είναι ανεξάρτητες από την λειτουργική κατάσταση του ασθενούς.
Αυτό απεικονίσθηκε σε μια μελέτη με 203 ηλικιωμένους ασθενείς στους οποίους η
συσχέτιση των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημάτων (μετρημένης με την κλίμακα
Charlson) και της λειτουργικής κατάστασης (υπολογισμένης με την κλίμακα ECOG )
ήταν ελάχιστη η μηδενική76. Το συμπέρασμα από την μελέτη αυτή είναι ότι, είναι
σημαντικό να υπολογίζει κανείς την λειτουργική κατάσταση αλλά και τα συνυπάρχοντα
ιατρικά προβλήματα.
∆ιανοητική λειτουργία
Η διανοητική λειτουργία είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της γενικής
εκτίμησης του γηριατρικού ασθενή με καρκίνο. Στον γενικό πληθυσμό η άνοια είναι
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 275

ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την επιβίωση. Η παρουσία άνοιας
επηρεάζει και την διάγνωση και την θεραπεία του καρκίνου77.
Σε μια μελέτη πληθυσμού, ασθενείς με διηθητικό καρκίνωμα παχέως εντέρου
και άνοια ήταν περισσότερο πιθανό να έχουν την διάγνωση του καρκίνου μετά τον
θάνατο βασιζόμενη σε ευρήματα αυτοψίας, από ότι ασθενείς που δεν είχαν άνοια78.
Επιπρόσθετα οι ασθενείς με άνοια ήταν λιγότερο πιθανόν να έχουν διάγνωση
κακοήθειας βασισμένη σε βιοψία και ήταν λιγότερο πιθανόν να υποβληθούν σε
χειρουργείο η χημειοθεραπεία. Σε μια άλλη μελέτη, ασθενείς με νόσο Alzheimer, και
καρκίνωμα μαστού ήταν πιθανότερο να διαγνωσθούν σε προχωρημένο στάδιο της
κακοήθειας και ήταν λιγότερο πιθανόν να λάβουν θεραπεία για το νεόπλασμα79.
Από πρακτικής πλευράς επίσης, η εκτίμηση της διανοητικής κατάστασης είναι
σημαντική πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς για να
εξασφαλισθεί ότι ο ασθενής μπορεί να συμμορφωθεί με τις οδηγίες για την
υποστηρικτική φαρμακευτική αγωγή η την από του στόματος χημειοθεραπεία καθώς
και για να εξασφαλισθεί ότι θα κατανοήσει την ανάγκη να αναζητήσει ιατρική βοήθεια
επί υπάρξεως παρενεργειών.
∆ιατροφή
Η κατάσταση διατροφής είναι ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας σε
όλους τους γηριατρικούς ασθενείς. Υπάρχουν στον γενικό πληθυσμό μερικές
αναφορές που δείχνουν την αρνητική επίδραση της απώλειας βάρους η του χαμηλού
δείκτη μάζας σώματος (BMI) ακόμη και σε άτομα που δεν έχουν κακοήθεια80-84. Η
σημασία της απώλειας βάρους απεικονίσθηκε σε μια άλλη μελέτη με 4714 άτομα 65
ετών στα οποία απώλεια βάρους 5% συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας80.
Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν σε μια άλλη μελέτη με 7527 άτομα ηλικίας 70 ετών
στα οποία ο δείκτης μάζας σώματος μικρότερος από 19,4 Kg/m2 (το κατώτερο 10%
του πληθυσμού) συνοδευόταν από αυξημένο κίνδυνο θνητότητας81.
Μεταξύ ασθενών με καρκίνο η καταστροφική επίδραση της απώλειας βάρους
απεικονίσθηκε σε μια μελέτη με 3047 ασθενείς που συμμετείχαν σε 12 πρωτόκολλα
χημειοθεραπείας της ECOG

85

. Σε αυτήν την ανάλυση η απώλεια βάρους ήταν ένας

ανεξάρτητος παράγων πρόβλεψης για την επιβίωση και συνοδευόταν από μειωμένη
λειτουργική κατάσταση. Επιπλέον η απώλεια βάρους, σε γυναίκες με καρκίνωμα
μαστού, συσχετίσθηκε με μείωση των ποσοστών της ανταπόκρισης στην θεραπεία,
αν και αυτή η συσχέτιση δεν έγινε με άλλους τύπους όγκων. Ακόμη και μικρή απώλεια
βάρους (0% έως 5%) μπορεί να είναι κλινικά σημαντική σε ασθενείς με καρκίνο.
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Έτσι, η αρνητική επίδραση της απώλειας βάρους και του χαμηλού BMI έχει
δειχθεί σε όλους τους ηλικιωμένους ασθενείς συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με
καρκίνο. Χρειάζονται μελλοντικές μελέτες για να δειχθεί αν η παρέμβαση με διατροφή
μπορεί να μειώσει αυτούς τους κινδύνους.
Ψυχολογική κατάσταση και κοινωνική υποστήριξη
Αν και έχει αναφερθεί ότι η επίπτωση και η σοβαρότητα των ψυχολογικών
προβλημάτων είναι μεγαλύτερη στους νεότερους ασθενείς

86, 87

, περίπου το ένα τρίτο

των ηλικιωμένων ασθενών παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα, συνήθως του τύπου
της κατάθλιψης. Η επίπτωση κλινικά σημαντικής κατάθλιψης στους ηλικιωμένους με
καρκίνο εκτιμάται ότι είναι 3% έως 25%86.
Οι ασθενείς που είναι περισσότερο ευπαθείς σε ψυχολογική επιβάρυνση είναι
εκείνοι που δεν έχουν κοινωνική υποστήριξη. Σε μία μελέτη δείχθηκε ότι ασθενείς με
ανεπαρκή κοινωνική υποστήριξη έχουν αυξημένη ψυχολογική επιβάρυνση και ότι η
κοινωνική απομόνωση ήταν ανεξάρτητος παράγοντας πρόβλεψης της θνητότητας
στον πληθυσμό των ηλικιωμένων88.
Ανασκόπηση των φαρμάκων
Η προσεκτική ανασκόπηση των φαρμάκων είναι σημαντικό στοιχείο της
Αναλυτικής Γηριατρικής Εκτίμησης. Οι αλλαγές της φυσιολογίας οι οποίες συμβαίνουν
κατά την γήρανση επηρεάζουν, όπως αναφέρθηκε, την κινητική των φαρμάκων. Ο
συνδυασμός αυτών των αλλαγών με την πολυφαρμακία που είναι συνήθης στους
ηλικιωμένους προκαλεί αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών. Έτσι είναι χρήσιμη η
ανασκόπηση όλων των φαρμάκων για να διακοπούν όσα δεν είναι αναγκαία και να
προβλεφθούν οι πιθανές αλληλεπιδράσεις89-91.
Ερωτηματολόγια τα οποία εστιάζουν στην χορήγηση χημειοθεραπείας
Αναφερθήκαμε ανωτέρω σε ερωτηματολόγια τα οποία εστιάζουν στην διάκριση
ενός «εύθραυστου» ηλικιωμένου από τον υγιή ηλικιωμένο. Πρόσφατα αναπτύσσονται
νέα ερωτηματολόγια, τα οποία προσπαθούν να διακρίνουν ποιοι από τους
ηλικιωμένους δύνανται να ανεχθούν συγκεκριμένους συνδυασμούς χημειοθεραπείας9297

.
Σαν παράδειγμα, ένα από αυτά χρησιμοποιεί σαν παραμέτρους, την ηλικία, τον

τύπο του όγκου, τον προταθέντα συνδυασμό χημειοθεραπείας, τα επίπεδα νεφρικής
και αιματολογικής κατάστασης, την κατάσταση της ακοής, και το επίπεδο
δραστηριότητος94. Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε σημαντικά καλύτερη από τον
κλινικό υπολογισμό της κλίμακας Karnofsky, όσον αφορά την πρόγνωση της
τοξικότητος (αιματολογικής και με αιματολογικής) της χημειοθεραπείας.
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Σε μία άλλη μελέτη, σαν παράμετροι υπολογίστηκαν, ο προτεινόμενος
συνδυασμός

χημειοθεραπείας,

εργαστηριακές

τιμές

(κρεατινίνη,

αλβουμίνη,

αιμοσφαιρίνη, LDH, τρανσαμινάσες) και εκτίμηση της λειτουργικής, διανοητικής και
διατροφικής κατάστασης93.
Ευρωπαίοι ερευνητές μελέτησαν τους παράγοντες οι οποίοι δυνατόν να
προβλέψουν τον πρώιμο θάνατο σε ηλικιωμένους οι οποίοι υποβάλλονται σε πρώτης
γραμμής χημειοθεραπεία. Επιβαρυντικοί παράγοντες αποδείχθηκαν η προχωρημένη
νόσος, η χαμηλή βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο διατροφής και η υψηλή βαθμολογία
στο ερωτηματολόγιο Get Up And Go97.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Όπως αναφέρθηκε η βιολογική ηλικία επηρεάζει την συμπεριφορά μερικών
κακοηθειών. Σαν παραδείγματα, η οξεία μυελογενής λευχαιμία και το επιθετικό non
Hodgkin λέμφωμα, έχουν κακή πρόγνωση σε ηλικιωμένους ασθενείς συγκρινόμενους
με νεότερους. Αντίθετα, ο καρκίνος του μαστού, τείνει να συμπεριφέρεται κάπως
αθωώτερα.
Καρκίνος του μαστού
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, για τις ηλικιωμένες με καρκίνο του μαστού
υπάρχει η τάση να αντιμετωπίζονται λιγότερο επιθετικά από τις νεότερες γυναίκες,
ακόμα και όταν ληφθούν υπ’ όψιν παράγοντες όπως οι συνυπάρχουσες παθήσεις, η
κοινωνική υποστήριξη και η λειτουργική κατάσταση98. Οι ασθενείς με ηλικία
μεγαλύτερη των 65 με 70 ετών πρέπει να ελέγχονται για γηριατρικά σύνδρομα,
χρησιμοποιώντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο. Η θεραπευτική αντιμετώπιση για τις
ιατρικά υγιείς ηλικιωμένες με πρώιμο πρωτοδιαγνωσμένο καρκίνωμα του μαστού είναι
ίδια με αυτήν των νεότερων ασθενών. Συνίσταται σε χειρουργείο του μαστού και της
μασχάλης, ακτινοθεραπεία, αν απαιτείται, και συστηματική θεραπεία σύμφωνα με τις
καθιερωμένες οδηγίες99.
Οι ιατρικά «ευπαθείς» ασθενείς, αν δύνανται να το ανεχθούν πρέπει να
υποβάλλονται σε χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο η επικουρική χημειοθεραπεία δεν
συνιστάται, ειδικά αν είναι μικρή η αναμενόμενη επιβίωση. Για τις ασθενείς οι οποίες
επιθυμούν θεραπεία, χορηγείται ορμονοθεραπεία αν ο όγκος έχει θετικούς ορμονικούς
υποδοχείς. Αν οι ορμονικοί υποδοχείς είναι αρνητικοί δύναται να χορηγηθεί θεραπεία
με ένα χημειοθεραπευτικό και όχι με συνδυασμό φαρμάκων. Αν υπάρχει
υπερέκφραση του HER2, χορηγείται τραστουζουμάμπη μόνη η σε συνδυασμό με
μονοθεραπεία.
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Για τις «ευπαθείς» ασθενείς οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ανεχθούν
χειρουργείο (η το αρνούνται), και οι οποίες επιθυμούν να λάβουν θεραπεία, παρά την
πιθανή τοξικότητά της, ακολουθούνται οι ανωτέρω χειρισμοί που περιγράφηκαν για τις
«ευπαθείς» ασθενείς οι οποίες χειρουργήθηκαν. Για την ακτινοθεραπεία σαν πρώτη
θεραπεία (αντί για το χειρουργείο), υπάρχουν ελάχιστα και παλιά δεδομένα100,101.
Συνιστάται μόνο για έλεγχο των τοπικών συμπτωμάτων.
Ο χειρισμός του μεταστατικού καρκινώματος, επίσης, σε ασθενείς ηλικίας > 65
ετών ακολουθεί τις ίδιες αρχές, όπως στις νεότερες γυναίκες, με λίγες εξαιρέσεις.
Όπως και οι νεότερες, οι ηλικιωμένες ασθενείς δεν είναι δυνατόν να θεραπευθούν από
την μεταστατική νόσο, και ο στόχος της θεραπείας είναι η ανακούφιση μάλλον, παρά η
θεραπεία.
Λόγω της μεγαλύτερης συχνότητος έκφρασης θετικών ορμονικών υποδοχέων
και ηπιότερης ανάπτυξης του όγκου, οι ηλικιωμένες γυναίκες με άγνωστη κατάσταση
ορμονικών υποδοχέων και χωρίς απειλητικές για την ζωή η ταχέως εξελισσόμενες
μεταστάσεις πρέπει να λάβουν μια δοκιμαστική ενδοκρινική θεραπεία. Εάν υπάρχει
ανταπόκριση η παρατεταμένη περίοδος σταθερής νόσου με αυτήν την θεραπεία,
μπορούν να δοκιμαστούν διαδοχικά, άλλες ενδοκρινικές θεραπείες διαδοχικά,
διατηρώντας έτσι την ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρονική περίοδο.
Η χημειοθεραπεία μπορεί να ληφθεί υπ΄όψιν, όταν ο όγκος γίνει ανθεκτικός
στην ορμονοθεραπεία η σαν θεραπεία πρώτης γραμμής εάν η νόσος είναι απειλητική
για την ζωή η υπάρχει ταχεία ανάπτυξή του. Τα διφωσφονικά δυνατόν να είναι
ιδιαίτερα χρήσιμα σε γυναίκες με οστικές μεταστάσεις, αν και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην νεφρική τοξικότητα.
Κολοορθικό καρκίνωμα
Περίπου 70% των περιπτώσεων κολοορθικού καρκινώματος διαγιγνώσκονται
σε ασθενείς με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών. Συνδυασμοί χημειοθεραπείας οι οποίοι
περιέχουν φθοριοουρακίλη η καπεσιταμπίνη χρησιμοποιούνται και σαν επικουρική
θεραπεία και σαν θεραπεία της μεταστατικής νόσου. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν επί
σημαντικής

καρδιαγγειακής

νόσου

η

ενδεχόμενη

καρδιοτοξικότητα

της

φθοριοουρακίλης. Η πιθανή εντεροτοξικότητα από αυτούς τους παράγοντες πρέπει
επίσης να υπολογισθεί στους ηλικιωμένους ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε
χειρουργείο του παχέος εντέρου και/η σε ακτινοθεραπεία και μπορεί να έχουν αλλαγή
της εντερικής λειτουργίας.
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Η επικουρική θεραπεία υποχρησιμοποιείται σε ασθενείς μεγαλύτερους των 65
ετών, παρά την σημαντική μείωση των υποτροπών και των θανάτων που συνδέονται
με αυτήν. Αν και υπάρχουν λίγες μελέτες για την δραστικότητα της θεραπείας σε αυτήν
την ομάδα των ασθενών, μετααναλύσεις παρέχουν ενδείξεις ότι οι ηλικιωμένοι
ασθενείς έχουν το ίδιο όφελος το οποίο έχουν και οι νεότεροι ασθενείς αν και το
επιπλέον όφελος από την οξαλιπλατίνη φαίνεται να είναι μικρότερο. Η σχετιζόμενη με
την θεραπεία τοξικότητα δεν είναι απαραίτητα χειρότερη, στους ηλικιωμένους, όταν ο
συνδυασμός των φαρμάκων γίνει με προσοχή.
Για τους ηλικιωμένους με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνωμα, ομαδοποιημένα
αποτελέσματα

παρέχουν

ενδείξεις

ότι

η

αντινεοπλασματική

δράση

της

χημειοθεραπείας είναι όμοια με αυτήν στους νεότερους ασθενείς, αν και φαίνεται να
υπάρχει ελαφρά υψηλότερο ποσοστό αιματολογικής τοξικότητος. Με βάση αυτά τα
αποτελέσματα,

οι

καθιερωμένοι

συνδυασμοί

οι

οποίοι

περιλαμβάνουν

είτε

οξαλιπλατίνη είτε ιρινοτεκάνη είναι μια λογική επιλογή για τους ηλικιωμένους ασθενείς.
Η ιρινοτεκάνη στους ηλικιωμένους ασθενείς συνδέεται με αυξημένη επίπτωση
καθυστερημένης διάρροιας, οφειλόμενη σε συγκέντρωση του μεταβολίτη της SN-38
στο έντερο. Για τον λόγο αυτό, κατά την έναρξη της θεραπείας χορηγείται με μειωμένες
δόσεις σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών102,103. Οι περισσότεροι
ηλικιωμένοι ασθενείς μπορούν να ανεχθούν την προσθήκη μπεβασιζουμάμπης σε
αυτούς τους συνδυασμούς στην πρώτης γραμμής θεραπεία, αν και ανησυχίες για το
ενδεχόμενο θρομβοεμβολικών επιπλοκών έχουν μετριάσει τον ενθουσιασμό.
Μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος
Λίγο περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα
του πνεύμονος (ΜΜΚΠ) είναι μεγαλύτεροι από την ηλικία των 70 ετών. Περίπου το ένα
τρίτο παρουσιάζεται με μεταστατική νόσο και η πλειονότητα δεν είναι ικανοί να
υποστούν

δυνητικά

θεραπευτική

χειρουργική

αφαίρεση.

Η

χημειοθεραπεία

χρησιμοποιείται, σαν επικουρική μετά την χειρουργική εκτομή για πρώιμη νόσο, είτε
σαν συστατικό της πολλαπλών ειδικοτήτων θεραπείας για το στάδιο ΙΙΙ και σαν
πρώτης και δεύτερης γραμμής θεραπεία για την ανακούφιση της μεταστατικής νόσου.
Οι μελέτες της επικουρικής χημειοθεραπείας έχουν εστιάσει πρωταρχικά σε νεότερους
ασθενείς. Υποανάλυση μίας μελέτης, παρείχε ενδείξεις, ότι η επικουρική θεραπεία
είναι εξίσου αποτελεσματική σε επιλεγμένους ηλικιωμένους ασθενείς104,105.
Στο στάδιο ΙΙΙ του ΜΜΚΠ, τυχαιοποιημένες μελέτες καθιέρωσαν την υπεροχή της
ταυτόχρονης χορήγησης χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας σε σύγκριση με την
διαδοχική χορήγησή τους. Αν και η ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία σε ηλικιωμένους
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ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙΙ συνοδεύεται με αυξημένη επίπτωση σοβαρής
τοξικότητος, υποανάλυση έχει δείξει ότι η επιβίωση στα δύο και πέντε έτη ήταν όμοια
με αυτήν των νεότερων ασθενών. Ωστόσο οι ηλικιωμένοι οι οποίοι υποβάλλονται σε
χημειοακτινοθεραπεία παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιολογικών διαταραχών
ακόμα και αν ήταν ελεύθεροι τέτοιων προβλημάτων πριν την διάγνωση του ΜΜΚΠ106.
Έχει αποδειχθεί με κλινικές μελέτες ότι η συστηματική χημειοθεραπεία βελτιώνει
στους ηλικιωμένους με μεταστατικό ΜΜΚΠ και την επιβίωση και την ποιότητα ζωής
όσο και στους νεότερους ασθενείς. Όποτε είναι δυνατόν, η θεραπεία πρέπει να
εξατομικεύεται βασιζόμενη σε μοριακά και ιστολογικά χαρακτηριστικά του όγκου. Εάν
είναι δυνατόν ο όγκος πρέπει να εκτιμάται για την παρουσία σωματικής μετάλλαξης
του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) η οποία δείχνει
ευαισθησία στους αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR.. Για τους
ηλικιωμένους ασθενείς των οποίων ο όγκος περιέχει μετάλλαξη του EGFR, η αρχική
θεραπεία η οποία προτιμάται είναι η χορήγηση αναστολέα της τυροσινικής κινάσης
(gefitinib, erlotinib), όπως άλλωστε και στους νεότερους ασθενείς. Για τους
ηλικιωμένους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν μετάλλαξη του EGFR, η κυτταροτοξική
χημειοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να αυξήσει την επιβίωση,
όπως και στους νεότερους. Για τους κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, με ελάχιστα
συνυπάρχοντα νοσήματα και καλή φυσική κατάσταση, η χορήγηση συνδυασμού
χημειοθεραπείας είναι προτιμότερη από την χορήγηση μονοθεραπείας. Για τους
ασθενείς, οι οποίοι, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, δεν μπορούν να ανεχθούν
συνδυασμένη χημειοθεραπεία, η μονοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή.
Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος
Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος
(ΜΚΠ) είναι μεγαλύτεροι από 70 ετών. Οι καθιερωμένοι συνδυασμοί χημειοθεραπείας
προξενούν αυξημένη τοξικότητα σε αυτόν τον πληθυσμό αν και η επιβίωση είναι όμοια
με τους νεότερους ασθενείς. Αντίθετα η χορήγηση μονοθεραπείας όπως και η μείωση
των δόσεων, αν και μειώνει την τοξικότητα έχει σαν αποτέλεσμα κατώτερη επιβίωση.
Έτσι, οι ηλικιωμένοι ασθενείς πρέπει να θεραπεύονται με τους ίδιους συνδυασμούς και
τις ίδιες δόσεις, όπως και οι νεότεροι ασθενείς, όταν η γενική τους κατάσταση είναι
ικανοποιητική107,108. Η αντικατάσταση της πλατίνας από παραπλατίνα έχει υποδειχθεί
ως λιγότερο τοξική στους ηλικιωμένους109,110.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος εκκόλπωμα του εντέρου υποδηλώνει τα ασκοειδή μορφώματα που
σχηματίζονται

και

Εκκολπωμάτωση

προβάλλουν

του

παχέος

στην
εντέρου

εξωτερική
σημαίνει

επιφάνεια
την

του

παρουσία

εντέρου.

πολλαπλών

εκκολπωμάτων σε ένα ή περισσότερα τμήματα του παχέος εντέρου, ενώ
εκκολπωματίτιδα σημαίνει την ανάπτυξη φλεγμονής σε ένα ή περισσότερα
εκκολπώματα, που μπορεί να συνοδεύεται από διάφορες επιπλοκές, όπως
αιμορραγία, απόστημα, διάτρηση ή συρίγγιο. Ο όρος εκκολπωματική νόσος του
παχέος εντέρου καλύπτει ολόκληρη την κλινική εικόνα που εκδηλώνεται από τη
δημιουργία των εκκολπωμάτων, μέχρι την ανάπτυξη των επιπλοκών.
Η εκκολπωματική νόσος είναι συχνή σε άτομα μεγάλης ηλικίας και συνήθως είναι
ασυμπωματική. Σε αρκετες όμως περιπτώσεις εμφανίζονται συμπτώματα, όπως
πόνος στον αριστερό λαγόνιο βόθρο, ευαισθησία στην ψηλάφηση, διαταραχές των
κενώσεων που εκδηλώνονται με διάρροια ή δυσκοιλιότητα και αποβολή βλέννας από
το ορθό. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται στο 20% των ασθενών με εκκολπώματα
παχέος εντέρου.
Η διάγνωση γίνεται με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας κοιλίας, η οποία
μπορεί να αναδείξει την παρουσία εκκολπωμάτων, αλλά και την εμφάνιση επιπλοκών,
ενώ φυσικά η εξέταση εκλογής για την ανάδειξη των εκκολπωμάτων του παχέος
εντέρου είναι η κολονοσκόπηση και μερικές φορές ο βαριούχος υποκλυσμός.
Η αντιμετώπιση των ασθενών μη ήπια συμπτώματα περιλαμβάνει τη χορήγηση
αντιβιοτικών από το στόμα για 7-10 ημέρες. Τα αντιβιοτικά που προτιμούνται είναι η
αμπικιλλίνη, οι τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνες και ο συνδυασμός σιπροφλοξασίνης –
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μετρονιδαζόλης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν εισαγωγή στο νοσοκομείο, σε
εκείνους τους ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν τη χορήγηση αντιβιοτικών από
το στόμα, σε εκείνους που έχουν σοβαρά συμπαραμαρτούντα νοσήματα και σε
εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στην από του στόματος θεραπεία.
Μετά από ένα οξύ επεισόδιο, η πιθανότητα υποτροπής μέσα στην επόμενη 5ετία
είναι 20%. Για την πρόληψη των υποτροπών έχει δοκιμασθεί η χορήγηση ριφαξιμίνης
και μεσαλαζίνης, με καλά αποτελέσματα.
Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των επιπλοκών,
ενώ σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας
Χειρουργών παχέος εντέρου και πρωκτού, εκλεκτική χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται
μετά από υποτροπιάζοντα συχνά και καλά τεκμηριωμένα επεισόδια εκκολπωματίτιδας,
αφού πρώτα συνεκτιμηθεί η ηλικία του ασθενούς και η γενικότερη κατάσταση της
υγείας του.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο όρος εκκόλπωμα του εντέρου υποδηλώνει το ασκοειδές μόρφωμα που σχηματίζεται
και προβάλλει στην εξωτερική επιφάνεια του εντέρου. Εκκολπωμάτωση του παχέος
εντέρου σημαίνει την παρουσία πολλαπλών εκκολπωμάτων σε ένα ή περισσότερα
τμήματα του παχέος εντέρου, ενώ εκκολπωματίτιδα σημαίνει την ανάπτυξη φλεγμονής
σε ένα ή περισσότερα εκκολπώματα, που μπορεί να συνοδεύεται από διάφορες
επιπλοκές, όπως αιμορραγία, απόστημα, διάτρηση ή συρίγγιο. Ο όρος εκκολπωματική
νόσος του παχέος εντέρου καλύπτει ολόκληρη την κλινική εικόνα που εκδηλώνεται
από τη δημιουργία των εκκολπωμάτων, μέχρι την ανάπτυξη των επιπλοκών. Η
εκκολπωματική νόσος είναι συχνή σε άτομα μεγάλης ηλικίας και συνήθως είναι
ασυμπωματική. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις εμφανίζονται συμπτώματα, όπως
πόνος στον αριστερό λαγόνιο βόθρο, ευαισθησία στην ψηλάφηση, διαταραχές των
κενώσεων που εκδηλώνονται με διάρροια ή δυσκοιλιότητα και αποβολή βλέννας από
το ορθό. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται στο 20% των ασθενών με εκκολπώματα
παχέος εντέρου. Η διάγνωση γίνεται με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας κοιλίας και
κολονοσκόπηση. Η αντιμετώπιση των ασθενών μη ήπια συμπτώματα περιλαμβάνει τη
χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα για 7-10 ημέρες. Τα αντιβιοτικά που
προτιμούνται είναι η αμπικιλλίνη, οι τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνες και ο συνδυασμός
σιπροφλοξασίνης – μετρονιδαζόλης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν εισαγωγή
στο νοσοκομείο, σε εκείνους τους ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν τη
χορήγηση

αντιβιοτικών

από

το

στόμα,

σε

εκείνους

που

έχουν

σοβαρά

συμπαραμαρτούντα νοσήματα και σε εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στην από του
στόματος θεραπεία. Για την πρόληψη των υποτροπών έχει δοκιμασθεί η χορήγηση
ριφαξιμίνης και μεσαλαζίνης. Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται για την
αντιμετώπιση των επιπλοκών, ενώ σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες της
Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών παχέος εντέρου και πρωκτού, εκλεκτική
χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται μετά από 1-2 καλά τεκμηριωμένα επεισόδια
εκκολπωματίτιδας, αφού πρώτα συνεκτιμηθεί η ηλικία του ασθενούς και η γενικότερη
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κατάσταση της υγείας του. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1,
293-301, 2014.
Λέξεις κλειδιά: εκκολπωματική νόσος, κολονοσκόπηση, αντιβιοτικά

ABSTRACT
The prevalence of colonic diverticulosis appears to be increasing throughout the world,
probably because of changes in lifestyle. It is common in developed countries and is
slightly more common in the United States than in Europe. In contrast, it is rare in
Africa. Diverticular disease is characterized by the presence of sac-like protrusions
(diverticula) that form in the colon wall when the mucosa and submucosa herniate
through defects in the muscle layer of the wall. Although most people with colonic
diverticulosis have no symptoms, about 25% will eventually have an episode of
symptomatic diverticular disease and up to 5% will have an episode of acute
diverticulitis (an acute inflammation of the colonic diverticula). Diverticular bleeding is
another complication of colonic diverticulosis, but in contrast to diverticulitis, its
prevalence is very low. Abdominal CT is valuable for diagnosing colonic diverticulitis,
but nowadays uncomplicated diverticulitis is more frequently diagnosed by endoscopy.
As regards treatment, for outpatients, broad-spectrum antibiotics are usually given for
7–10 days. Various antibiotics may be used in the treatment of acute diverticulitis,
ranging from ampicillin to third-generation cephalosporins and ciprofloxacin in
combination with and metronidazole, since we need adequate coverage against grampositive, gram-negative aerobic–anaerobic bacterial strains. Current guidelines
recommend admission to hospital, with intravenous antibiotic treatment and bowel
rest, if the patient is unable to take oral therapy or is affected by severe comorbidity, or
if the patient’s condition does not improve with outpatient therapy. After an acute
episode of diverticulitis has resolved, patients are generally advised to maintain a
high-fibre diet to optimize their bowel movements. According to guidelines by the
American Society of Colon and Rectal Surgeons and others elective resection should
be considered after 1 or 2 well-documented episodes of diverticulitis, depending on
the severity of the attack and the age and medical fitness of the patient.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 293-301, 2014.
Key words: diverticular disease, colonoscopy, antibiotics
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο όρος εκκόλπωμα του εντέρου υποδηλώνει το ασκοειδές μόρφωμα που
σχηματίζεται και προβάλλει στην εξωτερική επιφάνεια του εντέρου1.
Εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου σημαίνει την παρουσία πολλαπλών
εκκολπωμάτων σε ένα ή περισσότερα τμήματα του παχέος εντέρου και εκφράζει την
ασυμπτωματική μορφή, καθώς και αυτή που εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα, όπως
ήπιος πόνος ή διαταραχή της εντερικής λειτουργίας, αλλά χωρίς φλεγμονή2,3.
Εκκολπωματίτιδα του παχέος εντέρου σημαίνει την ανάπτυξη φλεγμονής σε ένα
ή περισσότερα εκκολπώματα, που μπορεί να συνοδεύεται από διάφορες επιπλοκές,
όπως αιμορραγία, απόστημα, διάτρηση ή συρίγγιο4.
Ο όρος εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου καλύπτει ολόκληρη την
κλινική εικόνα που εκδηλώνεται από την αποκτηθείσα δυσμορφία και δημιουργία των
εκκολπωμάτων, μέχρι την ανάπτυξη των επιπλοκών5.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ – ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΤΟΠΙΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
Η εκκολπωματική νόσος είναι συχνή σε άτομα μεγάλης ηλικίας1. Η συχνότητα της
ανέρχεται σε 10% του αστικού πληθυσμού των αναπτυγμένων βιομηχανικών χωρών,
όπως οι Η.Π.Α., η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία. Είναι σπάνια σε χώρες της
Αφρικής2,3. Σπανίως ανευρίσκεται σε άτομα κάτω των 40 ετών, ενώ η συχνότητα της
κυμαίνεται από 5% έως 20% στην 5η δεκαετία μέχρι 50% στο 65ο έτος της ηλικίας και
80% στην 9η δεκαετία4,5.
Η συχνότερη εντόπιση των εκκολπωμάτων του γαστρεντερικού σωλήνα είναι το
παχύ έντερο. Στην εκκολπωματική νόσο του παχέος εντέρου το σιγμοειδές αποτελεί τη
θέση εντόπισης στο 95% των περιπτώσεων2. Το κατιόν και το εγκάρσιο
προσβάλλονται λιγότερο συχνά, ενώ το ανιόν ακόμα σπανιότερα2.
Τα εκκολπώματα ουσιαστικά αποτελούν μία κήλη του βλεννογόνου και
υποβλεννογόνιου χιτώνα, που εισχωρεί στο εντερικό τοίχωμα από τα σημεία στα
οποία τα διερχόμενα τροφοφόρα αγγεία σχηματίζουν σχισμές μεταξύ των κυκλικών
μυϊκών ινών. Στη συνέχεια απωθούν τον ορογόνο και προβάλλουν στην εξωτερική
επιφάνεια του εντέρου σε παράλληλες σειρές μεταξύ μεσεντερικής και πλάγιας κολικής
ταινίας5.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η μη επιπλεγμένη εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου στην πλειονότητα των
ασθενών είναι νόσος ασυμπτωματική. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις εμφανίζονται
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συμπτώματα, όπως πόνος στον αριστερό λαγόνιο βόθρο, ευαισθησία στην ψηλάφηση,
διαταραχές των κενώσεων που εκδηλώνονται με διάρροια ή δυσκοιλιότητα και
αποβολή βλέννας από το ορθό. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται στο 20% των
ασθενών με εκκολπώματα παχέος εντέρου5-7.
Μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα ως
αποτέλεσμα ανάπτυξης εκκολπωματίτιδας, δηλαδή να αναπτύξει δυνατό πόνο με
πυρετό. Παράλληλα μπορεί να εμφανίσει και άλλες επιπλοκές της νόσου, όπως είναι η
διάτρηση, η περιτονίτιδα, το περικολικό απόστημα και η ανάπτυξη συριγγίου, η
αιμορραγία και η δημιουργία στένωσης ή απόφραξης του παχέος εντέρου5-9.
∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Το ιστορικό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα εκκολπώματα εμφανίζονται σε
ασθενείς μεγάλης ηλικίας βοηθούν στη διάγνωση της νόσου. Όμως, δεδομένου ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις η νόσος είναι ασυμπτωματική, σε αρκετούς ασθενείς
εμφανίζονται επιπλοκές, όπως για παράδειγμα αιμορραγία, χωρίς να υπάρχει
προηγούμενο ιστορικό διαγνωσμένης εκκολπωματικής νόσου.
Η αξονική τομογραφία κοιλίας αποτελεί σημαντική εξέταση για την εξακρίβωση
της παρουσίας εκκολπωμάτων και την ανάδειξη των επιπλοκών της νόσου. Η
διαγνωστική ακρίβεια της συγκεκριμένης εξέτασης φαίνεται από το γεγονός ότι έχει
94% και 81% ευαισθησία και ειδικότητα αντίστοιχα για τη διάγνωση της παρουσίας
εκκολπωμάτων στο παχύ έντερο6,7.
Σήμερα, βέβαια, με την ευρεία χρήση της διαγνωστικής κολονοσκόπησης, η
διάγνωση της εκκολπωματικής νόσου γίνεται πιο εύκολη. ∆εδομένα από τη διεθνή
βιβλιογραφία αναφέρουν ότι το 1.5% των ασθενών που υποβάλλονται για
κολονοσκόπηση εξαιτίας κοιλιακού άλγους ή διαταραχών των κενώσεων, εμφανίζουν
εκκολπώματα του παχέος εντέρου8,9.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η αντιμετώπιση των ασθενών μη ήπια συμπτώματα περιλαμβάνει τη χορήγηση
αντιβιοτικών από το στόμα για 7-10 ημέρες10. Τα αντιβιοτικά που προτιμούνται είναι η
αμπικιλλίνη, οι τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνες και ο συνδυασμός σιπροφλοξασίνης –
μετρονιδαζόλης10-15. Ο τελευταίος αυτός συνδυασμός, χρησιμοποιείται ευρύτατα στους
ασθενείς που χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών
και αντιβιοτικών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν εισαγωγή στο νοσοκομείο, σε
εκείνους τους ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν τη χορήγηση αντιβιοτικών από
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το στόμα, σε εκείνους που έχουν σοβαρά συμπαρομαρτούντα νοσήματα και σε
εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στην από του στόματος θεραπεία16.
Μετά από ένα οξύ επεισόδιο, η πιθανότητα υποτροπής μέσα στην επόμενη 5ετία
είναι 20%17,18. Προκειμένου ο ασθενής να αποφύγει την υποτροπή, καλό θα είναι να
αποφεύγει την κατανάλωση σπόρων (π.χ. ηλιόσποροι) και ίσως ξηρών καρπών, όμως
κάποια άλλη σύσταση για αποφυγή συγκεκριμένων τροφών στερείται επιστημονικής
βάσης. Οι περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν σήμερα ότι ο ασθενής θα πρέπει να
ακολουθεί δίαιτα υψηλή σε υπόλειμμα, προκειμένου να έχει φυσιολογικές κενώσεις και
να αποφεύγει τη δυσκοιλιότητα19-22.
Προκειμένου να αποφύγουμε νέα επεισόδια εκκολπωματίτιδας, πολλοί ερευνητές
προτείνουν τη χορήγηση δυσαπορρόφητων αντιβιοτικών, όπως η ριφαξιμίνη, η οποία
προστατεύει έναντι των gram-θετικών και gram-αρνητικών αερόβιων και αναερόβιων
βακτηριδίων23. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση ριφαξιμίνης σε δόση 800
mg/ημέρα για 10 ημέρες κάθε μήνα, μπορεί να διατηρήσει την ύφεση σε ασθενείς με
εκκολπωματική νόσο χωρίς επιπλοκές24-26.
Ένα άλλο φάρμακο που έχει δοκιμασθεί για αυτό το σκοπό είναι η μεσαλαζίνη.
Σε 2 μελέτες που χορηγήθηκε μεσαλαζίνη, σε συνδυασμό με ριφαξιμίνη και/ή
προβιοτικό, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην πρόληψη ενός
νέου επεισοδίου εκκολπωματίτιδας στους ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό
ριφαξιμίνης + μεσαλαζίνης έναντι εκείνων που έλαβαν ριφαξιμίνη μόνη27-40.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των επιπλοκών,
ενώ σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας
Χειρουργών παχέος εντέρου και πρωκτού, εκλεκτική χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται
μετά από επανειλημμένα και καλά τεκμηριωμένα επεισόδια εκκολπωματίτιδας, αφού
πρώτα συνεκτιμηθεί η ηλικία του ασθενούς και η γενικότερη κατάσταση της υγείας
του41-44.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα στο
∆υτικό κόσμο. Η διάγνωση στηρίζεται στη διενέργεια κολονοσκόπησης και αξονικής
τομογραφίας. Παρότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, ένας αριθμός
από αυτούς μπορεί να αναπτύξει σοβαρές επιπλοκές. Η αντιμετώπιση της νόσου
περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιβιοτικών, ενώ πρόσφατα για την πρόληψη των
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υποτροπών έχει χρησιμοποιηθεί η ριφαξιμίνη και η μεσαλαζίνη. Η χειρουργική
αντιμετώπιση ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των επιπλοκών καθώς και για τα
επανειλημμένα επεισόδια εκκολπωματίτιδας.
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Β΄ Χειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
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Email: lakiotisgreg@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εισαγωγή της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης ∆Λ (diagnostic laparoscopy DL) στη
λήψη αποφάσεων, στους ασθενείς με οξύ κοιλιακό πόνο, αλλά με αβέβαιη διάγνωση,
αύξησε το ποσοστό ακριβούς διάγνωσης στο 87%–100% και ταυτόχρονα μείωσε τις
αρνητικές και μη θεραπευτικές λαπαροτομίες. Όταν τεθεί η διάγνωση, η ∆Λ μπορεί να
εξελιχθεί σε θεραπευτική (Therapeutic laparoscopy TL) αν η αιτία του οξέος κοιλιακού
πόνου

επιδέχεται

λαπαροσκοπικής

αντιμετώπισης,

ή

επί

ανάγκης

ανοικτής

λαπαροτομίας να καθορίσει την καταλληλότερη χειρουργική προσπέλαση. Οξείες
καταστάσεις που επιδέχονται θεραπευτικής λαπαροσκόπησης είναι: η οξεία
σκωληκοειδίτιδα, η διάτρηση κοίλου σπλάχνου χωρίς αιμοδυναμική επιβάρυνση, η
οξεία εκκολπωματίτιδα, η απόφραξη του λεπτού εντέρου, η οξεία χολοκυστίτιδα, η
περισφιγμένη κοιλιοκήλη και βουβωνοκήλη, η οξεία ισχαιμία του εντέρου, η οξεία
παγκρεατίτιδα και ο μη ειδικός κοιλιακός πόνος σε νοσηλευόμενους της μονάδας
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για τον έλεγχο εντερικής ισχαιμίας ή ενδοκοιλιακής σήψης.
Ωστόσο παραμένουν μια σειρά αναπάντητων ερωτημάτων, όπως 1) ποιος πρέπει να
εκτελεί την διαγνωστική-θεραπευτική λαπαροσκόπηση σε επείγουσες καταστάσεις; 2)
ποια τα κριτήρια επιλογής των ασθενών; 3) ποιο το κόστος και ειδικότερα η σχέση
κόστους/οφέλους; 4) είναι στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα της θεραπευτικής
επείγουσας λαπαροσκόπησης καλύτερα των αντίστοιχων της ανοικτής λαπαροτομίας;
Μόνο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες μπορεί να απαντήσουν στα ερωτήματα
αυτά. Μέχρις ότου τέτοια δεδομένα να είναι διαθέσιμα, είναι σημαντικό να επικρατήσει
η κοινή λογική. Η λαπαροσκόπηση πρέπει να ενσωματωθεί στο οπλοστάσιο του
γενικού χειρουργού, για τη διαχείριση των ασθενών με οξύ κοιλιακό άλγος, όπως
ακριβώς ένα νέο εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται επιλεκτικά, όταν ενδείκνυται.
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Είναι επίσης σημαντικό, ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά
κατά τρόπο αμερόληπτο υπό αυστηρά πρωτόκολλα έτσι ώστε να ληφθούν
αντικειμενικά δεδομένα, με βάση τα οποία να καταρτιστούν κατευθυντήριες οδηγίες για
την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των νέων αυτών μεθόδων. Νοσοκομειακά
Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 302-321, 2014.
Λέξεις κλειδιά: λαπαροσκόπηση, επείγουσα λαπαροσκόπηση, οξεία κοιλία, οξύς
κοιλιακός πόνος

SUMMARY
Lakiotis GT. Laparoscopy and acute abdomen. The improvement in surgical
decision-making for patients with abdominal pain, but with uncertain diagnosis, using
diagnostic laparoscopy (DL) has improve now the diagnostic accuracy in a high
percentage of patients (87-100%), and has decrease the negative and non-therapeutic
rates of laparotomy. Once the diagnosis is established the surgeon may proceed with
laparoscopic treatment if indicated and technically possible or if laparoscopic
treatment is not technically possible, may minimize the length of the abdominal
incision by positioning the incision directly over the site of the disease process.
Conditions amenable to therapeutic laparoscopy include appendicitis, perforated
peptic ulcer, diverticulitis, small bowel obstruction, acute cholecystitis, and acute
pancreatitis, incarcerated ventral and inguinal hernia. Bedside laparoscopy in the ICU
is safe and accurate for evaluating patients with suspected intestinal ischemia or intraabdominal sepsis. But who should perform emergency laparoscopic procedures?
What should the selection criteria be? What about the cost are and is patient outcome
actually better with laparoscopy? Only randomized trials can answer these questions.
Every surgeon has to decide the best approach according to his or her own
experience, the particular clinical situation, his/her proficiency with the various
techniques and the specific organizational setting in which he/she is working. These
guidelines have been developed to help surgeons with their decisions in the very
difficult situation of emergency surgery. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1,
302-321, 2014.
Key words: laparoscopy, urgent laparoscopy, acute abdomen, acute abdominal pain
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαγνωστική-θεραπευτική λαπαροσκόπηση είναι μια τεχνική κατά την οποία
εξετάζεται η περιτοναϊκή κοιλότητα με την βοήθεια ενός λαπαροσκοπίου και μίας
κάμερας μέσω μίας μικρής τομής του κοιλιακού τοιχώματος. Η άμεση λαπαροσκόπηση
με την εμφύσηση αέρος έγινε πειραματικά για πρώτη φορά το 1902 από τον Kelling. Η
πρώτη λαπαροσκόπηση σε άνθρωπο πραγματοποιήθηκε το 1910 από τον Γερμανό
Jacobaeus και το 1928 αναφέρθηκε η πρώτη σειρά από τους Klark και Bruhl. Έκτοτε
και μέχρι την δεκαετία του 1980 η λαπαροσκόπηση χρησιμοποιείτο από τους
γυναικολόγους και σε λίγα κέντρα χειρουργικής αποκλειστικά για διαγνωστικούς
σκοπούς. H καθολική αποδοχή της λαπαροσκόπησης από την χειρουργική κοινότητα
οφείλεται στο συνδυασμό τεσσάρων παραγόντων: (1) την εισαγωγή των ψηφιακών,
υψηλής ανάλυσης, αυτόματων συστημάτων όρασης-καταγραφής που επέτρεψε την
ομαδική

προσέγγιση,

(2)

την

τεράστια

επιτυχία

της

λαπαροσκοπικής

χολοκυστεκτομής, (3) την ενθουσιώδη υποδοχή για τη νέα, μίας οπής (keyhole)
τεχνολογία από τους ασθενείς και τον τύπο και (4) την επιθετική διαφήμιση από τους
κατασκευαστές οργάνων. Το σωρευτικό αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων ήταν η
μαζική επέκταση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (minimal access surgery,
MAS) για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς σε παθήσεις της κοιλίας1. Έτσι η
λαπαροσκόπηση ως διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος τείνει να εξοβελίσει την
κλασσική χειρουργική και από τις αυστηρά παραδοσιακές επεμβάσεις που αφορούν τα
χοληφόρα, το ανώτερο και κατώτερο πεπτικό, τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, τους
ενδοκρινείς αδένες κλπ, τόσο σε προγραμματισμένη όσο και σε επείγουσα βάση. Ο
σκοπός της διάλεξης αυτής είναι να παρουσιάσει την θέση της λαπαροσκόπησης ως
διαγνωστικής και θεραπευτικής διαδικασίας σε επείγουσες καταστάσεις, που
χαρακτηρίζονται ως οξεία χειρουργική κοιλία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ’80 – ’90
Η διαγνωστική της οξείας κοιλίας υπό διαρκή αξιολόγηση
Η αποτελεσματικότητα της διαγνωστικής που αφορά την οξεία χειρουργική
κοιλία παραδοσιακά ευρίσκεται υπό διαρκή αξιολόγηση. Στοιχεία που προέρχονται
από μελέτες που αφορούν την υποβοηθούμενη με ηλεκτρονική υπολογιστική (Η/Υ)
τομογραφία διάγνωση (computer aided diagnosis CAD), έχουν δείξει, ότι η χρήση των
υπολογιστών

αύξησε κατά τουλάχιστον 20% την κλινική αιτιολογική διαγνωστική

ακρίβεια, που παραδοσιακά δεν ξεπερνούσε το 75%2. Όμως στην χειρουργική
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την οξεία κοιλία, η εκτέλεση ή όχι επείγουσας
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χειρουργικής επέμβασης είναι σημαντικότερη, ανεξάρτητα από την ακρίβεια στη
διάγνωση.
Προοπτικές μελέτες, που αφορούν το οξύ κοιλιακό άλγος, έδειξαν θνητότητα
4% για το σύνολο των ασθενών, περιεγχειρητική θνητότητα ασθενών με οξεία κοιλία
8%, 23% για την διάτρηση του πεπτικού έλκους και 71% για την ρήξη ανευρύσματος
της κοιλιακής αορτής. Επίσης διαπιστώθηκε συσχέτιση της θνητότητας από διάτρηση
πεπτικού έλκους στους ηλικιωμένους ασθενείς, με εκείνους που προσήλθαν
καθυστερημένα ή καθυστέρησαν στην θεραπεία. Όμοια αποτελέσματα αναφέρονται
και στην περίπτωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας, όχι μόνο για την θνητότητα αλλά και
για την διάτρηση αυτής και τα επακόλουθά της3. Οι προσπάθειες για να περιοριστούν
τα «κακής διαχείρισης λάθη», έχουν συνοδευτεί με ένα σημαντικό αριθμό μη
αναγκαίων επεμβάσεων, που για την οξεία σκωληκοειδίτιδα ανέρχεται σε 20% και
αυξάνεται πάνω από το 40% στις νεαρές γυναίκες. Αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθούν
οι επιπλοκές από τις αρνητικές λαπαροτομίες γενικά, η επίπτωση της νοσηρότητας
από μη αναγκαίες σκωληκοειδεκτομές κυμαίνεται μεταξύ 13-17%. Εξ όσων
αναφέρθησαν συνάγεται ότι είναι δικαιολογημένη η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης
της διαγνωστικής διαδικασίας και αποφυγής της λεγόμενης αρνητικής λαπαροτομίας
ως «κακής διαχείρισης λάθος», που αφορά την περίπτωση της οξείας χειρουργικής
κοιλίας. Έτσι στα πλαίσια αυτά θα αναφερθούμε στην συμβολή συμπληρωματικών
τεχνικών που αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως εργαλείων στη διαγνωστική και
θεραπευτική της οξείας χειρουργικής κοιλίας.
Η υποβοηθούμενη από Η/Υ τομογραφία διάγνωση (CAD), βρέθηκε να βελτιώνει
την διαγνωστική ακρίβεια και την επακόλουθη «λήψη απόφασης». Συνέβαλε στη
μείωση του αριθμού των διατρήσεων στην οξεία σκωληκοειδίτιδα με την έγκαιρη
διάγνωση της οξείας φλεγμονής, και κατ’ επέκταση στη μείωση των «λαθών κακής
διαχείρισης», όπως «η καθυστέρηση της επέμβασης» και ο αριθμός των μη
αναγκαίων λαπαροτομιών4.
Το υπερηχογράφημα έχει ανεκτίμητη αξία στην διαγνωστική των χοληφόρων
ιδιαιτέρως την οξεία χολοκυστίτιδα. Επίσης η οξέως φλεγμαίνουσα σκωληκοειδής
μπορεί να αναδειχθεί στο 86% με το υπερηχογράφημα, αλλά επειδή η διάγνωση
βασίζεται στην ανάδειξη μιας διατεταμένης και οιδηματώδους σκωληκοειδούς, η
διάτρηση της σκωληκοειδούς είναι λιγότερο εύκολο να αναδειχθεί. Η αξονική
τομογραφία έχει βελτιώσει την διαγνωστική ακρίβεια σε επίπεδα άνω του 96%. Άλλες
εξετάσεις όπως η περιτοναϊκή πλύση και η αναρρόφηση με λεπτό καθετήρα, υγρού για
κυτταρολογική μπορούν να δώσουν πληροφορίες για φλεγμονή του περιτοναίου αλλά
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δεν μπορούν να προβλέψουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Τελευταίως η
είσοδος της λαπαροσκόπησης έχει συμβάλει στον καθορισμό της αιτίας της νόσου
όπου η ανάγκη της επέμβασης είναι αμφίβολη, και έχει επιτρέψει στον χειρουργό να
θέσει τη διάγνωση χωρίς να καταφύγει σε λαπαροτομία.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ (∆Λ)
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε πρωτόκολλο που αφορούσε στον
καθορισμό του ρόλου της λαπαροσκόπησης σε ασθενείς με οξεία κοιλία, στο τμήμα
επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ). Οι ασθενείς αυτοί ταξινομήθηκαν ανάλογα με την
αναγκαιότητα της χειρουργικής επέμβασης σε τρεις ομάδες:
Α) Σε εκείνους που οριστικά απαιτείται χειρουργική επέμβαση.
Β) Σε εκείνους που οριστικά δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση.
Γ) Σε εκείνους που η ανάγκη της χειρουργικής επέμβασης είναι αβέβαιη.
Η ταξινόμηση αυτή αφορά αυτήν καθ’ εαυτή την απόφαση για χειρουργική
επέμβαση και όχι την διάγνωση, και σχετίζεται με ό, τι είναι συνήθως στη σκέψη του
χειρουργού. Οι ασθενείς της ομάδας Γ διαχωρίζονται σε δύο υποομάδες:
Γ1) Ερευνητική λαπαροτομία ή "look and see" και
Γ2) "Περιμένουμε για να δούμε ή "wait and see".
Με την εκτέλεση διαγνωστικής λαπαροσκόπησης το διαγνωστικό σφάλμα για
την αβέβαιη ομάδα (Γ), μειώθηκε από 19% σε 0%4. Το ποσοστό μη απαραίτητων
σκωληκοειδεκτομών στη βέβαιη για την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης ομάδα (Α)
έφθανε το 22%, σε σχέση με το 8% στην αβέβαιη ομάδα (Γ) που υποβλήθηκαν σε
λαπαροσκόπηση. Το συνολικό ποσοστό μη απαραίτητων σκωληκοειδεκτομών,
αθροιστικά σε όλες τις ομάδες ανήλθε στο 39% στις γυναίκες και μόνο στο 15% στους
άνδρες. Επομένως όλες οι γυναίκες με υποψία οξείας σκωληκοειδίτιδας θα πρέπει να
υποβάλλονται σε λαπαροσκόπηση προ της σκωληκοειδεκτομής ανεξάρτητα από την
βεβαιότητα του χειρουργού, άποψη που υποστηρίχθηκε και από άλλα κέντρα5,27.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (∆Λ)
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ
Η ∆Λ έχει θέση στην αξιολόγηση των ασθενών με οξύ κοιλιακό άλγος στους
οποίους η απόφαση για χειρουργική επέμβαση παραμένει αβέβαιη μετά από κλινική
εκτίμηση, σε όλες τις γυναίκες με υποψία οξείας σκωληκοειδίτιδας, και στις
περιπτώσεις του μη ειδικού κοιλιακού πόνου του οποίου η επίπτωση ανέρχεται σε
23%–40% ανάλογα με το κέντρο, αυξανομένης έτσι της πιθανότητας διάγνωσης σε
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 306

μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Η ∆Λ δίδει επίσης την δυνατότητα στο χειρουργό, να
επιτρέψει σε συμπτωματικούς ασθενείς να εξέλθουν του νοσοκομείου με την
πεποίθηση ότι δεν διαγνώσθηκε κάποια ενδοκοιλιακή κατάσταση που να απαιτεί
χειρουργική επέμβαση. Η Οξεία σκωληκοειδίτιδα μπορεί αξιόπιστα να αποκλεισθεί με
την λαπαροσκόπηση, καθώς

η φυσιολογική σκωληκοειδής απεικονίζεται στη

λαπαροσκόπηση τουλάχιστον στα 3/4 των ασθενών και με την εμπειρία το ποσοστό
αυξάνει σχεδόν στο 100%. Η μη ανεύρεση της σκωληκοειδούς κατά την
λαπαροσκόπηση δεν απαιτεί λαπαροτομία για την αφαίρεσή της, καθώς τα
λαπαροσκοπικά ευρήματα φλεγμονής στο δεξιό λαγόνιο βόθρο συνηγορούν υπέρ της
οξείας σκωληκοειδίτιδας οπότε θα πρέπει να αναζητηθεί μία διαφορετική αιτία για τα
συμπτώματα του ασθενούς. Η πρώιμη αναγνώριση γυναικολογικών παθήσεων όπως
η πυελική φλεγμονώδης νόσος και το σύνδρομο Fitz-Hung and Curtis (περιηπατίτις
απότοκος γυναικολογικής λοίμωξης)6 δίδει την δυνατότητα έγκαιρης θεραπείας, η
οποία είναι σημαντική καθόσον οι επιπλοκές αυτών των παθήσεων, όπως η
υπογονιμότητα, δύνανται να περιοριστούν.
Με την πάροδο του χρόνου αναδεικνύεται η ανάγκη συνεργασίας γυναικολόγων
και χειρουργών, για την διαχείριση του οξέος άλγους της κάτω κοιλίας σε γυναίκες, το
οποίο μπορεί να οφείλεται σε έκτοπη κύηση ή ρήξη πυοσάλπιγγας, παθήσεις που
αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες. Στις δύο περιπτώσεις η διάγνωση και κατ’
επέκταση η θεραπεία θα μπορούσε να μην ήταν η δέουσα, κατά συνέπεια, πιστεύεται
ότι υπάρχει επαρκής απόδειξη από την κλινική εμπειρία ότι μία γυναίκα με οξύ άλγος
στην κάτω κοιλία και ανάλογα με το ιστορικό θα πρέπει να εξετάζεται από γυναικολόγο
και

χειρουργό από την άποψη της από κοινού λήψης απόφασης και εκτέλεσης

διαγνωστικής λαπαροσκόπησης.
Οι θέσεις της Αμερικάνικης εταιρίας ενδοσκόπων χειρουργών (SAGES) και της
επιτροπής επείγουσας λαπαροσκόπησης της SAGES, αναφέρουν ότι η ∆Λ, με ένα
ελάχιστο τραύμα, μπορεί να αποκλείσει ή να επιβεβαιώσει μία διάγνωση, χωρίς να
εξοβελίζεται η κλινική κρίση. Οι ενδείξεις επείγουσας ∆Λ, μπορούν να ταξινομηθούν σε
εκείνες που αφορούν το κοιλιακό πόνο και εκείνες που αφορούν το τραύμα. Οι
περιπτώσεις κοιλιακού πόνου για λαπαροσκόπηση είναι:
1. οξύ άλγος δεξιού λαγονίου βόθρου (αποκλεισμός γυναικολογικής παθολογίας),
2. οξύ άλγος δεξιού υποχονδρίου (αποκλεισμός Fitz-Hugh-Curtis συνδρόμου),
3. περιτονίτιδα,
4. μεσεντέριος ισχαιμία,
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5. ενδοκοιλιακό απόστημα μη δυνάμενο να παρακεντηθεί με διαδερμική
κατευθυνόμενη παρακέντηση
6. αλιθιασική χολοκυστίτιδα,
7. απόφραξη λεπτού εντέρου,
8. πυρετός αγνώστου αιτιολογίας,
9. αιμορραγίας εκ του πεπτικού αγνώστου αιτιολογίας.
Για άλλες επείγουσες καταστάσεις, οι ενδείξεις πρέπει να εξατομικεύονται
ανάλογα με τον χειρισμό του ασθενούς7.
Προσέγγιση του οξέος κοιλιακού πόνου
Ένα μεγάλο μέρος του φόρτου εργασίας του γενικού χειρουργού αποτελεί η
αντιμετώπιση ασθενών που προσέρχονται με οξύ κοιλιακό πόνο. Η αξιολόγηση της
οξείας κοιλίας μπορεί να είναι μια δύσκολη διεργασία ακόμη και εάν επικουρείται
διαγνωστικά με νέες μεθόδους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει είτε σε μια αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στην εφαρμογή της κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας είτε, στο άλλο
άκρο, σε μία περιττή ερευνητική λαπαροτομία. Η καθυστέρηση της θεραπείας στους
ασθενείς με οξύ κοιλιακό άλγος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Αντίθετα μια
μη αναγκαία λαπαροτομία εκτός από επίπονη, συνοδεύεται με ένα ποσοστό
νοσηρότητας 5% ως 22%2,6 με συνακόλουθη ως μη όφειλε οικονομική επιβάρυνση.
Στον αντίποδα απαιτείται ένας μέσος χρόνος 20 λεπτών για να ολοκληρωθεί η
λαπαροσκόπηση με διαγνωστική ακρίβεια της τάξεως του 96%. Οι ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε λαπαροτομία με «βέβαιη προεγχειρητική διάγνωση» οξείας κοιλίας,
βρέθηκε να έχουν ένα αρνητικό ποσοστό λαπαροτομίας 22%. Επιπλέον η διάρκεια
παραμονής στο νοσοκομείο και οι δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά στην ομάδα
ασθενών με ∆Λ και δεν χρειάσθηκε τελικά λαπαροτομία, συγκριτικά με την ομάδα που
υποβλήθηκε σε αρνητική λαπαροτομία χωρίς να προηγηθεί ∆Λ9. Η λαπαροσκόπηση
θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μια καλά αιτιολογημένη μορφή αλγόριθμου
αξιολόγησης του κοιλιακού πόνου και δεν θα πρέπει να παρακάμψει άλλα αποδεκτά
διαγνωστικά πρωτόκολλα-σχέδια, όπως η παρακολούθηση

και οι διαδοχικές

εξετάσεις της κοιλίας8. Μία νεαρή γυναίκα που προσέρχεται με άλγος στο δεξιό
λαγόνιο βόθρο όπου η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την οξεία σκωληκοειδίτιδα
μπορεί καλλίτερα να αξιολογηθεί με διαγνωστική λαπαροσκόπηση η οποία πρέπει να
πραγματοποιείται

στην

χειρουργική

αίθουσα,

με

κατάλληλο

εξοπλισμό

για

λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή. Ο γυναικολόγος πρέπει να ενημερώνεται για τα
θεραπευτικά σχέδια που αφορούν την ασθενή στο χειρουργείο.

Στις γυναίκες της

αναπαραγωγικής ηλικίας με πόνο στο δεξιό άνω τεταρτημόριο
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εξετάσεις, η διάγνωση του συνδρόμου Fitz-Hughes-Curtis θα πρέπει να αναζητηθεί. Η
λαπαροσκόπηση παρέχει τη δυνατότητα
περιηπατικές

επιβεβαίωσης

ώστε να διαιρεθούν οι

συμφύσεις. Σε περιπτώσεις ατόμων με σημεία και συμπτώματα

περιτονίτιδας, η διαγνωστική λαπαροσκόπηση θα πρέπει να προηγηθεί της
λαπαροτομίας διότι βοηθά στο σχεδιασμό της καταλληλότερης τομής. Για παράδειγμα,
η διάτρηση έλκους δωδεκαδακτύλου, μπορεί να μιμηθεί εικόνα άλγους δεξιού λαγονίου
βόθρου η δε λαπαροσκόπηση θα επιβεβαιώσει την διάγνωση και θα βοηθήσει στον
σωστό σχεδιασμό της τομής. Η επείγουσα ∆Λ βοηθά

στην εκτίμηση ατόμων με

κοιλιακό πόνο ή σήψη άγνωστης αιτιολογίας, όταν η κλινική εικόνα περιπλέκεται από
τη χρήση αλκοόλ, τη χρήση ναρκωτικών, και την προχωρημένη ηλικία. Σε βαρέως
πάσχοντες

ασθενείς

πραγματοποιηθεί

της

ακόμα

ΜΕΘ,
και

η

επί

διαγνωστική
κλίνης,

τόσο

λαπαροσκόπηση
για

μπορεί

διαγνωστικούς

όσο

να
και

θεραπευτικούς σκοπούς, στις κάτωθι περιπτώσεις:
Μεσεντέριος ισχαιμία: Οι ασθενείς αυτοί είναι συνήθως εξασθενημένοι
υπερήλικες και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν εκτεταμένη γάγγραινα του εντέρου, οι
κατάλληλες κλινικές

αποφάσεις είναι ευκολότερο να παρθούν. Εάν ο ασθενής

πρόκειται να υποβληθεί σε εμβολεκτομή ή εντερεκτομή, ένα τροκάρ μπορεί να αφεθεί
για λαπαροσκοπικό επανέλεγχο (second look).
Ενδοκοιλιακό απόστημα: Όταν η κατευθυνόμενη με αξονική τομογραφία
παροχέτευση δεν είναι εφικτή, η υπό λαπαροσκόπηση κατευθυνόμενη παρακέντηση
μπορεί να είναι μία εναλλακτική πρόταση της ανοικτής λαπαροτομίας.
Αλιθιασική

χολοκυστίτιδα:

Η

δύσκολη

διάγνωση

της

αλιθιασικής

χολοκυστίτιδας μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά. Εάν η διαδερμική παρακέντηση δεν
είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους, η λαπαροσκοπική χολοκυστοστομία είναι μια
χρήσιμη άποψη.
Η απόφραξη του λεπτού εντέρου που οφείλεται σε συμφύσεις μπορεί να
διαγνωστεί και να θεραπευτεί λαπαροσκοπικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυσκολίες
από την προηγούμενη επέμβαση στη κοιλιά. Απαιτεί εμπειρία καθόσον πρέπει να
δοθεί μεγάλη προσοχή στον χειρισμό του λεπτού εντέρου.
Ανεξήγητη καταπληξία: Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις η ∆Λ μπορεί να είναι
χρήσιμη. Για παράδειγμα σε ένα νέο ασθενή χωρίς ιστορικό τραυματισμού, που
εισέρχεται σε εμφανή καταπληξία με κοιλία που περιέχει ελεύθερο αίμα, η
λαπαροσκόπηση μπορεί να επιβεβαιώσει μία αυτόματη ρήξη σπλήνα.
Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας: Σε ασθενή με ευρήματα από την κοιλιά και
πυρετό, και ειδικά με ιστορικό ταξιδιού σε ξένη χώρα ή πρόσφατη μετανάστευση, η
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διάγνωση φυματίωσης ή βρουκέλλωσης θα πρέπει να αναζητηθεί. Η λαπαροσκόπηση
μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση αυτών των καταστάσεων.
Αιμορραγία από το πεπτικό: Σε περιορισμένο αριθμό ασθενών ένα πλήρες
φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων δυνατόν να μην διευκρινίσει την αιτία της αιμορραγίας
από το πεπτικό σύστημα. Έτσι σε νέο ασθενή με ελεύθερο ιστορικό προηγούμενης
επέμβασης, το εκκόλπωμα Meckel μπορεί να ευθύνεται για την αιμορραγία. Η
ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση μπορεί να ερευνήσει το έντερο, να βρει την αιτία και
να αντιμετωπίσει την βλάβη7.
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
Η αναδίφηση στην Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη βιβλιογραφία από την ASCOI,
τη SIC, τη SICUT και την EAES, κατέληξε σε κατευθυντήριες οδηγίες, τροποποίησης
εκείνων του 2005, που αφορούν την θέση της λαπαροσκόπησης σε περιπτώσεις
οξείας χειρουργικής κοιλίας10.
Οξεία χολοκυστίτιδα
Οι ασθενείς με οξεία χολοκυστίτιδα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (ΛΧ). Το εμπύημα, η γαγγραινώδης χολοκυστίτιδα
και η προχωρημένη ηλικία δεν αποτελούν αντενδείξεις. Η επέμβαση θα πρέπει να
πραγματοποιείται όσον το δυνατόν συντομότερα από την εισβολή των συμπτωμάτων.
Η πρώιμη ΛΧ είναι προτιμότερη στους υπερήλικες. Σε ασθενείς με σοβαρά
συμπαρομαρτούντα

προβλήματα

η

συντηρητική

αγωγή

ή

η

διαδερμική

χολοκυστοστομία, ακολουθούμενη ή όχι από πρώιμη ή προγραμματισμένη επέμβαση
μπορεί να είναι εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να μειωθούν οι εγχειρητικοί και
αναισθησιολογικοί κίνδυνοι. Η διάγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας προκύπτει από
συνδυασμό τοπικών κλινικών σημείων, συστηματικών ευρημάτων λόγω της
φλεγμονής και απεικονιστικών σημείων.
Η ασφάλεια της ΛΧ στην οξεία χολοκυστίτιδα, η ταχύτερη ανάρρωση και ο
μικρότερος χρόνος νοσηλείας σε σχέση με την ανοικτή είναι το κοινό συμπέρασμα
πολλών μελετών. Η ΛΧ προκαλεί μικρότερο χειρουργικό τραύμα και επηρεάζει
λιγότερο τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό11. Οι τοπικές μετεγχειρητικές επιπλοκές λόγω
γαγγραινώδους χολοκυστίτιδας, εμπυήματος, ή διάτρησης δεν αυξάνουν με την ΛΧ11 η
οποία συνιστάται στην βαριά χολοκυστίτιδα παρά τα υψηλότερα ποσοστά μετατροπής
σε ανοικτή. Η μερική ΛΧ, είναι αποδεκτή επί σοβαρής φλεγμονής όταν υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος κάκωσης στο τρίγωνο του Calot. Προοπτικές και αναδρομικές
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συγκριτικές μελέτες που αφορούν την ΛΧ και την ανοικτή, για την οξεία χολοκυστίτιδα
στην ομάδα των υπερηλίκων, υποδηλώνουν την μείωση της νοσηλείας με αμετάβλητη
ή βελτιωμένη νοσηρότητα.

Όσον αφορά την πιθανότητα μετατροπής και των

διεγχειρητικών επιπλοκών από τα χοληφόρα είναι αυξημένη επί πρώιμης ΛΧ στην
οξεία χολοκυστίτιδα.
Η επιλογή του χρόνου για πρώιμη ή απώτερη ΛΧ ποικίλλει στις διάφορες
μελέτες: Πρώιμη ΛΧ εκτελείται 4-7 ημέρες και η απώτερη 6-12 εβδομάδες από την
είσοδο των συμπτωμάτων. Υπάρχει συμφωνία ότι επί πρώιμης ΛΧ ο χρόνος
νοσηλείας είναι μειωμένος χωρίς να αυξάνεται η νοσηρότητα καθώς και τα ποσοστά
μετατροπής. Από τους ασθενείς που συμπεριελήφθησαν στο απώτερο σύνολο το
17.5%

(13.9%–25%)

απαιτούν

επείγουσα

επέμβαση,

λόγω

αποτυχίας

της

συντηρητικής αγωγής ή υποτροπής των συμπτωμάτων αμέσως μετά την έξοδο, με
ποσοστό μετατροπής 45%. Σε πρόσφατη ανάλυση (United States Medical Claims
Data System) 75% των ασθενών ηλικίας άνω των 66 ετών, με οξεία χολοκυστίτιδα,
υποβλήθηκαν σε πρώιμη χολοκυστεκτομή (71% λαπαροσκοπικά και 29% ανοικτά). Οι
περισσότεροι χειρουργοί προτιμούν την πρώιμη ΛΧ στους υπερήλικες. Επίσης από
όσους δεν υποβλήθηκαν σε οριστική θεραπεία το 38% επανεισάχθηκαν λόγω
υποτροπής

στα

επόμενα

2

χρόνια

με

μόνο

το

9,5%

να

θεραπεύονται

προγραμματισμένα και 4,4% να υποβάλλονται σε πρώιμη θεραπεία.
Οι εναλλακτικές προτάσεις σε περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου λόγω
σήψης, μη επιδεχόμενους επείγουσα επέμβαση είναι: Συντηρητική αγωγή, διαδερμική
χολοκυστοστομία και πρώιμη ΛΧ, ή προγραμματισμένη ανοικτή επέμβαση και
χολοκυστοστομία. Στην

συστηματική ανάλυση 53 αναφορών σχετικά με την

χολοκυστοστομία ως μεθόδου επί οξείας χολοκυστίτιδας , δεν υποστηρίζεται η
διαδερμική χολοκυστοστομία από την επείγουσα ΛΧ, ακόμα και στους σοβαρά
ασθενείς και συστήνεται η επείγουσα ΛΧ τόσο στους υπερήλικες όσο και στους βαριά
πάσχοντας ασθενείς13. Όσον αφορά το κόστος είναι μικρότερο στη πρώιμη ΛΧ με
καλλίτερη ποιότητα ζωής από την απώτερη θεραπεία. Ο ρόλος της διεγχειρητικής
χολαγγειογραφίας

στην πρόληψη κάκωσης των χοληφόρων οδών παραμένει

συζητήσιμος. Η παρασκευή με τους υπερήχους υπερέχει και στα ποσοστά
υποτροπής. Όσον αφορά την mini ΛΧ σε σχέση με την παραδοσιακή ΛΧ δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά.
Οξεία παγκρεατίτιδα
Σε ήπια λιθιασική

παγκρεατίτιδα συνιστάται ΛΧ μετά την ανάρρωση του

ασθενούς και στην ίδια νοσηλεία. Σε σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα με οξεία
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χολοκυστίτιδα απαιτείται αναμονή για την υποχώρηση της φλεγμονής και την κλινική
βελτίωση και στην συνέχεια ΛΧ. Επί χοληδοχολιθίασης προεγχειρητική ενδοσκοπική
παλίνδρομη

χολάγγειο-παγκρεατογραφία

pancreatography,

ERCP),

αφού

(endoscopic

προηγηθεί

retrograde

ενδοσκοπικό

clolangio-

υπερηχογράφημα

(endoscopic ultra sound, EUS), μαγνητική τομογραφία (magnetic resonance MR)
(ακρίβεια >90%) προς αποφυγή μη αναγκαίας διερεύνησης του ΧΠ. Επί παγκρεατικής
νέκρωσης με σημεία σήψης και πολυοργανικής ανεπάρκειας που δεν βελτιώνεται
συντηρητικά, συστήνεται διαδερμική παροχέτευση, παροχέτευση και καθαρισμός του
οπισθοπεριτοναϊκού
προσπέλαση)

χώρου

λαπαροσκοπικά

(διακοιλιακή-οπισθοπεριτοναϊκή

και ανοικτά επί μη βελτίωσης. Στο σύνδρομο του κοιλιακού

διαμερίσματος δεν έχει θέση η λαπαροσκόπηση, αλλά η ταχεία λαπαροστομία και η
διατομή των απονευρώσεων.
Η εκτίμηση της σοβαρότητας συνήθως πραγματοποιείται με την κλίμακα
APACHE ΙΙ ή την CT

14

. Στην λιθιασική παγκρεατίτιδα η ΛΧ ενδείκνυται για πρόληψη

της υποτροπής. Η προεγχειρητική ERCP δεν πλεονεκτεί της διεγχειρητικής ERCP εφ’
όσον υπάρχει ανάλογη εμπειρία. Επί απεικόνισης παγκρεατικής νέκρωσης με σημεία
σήψης ή άσηπτης παγκρεατικής νέκρωσης με πολυοργανική ανεπάρκεια που δεν
βελτιώνεται παρά την συντηρητική αγωγή απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η
θεραπεία των νεκρώσεων θα πρέπει να καθυστερεί τουλάχιστον 14 ημέρες από την
έναρξη της παγκρεατίτιδας. Συνιστάται απομάκρυνση των νεκρώσεων με λαπαροτομία
ή λαπαροσκοπικά δια του μεσοκόλου15, ή οπισθοπεριτοναϊκά με λαπαροσκοπικές
μεθόδους16. Έχει αναφερθεί διαγαστρική ενδοσκοπική αφαίρεση των παγκρεατικών
νεκρωμάτων. Επί ύπαρξης καλώς περιχαρακωμένων νεκρώσεων συνιστάται κατά
πρώτον διαδερμική παροχέτευση και ακολούθως οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική
προσπέλαση και η ανοικτή προσπέλαση ως τελευταίο στάδιο προσπέλασης. Αυτή η
στρατηγική συνοδεύεται με χαμηλή νοσηρότητα (διαβήτης, μετεγχειρητική κήλη) και
χαμηλότερη επίπτωση ή επιβάρυνση της πολυοργανικής ανεπάρκειας. Η μόνη ένδειξη
για πρώιμη επέμβαση στην οξεία παγκρεατίτιδα είναι το σύνδρομο διαμερίσματος που
απαιτεί χειρουργική αποσυμφόρηση με λαπαρόστομα ή διατομή των απονευρώσεων.
Οξεία σκωληκοειδίτιδα
Συνιστάται διαγνωστική λαπαροσκόπηση και επί ενδείξεων λαπαροσκοπική
σκωληκοειδεκτομή

(ΛΣ).

Το

υπερηχογράφημα

και

η

αξονική

τομογραφία

προεγχειρητικά μειώνουν τον αριθμό των αρνητικών σκωληκοειδεκτομών και έχουν
αυξήσει την διαγνωστική ακρίβεια των διατρήσεων της σκωληκοειδούς. Η ΛΣ
θεωρείται επέμβαση εκλογής στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, είναι αποδεκτή
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στους ηλικιωμένους και τους παχύσαρκους, αλλά στους άνδρες δεν πλεονεκτεί σε
σχέση με την ανοικτή σκωληκοειδεκτομή. Η επιπεπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα
προσεγγίζεται λαπροσκοπικά με την οδηγία επιμελούς πλύσης >6-8 L προς αποφυγή
αποστήματος. Επί εγκυμοσύνης τα πλεονεκτήματα είναι λιγότερα σε σχέση με ανοικτή
λόγω αυξημένων πιθανοτήτων αποβολής κατά την ΛΣ. Η Αφαίρεση της απόφυσης
όταν είναι φυσιολογική επί ύπαρξης άλλης συμπτωματολογίας δεν ενδείκνυται, εκτός
και εάν υπάρχει ιστορικό κολικών σκωληκοειδούς, προεγχειρητική ύπαρξη κοπρόλιθου
(US, CT), ή ενσφήνωση κοπράνων στην απόφυση, αν και δεν αυξάνεται η νοσηρότητα
σημαντικά από την ΛΣ. Επίσης προς αποφυγή υποτροπής του πόνου (>13%) και
επανεισαγωγής (9%) και για την πρόληψη της «ενδοσκωληκοειδίτιδας» η οποία
ανέρχεται στο 11%–26% των φυσιολογικών17.

Η σύγκληση του κολοβώματος με

συρραπτικό μηχάνημα αυξάνει το κόστος σε σχέση με την χρήση ράμματος, χωρίς να
προσφέρει καλλίτερα αποτελέσματα. Η ΛΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί με 3 trocar ή
ακόμη και με ένα (one port). Οι γυναικολογικές παθήσεις απαιτούν την παρουσία
ανάλογης ειδικότητας.
Μη ειδικός κοιλιακός πόνος (NSAP)
Ως μη ειδικός κοιλιακός πόνος χαρακτηρίζεται ο κοιλιακός πόνος όταν διαρκεί
τουλάχιστον 7 ημέρες και δεν έχει βρεθεί η αιτία που τον προκαλεί μετά από τον
βασικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο18. Η ∆Λ έχει θέση σε επιλεγμένους ασθενείς.
Η διαγνωστική ακρίβεια της ∆Λ, κυμαίνεται από 90%–100%, συμβάλλει στην μείωση
των μη απαραίτητων λαπαροτομιών κατά 36%–95%, με συνολική νοσηρότητα 0-8%
συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών της ICU. Οι αντενδείξεις είναι εκείνες της
λαπαροτομίας. Η πρώιμη ∆Λ στους ασθενείς με μη ειδικό πόνο, σε σχέση με την
τακτική της αναμονής «wait and see», είναι προτιμότερη καθόσον παρέχει μεγαλύτερα
ποσοστά διάγνωσης 81%– 87% από την τακτική της αναμονής (28%– 36%),
ελαττώνοντας έτσι τον χρόνο της νοσηλείας. Απαιτείται παρ’ όλα αυτά επί πλέον
έρευνα για να καθοριστεί ο ρόλος της ∆Λ στους ασθενείς με NSAP.
∆ιάτρηση πεπτικού έλκους (∆ΠΕ)
Η λαπαροσκόπηση είναι χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο όταν τα προεγχειρητικά
ευρήματα δεν είναι διαγνωστικά, ιδιαίτερα εάν είναι δυνατή η

λαπαροσκοπική

αντιμετώπιση. Αποτελεί θεραπεία εναλλακτική της ανοικτής. Η διάγνωση της
διάτρησης περιλαμβάνει το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο.
Η διαγνωστική ακρίβεια της αξονικής τομογραφίας ανέρχεται στο 100% για την
ανάδειξη του πνευμοπεριτοναίου, και 86% περίπου για την ανάδειξη της θέσης της
διάτρησης. Επί αποτυχίας των άλλων διαγνωστικών μέσων συνιστάται η ∆Λ. Η
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συχνότερη αιτία λαπαροτομίας επί υποψίας ∆ΠΕ, είναι η μη αναγνώριση της
διάτρησης. ∆εν υπάρχει συμφωνία για το ποια ομάδα ασθενών θα ωφεληθεί από την
λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ∆ΠΕ. Εάν χρησιμοποιηθεί η κλίμακα κατά Boey
που αφορά καταπληξία κατά την εισαγωγή (ΑΠ<90mmHg), ASA IIΙ-V και διάρκεια
συμπτωμάτων >24ώρες, λαπαροσκοπική προσέγγιση είναι ασφαλής σε ασθενείς
χωρίς

παράγοντες

κινδύνου

(Boey’s

score

0–1).

Άλλα

συστήματα,

που

χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της βαρύτητας είναι το Manheim Peritonitis Index
(MPI) και το, APACHE II. Επίσης παράγοντες κινδύνου θεωρούνται ηλικία > 70 ετών
και μέγεθος διάτρησης > 10mm. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία του χειρουργού,
θεραπευτικά πραγματοποιείται συρραφή επί μη υπάρξεως οιδήματος στα χείλη της
διάτρησης ή επικάλυψη της διάτρησης με εμβάλωμα επιπλόου επί ύπαρξης οιδήματος
και αδυναμίας κινητοποίησης της διάτρησης. Η πλύση της περιτοναϊκής κοιλότητας
είναι

θεμελιώδης

διαδικασία

προς

αποφυγή

αποστημάτων

μετεγχειρητικά.

Προγνωστικοί παράγοντες για μετατροπή σε ανοικτή είναι η ύπαρξη shock κατά την
εισαγωγή και το χρονικό διάστημα που παρήλθε μέχρι την διάγνωση. Επανεπέμβαση
απαιτείται σε 3,7%–5,3% μετά λαπαροσκοπική αποκατάσταση έναντι 1,6%–2%, μετά
από ανοικτή προσέγγιση αντίστοιχα. Η διαφυγή από τη γραμμή συρραφής είναι
σημαντικότερη αιτία επανεγχείρησης19. Υπάρχει λιγότερος πόνος μετεγχειρητικά;
Φαίνεται πως όχι λόγω φλεγμονής του περιτοναίου. Υπάρχει μικρότερη επίπτωση
επιπλοκών που αφορούν το κοιλιακό τοίχωμα, τον αποφρακτικό ειλεό, το
αναπνευστικό και την θνητότητα επί λαπαροσκοπικής προσέγγισης. Μεγαλύτερη
επίπτωση συλλογών ίσως υπάρχει λόγω διαφυγής στη συρραφή, ενώ είναι αποδεκτός
ο χειρουργικός χρόνος και ο μικρότερος χρόνος νοσηλείας. Το θέμα παραμένει
ανοικτό.
Οξεία εκκολπωματίτιδα
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ταξινόμηση της οξείας εκκολπωματίτιδας κατά
Hinchey η λαπαροσκοπική προσέγγιση με την πάροδο του χρόνου κατακτά όλο και
περισσότερο έδαφος. Η κλινική εικόνα και η αξονική τομογραφία θέτουν την διάγνωση.
Η οξεία μη επιπεπλεγμένη εκκολπωματίτιδα (φλεγμονή που περιορίοζεται στο έντερο
με πάχυνση τοιχώματος και φλεγμονή του περικολικού λίπους) αντιμετωπίζεται
συντηρητικά. H επιπεπλεγμένη εκκολπωματίτιδα ταξινομείται σε στάδια σύμφωνα με
το τροποποιημένο σύστημα κατά Hinchey:
Ι

παρουσία περικολικού αποστήματος

ΙΙa

αποστήματα περιφερικότερα δυνάμενα να παρακεντηθούν

IIb

πολλαπλά αποστήματα με ή χωρίς συρίγγια
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ΙΙΙ

πυώδης περιτονίτιδα

IV

κοπρανώδης περιτονίτιδα

Στάδιο I και IIa: Η διαδερμική παρακέντηση ή η συντηρητική αγωγή συνήθως
είναι αποτελεσματική αν και η αποτελεσματικότητα της παρακέντησης εξαρτάται από
το μέγεθος και τη θέση του αποστήματος. Σε ασθενείς με σημεία σήψης μετά από
παρακέντηση και σταδίου IIb και III απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις συνιστάται άφθονη πλύση λαπαροσκοπικά και τοποθέτηση δύο
παροχετεύσεων, με σκοπό την αποφυγή εκτεταμένων κολεκτομών και στομίας. H
αναζήτηση της διάτρησης δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Όταν αναδειχθεί μεγάλη διαφυγή
αυτόματα τότε πιθανά υπάρχει κοπρανώδης διαφυγή ή θα αναδειχθεί μετά την
επέμβαση οπότε ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως σταδίου IV. Εάν
αναδειχθεί μικρή διάτρηση κατά την πλύση τότε η τοποθέτηση ραφής και επικάλυψη
με επίπλουν έχουν θέση εφ’ όσον είναι εφικτό. Στην περίπτωση επικοινωνίας με κοίλα
όργανα, όπως κύστη ή έντερο και στένωση, η πλύση και η παροχέτευση επιτρέπουν
την σε δεύτερο χρόνο εκλεκτική επέμβαση, ανοικτή ή λαπαροσκοπική επί εμπειρίας. Η
στρατηγική αυτή στοχεύει στην μετατροπή της γενικευμένης πυώδους περιτονίτιδας σε
εντοπισμένη εκκολπωματίτιδα δυνάμενη να αντιμετωπισθεί με αντιβιοτικά, είναι
επιτυχής σε ποσοστά >90%, με άμεση βελτίωση της κλινικής κατάστασης του
ασθενούς, και συνοδεύεται με μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας και των
επιπλοκών όπως η διάσπαση του τραύματος, η διαπύηση, και η μετεγχειρητική κήλη.
Μετά από περιτοναϊκή πλύση και παροχέτευση, η εκλεκτική κολεκτομή συνιστάται
μετά πάροδο 3-6 μηνών, αν και συγγραφείς προτείνουν την μη επέμβαση καθ’ όσον
>50% των ασθενών δεν απαιτούν επέμβαση (κολεκτομή)20.
Στο στάδιο III όπου η προσπέλαση της κοιλίας δεν είναι ικανοποιητική
(συμφύσεις, απόφραξη, σοβαρή περιτονίτιδα με ψευδομεμβράνες) προτείνεται ανοικτή
επέμβαση ή επείγουσα λαπαροσκοπική κολεκτομή σε έμπειρα χέρια. Η εκλεκτική
κολεκτομή του πάσχοντος τμήματος ελαττώνει τον κίνδυνο μετατροπής και αυξάνει τις
πιθανότητες πρωταρχικής αναστόμωσης σε σχέση με την επείγουσα επέμβαση. Στο
στάδιο IV, όπως και στο ΙΙΙ, όπου η πλύση και η παροχέτευση δεν συνιστώνται,
συνιστάται ανοικτή, ή λαπαροσκοπική κολεκτομή, με ή χωρίς στομία ανάλογα με την
εμπειρία της ομάδος και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.
Απόφραξη λεπτού εντέρου από συμφύσεις (ΑΛΕ) (συμφυτικός ειλεός)
Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της απόφραξης του λεπτού εντέρου συνιστάται
σε επιλεγμένους ασθενείς. Oι συμφύσεις ως αιτία ειλεού του λεπτού εντέρου
αντιπροσωπεύουν το 75% των αιτιών ΑΛΕ. Το ποσοστό πρωταρχικής ή
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δευτεροπαθούς υποτροπής (12% και 18% αντίστοιχα), δεν επηρεάζονται από το είδος
της επέμβασης λαπαροσκοπικής ή ανοικτής21. Η ολοκλήρωση της λαπαροσκόπησης
είναι δυνατή σε ποσοστό 50-60%, κατ’ άλλους <50% και συνοδεύεται με μείωση του
χρόνου νοσηλείας σε αυστηρά επιλεγμένα περιστατικά. ∆εν ενδείκνυται σε μαζική
εντερική απόφραξη, διάτρηση και αιμοδυναμική αστάθεια (SAGES)22. Αναφερόμενα
ποσοστά επιτυχούς θεραπείας με λαπαροσκόπηση 50%– 88%, με ποσοστά
μετατροπής 0%–50%. Οι θετικοί προγνωστικοί παράγοντες για την επιτυχία είναι
λιγότεροι μετά από προηγηθείσες δύο λαπαροτομίες και απουσία περιτονίτιδας.
Κριτήρια αποτυχίας: Η διάμετρος των ελίκων >4εκ., οι περισσότερες από δύο
επεμβάσεις στην κοιλία, η παρέμβαση σε περισσότερο από 24ώρες μετά την
η διάρκεια της επέμβασης και οι εκτεταμένες συμφύσεις. Επί

διάγνωση,
προηγηθείσας

σκωληκοειδετομής

ποσοστά

επιτυχίας

υψηλότερα

με

τη

λαπαροσκοπική προσέγγιση, με την απλή σύμφυση να αποτελεί ιδανική περίπτωση
λαπροσκοπικής αντιμετώπισης .
Μη ανατασσόμενη/περισφιγμένη βουβωνοκήλη
Η

TEP

(totally extraperitoneal) ή TAPP (transabdominal pre-

peritoneal) αποκατάσταση μπορεί να εφαρμοσθεί για την θεραπεία της μη
ανατασσόμενης

ή

περισφιγμένης

βουβωνοκήλης.

Το

0,29%–2,9%

των

βουβωνοκηλών δεν ανατάσσονται και το 10-15% περισφίγγονται ή νεκρώνονται
(γαγγραινώδεις), με θνητότητα >5% στους ηλικιωμένους.
Αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής προσέγγισης23 Μέσος εγχειρητικός χρόνος
61,3΄, νοσηλεία 3,8 ημέρες, θνητότητα 0,28%, νοσηρότητα 10,3%, μετατροπή σε
ανοικτή 1,8%, εντερεκτομή λαπαροσκοπικά ή ανοικτά 5,1% και επανεπέμβαση 0,9%.
Σοβαρότερες επιπλοκές: κάκωση κόλου (0,2%), απολίνωση σπερματικού πόρου
(0,15%), φλεγμονή πλέγματος 0,6%, διαπύηση τραύματος 0,3%, εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση 0,3% και ποσοστά υποτροπής 5,8%, σε διάρκεια 7 ετών. Απαιτείται γνώση
της ανατομίας και επιδεξιότητα στην παρασκευή του σάκου. Η εντερεκτομή μπορεί να
γίνει λαπαροσκοπικά και επίσης να αντιμετωπισθεί ετερόπλευρη μικρή βουβωνοκήλη
ταυτόχρονα, η οποία υπάρχει σε ποσοστά 11,2–50%. Η ολική νοσηρότητα και
θνητότητα και η νοσηλεία είναι παρόμοια με την ανοικτή μέθοδο στην περίπτωση της
μη ανατασσόμενης/περισφιγμένης βουβωνοκήλης.
Η «κοιλιοσκόπιση» είναι μία μικτή λαπαροσκοπική-ανοικτή τεχνική για τις μη
ανατασσόμενες βουβωνοκήλες, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την ανοικτή
μέθοδο. Εισάγεται το λαπαροσκόπιο στον σάκκο της κήλης και εκτιμάται η
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βιωσιμότητα της έλικας του εντέρου, όταν αναταχθεί εντός της κοιλίας και έτσι
αποφεύγεται μη αναγκαία λαπαροτομία24.
Κοιλιοκήλες (Ventral Hernia).
Αν και η ανοικτή προσπέλαση παραμένει μέθοδος εκλογής για την
αντιμετώπιση των περισφιγμένων κοιλιοκηλών, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση είναι
αποδεκτή σε επιλεγμένα περιστατικά. Η διεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηρότητα
και οι υποτροπές είναι ίδιες σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
Η αδυναμία ευχερούς διάτασης της κοιλίας που αποκλείει την είσοδο στην
περιτοναϊκή κοιλότητα και περιορίζει τις κινήσεις, η διάταση ελίκων του λεπτού εντέρου
>4cm, η καθυστέρηση της επέμβασης >24ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων,
και >6ώρες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, αυξάνουν τα ποσοστά μετατροπής25.
Οι προηγηθείσες λαπαροτομίες, ο τύπος της προηγούμενης επέμβασης και η
θέση των ουλών επηρεάζουν σημαντικά την επέμβαση. Μία εκτεταμένη μέση τομή
μετά από κοιλιακό τραύμα ή γενικευμένη περιτονίτιδα παρουσιάζει σοβαρότερες
δυσκολίες από 3 μετεγχειρητικές ουλές μετά από προγραμματισμένη επέμβαση, πχ
δεξιό υποχόνδριο, υπογάστριο, δεξιό λαγόνιο βόθρο. Η παρουσία περιτονίτιδας σε
συνδυασμό με την ανάγκη εντερεκτομής και χειρισμών στο έντερο σε εντόνως
φλεγμονώδες περιβάλλον, η εντερική ισχαιμία, οι καταστάσεις υψηλού σηπτικού
κινδύνου, όπως διαπυημένες ουλές, ή εντεροδερματικά συρίγγια, η αδυναμία
ασφαλούς καθήλωσης του πλέγματος, η αιμοδυναμική αστάθεια σε συνάρτηση με την
αυξημένη νοσηρότητα και καρδιακή-αναπνευστική ανεπάρκεια που αποκλείουν την
δημιουργία πνευμοπεριτοναίου, η νοσογόνος παχυσαρκία, η μεγάλη ηλικία και
σοβαρή εξασθένιση είναι καταστάσεις που αποκλείουν ή περιορίζουν σημαντικά τη
δυνατότητα λαπαροσκοπικής αποκατάστασης.
Να σημειωθεί ότι το πλέγμα πρέπει να τοποθετείται ενδοπεριτοναϊκά με επαρκή
επικάλυψη, τουλάχιστον 3cm, από τα όρια του κηλικού στομίου, αναβάλλεται δε η
άμεση τοποθέτηση επί περιτοναϊκής μόλυνσης ή εντερικής νέκρωσης.
Τα βιολογικά πλέγματα πιθανόν είναι μία λύση επί μολυσμένου εγχειρητικού πεδίου.
Τα

βιοαπορροφήσιμα

πλέγματα

επίσης

επί

επείγουσας

λαπαροσκοπικής

αποκατάστασης των κηλών έχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά την υποτροπή και
την διαπύηση του τραύματος.
Οξεία μεσεντέριος ισχαιμία(ΟΜΙ)
H ΟΜΙ είναι μία ασυνήθης αλλά σοβαρή νόσος, η οποία συχνά συνοδεύεται
από άλλες συστηματικές παθήσεις και έχει πολύ κακή πρόγνωση. Οφείλεται σε
αρτηριακή

απόφραξη στο 50% των ασθενών, μη αποφρακτική(non occlusive)
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αρτηριακή ισχαιμία στο 20%–30% και 5%–15% φλεβική απόφραξη. Έχει υψηλή
θνητότητα (59%–93%) και η πρόγνωση συχνά εξαρτάται από τον χρόνο της
διάγνωσης.26 Η ευαισθησία και η ειδικότητα της πολυεπίπεδης ελικοειδούς αξονικής
αγγειογραφίας με ανασύνθεση των εικόνων είναι 93,3% και 95,9% αντίστοιχα και την
καθιστούν διαγνωστική μέθοδο εκλογής για την ανάδειξη της ΟΜΙ. Η εικόνα από την
επείγουσα λαπαροσκόπηση, εξαρτάται από το στάδιο της ΟΜΙ (ισχαιμία, έμφρακτο,
περιτονίτιδα) και την αιτιολογία (αρτηριακή θρόμβωση και εμβολή, φλεβική
θρόμβωση), και μη αποφρακτική (nonocclusive) ισχαιμία. Έτσι δεν πλεονεκτεί
διαγνωστικά των κλασσικών διαγνωστικών απεικονιστικών μεθόδων, εκτός ίσως ως
εναλλακτική λύση σε επιλεγμένους ασθενείς των μονάδων εντατικής θεραπείας
(ΜΕΘ)27. Η λαπαροσκοπική επανεξέταση (laparoscopic second-look), θα μπορούσε
να είναι εναλλακτική της ανοικτής χειρουργικής επανεξέτασης (surgical second-look)
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν ήδη σε χειρουργική επέμβαση για ΟΜΙ28.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H ακρίβεια των απεικονιστικών τεχνικών έχει αλματωδώς βελτιωθεί τα τελευταία
χρόνια, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης της λαπαροσκόπησης ως διαγνωστικής
μεθόδου καθιστώντας την κυρίως μέσον θεραπείας. Παράλληλα, οι λαπαροσκοπικές
χειρουργικές τεχνικές έχουν επίσης προοδεύσει, και η χρήση της λαπαροσκοπικής
χειρουργικής είναι ευρέως διαδεδομένη, αυξάνοντας τις θεραπευτικές λαπαροσκοπικές
επιλογές και επιτρέποντας ακόμη περισσότερο την βελτίωση της διάγνωσης στις
περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την λαπαροσκοπική μέθοδο. Η
επείγουσα λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των περισφιγμένων κοιλιοκηλών είναι
συνηθέστερη από ότι στις βουβωνοκήλες. Η μη ανατασσόμενη και η περισφιγμένη
βουβωνοκήλη είναι υποψήφιες για επείγουσα αποκατάσταση λαπαροσκοπικά. Η
κοιλιοσκόπηση

(hernioscopy),

παρουσιάζει

ενδιαφέρον

κατά

την

ανοικτή

αποκατάσταση περισφιγμένης βουβωνοκήλης όταν το περισφιγμένο έντερο πέσει
στην περιτοναϊκή κοιλότητα χωρίς να ελεγχθεί.
Οι χειρουργοί έχουν εξοικειωθεί με την διαγνωστική λαπαροσκόπηση (∆Λ)
τελευταία και ακόμη και εάν η ακρίβεια των διαγνωστικών τεχνικών έχει βελτιωθεί κατά
τον ίδιο χρόνο, η λαπαροσκόπηση φαίνεται να

είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη, όταν

επεκτείνεται στη θεραπευτική διαδικασία, όπως στην περίπτωση του μη ειδικού
κοιλιακού άλγους (ΜΕΚΑ), στη γυναικολογική παθολογία, και στην απόφραξη του
λεπτού εντέρου. Αντίθετα η βελτίωση των διαγνωστικών τεχνικών περιόρισε τις
ενδείξεις για ∆Λ στην μεσεντέρια ισχαιμία ως διαγνωστική λύση ανάγκης, καθιστώντας
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την χρήσιμη για επανέλεγχο (second look) μετά από αρχική χειρουργική επέμβαση. Η
γαγγραινώδης χολοκυστίτις και το εμπύημα καθώς και η ηλικία δεν αποτελούν εμπόδιο
για επείγουσα ΛΧ, όπως επίσης η ΛΧ είναι εναλλακτική λύση συγκριτικά με

τη

διαδερμική χολοκυστοστομία και τη συντηρητική αγωγή με συγκρίσιμα αποτελέσματα.
Η πρώιμη ΛΧ, φαίνεται να έχει ουσιώδη πλεονεκτήματα στην οξεία φάση. Επίσης η
πρώιμη ΛΧ στην ίδια εισαγωγή έχει ένδειξη στην οξεία λιθιασική παγκρετατίτιδα μετά
την υποχώρηση των συμπτωμάτων και έχει ενδιαφέρον η οπισθοπεριτοναϊκή
λαπαροσκόπηση ως προσέγγιση της νεκρωτικής λοίμωξης. Η λαπαροσκοπική πλύση
και παροχέτευση της εκκολπωματίτιδας σταδίου II-III ευρίσκει ευρύτερη εφαρμογή.
Σκεπτικισμός υπάρχει για την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της διάτρησης πεπτικού
έλκους (∆ΠΕ) λόγω αυξημένης νοσηρότητας, οφειλόμενης σε διαφυγή από την
συρραφή του έλκους συγκρινόμενη με την ανοικτή λαπαροτομία. Όσον αφορά την ΛΣ
στην οξεία σκωληκοειδίτιδα απόλυτη ένδειξη κατέχει η γυναίκα στην αναπαραγωγική
ηλικία, ενώ τα πλεονεκτήματα για τους άνδρες, τους παχύσαρκους και την
κυοφορούσα γυναίκα είναι λιγότερα. Είναι ανοικτό το θέμα εάν πρέπει να αφαιρείται
μία υγιής σκωληκοειδής που θα ευρεθεί κατά την λαπαροσκόπηση.
Η χρήση της λαπαροσκόπησης στην επείγουσα βάση απαιτεί εμπειρία και
δεξιότητα. Όμως στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει αντικειμενικός ορισμός της εμπειρίας
και επιδεξιότητας και αρκετοί παράγοντες περιορίζουν την εύρεση του ορισμού. Η
καμπύλη εκμάθησης είναι δύσκολο να προσδιορισθεί ιδιαίτερα στις οξείες καταστάσεις
όπου το πεδίο δυσκολεύεται από τη διάταση των εντερικών ελίκων, τις συμφύσεις, την
ασαφή ανατομική εικόνα από την φλεγμονώδη κατάσταση και από την ποικιλία των
ευρημάτων. Αντίθετα η εμπειρία που θα αποκτηθεί από την αντιμετώπιση μιας οξείας
κατάστασης θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας άλλης. Κάθε χειρουργός πρέπει να
αποφασίζει να χρησιμοποιεί την καταλληλότερη προσέγγιση ανάλογα με την εμπειρία
του ιδίου και της ομάδος στις διάφορες τεχνικές.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ωτορινολαρυγγολόγος Gustav Killian ήταν ο πρώτος ιατρός που το 1897 εφάρμοσε
την άκαμπτη βρογχοσκόπηση για να αφαιρέσει ένα κόκκαλο από τους βρόγχους ενός
63χρονου αγρότη. Η προσπάθεια του ευοδώθηκε από την ανακάλυψη των
αναισθητικών ιδιοτήτων της κοκαΐνης. Η εύκαμπτη βρογχοσκόπηση κατέστη δυνατή
με την ανακάλυψη των ιδιοτήτων των οπτικών ινών γυαλιού από τον Ikeda ο οποίος
ήταν και υπεύθυνος για την ανάπτυξη και του βιντεοσκοπίου. Το εύκαμπτο
βρογχοσκόπιο έγινε το όργανο επιλογής για τη διάγνωση και τη θεραπεία των
ενδοβρογχικών αλλοιώσεων τα τελευταία 30 χρόνια, επειδή είναι λιγότερο επεμβατικό,
δεν χρειάζεται γενική αναισθησία και επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση των μικρών
αεραγωγών. Παρά την μεγάλη ανάπτυξη της εύκαμπτης βρογχοσκόπησης τις
τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται αναζωπύρωση στη χρήση της άκαμπτης
βρογχοσκόπησης λόγω της ανάπτυξης διαφόρων θεραπευτικών οργάνων για την
αντιμετώπιση

καλοήθων

και

κακοήθων

ενδοβρογχικών

κεντρικών

όγκων.

Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 322-330, 2014.
Λέξεις κλειδιά: εύκαμπτο βρογχοσκόπιο, άκαμπτο βρογχοσκόπιο, επεμβατική
βρογχοσκόπηση, απόφραξη αεραγωγών
SUMMARY
BALIS E. Interventional bronchoscopy. The otolaryngologist Gustav Killian
performed the first rigid bronchoscopy in 1897 when he removed a piece of pork bone
from the bronchus of a 63 years old farmer. His efforts were greatly aided by discovery
of the anaesthetising effect of locally applied cocaine. Flexible bronchoscopy was
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made possible by discovery of the optical properties of glass fibres by Ikeda who was
also instrumental in the development of the videoscope. The flexible bronchoscope
has become the diagnostic instrument of choice, for the diagnosis and the treatment,
of endobronchial lesions during the last 30 years as it is less invasive, does not require
a general anaesthetic and provides superior visualisation of smaller peripheral
airways. Despite the great development in flexible bronchoscopy, the last two decades
rigid bronchoscopy has been rekindled by the development of various therapeutic
tools for the management of both benign and malignant central airway obstruction.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 322-330, 2014.
Key words: flexible bronchoscope, rigid bronchoscope, interventional bronchoscopy,
airway obstraction.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας η βρογχοσκόπηση αποτελεί μία
ελάχιστα επεμβατική τεχνική που βοηθά στην διάγνωση και ταυτόχρονα, ή σε δεύτερο
χρόνο, στη θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων του πνεύμονα. Τα κύρια
εργαλεία είναι: α) το εύκαμπτο ινοβρογχοσκόπιο το οποίο επιτρέπει με τοπική
αναισθησία και μέθη την εύκολη πρόσβαση στο τραχειοβρογχικό δένδρο για
διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς και β) το άκαμπτο βρογχοσκόπιο όπου με
γενική αναισθησία δίνει τη δυνατότητα για διάγνωση αλλά κυρίως για θεραπευτική
αντιμετώπιση πολλαπλών παθολογικών καταστάσεων του πνεύμονα.
Η επεμβατική βρογχοσκόπηση, εκτός από τις συμβατικές «διαγνωστικές ως επί
το πλείστον» τεχνικές (όπως ενδοβρογχική

και διαβρογχική βιοψία, βούρτσα

μικροβιολογική και κυτταρολογική και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα), έχει να διαχειριστεί
και να επιλύσει πολύπλοκα προβλήματα των αεραγωγών. ∆ίνει λύσεις σε προβλήματα
όπως καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι της τραχείας και των βρόγχων, στο εμφύσημα,
στο άσθμα, σε λοιμώξεις, σε παθήσεις του διάμεσου πνευμονικού ιστού,
τραχειοβρογχικές στενώσεις, συρίγγια, εισρόφηση ξένου σώματος, αιμόπτυση.
Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται με το
εύκαμπτο και άκαμπτο ινοβρογχοσκόπιο αφορούν την διαβρογχική δια βελόνης βιοψία
(TBNA), την διαβρογχική βιοψία με υπερήχους (EBUS & REBUS), βιοψία με
ηλεκτρομαγνητική

καθοδήγηση

(ENB),

αυτοφθορίζουσα

βρογχοσκόπηση,

κρυοθεραπεία, διαθερμία, Laser, βραχυθεραπεία, φωτοδυναμική θεραπεία, διαστολή
με μπαλόνι, τοποθέτηση ενδοπρόθεσης, χρήση βιολογικής κόλλας, ενδοβρογχική
μείωση του όγκου του πνεύμονα, ενδοβρογχική θερμοπλαστική.
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ
Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των υπερήχων έχει ενσωματωθεί στο
εύκαμπτο ινοβρογχοσκόπιο και έχουν δημιουργηθεί τα βρογχοσκόπια EBUS και
REBUS. Το EBUS (ενδοβρογχικός υπέρηχος) βρογχοσκόπιο έχει ένα ενσωματωμένο
άκρο με καμπυλόγραμμη σάρωση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των
στιβάδων του ενδοβρογχικού βλεννογόνου καθώς και την ύπαρξη γειτονικών αγγείων,
λεμφαδένων και μαζών. Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα της λήψης βιοψιών με βελόνη
σε πραγματικό χρόνο ώστε να λαμβάνεται υλικό από τον κατάλληλο ιστό χωρίς τις
παρενέργειες από τρώσεις γειτονικών αγγείων. Με την τεχνική αυτή είναι δυνατόν να
προσεγγίσουμε περισσότερες λεμφαδενικές ομάδες με υψηλή ευαισθησία και
ειδικότητα (85-95% &100% αντίστοιχα), με αποτέλεσμα καλύτερη σταδιοποίηση και
θεραπευτική αντιμετώπιση στον καρκίνο του πνεύμονα1, 2. Το REBUS (ακτινωτός
ενδοβρογχικός υπέρηχος) αποτελείται από ένα καθετήρα που διέρχεται μέσα από το
βρογχοσκόπιο και του οποίου το άκρο μέσα από ένα μπαλόνι γεμάτο από νερό
σαρώνει ακτινωτά τους περιβρογχικούς ιστούς. Με αυτή τη διαδικασία είναι δυνατόν
να πάρουμε βιοψίες από περιφερικές, μη ορατές στην άμεση βρογχοσκόπηση, μάζες3.
Στην αυτοφθορίζουσα βρογχοσκόπηση το βρογχοσκόπιο εκπέμπει ένα
συγκεκριμένο μήκος κύματος φωτός (400-600nm) και ταυτόχρονα συλλέγει την
αντανάκλαση του από τους ιστούς σε μία οθόνη. Με πράσινο χρώμα αποτυπώνεται
στην οθόνη ο αυτοφθορισμός των υγιών ιστών και με κεραμιδί χρώμα εμφανίζεται ο
προκαρκινικός ή καρκινικός ιστός, λόγω της πάχυνσης του ενδοθηλίου ή της
αυξημένης νεοαγγείωσης του όγκου. Στόχος του αυτοφθορισμού είναι η έγκαιρη
διάγνωση στο πλακώδες καρκίνωμα των κεντρικών βρόγχων4.
Η βιοψία με ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση αποτελεί μία νέα πολύπλοκη και
ακριβή μέθοδο βιοψίας περιφερικών όζων και λεμφαδένων. Στηρίζεται στην
τοποθέτηση

στο

εύκαμπτο

βρογχοσκόπιο

ή

σε

καθετήρες

αισθητήρα

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Εξωτερικά του ασθενούς υπάρχουν τρεις πηγές
εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων χαμηλής έντασης οι οποίες οριοθετούν τον
προσανατολισμό του αισθητήρα που βρίσκεται στο ενδοσκόπιο. Ο αισθητήρας
ανιχνεύει τη θέση και τον προσανατολισμό σε πραγματικό χρόνο και τον εμφανίζει σε
μία τρισδιάστατη αξονική θώρακος του ασθενούς η οποία έχει προηγηθεί5, 6.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ
Η μαζική αιμόπτυση, οι ευμεγέθεις αποφράξεις της τραχείας και των κεντρικών
βρόγχων από όγκους (καλοήθεις ή κακοήθεις), χρόνιες λοιμώξεις (ενδοβρογχική
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φυματίωση), διάμεσες πνευμονοπάθειες (πχ. κοκκιωμάτωση Wegener, αμυλοείδωση,
σαρκοείδωση), καθώς και στενώσεις της τραχείας (πχ. μετά τραχειοστομία) αποτελούν
κυρίως ενδείξεις για άκαμπτη βρογχοσκόπηση. Η επέμβαση γίνεται στον ασθενή υπό
γενική αναισθησία και ελεγχόμενο αερισμό μέσω του άκαμπτου βρογχοσκοπίου. Η
άκαμπτη βρογχοσκόπηση πλεονεκτεί έναντι της εύκαμπτης λόγω του ελεγχόμενου
αερισμού, της καλύτερης αναρροφητικής ικανότητας σε περιπτώσεις αιμορραγίας,
στην δυνατότητα της μηχανικής διάνοιξης του αυλού με το θηκάρι του άκαμπτου
βρογχοσκοπίου και στην δυνατότητα χρήσης ενδοπροθέσεων σιλικόνης7.
Η χρήση του εύκαμπτου βρογχοσκοπίου είναι τα τελευταία χρόνια ευρέως
διαδεδομένη και δίνει τη δυνατότητα με τοπική αναισθησία και μέθη να γίνει διάνοιξη
ενδοβρογχικών και ενδοτραχειακών αποφράξεων, να τοποθετηθούν μεταλλικές
αυτοδιατεινόμενες

ενδοπροθέσεις,

να

γίνει

σύγκλειση

μετεγχειρητικών

βρογχοπλευρικών συριγγίων, να αφαιρεθούν ξένα σώματα, να γίνει αιμόσταση σε
μικρή έως μέτρια αιμορραγία, να γίνει βραχυθεραπεία, φωτοδυναμική θεραπεία,
ενδοβρογχική θερμοπλαστική και μείωση του όγκου του πνεύμονα (Lung Volume
Reduction)8, 9.
Laser
Η πλειονότητα των ενδοσκοπικών θεραπειών με Laser γίνεται με το Nd:YAG
Laser. Η χρήση του γίνεται μέσω του άκαμπτου (κυρίως) αλλά και εύκαμπτου
βρογχοσκοπίου. Χρησιμοποιείται για την διάνοιξη ενδοαυλικών αποφράξεων από
όγκους, διάνοιξη τραχειακών στενώσεων και αντιμετώπιση καλοήθων όγκων.
Προτιμάται η χρήση του μέσω του άκαμπτου βρογχοσκοπίου λόγω της γενικής
αναισθησίας του ασθενούς που κάνει τη διαδικασία καλύτερα ανεκτή από τον ασθενή
και δίνει άνεση χρόνου στον ιατρό. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα
λαβίδες και μεγάλοι σωλήνες αναρρόφησης, να συνδυαστεί με μηχανική αφαίρεση του
όγκου με το θηκάρι του βρογχοσκοπίου και να χρησιμοποιηθεί ενδοπρόθεση
σιλικόνης8-10.
Ενδοβρογχική διαθερμία και Argon plasma coagulation(APC)
∆ιαθερμία ορίζεται η χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής συχνότητας
μέσω καθετήρα (σχήματος βρόγχου, λαβίδας, νυστεριού) που προκαλεί πήξη ή
εξάτμιση του ιστού. Στο APC ο καθετήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τον ιστό
αλλά μεσολαβεί ιονισμένο αργό ως αγωγός του ρεύματος προς τον ιστό. Με αυτόν τον
τρόπο επιτυγχάνεται καυτηριασμός και αιμόσταση των βλαβών. Οι ενδείξεις για τη
χρήση τους είναι ίδιες με αυτές του Laser καθώς και η αιμόσταση από ορατή βλάβη.
Απόλυτη αντένδειξη χρήσης του laser αποτελεί η ύπαρξη βηματοδότη ευαίσθητου στις
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ηλεκτρικές παρεμβολές καθώς και η χρήση του laser σε επαφή με μεταλλικές
ενδοπροθέσεις (Stents). Η χρήση του μπορεί να γίνει τόσο μέσα από εύκαμπτο όσο
και

μέσα

από

το

άκαμπτο

βρογχοσκόπιο.

Στο

άκαμπτο

βρογχοσκόπιο

χρησιμοποιούνται άκαμπτες λαβίδες μεγαλύτερου εύρους με αποτέλεσμα να γίνεται
γρήγορα και αποτελεσματικά η διάνοιξη της απόφραξης8-10.
Κρυοχειρουργική
Στην ενδοβρογχική κρυοχειρουργική γίνεται χρήση της πολύ χαμηλής
θερμοκρασίας (-200C έως -400C) είτε για λήψη βιοψίας (ενδοβρογχικής ή
διαβρογχικής), είτε για αφαίρεση ξένου σώματος, θρόμβου ή εξωφυτικού όγκου για
άμεση διάνοιξη του αεραγωγού (cryoadhesion). Μία δεύτερη εφαρμογή είναι η
κρυοθεραπεία (cryotherapy) της οποίας τα αποτελέσματα είναι ορατά σε 8-10 ημέρες.
Εφαρμόζεται σε κοκκιωματώδεις ιστούς, λιπώματα, όγκους, στενώσεις (δίκην
διαφράγματος) της τραχείας. Βασίζεται στην καταστροφή των ιστών λόγω της
εναλλαγής ψύξης-απόψυξης των ιστών και της δημιουργίας κρυστάλλων εντός του
κυτταροπλάσματος.

Η

βλάβη

που

προκαλείται

εξαρτάται

από

μια

ποικιλία

παραγόντων που συμπεριλαμβάνουν το ρυθμό ψύξης, την ελάχιστη θερμοκρασία που
επιτεύχθηκε, τον ρυθμό απόψυξης και τον αριθμό των κύκλων ψύξης-απόψυξης που
εκτελούνται, καθώς και την εγγενή κρυοευαισθησία του ιστού στόχου, η οποία αφορά
κυρίως την περιεκτικότητά του σε νερό. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι τα αντικαρκινικά
φάρμακα αθροίζονται κατά 30% περισσότερο στους όγκους που έχουν υποστεί πριν
κρυοθεραπεία. Η κρυοθεραπεία εφαρμόζεται μέσα από εύκαμπτο και άκαμπτο
βρογχοσκόπιο με τους αντίστοιχους εύκαμπτους και άκαμπτους καθετήρες. Η χαμηλή
θερμοκρασία επιτυγχάνεται με τη χρήση N2O ή υγρού Ν2 9,11,12.
Ενδοπροθέσεις (stents)
Οι ενδοπροθέσεις του τραχειοβρογχικού δένδρου είναι κυλινδρικές προσθετικές
συσκευές που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της βατότητας των
αεραγωγών, είτε για να υποστηρίξουν το τραχειοβρογχικό τοίχωμα σε στένωση ή
τραχειομαλακία ή να σφραγίσουν συρίγγια των αεραγωγών. Υπάρχουν πολλών ειδών
ενδοπροθέσεις από σιλικόνη, μεταλλικές και μεταλλικές με επικάλυψη σιλικόνης. Οι
ενδοπροθέσεις σιλικόνης τοποθετούνται μόνο με το άκαμπτο βρογχοσκόπιο και έχουν
ένδειξη σε όλες τις προαναφερόμενες βλάβες. Μειονεκτήματα είναι η μετατόπιση τους,
η πλήρωση με βλέννη και η δυσκολία τοποθέτησής τους εφόσον το κανάλι δεν είναι
ευθύ και ομοιόμορφου εύρους. Οι μεταλλικές ενδοπροθέσεις με επικάλυψη σιλικόνη
χρησιμοποιούνται κυρίως σε κακοήθειες

και σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να

τοποθετηθούν οι ενδοπροθέσεις σιλικόνης. Έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν
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εύκολα να τοποθετηθούν με το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο αλλά αφαιρούνται με το
άκαμπτο13-15.
Βραχυθεραπεία
Η

βραχυθεραπεία

επιτρέπει

την

εντοπισμένη

εσωτερική

ακτινοβόληση

κακοήθων όγκων οι οποίοι έχουν προηγουμένως αντιμετωπιστεί με εξωτερική
ακτινοβόληση ή και με ενδοβρογχική αντιμετώπιση με Laser. Ο ρόλος της
βρογχοσκόπησης είναι να τοποθετήσει εντός του όγκου τα ραδιενεργά εμφυτεύματα
(μόνιμα ή προσωρινά) για να ακτινοβοληθεί ο όγκος. Για την ακτινοβολία
χρησιμοποιείται το

192

I είτε σε χαμηλή δόση (Low Dose Rate) είτε σε υψηλή δόση

(High Dose Rate). Ανταπόκριση στη θεραπεία παρουσιάζει το 60% των ασθενών και
τα αποτελέσματα διαρκούν από λίγες εβδομάδες έως μερικούς μήνες.
Επιπλοκές από την εμφύτευση της ραδιενεργού πηγής είναι πνευμοθώρακας,
αιμορραγία, λοίμωξη, βήχας, καρδιακή αρρυθμία βρογχόσπασμος σε ποσοστό 0,5%.
Οι επιπλοκές από την ακτινοβόληση αφορούν αιμορραγία, τραχειοοισοφαγικό και
τραχειοαγγειακό συρίγγιο, βρογχίτιδα, βρογχική στένωση σε ποσοστό 5-15%9,16, 17.
Φωτοδυναμική θεραπεία
Η φωτοδυναμική θεραπεία ενδείκνυται σε επιφανειακούς καρκίνους που δεν
εκτείνονται πέρα από το τοίχωμα των αεραγωγών, σε ασθενείς που δεν είναι
υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή εξωτερική ακτινοθεραπεία καθώς και για
παρηγορητική θεραπεία σε ασθενείς με πνευμονικά συμπτώματα από ενδοβρογχική
απόφραξη που οφείλεται σε καρκίνο προχωρημένου σταδίου. Μετά την ενδοφλέβια
έγχυση

Photofrin

II

(παράγωγο

της

αιματοπορφυρίνης)

μέσω

εύκαμπτης

βρογχοσκόπησης ακτινοβολείται ο όγκος με φώς κατάλληλου μήκους κύματος (630
nm) για αρκετά λεπτά της ώρας. Λόγω της απελευθέρωσης μονατομικού οξυγόνου
που είναι τοξικό προκαλείται καταστροφή του κυττάρου που έχει δεσμεύσει την
φωτοευαίσθητη ουσία. Τα αποτελέσματα της θεραπείας εμφανίζονται μετά από 48
ώρες για αυτό χρειάζεται δεύτερη βρογχοσκόπηση για αφαίρεση νεκρωτικού υλικού.
Επιπλοκές αποτελούν η φωτοευαισθησία, η φωτοδερματίτιδα και η αιμόπτυση9.
Ενδοβρογχική θερμοπλαστική
Πρόκειται για μια νέα τεχνική που εφαρμόζεται σε ενήλικες ασθενείς με άσθμα
το οποίο δεν ελέγχεται με την καθιερωμένη αγωγή με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή,
β2-διεγέρτες μακράς διάρκειας και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Κατά τη διάρκεια μιας
κρίσης άσθματος, οι λείες μυϊκές ίνες των αεραγωγών συσπώνται. Η βρογχική
θερμοπλαστική είναι μια μη επεμβατική διαδικασία που χρησιμοποιεί ενέργεια από
ραδιοσυχνότητες για να πετύχει μέσω θερμικού αποτελέσματος τη μείωση της
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περίσσειας των λείων μυϊκών ινών του βρογχικού επιθηλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
ηπιότερες παροξύνσεις18, 19.
Ενδοσκοπική μείωση του όγκου του πνεύμονα
Η ενδοσκοπική μείωση του όγκου του πνεύμονα πραγματοποιείται σε ασθενείς
με σοβαρό εμφύσημα κυρίως των άνω λοβών, που δεν είναι δυνατόν να
χειρουργηθούν ή να υποβληθούν σε μεταμόσχευση πνεύμονα. Αποσκοπεί στην
μείωση του συνολικού όγκου των υπερδιατεταμένων πνευμόνων, ώστε να
δημιουργηθεί ζωτικός χώρος στη θωρακική κοιλότητα για την έκπτυξη του υπόλοιπου
πνεύμονα και να μειωθεί η υπερδιάταση με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δύσπνοιας
και της αντοχής στην άσκηση του ασθενούς. Η μείωση του όγκου επιτυγχάνεται με
διαφορετικές τεχνικές όπως α) ενδοβρογχικές βαλβίδες, β) συρμάτινα ελάσματα, γ)
χρήση ατμού και δ) χρήση βιολογικής κόλλας20.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους επεμβατικούς
πνευμονολόγους να έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην διαγνωστική τους προσέγγιση με
αποτέλεσμα την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Επίσης με την
χρήση διαφόρων τεχνικών μπορούν να επιλύσουν πολλαπλά προβλήματα του
αναπνευστικού ή να προσφέρουν ανακούφιση σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο
του πνεύμονα.
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ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C: ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H συνήθης καθιερωμένη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (standard of care, SOC)
είναι

ο

συνδυασμός

πεγκυλιωμένης

ιντερφερόνης

και

ριμπαβιρίνης

με

αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται γύρω στο 50% για το γονότυπο 1. Με στόχο τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας για το γονότυπο 1, κυκλοφόρησαν
τα τελευταία 2 χρόνια δυο νέα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των αναστολέων
πρωτεάσης, η μποσεπρεβίρη (boceprevir, BOC, Victrelis®) και η τελεπρεβίρη
(telaprevir, TPV, Incivo®). Τα δύο αυτά φάρμακα, μποσεπρεβίρη και τελαπρεβίρη,
χορηγούνται ως δισκία, ανήκουν στην κατηγορία των άμεσων αντι-ιικών (Direct Acting
Antivirals, DAAs) και δρουν αναστέλλοντας την NS3/4A πρωτεάση του ιού. Έχουν
ισχυρή αντι-ιική δράση, αλλά πρέπει να χορηγούνται πάντοτε σε συνδυασμό με
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-άλφα και ριμπαβιρίνη. Έχουν έγκριση για θεραπεία μόνο
σε ασθενείς με HCV γονότυπο 1 και αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα
μακροχρόνιας

ιολογικής

ανταπόκρισης.

Ωστόσο

η

σημαντική

βελτίωση

της

ανταπόκρισης συνοδεύεται από πρόσθετες αλλά και πιο σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες, όπως αναιμία, αυξημένο κόστος θεραπείας και σημαντικές αλληλεπιδράσεις
με άλλα φάρμακα. Είναι προφανές ότι η θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιτδα
C και γονότυπο 1 γίνεται πιο πολύπλοκη και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τη
σωστή επιλογή των ασθενών και την βέλτιστη εφαρμογή της. Νοσοκομειακά
Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 331-342, 2014.
Λέξεις κλειδιά: τριπλή θεραπεία, αναστολείς πρωτεασών, ηπατίτιδα C
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SUMMARY
SCHINA Μ. Developments in Hepatitis C: Drugs and future treatments. Drugs
available. The standard of care therapy of chronic hepatitis C (SOC) is the
combination of pegylated interferon and ribavirin with efficacy rate of 50% for genotype
1. In order to improve the effectiveness of treatment for genotype 1, two new drugs,
belonging to the class of protease inhibitors, were released in the last two years,
boceprevir (BOC, Victrelis ®) and teleprevir (TPV, Incivo ®). These drugs, are
administered as tablets, belong to the class of direct antivirals (direct acting antivirals,
DAAS) and act by inhibiting the NS3/4A viral protease. They have strong antiviral
activity, but should always be administered in combination with pegylated interferonalpha and ribavirin. Have been approved for treatment only in patients with HCV
genotype 1 and significantly increase the likelihood of SVR in this group of patients.
However, this significant improvement in SVR is accompanied by additional and more
serious side effects, including anemia, increased treatment costs and significant
interactions with other drugs. It is obvious that the treatment of patients with chronic
hepatitis C, genotype 1, is becoming more complex and requires more effort for proper
patient selection and optimal implementation. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 331-342, 2014.
Key words: triple therapy, protease inhibitor, hepatitis C
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας
παγκοσμίως. Η επίπτωσή της υπολογίζεται σε 1-3% στις περισσότερες περιοχές του
κόσμου. Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό σχετίζεται με εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών
όπως κίρρωση και ηπατοκυτταρικός καρκίνος και αποτελεί την κύρια αιτία
μεταμόσχευσης ήπατος παγκοσμίως. Η θεραπεία στοχεύει στην κάθαρση του ιού,
(μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση, Sustained Virological Response, SVR) . Ο
χρόνος θεραπείας και τα ποσοστά ανταπόκρισης εξαρτώνται από το γονότυπο του
ιού. Ο γονότυπος 1 είναι ο επικρατέστερος στις περισσότερες περιοχές και εμφανίζει
τα χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης στην καθιερωμένη θεραπεία.
Τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα για ενήλικες ασθενείς με χρόνια
ηπατίτιδα C είναι η κλασσική ιντερφερόνη (ΙFNα, Intron®A και Roferon®-A), η
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (Peg) IFNα (Peg-IFNα-2a, Pegasys®, και Peg-IFNα-2b,
PegIntron®), η ριμπαβιρίνη

(RBV, Copegus® και Rebetol®) και οι αναστολείς

πρωτεάσης πρώτης γενιάς, (boceprevir, BOC, Victrelis® και telaprevir, TPV, Incivo®).
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H συνήθης θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (standard of care, SOC) είναι ο
συνδυασμός

πεγκυλιωμένης

ιντερφερόνης

Peg-IFNα,

και

ριμπαβιρίνης

με

αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται γύρω στο 50% για το γονότυπο 1. Η
αποτελεσματικότητα της θεραπείας για το γονότυπο 1 έχει βελτιωθεί σημαντικά τα
τελευταία 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία το 2011, δυο αναστολέων πρωτεάσης, της
μποσεπρεβίρης (boceprevir, BOC, Victrelis®) και της τελεπρεβίρης (telaprevir, TPV,
Incivo®). Τα δύο αυτά φάρμακα, μποσεπρεβίρη και τελαπρεβίρη, χορηγούνται ως
δισκία, ανήκουν στην κατηγορία των άμεσων αντι-ιικών (Direct Acting Antivirals,
DAAs) και δρουν αναστέλλοντας την NS3/4A πρωτεάση του ιού. Έχουν ισχυρή αντιιική δράση, αλλά πρέπει να χορηγούνται πάντοτε σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη
ιντερφερόνη-άλφα και ριμπαβιρίνη και ποτέ ως μονοθεραπεία, η οποία οδηγεί ταχέως
σε ανάπτυξη ιικής αντοχής. Έχουν έγκριση για θεραπεία μόνο ασθενών με HCV
γονότυπο 1 και αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα μακροχρόνιας ιολογικής
ανταπόκρισης σε αυτούς τους ασθενείς. Ειδικότερα, η πιθανότητα μακροχρόνιας
ανταπόκρισης με την τριπλή σε σχέση με τη μέχρι σήμερα διπλή θεραπεία αυξάνει
από 40%-45% σε 68-75% στους πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, από 25%-30% σε
75%-88% στους ασθενείς με υποτροπή, από 7%-15% σε 52%-59% στους ασθενείς με
μερική ανταπόκριση και από 5% σε 33%-38% στους ασθενείς χωρίς καμμία
ανταπόκριση μετά από προηγούμενη διπλή θεραπεία. Μάλιστα, η πιθανότητα
ανταπόκρισης αυξάνει, ενώ ταυτόχρονα η διάρκεια της θεραπείας μειώνεται σε 24 αντί
48 εβδομάδες σε 47%-58% των πρωτοθεραπευομένων ασθενών ανεξαρτήτως
αναστολέα πρωτεάσης.
Ωστόσο αυτή η σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης συνοδεύεται από
πρόσθετες αλλά και πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, αυξημένο κόστος θεραπείας
και σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Είναι προφανές ότι η θεραπεία των
ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1 γίνεται πιο πολύπλοκη και απαιτεί
μεγαλύτερη προσπάθεια για τη σωστή επιλογή των ασθενών και την βέλτιστη
εφαρμογή της.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν συνταχθεί κατευθυντήριες οδηγίες από την
αμερικανική αλλά και διάφορες ευρωπαικές εταιρείες μελέτης του ήπατος αλλά και το
ΚΕΕΛΠΝΟ, Φεβρουάριος 2013, για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αυτές
οδηγίες

του

ΚΕΕΛΠΝΟ

υποψήφιοι

για

τριπλή

θεραπεία

είναι

όσοι

πρωτοθεραπεύομενοι ασθενείς με γονότυπο 1 έχουν σοβαρή ίνωση ή κίρρωση και/ή
υψηλή ιαιμία (HCV RNA>800 000IU/mL) και όσοι έχουν ήπια, μέτρια ίνωση και χαμηλή
ιαιμία, αλλά δεν επιτυγχάνουν RVR, δηλαδή αρνητικό HCV RNA στις 4 εβδομάδες
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θεραπείας. Εναλλακτικά αν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού του γονοτύπου της
IL28B, ένδειξη έναρξης τριπλής θεραπείας θα είχαν οι ασθενείς με μη ευνοικό
γονότυπο της IL28B (TT ή CT).
ΤΕΛΑΠΡΕΒΙΡΗ
Η έγκριση της τελαπρεβίρης βασίζεται σε δεδομένα αποτελεσματικότητας και
ασφάλειας

τριών

εγκριτικών

μελετών

φάσης

ΙΙΙ,

ADVANCE,

REALIZE

και

ILLUMINATE. Η δοσολογία της τελαπρεβίρης είναι 750 mg (2 δισκία των 375 mg)
λαμβανόμενη με τροφή 3 φορές ημερησίως (κάθε 8 ώρες). Πρόσφατα δεδομένα έχουν
δείξει ότι η τελαπρεβίρη μπορεί να δοθεί σε δόση 1125 mg (3 δισκία των 375 mg) με
τροφή 2 φορές ημερησίως (ανά 12 ώρες). Η χορήγηση γίνεται πάντα μαζί με
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες ακολουθούμενη από
πρόσθετη θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για 12 έως 36
εβδομάδες. Στα πλαίσια θεραπείας βάσει ανταπόκρισης (RGT, response guided
therapy) πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς χωρίς κίρρωση που έχουν μη ανιχνεύσιμο
HCV RNA την εβδομάδα 4 και 12 έχουν ένδειξη βράχυνσης της θεραπείας σε 24
εβδομάδες. Η θεραπεία και με τα τρία φάρμακα θα πρέπει να διακόπτεται σε όλους
τους ασθενείς με HCV RNA > 1000 IU/m L την εβδομάδα 4 ή 12 και/ή ανιχνεύσιμο
RNA την εβδομάδα 24.
Πρωτοθεραπευόμενοι (naïve) ασθενείς
ADVANCE
(A New Direction in HCV Care: A Study of Treatment-Naive Hepatitis C Patients
with Telaprevir)
Μελέτη φάσης ΙΙΙ σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με τελαπρεβίρη μαζί με
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη. Ν=1088 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C
και γονότυπο 1, χωρίς προηγούμενη θεραπεία τυχαιοποιήθηκαν σε ένα από τα τρία
σκέλη:


Tελαπρεβίρη 750 mg ανά 8 ώρες σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη
και ριμπαβιρίνη για 8 εβδομάδες, ακολουθούμενη από επιπλέον θεραπεία με
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη (T8/PR)



Tελεπρεβίρη 750 mg ανά 8 ώρες σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη
και ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες, ακολουθούμενη από επιπλέον θεραπεία με
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη (T12/PR)



Πεγκυλιωμένη ντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για 48 εβδομάδες (PR48)
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Οι ασθενείς και στα δύο σκέλη της τελαπρεβίρης που πέτυχαν εκτεταμένη
ταχεία ιολογική ανταπόκριση (eRVR, HCV RNA < 25 IU/mL στις εβδομάδες 4 και 12)
διέκοψαν τη θεραπεία κατά την εβδομάδα 24, ενώ όσοι δεν πέτυχαν eRVR, αλλά το
ιικό φορτίο είχε γίνει μη ανιχνεύσιμο την εβδομάδα 24 συνέχισαν πεγκυλιωμένη
ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για συνολικά 48 εβδομάδες. eRVR επιτεύχθηκε στο 57%
και 58% των ασθενών στο σκέλος T8/PR και T12/PR αντίστοιχα και οι ασθενείς αυτοί
ήταν υποψήφιοι για θεραπεία βάσει ανταπόκρισης (RGT, response guided therapy).Τα
ποσοστά SVR ήταν σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς που έλαβαν τελαπρεβίρη
για 8 ή 12 εβδομάδες σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν την καθιερωμένη
θεραπεία (69% και 75% vs 44%). Eξανθήματα εμφανίστηκαν σε 35% και 37% των
ασθενών στα T8/PR και T12/PR σκέλη αντίστοιχα, σε σύγκριση με 24% των ασθενών
στην ομάδα PR48. Ωστόσο, μόνο το 5% και 7% των ασθενών στο σκέλος T8/PR και
T12/PR αντίστοιχα διέκοψαν TVR λόγω εξανθήματος.
Επαναθεραπευόμενοι ασθενείς
REALIZE
(Re-treatment of Patients with Telaprevir-based Regimen to Optimize Outcomes)
Μελέτη φάσης ΙΙΙ σε μη ανταποκριθέντες ασθενείς σε προηγούμενη θεραπεία
με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη / ριμπαβιρίνη. Ν= 663 ασθενείς με γονότυπο 1 οι οποίοι
δεν

είχαν

πετύχει

SVR

σε

προηγούμενη

θεραπεία.

Πιο

συγκεκριμένα:

υποτροπιάσαντες (354 ασθενείς), μερικώς ανταποκριθέντες (124 ασθενείς) και
μηδενικά ανταποκριθέντες (184 ασθενείς). Τα σκέλη θεραπείας ήταν:


Τελαπρεβίρη μαζί με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για 12
εβδομάδες, ακολουθούμενη από 36 εβδομάδες με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη
και ριμπαβιρίνη (T12PR48)



Πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για 4 εβδομάδες (lead in period), και
έπειτα τελαπρεβίρη μαζί με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για
επιπλέον 12 εβδομάδες, ακολουθούμενη από 32 εβδομάδες πεγκυλιωμένη
ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη (lead in-T12PR48)



Πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για 48 εβδομάδες (PR48).
Τα ποσοστά SVR ήταν σημαντικά υψηλότερα στα δύο σκέλη της τελαπρεβίρης

σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (SVR 64% για T12PR48, 66% για lead inT12PR48 και 17% για PR48). Αναλυτικότερα τα ποσοστά SVR για τους ασθενείς που
έλαβαν τελαπρεβίρη ήταν:


-υποτροπιάσαντες (83% για T12PR48 , 88% για T12PR48 και 24% για PR48)



-μερικώς ανταποκριθέντες (59% , 54%, και 15%αντίστοιχα)
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-μηδενικά ανταποκριθέντες (29% , 33% , και 5% αντίστοιχα).
Μεταξύ των 143 ασθενών με κίρρωση, τα ποσοστά SVR ήταν σημαντικά

υψηλότερα σε αυτούς που έλαβαν ένα από τα σχήματα με τελαπρεβίρη σε σύγκριση
με εκείνους που έλαβαν πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη μόνο (49% έναντι
8%). Η θεραπεία διεκόπη σε 4% έως 5%των ασθενών στις ομάδες της τελεπρεβίρης
λόγω εξανθήματος και 2% έως 3% λόγω αναιμίας, ενώ κανένας ασθενής στην ομάδα
PR48 δε διέκοψε τη θεραπεία λόγω εξανθήματος ή αναιμίας.
ILLUMINATE
Μελέτη φάσης ΙΙΙ σε 540 πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με γονότυπο 1, που
σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις διαφορές στα ποσοστά SVR μεταξύ 24 εβδομάδων
και 48 εβδομάδων θεραπείας με τελαπρεβίρη σε ασθενείς που πέτυχαν eRVR,
δηλαδή HCV RNA < 25 IU/mL στις εβδομάδες 4 και 12). Ασθενείς με eRVR
τυχαιοποιήθηκαν την 20η εβδομάδα να συνεχίσουν την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και
ριμπαβιρίνη, για συνολικά 24 ή 48 εβδομάδες. eRVR επιτεύχθηκε σε 352 ασθενείς
(65%), 322 από τους οποίους τυχαιοποιήθηκαν σε 24 ή 48 εβδομάδες θεραπείας. Οι
ασθενείς που δεν πέτυχαν eRVR υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 48 εβδομάδες. Το
συνολικό ποσοστό SVR ήταν 72%, 7% διακοπή θεραπείας λόγω ιολογικής αποτυχίας
και 18% διακοπή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (πιο συχνά κόπωση ή αναιμία) .
Μεταξύ των ασθενών με eRVR , το ποσοστό SVR στο σκέλος θεραπείας 24
εβδομάδων (92 %) δεν ήταν κατώτερο του ποσοστού SVR στο σκέλος θεραπείας 48
εβδομάδων (88%).
MΠΟΣΕΠΡΕΒΙΡΗ
Η έγκριση της μποσεπρεβίρης βασίστηκε σε μελέτες φάσης ΙΙΙ όπως η SPRINT2 και η RESPOND 2. Ιδιαιτερότητα στις μελέτες αυτές αποτελεί η ύπαρξη μιας αρχικής
φάσης θεραπείας τεσσάρων εβδομάδων με PEG/RBV (lead in period) η οποία και
ακολουθείται από την προσθήκη της μποσεπρεβίρης. Και αυτή η θεραπεία δίνει τη
δυνατότητα εφαρμογής θεραπείας βάσει ανταπόκρισης (RGT, response guided
therapy). Πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς χωρίς κίρρωση, με μη ανιχεύσιμο HCV RNA
την εβδομάδα 8 και 24 μπορεί να λάβουν θεραπεία για 28 εβδομάδες συνολικά,
δηλαδή 4 εβδομάδες με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη ακολουθούμενη
από 24 εβδομάδες τριπλής θεραπείας. Οι κιρρωτικοί ασθενείς συστήνεται να
λαμβάνουν τριπλή θεραπεία 48 εβδομάδων. Η δοσολογία του BOC είναι 800 mg (4
δισκία των 200 mg) λαμβανόμενο με τροφή 3 φορές ημερησίως (κάθε 7-9 ώρες).
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∆ιακοπή της θεραπείας και με τα τρία φάρμακα επιβάλεται όταν το HCV RNA είναι
>100 IU/mL την εβδομάδα 12 ή ανιχνεύσιμο την 24η εβδομάδα της θεραπείας.
Πρωτοθεραπευόμενοι (naïve) ασθενείς
SPRINT-2
Μελέτη φάσης ΙΙΙ σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με γονότυπο 1. N=938 μη
μαύροι ασθενείς και 159 μαύροι ασθενείς. Όλοι έλαβαν πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και
ριμπαβιρίνη κατά τη διάρκεια φάσης lead-in, 4 εβδομάδων. Μετά τo lead-in, οι
ασθενείς κατανεμήθηκαν σε μια από τρεις ομάδες:


Ομάδα 1: πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη , ριμπαβιρίνη , και εικονικό φάρμακο για
ακόμη 44 εβδομάδες



Ομάδα 2: μποσεπρεβίρη, πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για
επιπλέον 24 εβδομάδες, ακολουθούμενη από 20 εβδομάδες πεγκυλιωμένης
ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης εάν το HCV RNA ήταν ανιχνεύσιμo μεταξύ των
εβδομάδων 8 και 24



Ομάδα 3: μποσεπρεβίρη, πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για
επιπλέον 44 εβδομάδες
Η θεραπεία διεκόπη στους ασθενείς που είχαν θετικό HCV RNA στις 24

εβδομάδες. Για τους μη μαύρους ασθενείς, τα ποσοστά SVR ήταν 40%, 67%, και 68%
για τις ομάδες 1, 2, και 3, αντίστοιχα. Οι αυξήσεις στα ποσοστά SVR για τις δύο
αγωγές που περιείχαν μποσεπρεβίρη ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με την
ομάδα 1. Για τους μαύρους ασθενείς, τα ποσοστά SVR ήταν 23%, 42% και 53%
αντίστοιχα. Η διαφορά στα ποσοστά SVR μεταξύ των ομάδων 1 και 3 ήταν στατιστικά
σημαντική, αλλά η διαφορά μεταξύ των ομάδων 2 και 3 δεν ήταν. Το 44% των
ασθενών στην ομάδα 2 είχε σταθερά μη ανιχνεύσιμο HCV RNA τις εβδομάδες 8 έως
24 και έλαβαν θεραπεία συνολικά για 28 εβδομάδες. Τα ποσοστά SVR σε αυτή την
ομάδα ήταν 97% και 87% για μη μαύρους και μαύρους ασθενείς, αντίστοιχα. Οι
ασθενείς με τον ευνοϊκό γονότυπο IL28B (CC) είχαν περισσότερες πιθανότητες να
επιτύχουν SVR συγκριτικά με CT ή ΤΤ γονότυπους. Άλλοι παράγοντες που
συνδέονται με την επίτευξη SVR σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγουμένως
θεραπεία περιελάμβανε χαμηλή ιαιμία κατά την έναρξη της αγωγής, απουσία
κίρρωσης, γονότυπος 1b έναντι 1α και η μη μαύρη φυλή.
56-57% των ασθενών είχαν μη ανιχνεύσιμο HCVRNA την εβδομάδα 8 και ήταν
υποψήφιοι για RGT. Από αυτούς ποσοστό 88-90% πέτυχε SVR.
Επαναθεραπευόμενοι ασθενείς
RESPOND-2
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Μελέτη φάσης ΙΙΙ σε 403 επαναθεραπευόμενους ασθενείς με μερική
ανταπόκριση ή υποτροπή σε προηγούμενη θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη
και ριμπαβιρίνη. Ασθενείς με μηδενική ανταπόκριση δε συμπεριλήφθηκαν. Όπως και
στη SPRINT-2, μποσεπρεβίρη ή εικονικό φάρμακο ξεκίνησαν μετά από τέσσερις
εβδομάδες lead-in φάσης με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη. Οι ασθενείς
στη συνέχεια κατανεμήθηκαν σε μια από τις τρεις ομάδες:
 Ομάδα 1: πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη, ριμπαβιρίνη, και εικονικό φάρμακο για
ακόμη 44 εβδομάδες.
 Ομάδα 2: μποσεπρεβίρη, πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για
επιπλέον 32 εβδομάδες, ακολουθούμενη από 12 εβδομάδες πεγκυλιωμένης
ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης εάν το HCV RNA ήταν ανιχνεύσιμο την
εβδομάδα 8 , αλλά μη ανιχνεύσιμο την εβδομάδα 12.
 Ομάδα 3: μποσεπρεβίρη, πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για
επιπλέον 44 εβδομάδες.
Η θεραπεία διεκόπη σε ασθενείς που είχαν θετικό HCV RNA την εβδομάδα 12.
Αυτό συνέβη στο 61% των ασθενών στην ομάδα 1, 22% των ασθενών στην ομάδα 2
και 18% των ασθενών στην ομάδα 3. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ποσοστά SVR ήταν
υψηλότερα για ασθενείς με ιστορικό υποτροπής σε σχέση με μερική ανταπόκριση.
Αναλυτικότερα ασθενείς με προηγούμενη μερική ανταπόκριση πέτυχαν SVR 7%, 40%
και 52% στις ομάδες 1, 2 και 3 αντίστοιχα, ενώ ασθενείς με υποτροπή SVR 29%, 69%
και 75% αντίστοιχα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας μελέτης ήταν ότι η ιολογική
ανταπόκριση κατά τη φάση lead-in με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη ήταν
προγνωστικός παράγοντας ανταπόκρισης όχι μόνο στην ομάδα 1 (SOC), αλλά και στα
σκέλη θεραπείας με μποσεπρεβίρη. ∆ηλαδή, οι ασθενείς που πέτυχαν μείωση του
HCV RNA < 1 log10 την 4η εβδομάδα θεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και
ριμπαβιρίνη είχαν ποσοστά SVR από 0%, 33% και 34% στις ομάδες 1, 2 και 3
αντίστοιχα, ενώ οι ασθενείς οι οποίοι είχαν μείωση ≥ 1 log10 είχαν ποσοστά SVR 25%,
73% και 79% αντίστοιχα. Σε αντίθεση με τους πρωτοθεραπευόμενους, o γονότυπος
της IL28B δεν ήταν προγνωστικός παράγοντας για SVR σε αυτούς τους ασθενείς.
Η αναιμία ήταν πιο συχνή σε ασθενείς που έλαβαν μποσεπρεβίρη σε σχέση με
το εικονικό φάρμακο, (43%-46% vs 20%). Ερυθροποιητίνη χρησιμοποιήθηκε στο 41%46% των ασθενών σε σύγκριση με το 21% του εικονικού φαρμάκου. Ωστόσο, η
διακοπή της θεραπείας λόγω αναιμίας ήταν σπάνια (0%-3%).
Ανεπιθύμητες ενέργειες
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Η τριπλή θεραπεία με αναστολείς πρωτεάσης πρώτης γενιάς αύξησε σημαντικά
τις ανεπιθύμητες ενέργειες συγκριτικά με το συνδυασμό PEG/RBV. Πιο συγκεκριμένα,
η μποσεπρεβίρη σχετίζεται με αυξημένη εμφάνιση κόπωσης, αναιμίας, ναυτίας,
διάρροιας, δυσγευσίας και ουδετεροπενίας, ενώ η θεραπεία με τελαπρεβίρη σχετίζεται
με αυξημένη εμφάνιση αναιμίας, κόπωσης, γαστρεντερικών διαταραχών και
δερματικού εξανθήματος. Η σωστή διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι
απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας και τη συμμόρφωση. Η αναιμία είναι
ιδιαίτερα συχνή κατά τη διάρκεια της τριπλής θεραπείας. Η μείωση της δόσης της
ριμπαβιρίνης και η χρήση ερυθροποιητίνης ( EPO) είναι οι δύο κύριες επιλογές για την
αντιμετώπιση της αναιμίας. Στην εποχή της PEG-IFN/RBV η μελέτη IDEAL έδειξε ότι η
πρόωρη μείωση της δόσης της ριμπαβιρίνης μπορούσε να επηρεάσει την επίτευξη
SVR και ότι η χρήση της ερυθροποιητίνης σχετιζόταν με υψηλότερα ποσοστά SVR.
Ωστόσο, μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με
μποσεπρεβίρη, δείχνει ότι η μείωση της δόσης της ριμπαβιρίνης και η χρήση
ερυθροποιητίνης δεν επηρέασαν την επίτευξη SVR και ήταν εξίσου αποτελεσματικές
τακτικές στη διαχείριση της αναιμίας. Ως εκ τούτου, η μείωση της δόσης της
ριμπαβιρίνης θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη γραμμή προσέγγισης για την
αντιμετώπιση της αναιμίας στην περίπτωση της τριπλής θεραπευτικής αγωγής.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για κιρρωτικούς ασθενείς οι οποίοι και εμφάνισαν
υψηλότερη συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη χορήγηση BOC στις
μελέτες φάσης ΙΙΙ (18,6 VS 12%). Επίσης, στη Γαλλική μελέτη CUPIC όπου έλαβαν
μέρος 212 κιρρωτικοί ασθενείς με προηγούμενη θεραπεία (93% Child Pugh A)
ποσοστό 44,3% εμφάνισε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και 1,4% απεβίωσε. Από
την πολυπαραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι δύο παράγοντες σχετίζονταν ισχυρά με
την εμφάνιση θανάτου: ΑΜΠ<100 000/mm3 και λευκωματίνη <35g/L. Φάνηκε λοιπόν
ότι η υποομάδα των κιρρωτικών ασθενών με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αυξημένο
κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (51,4%) ενώ παράλληλα έχουν και χαμηλό
ποσοστό SVR στις 12 εβδομάδες (27%). Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι οι ασθενείς με αυτά τα χαρακτηριστικά δε θα πρέπει να λαμβάνουν τριπλή
θεραπεία.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα (DDIs)
H πρόληψη των αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα είναι μια νέα πρόκληση
στη θεραπεία με αναστολείς πρωτεασών. Η μποσεπρεβίρη είναι ένας αναστολέας και
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μεταβολίζειπερισσότερο από το 50% των κλινικώς χρησιμοποιούμενων φαρμάκων. Η
γνώση και η συνειδητοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων
φαρμάκων είναι ζωτικής σημασίας. Όλοι οι γιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές
αλληλεπιδράσεις ενώ μπορούν να αναζητούν βοήθεια σε σχετικές ιστοσελίδες, όπως η
www.hep - druginteractions .org .
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Χρόνια Ηπατίτιδα - Φάρμακα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ιός της ηπατίτιδας C προσβάλλει το 3% περίπου του πληθυσμού. Η παγιωμένη
πλέον θεραπεία του ιού στηρίζεται στο συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και
ριμπαβιρίνης. Το 10% περίπου των ασθενών θα χρειαστεί να σταματήσουν τη
θεραπεία, ενώ στο 30% θα χρειαστεί μείωση της δοσολογίας λόγω παρενεργειών. Για
τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 1, μόνο το 40% θα επιτύχει μη
ανιχνευσιμότητα του ιού 26 εβδομάδες μετά το πέρας της θεραπείας. Οι νέοι αντιικοί
παράγοντες (Μποσεπρεβίρη και Τελαπρεβίρη) που χρησιμοποιούνται τα τελευταία
τρία χρόνια στα τριπλά σχήματα θεραπείας στους ασθενείς με γονότυπο 1, έχουν
αυξήσει την εκρίζωση του ιού σε συγκεκριμένους ασθενείς όχι όμως και σε αυτούς που
τη χρειάζονται περισσότερο-κιρρωτικοί ή ασθενείς με προχωρημένη ίνωση καθώς και
ασθενείς με πτωχή ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία. Συνεπώς νέες θεραπείες
αναμένονται εναγωνίως. Το FDA (Food and Drug Administration) πρόσφατα ενέκρινε
την κυκλοφορία του Simeprevir ως θεραπεία πρόσθετη στην κλασσική θεραπεία. Το
Sofosbuvir μόλις τον προηγούμενο μήνα εγκρίθηκε από το FDA τόσο ως πρόσθετη
θεραπεία στην κλασσική όσο και μαζί με τη ριμπαβιρίνη-θεραπεία από του στόματος
για συγκεκριμένες ομάδες HCV ασθενών. Το Faldaprevir αναμένεται να εγκριθεί. Στην
Ελλάδα η είσοδος των νέων αυτών παραγόντων στη φαρμακευτική αγορά μπορεί να
καθυστερήσει, όμως η υψηλή τους αποτελεσματικότητα μαζί με το εξαιρετικό προφίλ
ασφάλειας

θα

ανταμείψουν

την

αναμονή.

Νοσοκομειακά

Χρονικά,

76,

Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 343-348, 2014.
Λέξεις κλειδιά: ηπατίτιδα C, αντιιικά, simeprevir, faldaprevir, sofosbuvir
SUMMARY
MELA M. Chronic hepatitis C-novel therapies that

are due to be released.

Hepatitis C virus (HCV) affects approximately 3% of the world population. The current
standard of care for treatment of HCV is a combination of pegylated interferon and
ribavirin. Approximately 10% of patients will stop treatment and 30% of patients
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require dose reduction because of side effects. For genotype 1 HCV-infected patients,
only 40% of patients will achieve undetectable viral load 26 weeks posttreatment. The
new DAA’s (Direct Acting Antivirals) that are used last 3 years for triple therapies in
genotype 1 patients (Boceprevir and Telaprevir), have raised the eradication of the
virus in certain patients but those who are in greater need-cirrhotics or with advanced
fibrosis and those with poor response in prior therapies respond less well to the new
agents. Therefore, novel therapies are eagerly awaited. FDA (Food and Drug
Administration) has recently approved Simeprevir as add-on therapy to the standard of
care. Sofosbuvir only last month got its approval from the FDA as add-on and as per
os treatment together with ribavirin for some groups of HCV patients. Faldaprevir
approval is awaited. In Greece, the entrance of these new drugs in the drug market
may take some time but their high effectiveness together with the excellent safety
profile will repay the waiting. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 343-348,
2014.
Key words: hepatitis C, antivirals, simeprevir, faldaprevir, sofosbuvir
H χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), είναι ένα από τα κύρια αίτια
χρόνιας ηπατικής νόσου, κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου και αποτελεί ένα
παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα τελευταία 10 χρόνια, η θεραπεία της
χρόνιας ηπατίτιδας C έχει βασισθεί στο συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνηςάλφα (PEG-IFNa) και ριμπαβιρίνης (RBV). Ο συνδυασμός αυτός επιτυγχάνει
μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (SVR-Sustained Virological Response), που
ισοδυναμεί με κάθαρση του ιού, σε περίπου 50%-60% των ασθενών. Εντούτοις,
σημαντικό ποσοστό (40%-50%) των ασθενών τελικά δεν ανταποκρίνονται1. Μέχρι
σήμερα έχουν βρεθεί πολλοί προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης. Από αυτούς, ο
HCV γονότυπος αποτελεί το σημαντικότερο προ θεραπείας προγνωστικό παράγοντα,
με βάση τον οποίο καθορίζονται τα θεραπευτικά σχήματα. Ειδικότερα, οι ασθενείς με
γονότυπο 1 ή 4, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία 48 εβδομάδων, έχουν
χαμηλότερα ποσοστά SVR (για γονότυπο 1: 40%-45%, για γονότυπο 4: 45%-65%)
από τους ασθενείς με γονότυπο 2 ή 3 (SVR 75%-80%), που πρέπει να λαμβάνουν
θεραπεία 24 εβδομάδων2.
Οι πρόοδοι στις ερευνητικές προσπάθειες κατανόησης του κύκλου ζωής του
ΗCV έχουν οδηγήσει στην παραγωγή πληθώρας νέων φαρμάκων, τα οποία
δοκιμάζονται σήμερα σε κλινικές μελέτες διαφόρων φάσεων για τη θεραπεία της HCV
λοίμωξης. Από το 2011, εγκρίθηκε στην Ευρώπη η κυκλοφορία των πρώτων δύο από
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τα νέας γενιάς φάρμακα (DDAs-Direct Acting Antivirals), τα οποία και άλλαξαν ριζικά
το πεδίο στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια λοίμωξη με γονότυπο 1 HCV. ∆ιάφορα
όμως προβλήματα παραμένουν στη θεραπεία της χρόνιας HCV και αυτά πρέπει να
υπερνικηθούν δεδομένου της αυξημένης νοσηρότητας που έχει ο ιός αν δεν εκριζωθεί.
Ειδικότερα α) έχουν προστεθεί νέες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση DDAs που
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής αλλά και οδηγούν στη διακοπή της θεραπείας, β) οι
νέες θεραπείες είναι σύνθετες όσον αφορά τα δοσολογικά σχήματα και την
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας, γ) αφορούν μόνο το γονότυπο 1, δ)
παρουσιάζουν δυσκολίες στη χορήγηση στους κιρρωτικούς ασθενείς και ε)

έχουν

υψηλό κόστος.
Πολλαπλοί, νέοι λοιπόν φαρμακευτικοί παράγοντες μελετώνται που δρουν σε
διαφορετικά σημεία στον κύκλο του ιολογικού πολλαπλασιασμού. Από αυτούς όμως
τρεις αναμένεται να κυκλοφορήσουν στο εγγύς μέλλον, έχουν ευρεία δράση όχι μόνο
εναντίον του γονότυπου 1 και είναι απλοί στη χορήγηση τους (Χ1 ημερησίως).
Πρόκειται για τους αναστολείς πρωτεάσης Simeprevir (το Νοέμβριο 2013 εγκρίθηκε η
κυκλοφορία του στηις ΗΠΑ), Faldaprevir και τον νουκλεοτιδικό αναστολέα της
πολυμεράσης Sofosbuvir.
SIMEPREVIR (SMV) σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς3.
Σε τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη (Quest-1) ελεγχόμενη με placebo
χορηγήθηκε σε ασθενείς γονοτύπου 1 (12-13% εκ των οποίων ήταν κιρρωτικοί), SMV
(X1ημερησίως) σε συνδυασμό με PEF-IFN και RBV

(PR)

για 12 εβδομάδες και

συνέχιση για άλλες 12 εβδομάδες (σε ασθενείς με Response Guided Therapy δηλαδή
HCV RNA<25IU/ml την εβδομάδα 4 και μη ανιχνεύσιμο στην εβδομάδα 12) ή 24
εβδομάδες. Αυτό το σχήμα συγκρίθηκε με το κλασσικό PR για 48 εβδομάδες. Βρέθηκε
ότι υπάρχει σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας του τριπλού σχήματος της
τάξης του 30% συγκριτικά με την ΡR όχι όμως πολύ ανώτερα ποσοστά συγκριτικά με
τα σχήματα της Μποσεπρεβίρης (BOC) και της τελαπρεβίρης (TPR). Συγκριτικά όμως
με την BOC και TPR, περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν RGT (85%) στα νεότερα
αντιιικά και όσοι το εμφανίσουν θα έχουν 95% αποτελεσματικότητα και ίσως αυτό να
αποτελεί τρόπο διακοπής της θεραπείας πρόωρα. Στους κιρρωτικούς ασθενείς, η
ανταπόκριση είναι χαμηλότερη συγκριτικά με τους μη κιρρωτικούς, σαφώς όμως
υψηλότερη από την PR (58% έναντι 29%). Επίσης υπάρχει αρκετή διαφορά στην
αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους υποτύπους του γονοτύπου 1. Ο υπότυπος 1a
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έχει χαμηλότερη κατά 20% από τον γονότυπο 1b πιθανώς λόγω παρουσίας
πολυμορφισμού του ιού (Q80K) 3.
FALDAPREVIR (FDV) σε πρωτοθεραπευόμενους4.
Εδώ η μελέτη (STARTVerso 1&2) είναι πιο σύνθετη αφού χρησιμοποιήθηκαν
δύο δοσολογίες FDV 120 και 140mg, Χ1 ημερησίως, σε συνδυασμό με PR πάντα σε
σύγκριση με την κλασσική θεραπεία (PR). Το φάρμακο χορηγήθηκε σε μία ομάδα
ασθενών σε δόση 120mg για 12 εβδομάδες και οι ασθενείς που παρουσίασαν RGT
(στη μελέτη αυτή HCV RNA<25IU/ml την εβδομάδα 4 και μη ανιχνεύσιμο την
εβδομάδα 8) έλαβαν περαιτέρω 12 εβδομάδες PR ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς άλλες 12
εβδομάδες θεραπείας με FDV και κατόπιν μία “ουρά" 24 εβδομάδων με PR. Η ομάδα
αυτή συγκρίθηκε με ομάδα ασθενών που έλαβε υψηλή δοσολογία είτε για 24 ή 48
εβδομάδες ανάλογα με το RGT χωρίς όμως επιπλέον χορήγηση FDV παρά μόνο για
12 εβδομάδες. Βέβαια η σύγκριση όλων αυτών των ασθενών έγινε και με ασθενείς
που έλαβαν την κλασσική διπλή θεραπεία PR. Τα αποτελέσματα ήταν καλά όχι όμως
εντυπωσιακά. Παρατηρήθηκε άνοδος της αποτελεσματικότητας κατά 25% περίπου
(και με τις 2 δοσολογίες) σε σχέση με την PR και η δοσολογία που οριστικοποιήθηκε
να χορηγείται το FDV είναι 120mg4.
Στοιχείο σημαντικό για τα δύο αυτά νέα φάρμακα είναι τα δεδομένα της
ασφάλειας τους αφού παρουσιάζουν σαφώς καλύτερο προφίλ. ∆εν υπάρχει ιδιαίτερη
αύξηση της αναιμίας με το SMV, ίσως συχνότερο εξάνθημα και φωτοευαισθησία, ίσως
μία παροδική αύξηση της χολερυθρίνης χωρίς όμως διαταραχές των λοιπών ηπατικών
δοκιμασιών. Το FDV παρουσιάζει παρόμοια συχνότητα παρενεργειών με τη θεραπεία
με PR, συπεριλαμβανομένης και της αναιμίας. Συσχετίσθηκε με συχνότερες ήπιες
γαστρεντερικές διαταραχές, ήπιο εξάνθημα και αυξήσεις της χολερυθρίνης3,5.
SOFOSBUVIR (SOF) σε πρωτοθεραπευόμενους
Πρόκειται για νουκλεοτιδικό αναστολέα της HCV πολυμεράσης με ισχυρή
αντιιική δράση εναντίον του συνόλου των γονοτύπων, με υψηλό φραγμό αντοχής,
εύκολη δοσολογία Χ1 ημερησίως (400mg), ευνοϊκό φαρμακολογικό προφίλ (απουσία
επίδρασης τροφής) και νεφρική κάθαρση, δε μεταβολίζεται μέσω του κυττοχρώματος
CYP3A/4 και άρα περιορισμένες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις. Παρουσιάζει επίσης
πολύ καλή ανοχή με εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας σε κλινικές μελέτες με
περισσότερους από 3000 ασθενείς.
Η χρήση και έγκριση του SOF στηρίχθηκε σε δύο πολύ σημαντικές μελέτες. Η
μία αφορά ασθενείς όχι μόνο με γονότυπο 1 αλλά από 1 μέχρι και 6 (μελέτη Neutrino)6
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όπου το φάρμακο συγκρίθηκε με μία ομάδα ιστορικών controls (327 ασθενείς) που
θεωρήθηκε ότι έχουν SVR περί 60%. Το δοσολογικό σχήμα είναι εξαιρετικά απλό,
χωρίς RGT, χορήγηση για 3 μήνες σε συνδυασμό με PR και πολύ ευρέα κριτήρια
ένταξης ασθενών στην μελέτη: ασθενείς κιρρωτικοί ή ασθενείς χωρίς περιορισμούς σε
ηλικία και BMI, με ή χωρίς θεραπεία υποκατάστασης (σε περίπτωση χρήσης IVDU), με
ΑΙΜ>90 000 και ουδετερόφιλα > 1000/mm3. Το SOF παρουσίασε πολύ ισχυρή αντιιική
δράση και αποτελεσματικότητα περί 90%. Η απάντηση δε διαφέρει ανάλογα με το
γονότυπο. Υψηλότατα τα ποσοστά για το σπάνιο γονότυπο 5 και 6, πολύ υψηλά για το
γονότυπο 4 και ανάλογα υψηλά για το γονότυπο 1 περί 90%. Στους ασθενείς με
κίρρωση, πολύ σημαντική ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, περί 100%
στο τέλος της θεραπείας (EOT: End Of Treatment) ενώ 12 εβδομάδες μετά, παραμένει
υψηλό το ποσοστό περί 80% (81% στους ασθενείς γονοτύπου 1), ενώ τους δύο
προηγούμενους παράγοντες τα ποσοστά ήταν περί 55%. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
ήταν περιορισμένες – ουσιαστικά όχι περισσότερες από την PR, η πτώση της
αιμοσφαιρίνης ή των αιμοπεταλίων δεν αποτελεί σημαντικότερο πρόβλημα και δεν
διακόπτουν περισσότεροι ασθενείς τη θεραπεία.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της θεραπείας της χρόνιας HCV υπάρχουν
δεδομένα όπου οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία μόνο από του στόματος. Στη μελέτη
Fission7, το φάρμακο χορηγήθηκε στους «εύκολους» γονοτύπους 2 και 3, όπου
συγκρίθηκε η χορήγηση SOF και RBV στην κλασσική δοσολογία για 12 μόνο
εβδομάδες με την PR για 24 εβδομάδες. Οι ασθενείς ήταν κυρίως γονοτύπου 3 (20%
κιρρωτικοί) χωρίς ουσιώδεις περιορισμούς.

Ο συνδυασμός της SOF και RBV

παρουσίασε πολύ ισχυρή αντιιική δράση μέχρι και 99% στο EOT παρουσιάστηκε
όμως υποτροπή μέχρι και 67% στην εβδομάδα 12 SVR που όμως αυτό το ποσοστό
δε διαφέρει από αυτό της κλασσικής θεραπείας. Στο γονότυπο 2 υπάρχει σαφής
υπεροχή της SOF και RBV

έναντι της PR τόσο σε κιρρωτικούς όσο και σε μη

κιρρωτικούς και στο σύνολο των ασθενών (97 έναντι 78%). Άρα το πρόβλημα φαίνεται
να είναι με το γονότυπο 3, όπου τα αποτελέσματα δεν είναι αποδεκτά με ποσοστά
56% στο σύνολο των ασθενών έναντι 63% στην PR και τα νούμερα είναι χειρότερα
στην κίρρωση όπου μόνο το 1/3 των ασθενών απαντούν σε αυτά τα σχήματα. Αυτό
βέβαια που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι τα πολύ καλά δεδομένα ασφάλειας με το
SOF. Κανένας ασθενής δε διακόπτει τη θεραπεία. Η αναιμία οφείλεται μόνο στη
χορήγηση RBV και δεν παρουσιάζονται προβλήματα με τα αιμοπετάλια και τα
ουδετερόφιλα. Βέβαια απουσιάζουν και όλες οι παρενέργειες που σχετίζονται με την
PEG-IFN. Καταλήγοντας, πρόκειται για ένα πολύ καλό σχήμα για το γονότυπο 2 και 3,
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με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο γονότυπο 2 (97% περίπου) με απουσία
αντοχής και πολύ καλή ανοχή, αλλά με κάποια προβλήματα στο γονότυπο 3 όπου η
αποτελεσματικότητα πρέπει με κάποιο τρόπο να αυξηθεί.
Λύση στη χαμηλή σχετικά αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στο γονότυπο 3,
προσπάθησε να δώσει μία ομάδα από την Ευρώπη που χορήγησε στους ασθενείς με
γονότυπο 3 SOF και RBV για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 24 εβδομάδων,
συγκρινόμενοι με τους ασθενείς που έλαβαν μόνο για 12 εβδομάδες (μελέτη Valence)
8

. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν ασθενείς τόσο πρωτοθεραπευόμενοι όσο και

ασθενείς με προηγούμενη θεραπεία (οι μισοί περίπου). Όσον αφορά τους ασθενείς
γονοτύπου 2 τα υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης στους κιρρωτικούς και μη,
επιβεβαιώθηκαν. Το σημαντικό ήταν ότι με την επέκταση της θεραπείας στις 24
εβδομάδες επιτυγχάνεται SVR12 μεγαλύτερη από 90% και στους ασθενείς γονοτύπου
3.
Συμπερασματικά λοιπόν διανύουμε μία νέα εποχή στη θεραπείας της χρόνιας
HCV. Με τους νέους παράγοντες που αναμένεται να κυκλοφορήσουν και κυρίως με το
SOF, παρατηρούνται πολύ υψηλά ποσοστά SVR σε όλους τους τύπους ασθενών με
γονοτύπους 1,4,5,6 με τριπλά σχήματα 12 εβδομάδων, με απλό δοσολογικό σχήμα,
απουσία ανάπτυξης αντοχής και πολύ καλή ανοχή. Ενθαρρυντικά είναι τα
αποτελέσματα στην από του στόματος μόνο θεραπεία στο γονότυπο 2 και η θεραπεία
του γονοτύπου 3 πρέπει να διαφοροποιηθεί με βελτίωση των θεραπευτικών
σχημάτων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα θεραπευτικά αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν στην αντιμετώπιση των συστηματικών
ρευματικών

νοσημάτων έφεραν στο προσκήνιο στοχευμένες θεραπείες εκτός των

κλασικών νοσοτροποποιητικών φαρμάκων, τις λεγόμενες βιολογικές θεραπείες. Οι
τροποποιητές βιολογικών αποκρίσεων στοχεύουν σε συγκεκριμένα μόρια και
ανοσολογικές ή φλεγμονώδεις επιδράσεις. ∆ιακρίνονται στα μονοκλωνικά αντισώματα
(αντι-TNFa,

αντι-CD20,

αντι-IL6R),

τις

πρωτείνες

σύντηξης(TNF-R

διαλυτός

υποδοχέας, CTLA4), τις ανασυνδυασμένες κυτταροκίνες(IL-1aR, ιντερφερόνες,
αυξητικοί παράγοντες) και μικρά μόρια μίμησης(θρομβοποιητίνη ερυθροποιητίνη και
αυξητικός παράγοντας των κοκκιοκυτάρων). Οι βιολογικές θεραπείες στα ρευματικά
νοσήματα περιλαμβάνουν τους αντι-ΤΝFa (infliximab, etanercept, adalimumab
golimumab, certolizumab pegol), τον ανταγωνιστή του υποδοχέα

της IL-1(IL-1RA,

anakinra), το εξανθρωποποιημένο αντίσωμα έναντι του υποδοχέα IL-6(tocilizumab), το
πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της IL-12/23 (ustekinumab), το
μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της IL-1β (Canakinumab) τον
συνδιέγερσης

των

Τ-λεμφοκυττάρων

(CTLA4-Ig,

abatacept),

αναστολέα της
το

μονοκλωνικό

αντίσωμα έναντι του CD20 δείκτη επιφανείας των Β-λεμφοκυττάρων (rituximab), το
ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του Blys (belimumab), τον αναστολέα
ενεργοποίησης των οστεοκλαστών ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα αναστολέα του
RANKL (Denosumab). Σε στάδιο κλινικών μελετών βρίσκoνται και άλλα μονοκλωνικά
αντισώματα. Τα κλασικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα συνεχίζουν να παίζουν το
βασικό ρόλο στη θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων. Οι πρώτοι βιολογικοί
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τροποποιητές αρχικά πήραν έγκριση για χρήση

στην ρευματοειδή αρθρίτιδα,

επεκτάθηκαν στις οροαρνητικές σπονδυλοαρθρίτιδες και αργότερα προστέθηκαν στην
θεραπεία και άλλων νοσημάτων. Οι βιολογικοί τροποποιητές χρησιμοποιούνται
σχεδόν πάντοτε σε συνδυασμό με τα κλασικά τροποποιητικά και η έγκαιρη
χρησιμοποίηση τους φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Η ανασκόπηση περιλαμβάνει τα
νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα από τη χρήση τους στα ρευματικά νοσήματα.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 349-371, 2014.
Λέξεις κλειδιά: βιολογικοί παράγοντες, ρευματικά νοσήματα, θεραπεία
SUMMARY
SFONTOURIS C, CHRYSOCHOOU E. Biological agents for the treatment of the
rheumatic diseases in the clinical practice. In recent years new therapies have
been revealed in the management of rheumatic diseases, the so-called biological
therapies. Tumor necrosis factor-a plays a central role in the inflammatory response.
Thus, its blockade with the anti-TNF agents (infliximab, etanercept, adalimumab,
certolizumab pegol and golimumab) has turned into the most important tool in the
management of a variety of disorder. The biological therapies include also Anakinra
(an interleukin-1 receptor antagonist, Tocilizumab (an Interleukin-6 (IL-6) receptor
antagonist), Ustekinumab (an Interleukin-12/23 blocker), Canakinumab (an interleukin1β blocker), Abatacept (a selective costimulation modulator with inhibitory activity on T
lymphocytes), Rituximab (an antibody against CD20 antigen of B-cells), Belimumab (a
B-lymphocyte stimulator -specific inhibitor) and Denosumab (an antibody to receptor
activator of nuclear factor kappa-beta ligand (RANKL)). The first biological agents
were approved initially for treatment of rheumatoid arthritis. These agents are
administered often in combination with standard immunosuppressants, who have a
critical role in the treatment of rheumatic diseases. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 349-371, 2014.
Key words: biologics, rheumatic diseases, treatment
1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ (AΝΤΙ-TNFa
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ) ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.
1.1. Aντι-TNFa και Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ)
Η χρήση των αντι- TNFa στη ΡΑ εδώ και μία δεκαπενταετία συντέλεσε στην
αλλαγή της θεραπευτικής προσέγγισης της ΡΑ. Εγκεκριμένοι για χρήση αντι-ΤΝFa
παράγοντες στη ΡΑ είναι:

η ινφλιξιμάμπη (infliximab,

Remicade)
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μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ΤΝFa, η ετανερσέπτη (etanercept, Enbrel)
ανθρώπινος

διαλυτός

(adalimumab,Humira)
σερτολιζουμάμπη

υποδοχέας
ανθρώπινο

τύπου

ανθρωποποιημένο
ανθρώπινο

του

μονοκλωνικό

συνεζευγμένο με πολυεθυλαινική
γκολιμουμάμπη

ΙΙ

Fab

ΤΝFa,

η

αντίσωμα

τμήμα

έναντι

ανταλιμουμάμπη

έναντι
του

ΤΝFa,

TNFa

η

χημικά

γλυκόλη (Certolizumab pegal, cimzia), η

μονοκλωνικό

αντίσωμα

έναντι

του

TNFa

(Golimumab,Simponi).
O TNF-a κατέχει κεντρικό ρόλο στη φλεγμονή. Οι κυτταροκίνες είναι μόρια
«αγγελιοφόροι»

που

δεσμεύονται

στους

υποδοχείς

κυττάρων

στόχων

και

ενεργοποιούν ένα καταρράκτη φλεγμονωδών αντιδράσεων. Ο TNF-a είναι μια
κυτταροκίνη «κλειδί» που παράγεται από μακροφάγα και ενεργοποιημένα Τλεμφοκύτταρα. Παίζει κεντρικό ρόλο στην έναρξη και πρόοδο της φλεγμονώδους
διαδικασίας. Μπορεί να είναι διαλυτός ή διαμεμβρανικός. Ο TNF-a ενεργοποιεί την
παραγωγή άλλων προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως: ιντερλευκίνη 1(IL-1), IL-6,
IL-8, GM-CSF1,2. Η δράση του TNF-a στη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι τριπλή:
στους οστεοκλάστες μέσω της αλληλεπίδρασης RANK-RANKL (receptor activated
nuclear factor kB ligand) προκαλώντας απορρόφηση και διάβρωση του οστού, στον
αρθρικό υμένα προκαλώντας φλεγμονή, πόνο και οίδημα, στα χονδροκύτταρα
προκαλώντας αλλοίωση χόνδρου και μείωση του μεσάρθριου διαστήματος.
Η αιτιολογία της ΡΑ είναι άγνωστη. Πιστεύεται ότι η νόσος αρχίζει με την
αναγνώριση άγνωστου μέχρι τώρα αντιγόνου από το Τ λεμφοκύτταρο μέσω του
υποδοχέα

του

Τ

λεμφοκυττάρου.

Το

αντιγόνο

παρουσιάζεται

από

το

αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο – μακροφάγο ή Β λεμφοκύτταρο μέσω των μορίων
του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (MHC HLA). To T λεμφοκύτταρο για να
διεγερθεί εκτός από την αναγνώριση του αντιγόνου χρειάζεται και δεύτερο σήμα από
την αλληλεπίδραση των συνδιεγερτικών μορίων CD80/86 της επιφάνειας του
αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου με το CD28, της επιφάνειας του Τ λεμφοκυττάρου.
Το διεγερμένο Τ λεμφοκύτταρο παράγει τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες TNF-a, IFγ, IL1, IL-6. Οι κυτταροκίνες επάγουν την παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσεως με
επακόλουθο την τριπλή δράση. Τα διεγερμένα Τ λεμφοκύτταρα εκφράζουν στην
επιφάνειά τους το μόριο CTLA4 που αναστέλλει την ενεργοποίηση του Τ
λεμφοκυττάρου, με πολύ μεγάλη συγγένεια σύνδεσης με το CD80/86 σε σχέση με το
CD28. Η θεραπευτική προσέγγιση στη ΡΑ στοχεύει εξειδικευμένα σε διάφορα σημεία
του μηχανισμού της ανοσολογικής διεργασίας.
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Η θεραπεία της ΡΑ αρχίζει αμέσως μετά τη διάγνωσή της ακόμη και στην
πρώιμη μορφή της για να ανακοπεί η εξέλιξή της πριν γίνουν διαβρώσεις και
καταστροφές στα οστά. Υπάρχουν δημοσιεύσεις που υποστηρίζουν την ύπαρξη
σημαντικών ακτινολογικών αλλοιώσεων στα δύο πρώτα χρόνια της νόσου3. Γι’ αυτό η
θεραπεία με κορτικοειδή κατ’ αρχάς και κλασικά τροποποιητικά της νόσου φάρμακα
(DMARDs), αρχίζει με τη διάγνωση. Καθυστέρηση για διάστημα μεγαλύτερο των 4
μηνών μπορεί να έχει σαν συνέπεια σημαντική ακτινολογική βλάβη4.
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι η μεθοτρεξάτη (7,5-25 mg την
εβδομάδα). Η λεφλουνομίδη (Arava 10-20 mg την ημέρα), η σουλφασαλαζίνη
(Salopyrine 2-3gr την ημέρα), κυκλοσπορίνη-Α (Neoral – Sandimmune, 2,5-5 mg/kg
βάρους σώματος την ημέρα), υδροξυχλωροκίνη (Plaquenil 200-400 mg την ημέρα),
ενέσιμος χρυσός (μέσω ΕΦΕΤ) 10mg, 25mg και μετά 50mg την εβδομάδα. Τα κυρίως
χρησιμοποιούμενα κλασικά τροποποιητικά της νόσου είναι η μεθοτρεξάτη και η
λεφλουνομίδη. Οι συνδυαζόμενες θεραπείες μεταξύ νοσοτροποποιητικών και
κορτικοειδών αποδίδουν καλύτερα κα υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί μεταξύ αυτών5,6.
Είναι σαφώς ανώτεροι από τη μονοθεραπεία. Έχουν χρησιμοποιηθεί και συνεχίζουν
να χρησιμοποιούνται ευρύτερα στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής πρακτικής
σύνθετοι δείκτες εκτίμησης και παρακολούθησης της δραστηριότητας της νόσου όπως
ο ACR/20/ 50/70, ο DAS28, o αριθμός διογκωμένων και ευαίσθητων αρθρώσεων και
οι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ,CRP). Συχνότερη παρακολούθηση της δραστηριότητας της
νόσου και έγκαιρη θεραπευτική τροποποίηση έχει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Οι αντι-TNFa παράγοντες χορηγούνται αφού έχουν δοκιμαστεί τουλάχιστον 2
κλασικά τροποποιητικά φάρμακα για διάστημα 4-6 μηνών χωρίς να υπάρχει ύφεση και
ανταπόκριση. Σε συνδυασμό με τη μεθοτρεξάτη πετυχαίνουν ύφεση στο 60-70% των
ασθενών. Επιπλέον αναστέλλουν την εξέλιξη της ακτινολογικής βλάβης των
αρθρώσεων ακόμη και στους ασθενείς που δεν είχαν κλινική βελτίωση7,8,9,10.
Η δεκαπενταετής και πλέον εμπειρία από τη χρήση αυτών των φαρμάκων
συνεχώς

εμπλουτίζεται

με

καινούρια

δεδομένα

από

τη

συνεχή

λήψη

και

παρακολούθηση11.
Οι εθνικές επιστημονικές εταιρείες όπως η Βρετανική Εταιρεία Ρευματολογίας7,
η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία12 και συμπόσια ομοφωνίας ειδικών προτείνουν τη
χρήση αντι-TNFa παραγόντων σε ενεργή νόσο παρά την επαρκή θεραπεία με 2
τουλάχιστον DMARDs στη συνιστώμενη ή τη μέγιστη δοσολογία για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 4-6 μηνών. Η Βρετανική Εταιρεία Ρευματολογίας θεωρεί ότι ο DAS28 θα
πρέπει να είναι > 5,1 για να αρχίσει θεραπεία με αντι-TNFa. Επιθετική παρέμβαση με
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πρώιμη χορήγηση αντι-TNFa θα πρέπει να αφορά ασθενείς με κακούς προγνωστικούς
δείκτες που σχετίζονται με το ενδεχόμενο βαριάς καταστροφικής νόσου και αναπηρίας,
όπως παλυαρθρική προσβολή (μεγαλύτερη των 20 διογκωμένων αρθρώσεων),
ακτινολογικές διαβρώσεις, ρευματικά οζίδια, υψηλή ΤΚΕ και CRP, υψηλά επίπεδα
ρευματοειδούς παράγοντα υψηλούς τίτλους

anti-CCP αντισωμάτων και παρουσία

HLA-DRB1*0401 ή HLA-DRB*0404.
∆ε θα πρέπει να χορηγηθούν σε κύηση, γαλουχία, ενεργό λοίμωξη, σηπτική
αρθρίτιδα φυσικής άρθρωσης εντός των τελευταίων 12 μηνών ή τεχνητής άρθρωσης
επ’ άπειρον, αν η πρόθεση παραμένει, σε καρδιακή ανεπάρκεια και σε σαφές ιστορικό
απομυελινωτικής νόσου13. Θέλει προσοχή σε ασθενείς που είναι επιρρεπείς σε
λοιμώξεις (χρόνια έλκη, επίμονες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού),
στην πνευμονική ίνωση (ιδίως το infliximab) και σε φυματίωση.
∆εν πρέπει να αρχίζει θεραπεία με αντι-TNFa σε ασθενείς με HIV, HBV, HCV
λοίμωξη, με νεοπλασματική νόσο, ενώ θα πρέπει να διακόπτεται η αγωγή όταν
βρεθούν

θετικά

anti-dsDNA

και

εμφανιστεί

κλινική

συνδρομή

συστηματικού

ερυθηματώδους λύκου.
Λόγω του μεγάλου κινδύνου αναζωπύρωσης της φυματίωσης οι ασθενείς που
πρόκειται να λάβουν αντι-TNFa παράγοντα θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο για
φυματίωση

ή

λανθάνουσα

φυματίωση

με

απλή

ακτινογραφία

θώρακα

και

δερμοαντίδραση Mantoux. Θεωρείται θετική όταν υπάρχει διήθηση >5 mm. Σε
λανθάνουσα φυματίωση ο ασθενής θα πρέπει να λάβει προφύλαξη με ισονιαζίδη για 9
μήνες. Θεραπεία με αντι-TNFa μπορεί να αρχίσει ένα μήνα μετά την έναρξη της
αντιφυματικής αγωγής.
Στην επιλογή του καταλληλότερου αντι-TNFa παράγοντα δεν υπάρχει
ομοφωνία. ∆εν υπάρχει απευθείας σύγκριση σε τυχαιοποιημένες μελέτες και ποτέ δεν
είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα διαφορετικών μελετών, λόγω διαφορών μεταξύ των
ασθενών, των δοσολογικών σχημάτων και των συγχορηγούμενων φαρμάκων. Τα
στοιχεία όλα βασίζονται σε μετα-αναλύσεις με τη χρήση στατιστικών μεθόδων ή σε
εθνικά αρχεία (Registries). Η πιθανότητα να επιτευχθεί ACR 20%

βελτίωση με

οποιονδήποτε από τους παράγοντες δε διαφέρει σημαντικά και τελικά η επιλογή είναι
θέμα εμπειρίας του ιατρού και προτίμησης του ασθενούς. Το κριτήριο διακοπής της
θεραπείας με αντι-TNFa είναι η εμφάνιση τοξικότητας στο φάρμακο, η αποτυχία
μείωσης του DAS28 περισσότερο από 1,2 ή επίτευξης μέτριας ανταπόκρισης μέσα σε
3 μήνες, ή αδυναμία επίτευξης χαμηλής ενεργότητας ή ύφεσης (DAS28<3,2) σε 6
μήνες. Προσωρινή διακοπή εφαρμόζεται σε εμφάνιση σοβαρής λοίμωξης. Εάν
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αποτύχει η θεραπεία με έναν αντι-TNFa παράγοντα μπορεί να χορηγηθεί άλλος με
επιτυχία. Σε μερική ανταπόκριση μπορεί να αυξάνεται η δόση του παράγοντα
(infliximab-adalimumab), μπορεί να αυξηθεί η δοσολογία των DMARDs, μπορεί να
αντικαθίσταται ο αντι-TNFa παράγοντας από κάποιον άλλο ή μπορεί να αντικαθίσταται
το συγχορηγούμενο DMARD από κάποιο άλλο. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν
ανταποκρίνεται σε θεραπεία με αντι-TNFa παράγοντα. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται
περίπου στο 30%. Ένα ποσοστό ασθενών 5-6% χάνει την αρχική ικανοποιητική
ανταπόκριση. Από πολλές μελέτες και από αρχεία βιολογικών θεραπειών κυρίως της
Σουηδίας, ποσοστό μεγαλύτερο του 69% αναφέρουν μέση διατήρηση των αντι-TNFa
σε 3,2 έτη14. Επί αποτυχίας ή αναποτελεσματικότητας των αντι-TNFa παραγόντων
χορηγούνται άλλοι παράγοντες (anakinra, tocilizumab abatacept, rituximab).
1.2 Aντι-TNFa και οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες
Οι

οροαρνητικές

σπονδυλαρθρίτιδες

είναι

μια

ετερογενής

ομάδα

πολυσυστηματικών ρευματικών παθήσεων που χαρακτηρίζεται από οξεία και χρόνια
φλεγμονή στις προσφύσεις ή στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, στα περιφερικά
όργανα ή και στα τρία15. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται η αγκυλοποιητική
σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ), η ψωριασική αρθρίτιδα, η εντεροπαθητική αρθρίτιδα, η
αντιδραστική

αρθρίτιδα

και

η

αδιαφοροποίητη

σπονδυλοαρθροπάθεια.

Χαρακτηρίζονται από προσβολή της σπονδυλικής στήλης και των ιερολαγονίων
αρθρώσεων με ή χωρίς προσβολή των μεγάλων περιφερικών αρθρώσεων. Κατά
κανόνα απουσιάζει ο ρευματοειδής παράγοντας και τα αυτοαντισώματα. Ανευρίσκεται
θετικό σε μεγάλο ποσοστό το αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA-B27. Η αγκυλοποιητική
σπονδυλαρθρίτιδα είναι ο εκπρόσωπος αυτής της ομάδας και είναι η συχνότερη
ρευματοπάθεια μετά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Προσβάλει τον αξονικό σκελετό, τις
ιερολαγόνιες αρθρώσεις, τους τένοντες αλλά και τις περιφερικές αρθρώσεις. Η νόσος
μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αναπηρία. Οι εξωσκελετικές εκδηλώσεις είναι συχνές με
συχνότερη την ιριδοκυκλίτιδα (πρόσθια ραγοειδίτιδα) στο 20-25% των περιπτώσεων.
Από το καρδιαγγειακό παρατηρούνται διαταραχές αγωγιμότητας, ανεπάρκεια αορτικής
βαλβίδας, περικαρδίτιδα και από τους πνεύμονες ίνωση άνω λοβών και περιοριστική
πνευμονοπάθεια. Συχνή είναι η συμμετοχή από το γαστρεντερικό και η συνύπαρξη με
ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος Εντέρου) (νόσο Crohn, ελκώδη κολίτιδα). Από
τους νεφρούς παρατηρείται δευτεροπαθής αμυλοείδωση και IgA νεφροπάθεια.
Ο TNFα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ΑΣ. Εκκρίνεται κυρίως από
μακροφάγα και μονοκύτταρα και επάγει φλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IL-1, IL-6, IL-8,
GM-CSF). ∆ιεγείρει τους ινοβλάστες να εκφράσουν μόρια προσκόλλησης (ICAM-1).
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Αυξάνει τη μεταφορά λευκοκυττάρων στις φλεγμονώδεις περιοχές, διεγείρει τη
νεοαγγείωση και τις διαδικασίες καταστροφής οστού και χόνδρου. Έχουν βρεθεί
υψηλά επίπεδα TNFa στον ορό των ασθενών με ΑΣ καθώς και στις βιοψίες από
ιερολαγόνιες αρθρώσεις (TNFa-mRNA και πρωτεΐνη)16. Οι προσπάθειες στο
θεραπευτικό πεδίο τα τελευταία χρόνια στοχεύουν ώστε να βρεθεί τρόπος
περιορισμού της εξέλιξης της νόσου. Η ανάγκη αναστολής της εξέλιξης των
οροαρνητικών σπονδυλοαρθροπαθειών οδήγησε στην προσθήκη θεραπειών με
TNFa15,16.
Έχουν θεσπισθεί μέθοδοι εκτίμησης των ασθενών με ΑΣ. Η εκτίμηση της
ενεργότητας της νόσου γίνεται με το δείκτη BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Index) και το δείκτη ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity
Score). Η εκτίμηση της σωματικής λειτουργικότητας στην ΑΣ γίνεται με το δείκτη
BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index). Η εκτίμηση της κινητικότητας
της ΣΣ γίνεται με το δείκτη BASΜI (Bath Ankylosing Spondylitis Mobility Index). Η
συνολική αξιολόγηση του ασθενούς με ΑΣ γίνεται με το δείκτη ASAS (Assessment in
Ankylosing Spondylitis) και ASAS 5 από 6. Αναλυτικά, βελτίωση 20% στους 5 από
τους 6 παράγοντες χωρίς να επιδεινωθεί ο έκτος: 1.άλγος ράχης, 2.συνολική εκτίμηση
του ασθενούς για την κατάσταση της υγείας του, 3.BASFI, 4.πρωϊνή δυσκαμψία,
5.CRP, 6..BASMI. Έχουν χορηγηθεί και οι πέντε αντι-TNFα παράγοντες στις
οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες16-24 χωρίς να υπάρχει ομοφωνία στο πότε θα
χρησιμοποιηθούν. Έχουν προταθεί συστάσεις από τις επιστημονικές εταιρείες για τη
χρήση τους. Από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία12 για να αρχίσει ο ασθενής
αγωγή με αντι-TNFα θα πρέπει η νόσος να είναι ενεργή για περισσότερο από 4
εβδομάδες, ο δείκτης BASDAI να είναι μεγαλύτερος του 4 και να υπάρχει σύμφωνη
γνώμη ειδικών από την κλινική εξέταση και τις παρακλινικές εξετάσεις. Θα πρέπει να
έχει αποτύχει η θεραπευτική αγωγή με περισσότερα από δύο ΜΣΑΦ (Μη Στερινοειδή
Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα), για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Η αγωγή με
σουλφασαλαζίνη σε δόση μεγαλύτερη των 4 γραμμαρίων ημερησίως για διάστημα
μεγαλύτερο των τριών μηνών και η δόση της μεθοτρεξάτης να είναι μεγαλύτερη των
7,5 mg την εβδομάδα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Τέλος, αν υπάρχει
ενθεσίτιδα, παρατηρείται αποτυχία δύο εγχύσεων κορτικοειδών τοπικά.
Τα

δοσολογικά

σχήματα

που

χρησιμοποιούνται

στις

οροαρνητικές

σπονδυλαρθρίτιδες είναι: infliximab 5 mg/kg στις 0,2,6 και κατόπιν κάθε 8 εβδομάδες
ενδοφλεβίως, etanercept 50 mg κάθε εβδομάδα υποδορίως, adalimumab 40 mg κάθε
15 ημέρες υποδορίως golimubab 50mg μία φορά το μήνα, certolizumab pegol 400mg
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τις εβδομάδες 0,2,4, και ακολούθως 200mg κάθε δεκαπέντε ημέρες. ∆ιακοπή του ενός
φαρμάκου επί μη ανταποκρισιμότητας και προσθήκη άλλου είναι εφικτή. Υπάρχουν
αρκετές μελέτες με καλά αποτελέσματα16. Οι επιπλοκές από τη χρήση ή τα
πρωτόκολλα εισαγωγής των ασθενών στη θεραπεία έχουν αναφερθεί και είναι τα ίδια
όπως στη ΡΑ. Βεβαίως προκύπτουν πολλά ερωτήματα από τη χρήση των βιολογικών
παραγόντων στις οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες όπως: Μπορεί η πρώιμη θεραπεία
με αντι-TNFa να προλάβει την εξέλιξη της νόσου; Στις ετερογενείς ομάδες των
οροαρνητικών γιατί υπάρχει διαφορετική ανταπόκριση; Πότε θα γίνει αλλαγή
βιολογικού παράγοντα; Είναι τέλος γνωστό, ότι η χρήση των DMARDs και κυρίως της
μεθοτρεξάτης βελτιώνει τους δείκτες στην ψωριασική αρθρίτιδα αλλά όχι

στους

ασθενείς με ΑΣ16,25.
1.3 Aντι-TNFa και άλλα ρευματικά νοσήματα
Οι αντι- TNFa παράγοντες δοκιμάστηκαν και προστίθενται όλο και σε
περισσότερα ρευματικά νοσήματα. Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι από μελέτες
μικρών ομάδων ή μεμονωμένων ανακοινώσεων (case reports). Έχουν χορηγηθεί με
επιτυχία στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, στη νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα,
στη νόσο Still των ενηλίκων, στο συστηματικό σκληρόδερμα, στη δερματομυοσίτιδαπολυμυοσίτιδα, στις αγγειίτιδες, στη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet, στην κροταφική
αρτηρίτιδα, στην αρτηρίτιδα Takayasu, στη νόσο Kawasaki, στη σαρκοείδωση, στην
υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα, στον οικογενή Μεσογειακό πυρετό, στα περιοδικά
σύνδρομα (TRAPS, Υπερ-IgD, CINCA), στο σύνδρομο SAPHO, στη ραγοειδίτιδα,
στην ισχιαλγία, στην οστεοαρθρίτιδα, στην αμυλοείδωση και στην ηωσινοφιλική
περιτονεϊτιδα.
Σε 7 ασθενείς με ΣΕΛ χορηγήθηκε με επιτυχία infliximab (οι 4 με νεφρίτιδα, οι 3
με ανθεκτική αρθρίτιδα). Βελτιώθηκε η λευκωματουρία και η αρθρίτιδα. Σε 4 ασθενείς
εμφανίστηκαν αντισώματα. Είναι γνωστό ότι κατά τη θεραπεία ΡΑ με αντι-TNFa
παράγονται αυτοαντισώματα ANA, anti-DNA, aCL26.
Στη νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα έχει χορηγηθεί με επιτυχία το etanercept με 75%
ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα27,28. Στο σύνδρομο Sjögren χορηγήθηκε
etanercept σε πιλοτική μελέτη, χωρίς να έχει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στην
ενεργότητα της νόσου29. Σε παιδί με σύνδρομο Sjögren που εμφάνισε πολυαρθρίτιδα,
πορφύρα, ραγοειδίτιδα και οπτική νευρίτιδα, το infliximab ήταν δραστικό μόνο στην
αρθρίτιδα30.
Στη νόσο Still των ενηλίκων χορηγήθηκαν και συνεχίζονται να χορηγούνται με
επιτυχία τρεις βιολογικοί παράγοντες (Εtanercet,Infliximab, Adalimumab)31. Σε
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συστηματικό σκληρόδερμα με πνευμονική ίνωση και πνευμονική υπέρταση που
χρησιμοποιήθηκε

infliximab

υπήρξε

θεαματική

ανταπόκριση32.

Αντιθέτως,

αναπτύχθηκε πανκυτταροπενία και <<lupus like>> σύνδρομο σε άλλον ασθενή με
σκληρόδερμα σε αγωγή με infliximab.
Στις συστηματικές αγγειϊτιδες οι αντι-TNFa παράγοντες χορηγήθηκαν με πολύ
καλά αποτελέσματα. Το infliximab στην κοκκιωμάτωση Wegener έχει επιδείξει μεγάλη
δραστικότητα

επάγοντας

την

ύφεση

και

επιτρέποντας

τη

μείωση

των

ανοσοκατασταλτικών. Σε πολλές μελέτες έχει δράση στην προσβολή του κεντρικού
νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και στην οφθαλμική προσβολή. Το etanercept
χορηγήθηκε στην κοκκιωμάτωση Wegener σε 180 ασθενείς για 27 μήνες, πέτυχε
ύφεση το 72,5% που διατηρήθηκε μόνο ένα έτος, ενώ είχε την ίδια συχνότητα
υποτροπών με την κλασική αγωγή. Μελέτες τονίζουν την υπεροχή του infliximab
έναντι του etanercept στην κοκκιωμάτωση Wegener33.
Στη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet φαίνεται οι τρείς παράγοντες να έχουν καλά
αποτελέσματα στη βλεννογονοδερματική, την οφθαλμική, την αρθρική και την
προσβολή του ΚΝΣ. Έχουν χορηγηθεί σε ανθεκτικές περιπτώσεις εκεί που έχουν
δημιουργηθεί

αδιέξοδα

από

τις

συμβατικές

θεραπείες

με

κορτικοειδή

και

νοσοτροποιητικά. Το infliximab φαίνεται να αποδίδει καλύτερα στην οφθαλμική
προσβολή34,35

και

στην

προσβολή

του

ΚΝΣ.
35

χρησιμοποιήθηκε το infliximab σαν μονοθεραπεία

Στην

κροταφική

αρτηρίτιδα

σε πολλές μελέτες αλλά και το

etanercept και adalimumab με σχετικά καλά αποτελέσματα36-38.
Στον οικογενή Μεσογειακό πυρετό με αμυλοείδωση, ανθεκτική αρθρίτιδα,
υπάρχουν αναφορές με θεαματική ανταπόκριση στο infliximab39,40. Υπάρχει
περίπτωση 15χρονου με πολυαρθρίτιδα που ανταποκρίθηκε επιτυχώς στη χορήγηση
etanercept41.
Τέλος, χορηγήθηκε infliximab σε 40 ασθενείς με δισκοκήλη και ισχιαλγία
(επιβεβαιωμένη με MRI). Χορηγήθηκαν 3 mg/kg σε 10 ασθενείς και 1 mg/kg σε
άλλους. Μετά από ένα έτος παρακολούθησης, διατηρήθηκε η αναλγησία και
βελτιώθηκε η νευρολογική εικόνα και μειώθηκε η κήλη κατά 50%. Υποδόρια χορήγηση
etanercept 25 mg, σε 3 δόσεις ανά 2 ημέρες οδήγησε σε μεγάλη μείωση των
συμπτωμάτων42,43.
2.

ΑΝΑΣYΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

ΤΟΥ

ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ

ΤΗΣ

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-1 (ANAKINRA, IL-1RI) ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.
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2.1. Ο ρόλος της IL-1 στην παθογένεια των ρευματικών νοσημάτων και η χρήση
του anakinra στη ΡΑ
H IL-1, όπως και ο TNF-a, είναι προφλεγμονώδης κυτταροκίνη που κατέχει
κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας44,45. Παράγεται
κυρίως από τα ενεργοποιημένα μονοκύτταρα και μακροφάγα αλλά και από αλλα
αντιγονοπαρουσιαστικά

κύτταρα.

Είναι

πλειοτροπική

κυτταροκίνη

με

ποικιλία

βιολογικών δράσεων όπως:
Ενεργοποίηση των Τ και Β λεμφοκυττάρων, αύξηση της παραγωγής άλλων
κυτταροκινών (πχ IL-6 και TNF-a) και χυμοκινών (IL-8), αύξηση της έκφρασης μορίων
προσκόλλησης στο αγγειακό ενδοθήλιο, απελευθέρωση του RANKL (receptor
activator of NF-κΒ ligand), απορρόφηση οστού και αποδόμηση του αρθρικού χόνδρου,
πολλαπλασιασμός των υμενοκυττάρων, απελευθέρωση μεταλλοπρωτεϊνασών και
άλλων μεσολαβητών της φλεγμονής (NO, COX-2, PAF).
Οι βιολογικές ιδιότητες της IL-1 είναι ανάλογες με αυτές του TNF και εξαρτώνται
από την παραγόμενη ποσότητά της.
Από τα μονοπύρηνα φαγοκύτταρα και τα ιστικά μακροφάγα

παράγεται μια

ανασταλτική της IL-1 ουσία, η οποία έχει την ίδια δομή με την IL-1, συνδέεται με τους
ίδιους υποδοχείς, αλλά βιολογικά είναι ανενεργή και καλείται ανταγωνιστής του
υποδοχέα της IL-1 (IL-1 receptor antagonist, IL-1ra). Έχει σαν δράση την
ελαττωμένη παραγωγή προσταγλανδινών από τα κύτταρα του αρθρικού υμένα και τα
χονδροκύτταρα,

την

ελαττωμένη

παραγωγή

μεταλλοπρωτεϊνασών

από

τα

ενεργοποιημένα υμενοκύτταρα και χονδροκύτταρα και την ελαττωμένη διήθηση των
ιστών της άρθρωσης από μονοπύρηνα.
Το anakinra είναι μια ανασυνδυασμένη ανθρώπινη IL-1ra που διαφέρει από την
ενδογενή πρωτεïνη στο ότι δεν είναι γλυκοζυλιωμένη και έχει μια επιπλέον μεθειονίνη
στο αμινοτελικό της άκρο.
Οι Eastgate και συν έδειξαν ότι οι ασθενείς με ενεργό ΡΑ έχουν αυξημένα
επίπεδα IL-146,47 ενώ, ο καθοριστικός ρόλος της IL-1 στην παθοφυσιολογία της ΡΑ
καταδείχθηκε μετά από μεταφορά του ανθρώπινου γονιδίου της IL-1β σε κουνέλια που
είχε σαν αποτέλεσμα την έκφραση IL-1β από τα υμενοκύτταρα των κουνελιών48.
Από σειρά κλινικών μελετών σε ασθενείς με ΡΑ, φάνηκε ότι είχε ικανοποιητική
αποτελεσματικότητα και το 2001 έλαβε από το FDA έγκριση για χρήση στη μέτριας
έως μεγάλης βαρύτητας ΡΑ μετά από αποτυχία ενός ή περισσοτέρων τροποποιητικών
της νόσου φαρμάκων, είτε ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με DMARDs.
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Η αποτελεσματικότητα του anakinra αφορά όχι μόνο την επίτευξη του στόχου
του ACR20, ACR50, και ACR70 σε στατιστικά σημαντικό υψηλότερο ποσοστό σε
σχέση με το placebo αλλά και στη βελτίωση των δεικτών φλεγμονής, της ποιότητας
ζωής

των

ασθενών,

και

στην

καθυστέρηση

προόδου

των

ακτινολογικών

αλλοιώσεων49,50,51. Από τους G. Karanikolas et al. χορηγήθηκε σε συνδυασμό με
μεθοτρεξάτη και λεφλουνομίδη, κυκλοσπορίνη Α με πολύ καλά αποτελέσματα53.
Σε ότι αφορά την ανοχή και ασφάλεια του φαρμάκου, δεν έχει παρατηρηθεί
αυξημένος κίνδυνος σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με τους άλλους
βιολογικούς παράγοντες στη συνήθη δόση των 100 mg την ημέρα χορηγούμενα
υποδορίως. Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η τοπική αντίδραση στο σημείο
της ένεσης που εμφανίζεται σε ποσοστό 63-81% των ασθενών αποτελεί αίτιο
διακοπής της θεραπείας, όμως, μόνο στο 5-8%.
2.2.Η χρήση του anakinra σε ρευματικά νοσήματα εκτός της Ρευματοειδούς
αρθρίτιδας
Το anakinra αν και αρχικά έλαβε έγκριση για τη θεραπεία της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας,

φαίνεται

αυτοφλεγμονωδών,

ότι

αλλά

είναι
και

αποτελεσματικό
άλλων

στην

ρευματικών

αντιμετώπιση

νοσημάτων.

Έτσι,

των
έχει

χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της νόσου Still, στην οποία ο ρόλος της IL-1β φαίνεται
ότι είναι καθοριστικός, της νεανικής ΡΑ, όπου έχει υποστηριχθεί ότι διαταραχή στην
έκκριση της IL-1β παίζει σημαντικό ρόλο54,55, της ανθεκτικής τοφώδους ουρικής
αρθρίτιδας56, της ψευδοουρικής αρθρίτιδας57, των αυτοφλεγμονωδών συνδρόμων
(σύνδρομο TRAPS, ανθεκτικό στη χορήγηση anti-TNF58,59, οικογενή μεσογειακό
πυρετό, ανθεκτικό στην κολχικίνη60, σύνδρομο FCAS (familial cold autoinflammatory
syndrome, οικογενές κρυοεπαγόμενο αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο)61, σύνδρομο
NOMID (neonatal onset multisystem inflammatory disease, πολυσυστηματική
φλεγμονώδης νόσος νεογνικής έναρξης)62 σύνδρομο Muckle-Wells63. Επίσης έχει
χρησιμοποιηθεί

στο

σύνδρομο

Αδαμαντιάδη-

Behcet64,

την

υποτροπιάζουσα

πολυχονδρίτιδα65 και το ανθεκτικό σύνδρομο Schnitzler66.
3. ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ CD20 ΤΩΝ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
(RITUXIMAB, ANTI-CD20) ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.
3.1 Rituximab και Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Η ριτουξιμάμπη (rituximab, Mabthera) είναι ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό
αντίσωμα έναντι του CD20 μορίου της επιφάνειας του Β λεμφοκυττάρου. Το CD20
βρίσκεται

στα

προ-Β

και

ώριμα

Β-λεμφοκύτταρα

αλλά

δε
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πλασματοκύτταρα και στα αιμοποιητικά στελεχιαία Β κύτταρα. Τα Β κύτταρα είναι
ιδιαίτερα

αποτελεσματικά

αντιγονοπαρουσιαστικά

κύτταρα.

Το

αντιγόνο

που

παρουσιάζουν ενεργοποιεί τα Τ κύτταρα και σαν συνέπεια παράγονται κυτταροκίνες
που ενεργοποιούν τα μακροφάγα ώστε να παράγουν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες
με επακόλουθο φλεγμονή και καταστροφή της άρθρωσης.
Τα αυτοδραστικά Β κύτταρα παράγουν αυτοαντισώματα που περιλαμβάνουν το
ρευματοειδή παράγοντα (RF). Τα ανοσοσυμπλέγματα του RF που σχηματίζονται στον
αρθρικό υμένα οδηγούν στην παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών μέσω
ενεργοποίησης του συμπληρώματος και ενεργοποίησης των μακροφάγων67.
Το rituximab

είναι η πρώτη εκλεκτική θεραπεία με στόχο τα Β κύτταρα. Η

εξάλειψη των Β κυττάρων γίνεται μέσω τριών μηχανισμών: 1) κυτταροτοξικότητα
εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα (CDCC, complement-dependent cytotoxicity), 2)
κυτταροτοξικότητα

εξαρτώμενη

από

αντίσωμα

(ADCC,

antibody

dependent

cytotoxicity), 3) μέσω απόπτωσης. Μετά τη χορήγηση rituximab εξαφανίζονται τα Β
λεμφοκύτταρα από την κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα, από 6-18 μήνες67.
Το rituximab έχει έγκριση για χρήση στη ΡΑ με δόση 1 gr την 0, 15η ημέρα και μετά 6
μήνες. Για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του φαρμάκου στη ΡΑ έγιναν
μελέτες68,69 που έδειξαν βελτίωση στους δείκτες ACR50 43% από 15%. Στην αρχή
χορηγήθηκε σε ανθεκτικούς στις anti-TNFa θεραπείες ασθενείς. Σήμερα έχει θέση στο
θεραπευτικό οπλοστάσιο της ΡΑ συγχορηγούμενο με μεθοτρεξάτη αφού προηγηθεί
αγωγή με αντι-TNFa ή άλλο μονοκλωνικό αντίσωμα και δεν υπάρξει ικανοποιητική
ανταπόκριση. Φαίνεται η προσθήκη rituximab μετά τη χορήγηση anti-TNFa να
αποδίδει καλύτερα από ότι η αλλαγή σε άλλον anti-TNFa παράγοντα70.
Όπως σε όλα τα ανοσοκατασταλτικά πρέπει να προηγείται έλεγχος με
δερμοαντίδραση Mantoux και έλεγχος ηπατίτιδας Β. Αν είναι θετική η αντίδραση
πρέπει να προηγηθεί χημειοπροφύλαξη και σε φορείς HBsAg προφύλαξη με
lamivudine 100 mg ημερησίως. Αποδίδει καλύτερα η αγωγή σε ασθενείς με Ra test
και αντι-CCPαντισώματα θετικά. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παρόμοιες με των
υπολοίπων βιολογικών θεραπειών.
3.2 Rituximab και άλλα νοσήματα
Έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στη νεφρίτιδα του λύκου ανθεκτική στις
θεραπευτικές

παρεμβάσεις

με

κορτικοειδή,

κυκλοφωσφαμίδη

ή

άλλα

ανοσοκατασταλτικά71 και στην προσβολή του ΚΝΣ.
Πρόσφατα πήρε έγκριση στη θεραπεία

των ANCA+ αγγειίτιδων72,73 (έχει

χορηγηθεί σε προσβολή ΚΝΣ σε ασθενή με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren σε
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πολυμυοσίτιδα ανθεκτική στις συμβατικές θεραπείες, σε θρομβωτική θρομβοπενική
πορφύρα

αδιαφοροποίητου

νοσήματος

του

συνδετικού

ιστού,

στη

μικτή

κρυοσφαιριναιμία, στο συστηματικό σκληρόδερμα με πνευμονική προσβολή και σε
άλλες παθήσεις).
4. ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ CTLA-4 ΤΩΝ ΤΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ABATACEPT, CTLA-4-IGG) ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Η πλήρης ενεργοποίηση του Τ λεμφοκυττάρου απαιτεί δύο μηνύματα από το
αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο HLA: αναγνώριση ενός εξειδικευμένου αντιγόνου από
τον Τ κυτταρικό υποδοχέα (μήνυμα 1) καθώς και ένα δεύτερο μήνυμα από

τη

σύνδεση συνδιεγερτικών μορίων με το συνδέτη τους. Ένα από τα περισσότερο
μελετημένα συνδιεγερτικά μόρια στο Τ-λεμφοκύτταρο είναι το CD28 που συνδέεται με
τα

CD80/D86

στο

αντιγονοπαρουσιαστικό

κύτταρο.

Το

ενεργοποιημένο

Τ-

λεμφοκύτταρο εκφράζει στην επιφάνειά του το CTLA-4 μόριο που συνδέεται με το
CD80/86. Η σύνδεση CTLA-4/CD80/CD86 μετάγει αρνητικό σήμα στο Τ λεμφοκύτταρο
αναστέλλοντας την ενεργοποίησή του. Στοχεύοντας στην παρεμπόδιση της σύνδεσης
CD28/CD80/CD86

τροποποιείται

η

λειτουργία

του

Τ

λεμφοκυττάρου

για

θεραπευτικούς σκοπούς στα διάφορα ανοσολογικά νοσήματα.
Το abatacept (Orencia) είναι ανασυνδυασμένη ανθρώπινη πρωτεΐνη του CTLA4 με IgG1 που ανταγωνίζεται το CD28 στη σύνδεση του με το CD80/86. Παράγεται με
τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA από κύτταρα ωοθήκης κινεζικού hamster.
Έχει λάβει ένδειξη για τη θεραπεία της ΡΑ σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ή σαν
μονοθεραπεία σε ασθενείς με μέτρια ή βαριά ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έχει ένδειξη
χορήγησης σαν φάρμακο πρώτης γραμμής. Η θεραπευτική δοσολογία έχει καθορισθεί
σε 10 mg/kg την 0, 15η, 30η ημέρα και κατόπιν κάθε 4 εβδομάδες ενδοφλεβίως. Η
προσθήκη abatacept σε ασθενείς με ΡΑ που είχαν μερική ανταπόκριση σε αναστολείς
του TNFa και λάμβαναν κλασικά DMARDs βελτίωσε τους δείκτες ενεργότητας της
νόσου από τη δεύτερη έγχυση του φαρμάκου74. Η συγχορήγηση με αντι-ΤΝFa ή
anakinra δεν ενδείκνυται γιατί ο κίνδυνος σοβαρών λοιμώξεων είναι πολύ μεγάλος75,76.
Το CTLA-4 αναστέλλει ευθέως το σχηματισμό των οστεοκλαστών που έχει σαν
αποτέλεσμα την ελάττωση των διαβρώσεων της νόσου77. Η παρακολούθηση και
επαγρύπνηση για λοιμώξεις, κακοήθεια, οι προφυλάξεις για το ενδεχόμενο TBC είναι
οι ίδιες που ισχύουν για τους αντι-TNFa παράγοντες. Η εμπειρία από τη συνεχιζόμενη
χορήγηση του φαρμάκου σε συνδυασμό με τα κλασικά DMARDs θα δώσει διεξόδους
και λύσεις στα θεραπευτικά προβλήματα της ΡΑ και πιθανώς άλλων νοσημάτων.
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Αναστολέας του υποδοχέα IL-6 (Tocilizumab)
Πρόκειται για εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα
της IL-6 με κύριες ενδείξεις στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τη συστηματική ιδιοπαθή
αρθρίτιδα. ∆ύναται να χρησιμοποιηθεί σαν θεραπεία πρώτης γραμμής ή μετά από
διακοπή χρήσης άλλου βιολογικού παράγοντα. Έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με
μεθοτρεξάτη ή σαν μονοθεραπεία78.
Χορηγείται ενδοφλεβίως σε δόση 4-8mg/Kg μία φορά το μήνα και τα
αποτελέσματα αναμένονται από τη δεύτερη μέχρι τέταρτη εβδομάδα. Προτείνεται σε
συνδυασμό με τη μεθοτρεξάτη για τη θεραπεία της εγκατεστημένης ΡΑ σε ασθενείς
που έχουν ενεργό νόσο DAS 28>5,1 ή DAS 28>3,2 και 2 δυσμενείς προγνωστικούς
παράγοντες. Χορηγείται επίσης σε ασθενείς με ΡΑ που έχει αποτύχει θεραπεία με >2
κλασσικά DMARDS ή συνδυασμούς αυτών και απουσία δυσμενών προγνωστικών
παραγόντων. Το Tocilizumab μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μονοθεραπεία σε
αντένδειξη ή τοξικότητα

ασθενών σε μεθοτρεξάτη ή λεφλουνομίδη79 Για τις

αντενδείξεις ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση ισχύει ότι για όλα
τα μονοκλωνικά αντισώματα. Βελτιώνει την κλινική εικόνα της νόσου και τους
αιματολογικούς δείκτες.
Αντίσωμα έναντι IL12/23. Ustekinumab (STELARA)
Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ αντίσωμα
έναντι της ιντερλευκίνης IL-12/23 που παράγεται σε μία γραμμή μυελώματος
ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Μέχρι πρότινος χορηγείται
μόνο στην ψωρίαση. Πρόσφατα πήρε έγκριση και χορηγείται στη ψωριασική
αρθρίτιδα. Χορηγείται με υποδόρια έγχυση με αρχική δόση 45mg την εβδομάδα 0,
ακολουθούμενη από μία δόση 45mg την εβδομάδα 4 και στη συνέχεια κάθε 12
εβδομάδες80. Για τις αντενδείξεις ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση ισχύει ό,τι για όλα τα μονοκλωνικά αντισώματα. Ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν
αναφερθεί από τη χρήση στη ψωρίαση και είναι σοβαρές λοιμώξεις και παρασιτώσεις,
ψυχιατρικές διαταραχές (κατάθλιψη), ζάλη, κεφαλαγία, διάρροια, κνησμός και
αλλεργική αντίδραση στη θέση της ένεσης, κνησμός, κακοήθειες. ∆εν υπάρχει
εμπειρία από τη χρήση της στην ψωριασική αρθρίτιδα.
Αναστολέας ΙL-1β. Canakinumab (ILARIS)
To canakimumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1αντίσωμα,
που αναστέλλει την ιντερλευκίνη -1β. Έχει πάρει έγκριση στη θεραπεία των
περιοδικών

συνδρόμων

σχετιζόμενων

με

την

κρυοπυρίνη

(CAPS)81,

που

περιλαμβάνουν το οικογενές κρυοεπαγόμενο αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο (FCAS),
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το σύνδρομο Muckle-Wells και την πολυσυστηματική φλεγμονώδη νόσο νεογνικής
έναρξης (σύνδρομο NOMID) και στη θεραπεία της συστηματικής νεανικής ιδιοπαθούς
αρθρίτιδας σε άτομα ηλικίας άνω των 2 ετών. Πρόσφατα πήρε έγκριση για τη θεραπεία
της ανθεκτικής μορφής ουρικής αρθρίτιδας82.
Χορηγείται σε υποδόρια ένεση. Η δόση εξατομικεύεται ανάλογα με τη νόσο και
το σωματικό βάρος. Στα αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα χορηγούνται 150mg σε άτομα με
σωματικό βάρος >40Kg, ενώ σε άτομα με βάρος <40Kg η δόση είναι 2mg/Kg, κάθε 8
εβδομάδες. Στη συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα η δόση είναι 4mg/Kg (max
300mg) για ασθενείς με σωματικό βάρος >7,5Kg κάθε 4 εβδομάδες. Οι προφυλάξεις
και οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παρόμοιες με τις λοιπές βιολογικές θεραπείες. Οι
πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με
αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα είναι ρινοφαρυγγίτιδα, διάρροια, γρίππη, κεφαλαλγία και
ναυτία. Σε ασθενείς με συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα έχουν αναφερθεί
λοιμώξεις (κυρίως ρινοφαρυγγίτιδα και λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού),
κοιλιακό άλγος και αντίδραση στο σημείο της έγχυσης.
Aντίσωμα

έναντι

του

διαλυτού

διεγέρτη

των

Β-κυττάρων

Belimumab

(BENLYSTA)
Τo Belimumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1λ που
δεσμεύεται με το διαλυτό διεγέρτη των Β λεμφοκυττάρων (BLyS). Με τη σύνδεση αυτή
επιτρέπει σε περισσότερα Β κύτταρα να υποστούν τη διαδικασία της απόπτωσης, η
οποία αναστέλλει την επιβίωση των Β κυττάρων και συγχρόνως μειώνει τη
διαφοροποίηση τους σε πλασματοκύτταρα που παράγουν ανοσοσφαιρίνη.
Ενδείκνυται για τη θεραπεία του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, σε
ασθενείς που λαμβάνουν τη συνήθη θεραπεία83. Η αποτελεσματικότητα του δεν έχει
αξιολογηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ενεργό νεφρίτιδα λύκου ή σε σοβαρή ενεργό
προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επίσης δεν έχει μελετηθεί σε
συνδυασμό

με

άλλες

βιολογικές

θεραπείες

ή

με

ενδοφλέβια

χορήγηση

κυκλοφωσφαμίδης.
Γίνονται μελέτες για τη χορήγηση του Belimumab σε ANCA-αγγειίτιδες και σε
πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren84.
Χορηγείται σε ενδοφλέβια έγχυση μίας ώρας

σε δόση 10mg/Kg με

μεσοδιαστήματα 2 εβδομάδων για τις πρώτες 3 δόσεις και στη συνέχεια με
μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων. Πριν την έγχυση είναι απαραίτητη η προετοιμασία για
πρόληψη αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Οι προφυλάξεις και
ενέργειες είναι παρόμοιες με των άλλων βιολογικών

οι ανεπιθύμητες

θεραπειών. Οι πιο συχνές
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ανεπιθύμητες ενέργειες, που καταγράφηκαν σε >5% των ασθενών είναι λοιμώξεις
(κυρίως ανώτερου αναπνευστικού, ουροποιητικού, ρινοφαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα,
βρογχίτιδα, γρίπη, κυτταρίτιδα) ναυτία, διάρροια, πυρεξία, αϋπνία, πόνος άκρων,
κατάθλιψη, ημικρανία. ∆εν έχει πάρει έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
∆ενοσουμάμπη (Denosumab)
Αναστολέας ενεργοποίησης οστεοκλαστών
Πρόκειται για ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG2 που
δεσμεύει και αναστέλλει το RANKL (receptor activator of nuclear factor kb ligand). ∆ρα
όπως η οστεοπροτογερίνη αλλά για μεγαλύτερο διάστημα από τη φυσική
οστεοπροτογερίνη καταστέλλοντας για περισσότερο χρόνο την οστεοκλαστική
δραστηριότητα. Χορηγείται υποδορίως κάθε 6 μήνες. Έχει πάρει ένδειξη για τη
μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Η καταστολή της οστικής εναλλαγής οδηγεί σε
αύξηση της οστικής πυκνότητας του φλοιώδους και του δοκιδώδους οστού. Στη
βασική μελέτη του φαρμάκου (μελέτη FREEDOM) παρατηρήθηκε σημαντική ελάττωση
στην επίπτωση των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων85.
Χορηγήθηκε στην οστική απώλεια της ΡΑ σε ασθενείς που ήταν σε αγωγή με
μεθοτρεξάτη, ασβέστιο και βιταμίνη D86. ∆εν έχει ένδειξη χορήγησης σε ασθενείς που
βρίσκονται σε θεραπεία με άλλα μονοκλωνικά αντισώματα.
Σε στάδιο μελετών φάσης ΙΙΙ, έτοιμα να κυκλοφορήσουν βρίσκονται και άλλα
μονοκλωνικά αντισώματα που θα βελτιώσουν την προσπάθεια αντιμετώπισης των
ρευματικών νοσημάτων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι βιολογικοί παράγοντες infliximab, adalimumab, και certolizumab pegol είναι
αποτελεσματικοί στην διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με νόσο Crohn που
εκδήλωσαν κλινική ανταπόκριση στη θεραπεία επαγωγής. Το infliximab και το
adalimumab έχουν λάβει έγκριση για χρήση στα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του
Εντέρου (ΙΦΝΕ) σε πολλές χώρες, ενώ το certolizumab pegol δεν έχει εγκριθεί ακόμη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη
θεραπεία των ΙΦΝΕ έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα και προφίλ ασφαλείας, με
αποτέλεσμα η επιλογή ενός εξ αυτών να επαφίεται στη διαθεσιμότητα, την οδό
χορήγησης, την προτίμηση του ασθενούς, το κόστος και τις εθνικές κατευθυντήριες
οδηγίες. Η απώλεια της ανταπόκρισης στους βιολογικούς παράγοντες θα πρέπει να
οδηγεί στην επανεκτίμηση της βαρύτητας της νόσου, αποκλεισμό τυχόν επιπλοκών και
συζήτηση με τον ασθενή των χειρουργικών επιλογών. Στην περίπτωση ενεργού
νόσου, η μείωση των μεσοδιαστημάτων χορήγησης των δόσεων ή η αύξηση της
χορηγούμενης δόσης είναι η προτιμητέα τακτική πριν επιλεγεί ο επόμενος βιολογικός
παράγοντας. Η κατευθείαν επιλογή διαφορετικού βιολογικού παράγοντα δύναται να
είναι αποτελεσματική, όμως μειώνει τις θεραπευτικές επιλογές. Σε περίπτωση μη
ανοχής του βιολογικού παράγοντα, η επιλογή διαφορετικού βιολογικού παράγοντα
είναι ενδεδειγμένη. Η πρωτογενής απώλεια της ανταπόκρισης καθορίζεται εντός 12
εβδομάδων,

και

συνιστάται

η

δοκιμή

διαφορετικού

βιολογικού

παράγοντα.

Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 372-378, 2014.
Λέξεις κλειδιά: νόσος Crohn, Ελκώδης κολίτιδα, βιολογικοί παράγοντες.
ABSTRACT
ANASTASIOU J. Biological therapies for inflammatory bowel diseases. There is
evidence that infliximab, adalimumab, and certolizumab pegol are effective for
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maintenance of remission in patients with Crohn’s Disease who have a clinical
response to induction therapy. Infliximab and adalimumab are currently approved for
use in Inflammatory Bowel Disease in many countries, while certolizumab pegol is not
approved in the European Union. All currently available anti-TNF therapies aiming to
treat Inflammatory Bowel Disease appear to have similar efficacy and adverse-event
profiles, so the choice depends on availability, route of delivery, patient preference,
cost and national guidance. The loss of response to anti-TNF therapy should lead to
re-evaluation of disease activity, exclusion of complications and discussion of surgical
options with the patient. For active disease, reduction in interval between doses, or
dose escalation are appropriate strategies before switching to another agent.
Switching is an effective strategy, but reduces future therapeutic options. For
intolerance, especially if severe, switching to an alternative anti-TNF agent is
appropriate. Response to a third anti-TNF therapy occurs in some patients and may
be an appropriate option, although surgical options should also be considered and
discussed. Primary lack of response may be determined within 12 weeks and an
alternative anti-TNF agent tried for active disease. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 372-378, 2014.
Key words: Crohn’s disease, ulcerative colitis, biologic agents, biological therapies
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα είναι οι κυριότερες από τις ιδιοπαθείς
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΙΦΝΕ). Παρότι η νόσος Crohn μπορεί να
προσβάλλει οποιοδήποτε τμήμα του γαστρεντερικού συστήματος, είναι συνηθέστερη η
προσβολή του τελικού ειλεού και του παχέος εντέρου, ενώ η ελκώδης κολίτιδα εξ
ορισμού προσβάλλει μόνο το παχύ έντερο. Η αιτιολογία τους είναι πολυπαραγοντική:
μια υποκείμενη ανοσιακή δυσλειτουργία σε συνδυασμό με τη διαταραχή της
ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας θεωρείται θεμελιώδης στην παθογένεση των
νόσων αυτών, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις συσχετίζεται με γενετικές
μεταλλάξεις ή επάγεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η παρούσα ανασκόπηση
έχει ως στόχο την παρουσίαση των βιολογικών παραγόντων που διαθέτει η φαρέτρα
του σύγχρονου κλινικού ιατρού για την αντιμετώπιση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών
νοσημάτων του εντέρου.
INFLIXIMAB
Το Infliximab είναι ένα χιμαιρικό (75% προερχόμενο από επίμυες / 25%
ανθρώπινο) anti-TNFa μονοκλωνικό αντίσωμα. Ο TNFa συμμετέχει σε πολλαπλές
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φλεγμονώδεις διεργασίες που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παθογένεση των
ΙΦΝΕ. Η πρώτη μελέτη η οποία κατέδειξε την αποτελεσματικότητα του Infliximab σε
ασθενείς με ενεργό, μεσαίας – βαρείας νόσο Crohn ήταν μια τυχαιοποιημένη μελέτη,
κατά την οποία οι συμμετέχοντες ασθενείς έλαβαν εικονικό φάρμακο ή μια μόνο δόση
5,10 ή 20 mg/kg Infliximab. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ανταπόκρισης
στην θεραπεία και η επίτευξη ύφεσης της νόσου. Η ανταπόκριση θα πρέπει να
ορίζεται με έναν Crohn’s Disease Activity Index, [CDAI] ≥ -100 βαθμούς), αν και σε
ορισμένες μελέτες, χρησιμοποιήθηκε ένα κατώτερο τελικό σημείο της απόκρισης που
ήταν η μείωση του Crohn’s Disease Activity Index, [CDAI] ≥ 70 βαθμούς. Το κριτήριο
που χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των κλινικών μελετών όταν επιλέγονται
ασθενείς με νόσο Crohn σε κλινική ύφεση είναι Crohn’s Disease Activity Index, [CDAI]
<150 βαθμούς. ∆εκαεπτά τοις εκατό, 81%, 50% και 64% των ασθενών αντιστοίχως
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία (μείωση του Crohn’s Disease Activity Index, [CDAI] ≥
70 βαθμούς) κατά την εβδομάδα 4 (p<0.001 για το σύνολο των ασθενών που έλαβαν
Infliximab έναντι placebo). Συνολικά, ύφεση επετεύχθη στο 33% των ασθενών που
έλαβαν Infliximab έναντι 4% του placebo κατά την τέταρτη εβδομάδα (p=0.005).
Παρόλο που στατιστικά σημαντικά περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα του Infliximab
πέτυχαν διατήρηση της ανταπόκρισης, 37% υποτροπίασαν δεικνύοντας ότι μια μόνο
δόση ήταν ανεπαρκής1. Οι ασθενείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο Infliximab, κατόπιν
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 10 mg/kg ανά 8 εβδομάδες ή placebo. Μετά το πέρας 44
εβδομάδων, 53% των ασθενών που έλαβαν Infliximab έναντι 20% των ασθενών που
έλαβαν εικονικό φάρμακο ήταν σε ύφεση (p=0.013)2.
Η μελέτη ACCENT I3 κατέδειξε τη δυνατότητα διατήρησης της ύφεσης υπό
Infliximab μετά την επίτευξη αρχικής ανταπόκρισης. Στην αναφερόμενη μελέτη, 573
ασθενείς έλαβαν 5mg/kg Infliximab ενδοφλεβίως κατά την εβδομάδα 0, και κατόπιν
εκτιμήθηκε η κλινική ανταπόκρισή τους με το CDAI (μείωση του score ≥ 70 μονάδες
και 25% μείωση στο συνολικό score). Οι 335 ασθενείς (58%) που πληρούσαν το
προαναφερθέν κριτήριο τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις (3) ομάδες: α) εικονικό φάρμακο
στις εβδομάδες 2 και 6 και κατόπιν κάθε 8 εβδομάδες (ομάδα 1), β) Infliximab 5 mg/kg
στις εβδομάδες 2 και 6 και κατόπιν κάθε 8 εβδομάδες (ομάδα 2) και γ) 5 mg/kg τις
εβδομάδες 2 και 6 και ακολούθως 10 mg/kg ανά 8 εβδομάδες (ομάδα 3). Η θεραπεία
διήρκησε 46 εβδομάδες. Κατά την 14η εβδομάδα ή αργότερα, στους ασθενείς που
παρά

την

αρχική

ανταπόκριση

η

κλινική

κατάστασή

τους

επιδεινώθηκε,

επαναχορηγήθηκε Infliximab σε δόση 5,10 ή 15 mg/kg αντίστοιχα για τις ομάδες 1,2
και 3. Κατά την 30η εβδομάδα, 21% των ασθενών της ομάδας 1 , 39% της ομάδας 2
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(p=0.003), και 45% της ομάδας 3 (p=0.0002) αντιστοίχως βρίσκονταν σε ύφεση, ενώ η
διάμεση τιμή του χρονικού διαστήματος ως την απώλεια της ανταπόκρισης ήταν 19, 38
(p=0.002) και πλέον των 54 εβδομάδων (p=0.0002) αντιστοίχως. Παρατηρήθηκε
επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά στη διακοπή των στεροειδών κατά την
εβδομάδα 54 στη συνδυασμένη ομάδα ασθενών 2 και 3 (29%) έναντι της ομάδας 1
(9%). ∆εν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε καμία από τις ομάδες.
Σε πρόσφατα δημοσιευθείσα μελέτη, στην οποία αναλύθηκαν τα ευρήματα της
ενδοσκοπικής παρακολούθησης των ασθενών της μελέτης ACCENT I, διαπιστώθηκε
ότι τα υψηλότερα

ποσοστά

βλεννογονικής

επούλωσης

και

βελτίωσης

των

βλεννογονικών εξελκώσεων

παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή σχήματος

προγραμματισμένης θεραπείας

συντήρησης έναντι της διαλείπουσας (κατ’ επίκληση)

θεραπείας, μολονότι η συσχέτιση ανάμεσα

στην

κλινική

και

την

ενδοσκοπική

ανταπόκριση ήταν ασθενής4
Το Infliximab είναι αποτελεσματικό και στη θεραπεία της συριγγιοποιού νόσου
Crohn. Στη μελέτη ACCENT II, 306 ασθενείς με ένα ή περισσότερα εντερικά ή
περιπρωκτικά συρίγγια (με διάρκεια εμφάνισης άνω των 3 μηνών) έλαβαν θεραπεία
επαγωγής (induction therapy) με 3 εγχύσεις Infliximab (5mg/kg). Εκατόν ενενήντα
πέντε (195) ασθενείς με ανταπόκριση στις εβδομάδες 10 και 14 καθώς και 87 μη
ανταποκριθέντες ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε placebo είτε Infliximab
(5mg/kg) κάθε 8 εβδομάδες ως την εβδομάδα 54. Το χρονικό διάστημα ως την
απώλεια της ανταπόκρισης ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο για τους ασθενείς
που έλαβαν Infliximab έναντι του placebo (>40 vs 14 wk, p<0.001). Επιπροσθέτως,
κατά την εβδομάδα 54, 36% των ασθενών που έλαβαν Infliximab έναντι 19% των
ασθενών που έλαβαν placebo δεν εμφάνιζαν ενεργά συρίγγια (p=0.009)5. Υποτροπή
της περιπρωκτικής νόσου μετά τη διακοπή του Infliximab δύναται να παρατηρηθεί
συντομότερα από τους ασθενείς με ενδοαυλική νόσο6.
Τα αντισώματα έναντι του Infliximab (ΑΤΙ ή HACA, human anti-chimeric antibodies)
συσχετίζονται με την ανεύρεση χαμηλότερων επιπέδων του φαρμάκου στον ορό3,7, και
επιπροσθέτως με μειωμένη αποτελεσματικότητα κατά την θεραπεία για συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα7,8. Περίπου 30% των ασθενών δεν ανταποκρίνονται στο Infliximab
και εξ αυτών που ανταποκρίνονται, δεν εμφανίζουν όλοι πλήρη ανταπόκριση9. Επίσης
δεν έχει επιτευχθεί ομοφωνία για το αν η θεραπεία με Infliximab θα πρέπει να είναι
συνεχής ή μόνο κατά τις περιόδους έξαρσης της νόσου10. Η ασφάλεια κατά την
χορήγηση του Infliximab έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι στις ανεπιθύμητες δράσεις και τις
παρενέργειες του, περιλαμβάνονται αλλεργικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις κατά
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την έγχυση, καθώς και καθυστερημένη αντίδραση με αρθραλγίες, πυρετό και
κακουχία, ιδιαιτέρως αν έχει μεσολαβήσει πάνω από ένας χρόνος από την
προηγούμενη έγχυση, εκδήλωση ευκαιριακών λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένης της
φυματίωσης καθώς και ανάπτυξη non-Hodgkin λεμφώματος, που είναι δυνατόν να
αποδειχτούν απειλητικές για την ζωή11.
ADALIMUMAB
Το

Adalimumab

είναι

ένα

υποδορίως

χορηγούμενο

ανασυνδυασμένο

ανθρώπινο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο προσδένεται με μεγάλη ειδικότητα
στον ανθρώπινο TNFa. Αποτελείται από ανθρώπινης προέλευσης βαριές και ελαφρές
αλύσους με μεταβλητές περιοχές και ανθρώπινη IgG1 σταθερή περιοχή. Στη μελέτη
CLASSIC I, 299 ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn που δεν είχαν λάβει στο παρελθόν
Infliximab έλαβαν Adalimumab . Χορηγήθηκαν 160 mg ως πρώτη δόση και 80 mg σε 2
εβδομάδες ως δεύτερη δόση εφόδου, και επιτεύχθηκε ύφεση σε ποσοστό 36% στις 4
εβδομάδες, σε σύγκριση με το 12% αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p<0.05)12.
Στη μελέτη GAIN μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα του Adalimumab ως δεύτερης
γραμμής anti-TNF θεραπεία, σε ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn, που είχαν εμφανίσει
δυσανεξία ή είχαν απολέσει την ανταπόκριση στο Infliximab (δευτερογενής αποτυχία
στη θεραπεία με Infliximab). Οι ασθενείς (n=325) έλαβαν 160 mg και 80 mg
Adalimumab ή placebo σε μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων. Το 21% αυτών που έλαβαν
Adalimumab έναντι 7% αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, βρίσκονταν σε κλινική
ύφεση μετά πάροδο 4 εβδομάδων (p<0.001)13. Τα ποσοστά ύφεσης ήταν χαμηλότερα
σε σχέση με τα αντίστοιχα της μελέτης CLASSIC I, δεικνύοντας ότι ένα ποσοστό
ασθενών, που παρουσιάζει απώλεια της αποτελεσματικότητας σε έναν anti-TNF
παράγοντα, πιθανώς αναπτύσσει γνήσια αντοχή έναντι όλης της τάξης των
παραγόντων αυτών.
CERTOLIZUMAB PEGOL
Το Certolizumab pegol είναι ένα πεγκυλιωμένο anti-TNFa αντίσωμα, το οποίο
χορηγείται υποδορίως σε δόση 400 ή 200 mg. Η μελέτη WELCOME διερεύνησε την
αποτελεσματικότητα του Certolizumab pegol σε ασθενείς οι οποίοι εμφάνιζαν
δυσανεξία ή είχαν απωλέσει την αποτελεσματικότητα στο Infliximab (δευτερογενής
αποτυχία)14. Πεντακόσιοι τριάντα εννέα ασθενείς έλαβαν σε ανοικτό πρόγραμμα
Certolizumab pegol, στις εβδομάδες 0,2 και 4 και 329 τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 400
mg κάθε 2 ή κάθε 4 εβδομάδες ως την 24η εβδομάδα από την έναρξη της μελέτης.
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Μετά τη χορήγηση της δόσης επαγωγής το 39.2% των ασθενών παρουσίασαν κλινική
ύφεση. Το ποσοστό ύφεσης με τη θεραπεία συντήρησης ήταν 29.2% (Certolizumab
pegol κάθε 4 εβδομάδες) και 30.4% (Certolizumab pegol κάθε 2 εβδομάδες)
αντίστοιχα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και όλοι οι συμμετέχοντες ασθενείς
ελάμβαναν ενεργό φάρμακο, τόσο για την επαγωγή όσο και για τη διατήρηση της
ύφεσης, προκύπτει συμπερασματικά ότι το Certolizumab pegol είναι αποτελεσματικό
σε ένα ποσοστό μόνο εκ των ασθενών, που χαρακτηρίστηκαν ως δευτερογενώς
αποτυχόντες στο Infliximab.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται βιολογικά φάρμακα, που στοχεύουν στην
εξουδετέρωση συγκεκριμένων φλεγμονωδών μορίων, τα οποία παίζουν σημαντικό
ρόλο στην παθογένεια πολλών δερματικών νοσημάτων. Στην αρχή παρουσιάζονται τα
φάρμακα και τα χαρακτηριστικά τους, η εγκεκριμένη ένδειξή τους, που είναι η μέτρια
προς σοβαρή σε πλάκες ψωρίαση και τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν γίνει
στην θεραπεία αυτή. ∆ίνονται οδηγίες για την χρήση και την παρακολούθηση των
παρενεργειών, σύμφωνα με τις οδηγίες των πρωτοπόρων στην χρήση αυτών των
νέων φαρμάκων. Τελευταία αναφέρονται ορισμένες εφαρμογές των βιολογικών
φαρμάκων σε δερματικά νοσήματα πλην ψωρίασης, που είναι πειραματικές και τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές τις χρήσεις. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 379-392, 2014.
Λέξεις κλειδιά: βιολογικά φάρμακα, αντι-TNF-α, IL-12, IL23, ψωρίαση

SUMMARY
ANASTASIADIS GH. Biological therapies in dermatology. This review summarizes
the use of biologic drugs in dermatology. The main indication for the biological
therapies is moderate to severe psoriasis vulgaris. In the pathogenesis of this disease
there is convincing evidence for the role of T cells and inflammatory molecules like
TNF-a and IL-12, IL-23 etc. So we describe the indications, contraindications and side
effects of these drugs. Current guidelines recommendations are written in this review
and we describe also the off-label use of biological drugs in other except psoriasis
dermatological diseases. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 379-392,
2014.
Key words: biologic drugs, anti-TNF-a, IL-12, IL-23, psoriasis
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βιολογικά φάρμακα ορίζονται εκείνα που παράγονται σε ζώντες οργανισμούς
και αναστέλλουν ή μιμούνται την λειτουργία υπαρχόντων πρωτεϊνών στο σώμα.
Τέτοια φάρμακα είναι ανασυνδυασμένες κυτοκίνες, αυξητικοί παράγοντες, μόρια
βασιζόμενα σε αντισώματα και πρωτεΐνες σύντηξης, που στοχεύουν σε ειδικούς
υποδοχείς στην επιφάνεια των διαφόρων κυττάρων, που εμπλέκονται στην
παθογένεια πολλών νοσημάτων.
Παραδείγματα βιολογικών θεραπειών αποτελούν


η ινσουλίνη για τον διαβήτη (παρήχθη το 1922)



οι ανοσοσφαιρίνες (1980) που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ΤΕΝ (Toxic
Epidermal Nekrolysis) που δρουν αναστέλλοντας την σύνδεση του υποδοχέα
απόπτωσης των κερατινοκυττάρων (Fas) με τον σύνδεσμό του (FasL) και



τα τελευταία χρόνια τα μονοκλωνικά αντισώματα με κύρια ένδειξη στη
∆ερματολογία την ψωρίαση.
Με την έλευση της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA που επιτρέπει την

παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα πρωτεϊνών με ειδική δομή και αυξημένη εξειδίκευση,
μαζί με την όλο και καλύτερη κατανόηση του πολύπλοκου ρόλου των ενδογενών
πρωτεϊνών στους υγιείς, αλλά και στα διάφορα νοσήματα (πχ ένζυμα, υποδοχείς,
κανάλια μεμβρανών, μεταφορείς μορίων), οδήγησαν στην μεγάλη αύξηση της
παραγωγής βιολογικών θεραπειών
Α∆ΡΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τα βιολογικά φάρμακα διαχωρίζονται αδρά σε αυτά που είναι ταυτόσημα με
ενδογενείς πρωτεΐνες, δρουν επιτείνοντας την λειτουργία τους, είτε ενισχύοντας τον
ενδογενή εφοδιασμό τους (πχ ιντερφερόνες και ανοσοσφαιρίνες) και σ’ αυτά που
έχουν στόχο τις θέσεις αναγνώρισης των αντιγόνων από τις ανοσοσφαιρίνες
(μονοκλωνικά αντισώματα) ή τις περιοχές σύνδεσης των υποδοχέων των πρωτεϊνώνσυνδέσμων (ανοσο-συγκολλητίνες) που οδηγούν το ανοσολογικό σύστημα στην
καταστροφή ή την αναστολή λειτουργίας μορίων ή κυττάρων.
Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η ονοματολογία των βιολογικών φαρμάκων είναι συνάρτηση της δομής τους,
έτσι η κατάληξη –ximab δηλώνει χιμαιρικό αντίσωμα με ένα τμήμα του να είναι από
επίμυ πχ infliximab - Rituximab , η κατάληξη –zumab δηλώνει εξανθρωποποιημένο
μονοκλωνικό αντίσωμα με ένα τμήμα από επίμυ πχ Omalizumab, η κατάληξη –umab
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δηλώνει πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα πχ adalimumab, ustekinumab και
τέλος η κατάληξη –cept

δηλώνει πρωτεΐνη σύντηξης που μπλοκάρει πρωτεϊνικό

υποδοχέα πχ etanercept, Rilonacept
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τα πλεονεκτήματα των βιολογικών φαρμάκων είναι:

η αυξημένου βαθμού

λειτουργική ειδικότητα και επομένως η έλλειψη οργανοτοξικότητας (ηπατοτοξικότητα ή
νεφροτοξικότητα) που είναι αποτέλεσμα της εξωκυττάριας δράσης τους, σε αντίθεση
με την ενδοκυττάρια που έχουν τα μικρά μόρια της κλασσικής φαρμακολογίας.
Στα μειονεκτήματά τους περιλαμβάνονται οι ανεπιθύμητες φαρμακοδυναμικές
δράσεις που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα του αποκλεισμού μιας βιολογικής οδού.
Παράδειγμα τέτοιας δράσης είναι η καταστροφική δοκιμή φάσης Ι ενός αγωνιστή των
CD28

λεμφοκυττάρων,

κυτταροκινών»

που

προκάλεσε

σε

6

εθελοντές

«την

θύελλα

των

και επίσης η ενεργοποίηση της φυματίωσης πχ από αντι-TNF

παράγοντες, κυρίως την infliximab . Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι η παρεντερική
χορήγησή τους, αφού είναι πρωτεϊνικά μόρια και τέλος λόγω ακριβώς της πρωτεϊνικής
τους

σύνθεσης

έχουν

την

δυνατότητα

να

προκαλέσουν

την

παραγωγή

εξουδετερωτικών αντισωμάτων.
ΙΝΕΡΦΕΡΟΝΗ-α
Είναι μία τύπου Ι ιντερφερόνη που παράγεται από τα πλασματοκυτταρικά
δενδριτικά κύτταρα και επιτείνει την κυτταρικά μεσολαβούμενη τοξικότητα έναντι ιών
και κακοηθειών με την:


αύξηση της έκφρασης του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας Ι (MHC I)
από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα,



καταστολή της παραγωγής Τh2 κυτοκινών (IL-4,5,6,9,10,13),



αύξηση του πολλαπλασιασμού των Τh1 κυττάρων και



αύξηση της δραστηριότητας των ΝΚ cells.

ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ-α: ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη-α χορηγείται Υ/∆ ή Ε/Μ (3 φορές ή η
πεγκυλιωμένη 1 φορά την εβδομάδα) σε διάφορα δερματολογικά νοσήματα που
περιλαμβάνουν:


τα δερματικά Τ-λεμφώματα (CTCL) απαντούν στο 50-75% των ασθενών
(σταδίου Ιa-IVa)
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το σάρκωμα Kaposi - το κλασσικό απαντά στο 70-100%



το σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet



το μελάνωμα και τα μη μελανοκυτταρικά καρκινώματα ενώ έχει χρησιμοποιηθεί
και



στα αιμαγγειώματα, τα κονδυλώματα, τις κοινές μυρμηκιές και τα χηλοειδή

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Στην δερματολογία κύρια ένδειξη των μονοκλωνικών αντισωμάτων και των
πρωτεϊνών σύντηξης αποτελεί η ψωρίαση. ∆ύο εξελίξεις κέντρισαν το ενδιαφέρον
όσον αφορά τις βιολογικές θεραπείες στην ψωρίαση:


Πρώτον η ψωρίαση αναγνωρίστηκε σαν ένα ανοσολογικό νόσημα τα τελευταία
χρόνια λόγω της παρουσίας αυξημένου αριθμού ενεργοποιημένων Τλεμφοκυττάρων στις βλάβες και στην κυκλοφορία των ψωριασικών ασθενών,
καθώς και της κλινικής απάντησης σε φάρμακα, που καταστέλλουν την
ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων πχ στην κυκλοσπορίνη και



∆εύτερον υπήρξε γρήγορη εξέλιξη στην κατανόηση της λειτουργίας των Τκυττάρων σε φυσιολογικά και σε πάσχοντα άτομα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
Ο ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων στην ψωρίαση είναι πολύπλοκος και όχι
πλήρως γνωστός. Τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (ΑΠΚ) έρχονται σε επαφή και
ενσωματώνουν κάποιο ή κάποια άγνωστα προς το παρόν αντιγόνα στην περιοχή της
επιδερμίδας και ενεργοποιούνται εκφράζοντας διάφορες κυτοκίνες. Ακολουθεί η
μετανάστευση των ΑΠΚ στους επιχώριους λεμφαδένες που έρχονται σε επαφή με τα
Τ-λεμφοκύτταρα, και γίνεται η ενεργοποίηση, διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμός
αυτών των κυττάρων.
Τα

ενεργοποιημένα

Τ-λεμφοκύτταρα

μεταναστεύουν

στο

δέρμα

όπου

επικρατούν τα τύπου Τh1 κύτταρα και παράγουν κυτοκίνες (IFN-γ, TNF-α, και IL-2)
Για την μετανάστευση των Τ-κυττάρων απαιτείται η αλληλεπίδραση μορίων
προσκόλλησης του ενδοθηλίου των αγγείων και υποδοχέων των Τ-κυττάρων. Τα
ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα διεγείρουν τα κερατινοκύτταρα και άλλα Τ-κύτταρα
τα οποία στρατολογούνται στην παθολογική διεργασία.
Κάθε βήμα στην ενεργοποίηση και δράση των Τ-κυττάρων στην ψωρίαση,
αποτελεί και ένα πιθανό στόχο για τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην
θεραπευτική της.
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
1. ΨΩΡΙΑΣΗ (επίπεδο τεκμηρίωσης Α)


Μέτρια προς σοβαρή ψωρίαση επί τουλάχιστον 6 μήνες και αυτό εκτιμάται όταν
η έκταση που καταλαμβάνουν οι βλάβες της ψωρίασης είναι πάνω από το 10%
της επιφάνειας σώματος του ασθενούς ή η βαθμολόγηση για την ποιότητα ζωής
του ασθενούς ή ενός δείκτη βαρύτητας της νόσου, του PASI είναι άνω του 10 .
- BSA (Body Surface Area) >10%
- PASI (Psoriasis Area Severity Index) >10 ή για το infliximab (Remicade) >20
- DLQI (Dermatological Life Quality Index) >10 ή για το infliximab (Remicade)
>20



Ασταθής ή επικίνδυνη ψωρίαση



Ψωριασική αρθρίτιδα (πλην του alefacept)



Αντένδειξη, αντοχή, αποτυχία ή τοξικότητα των κλασσικών θεραπειών

2. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ


Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση (επίπεδο τεκμηρίωσης D)



Γαγγραινώδες πυόδερμα (επίπεδο τεκμηρίωσης Β)



∆ιαπυητική ιδρωταδενίτιδα (επίπεδο τεκμηρίωσης C )



Σαρκοείδωση (πιτυρίαση επίπεδο τεκμηρίωσης B)



Σύνδρομο Αδαμαντιάδη – Behcet (πιτυρίαση επίπεδο τεκμηρίωσης C)



ANCA θετικές αγγειίτιδες (επίπεδο τεκμηρίωσης C)

PASI score
Psoriasis Area Severity Index (PASI) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται
κυρίως στις κλινικές έρευνες και μετρά την σοβαρότητα της ψωρίασης σε ένα ασθενή.
Το PASI score συνδυάζει την σοβαρότητα των ψωριασικών βλαβών και την
έκταση που αυτές καταλαμβάνουν, σε ένα δείκτη που κυμαίνεται από 0 όπου δεν
υπάρχουν καθόλου βλάβες της νόσου έως 72 όπου οι βλάβες είναι γενικευμένες.
PASI SCORE- Υπολογισμός
PASI SCORE=0,1AH (E+I+D) +0,2AU (E+I+D)+0,3AT(E+I+D)+0,4AL(E+I+D)
Όπου A=area, H=head, U=upper extremities, T=trunk, L=lower extremities.
Για κάθε μία από αυτές τις περιοχές υπολογίζεται ξεχωριστά το ποσοστό που είναι
προσβεβλημένο και βαθμολογείται από 0 έως 6, όπως φαίνεται πιο κάτω.
0% προσβεβλημένη περιοχή βαθμός:

0

< 10% προσβεβλημένη περιοχή βαθμός:

1
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10-29% προσβεβλημένη περιοχή βαθμός:

2

30-49% προσβεβλημένη περιοχή βαθμός:

3

50-69% προσβεβλημένη περιοχή βαθμός:

4

70-89% προσβεβλημένη περιοχή βαθμός:

5

90-100% προσβεβλημένη περιοχή βαθμός:

6

Επίσης εκτιμώνται τρεις παράμετροι:
E=erythema, I=infiltration, D=desquamation που έκαστο βαθμολογείται από 0
έως 4 ανάλογα με τον βαθμό παρουσίας του (ανύπαρκτο=0, ήπιο=1, μέτριο=2,
έντονο=3, πολύ έντονο=4)
Το PASI SCORE κυμαίνεται από 0-72
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
INFIXIMAB
Είναι ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 κατά του TNF-α, που

τον

δεσμεύει και τον αδρανοποιεί είτε είναι ελεύθερος είτε δεσμευμένος στις μεμβράνες
των κυττάρων.
Ένδειξη: ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα (εγκρίθηκε το 1998).
∆οσολογία: Στην ψωρίαση η δόση του INFLIXIMAB είναι 5mgr/Kg βάρους
σώματος σε αργή – τουλάχιστον 2 ώρες – ενδοφλέβια

έγχυση, η οποία

επαναλαμβάνεται τη 2η, 6η εβδομάδα και στην συνέχεια ανά 8 εβδομάδες.
PASI-75 -δηλαδή ποσοστό ασθενών στους οποίους επιτυγχάνεται βελτίωση του
PASI SCORE κατά 75% - στην μεν 10η εβδομάδα είναι 80% , την 24η είναι 82%, ενώ
την 50η εβδομάδα το ποσοστό μειώνεται στο 60%
Τα μονοκλωνικά αντισώματα (INFLIXIMAB και adalimumab) παρουσιάζουν
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αρχή της θεραπείας σε σχέση με το
ETANERCEPT, αλλά με την συνέχιση της αγωγής τα αποτελέσματα συγκλίνουν.
ETANERCEPΤ
Είναι μία πρωτεΐνη σύντηξης που αποτελείται από το Fc τμήμα της IgG1
ανοσοσφαιρίνης και το εξωκυττάριο τμήμα p75 του υποδοχέα του TNF-α.
Συνδέεται με το ελεύθερο TNF-α και τον καθιστά βιολογικά ανενεργό.
Ενδείξεις: η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα (εγκρίθηκε το 1998).
∆οσολογία: 50mgr δύο φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες και στην
συνέχεια συντήρηση με 50mgr μία φορά ή 25mgr δύο φορές την εβδομάδα σε
υποδόρια χορήγηση.
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PASI-75 επιτυγχάνεται το 49% των ασθενών την 12η εβδομάδα και το 45-54%
την 24η εβδομάδα. ∆ιακοπή και επαναχορήγηση δεν μειώνει την αποτελεσματικότητα
του φαρμάκου
ADALIMUMAB (HUMIRA)
Το adalimumab είναι το νεώτερο από τα βιολογικά anti- TNF-α φάρμακα που
εγκρίθηκε για την θεραπεία της ψωρίασης (εγκρίθηκε το 2002). Είναι πλήρως
ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1, ειδικό για τον TNF-α παράγοντα, με τον
οποίο, είτε είναι συνδεδεμένος στις μεμβράνες των κυττάρων είτε είναι ελεύθερος,
συνδέεται μαζί του και τον αδρανοποιεί.
Ενδείξεις: Κύρια ένδειξη για την χορήγησή της αποτελεί η ψωρίαση και η
ψωριασική αρθρίτιδα.
∆οσολογία: Έναρξη θεραπείας με 80mgr υποδόρια, μετά 1 εβδομάδα 40mgr
και στην συνέχεια 40mgr ανά 2 εβδομάδες.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα επιτυγχάνει PASI-75: στο 80% των
ασθενών την 12η εβδομάδα και 64% την 60η εβδομάδα.
Χαρακτηριστικά της είναι η ταχεία έναρξη δράσης και η συνεχής χορήγηση.
USTEKINUMAB
Είναι ένα νέο πλήρως ανθρώπινο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει
στην αναστολή δύο φλεγμονωδών μεσολαβητών της interleukin 12 και 23, που
εκκρίνονται από τα ενεργοποιημένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.
Η IL-12 ενεργοποιεί τα CD4 και NK λεμφοκύτταρα, που εκκρίνουν τύπου 1
κυτοκίνες (TNF-α και interferon-γ),

ενώ η IL-23 διεγείρει την επιβίωση και τον

πολλαπλασιασμό ενός υποπληθυσμού λεμφοκυττάρων που παράγουν IL-17 (Th17cells) και φαίνεται ότι η IL-23 παίζει ένα κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της ψωρίασης.
Η ustekinumab συνδέεται με την p40 υπομονάδα που είναι κοινή μεταξύ των
δύο αυτών ιντερλευκινών, εμποδίζοντας την σύνδεση με τους υποδοχείς τους, στην
επιφάνεια των Τ-λεμφοκυττάρων, των ΝΚ και των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων.
Ενδείξεις: ψωρίαση μέτρια προς σοβαρή κατά πλάκας ενώ τελευταία δόθηκε
έγκριση και για χορήγηση στην ψωριασική αρθρίτιδα (εγκρίθηκε το 1998).
∆οσολογία: Χορηγείται σε δόση 45 mgr ή (90 mgr σε ασθενείς πάνω από
100Kg) στις εβδομάδες 0, 4, 12 και μετά ανά τρίμηνο σε υποδόρια χορήγηση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 385

PASI-75 επιτυγχάνεται την 12η εβδομάδα θεραπείας στο 67% των ασθενών (ή
στο 72% αν χορηγηθεί διπλάσια δόση), ενώ η μέγιστη αποτελεσματικότητα
παρατηρείται την 20η–24η εβδομάδα.
Η διακοπή του φαρμάκου συνεπάγεται υποτροπή σε 15 εβδομάδες (απώλεια
του PASI 50) χωρίς όμως rebound φαινόμενο, ενώ η επαναχορήγηση έχει παρόμοια
με την αρχική χορήγηση αποτελέσματα.
Παράγοντες

που

μπορεί

να

προμηνύουν

ελαττωμένη

απάντηση

στο

ustekinumab είναι:


το αυξημένο σωματικό βάρος,



η πτωχή αποτελεσματικότητα άλλου βιολογικού φαρμάκου



το μακρύ ιστορικό της νόσου και



η παρουσία αρθρίτιδας.
∆οκιμάστηκε σε σύγκριση με το etanercept και βρέθηκε δραστικότερο στην

θεραπεία της ψωρίασης σε μία μελέτη που διήρκησε 12 εβδομάδες.
Χρόνοι ημίσειας ζωής για τους βιολογικούς παράγοντες
ETANERCEPT

: 3 ημέρες

INFLIXIMAB

: 8-9,5 ημέρες

ADALIMUMAB

: 14 ημέρες

USTEKINUMAB

: 3 εβδομάδες

OMALIZUMAB

: 26 μέρες

Για την πλήρη εξάλειψη ενός βιολογικού παράγοντα από το πλάσμα
απαιτούνται 5 χρόνοι ημίσειας ζωής
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ANTI-TNF-α ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Οι συχνότερες παρενέργειες των anti-TNF-α (etanercept και adalimumab)
φαρμάκων είναι οι τοπικές εκδηλώσεις – ερύθημα, κνησμός, εκχύμωση – στα σημεία
των ενέσεων οι οποίες είναι ήπιες και παροδικές.
Με το infliximab αντιδράσεις στην διάρκεια της ενδοφλέβιας έγχυσης και μέχρι 2
ώρες μετά, εμφάνισαν το 20% των ασθενών που θεραπεύτηκαν στις κλινικές μελέτες
και περίπου το 3% από αυτούς διέκοψαν την έγχυση εξ αιτίας των αντιδράσεων. Οι
ήπιες αντιδράσεις κατά την έγχυση του φαρμάκου είναι ρίγη, ερύθημα, κνίδωση κλπ
ενώ στις πιο βαριές περιλαμβάνονται αναφυλακτοειδείς ή και αναφυλακτικές
αντιδράσεις.
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Αντισώματα έναντι του infliximab έχει αναφερθεί ότι αναπτύσσονται στους
ασθενείς που παίρνουν το φάρμακο και μπορεί στην επαναχορήγηση του να
αναπτύξουν σύνδρομο ορονοσίας.
Μπορεί οι ασθενείς που παίρνουν infliximab ή etanercept να αναπτύξουν
αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) ή συμπτώματα φαρμακευτικού λύκου στην διάρκεια
της θεραπείας.
Φαίνεται ότι οι ασθενείς που είναι σε θεραπεία με αντι-TNF-α παράγοντες έχουν
ελαφρά αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν.
 Κακοήθειες – ειδικά λεμφώματα – τα οποία έχουν αναφερθεί και σε παιδιά και
εφήβους,

επίσης μελανώματα και μη μελανοκυτταρικά καρκινώματα

του

δέρματος, έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που
έπαιρναν αυτά τα φάρμακα.
 Σοβαρές λοιμώξεις

(συχνά κοκκιωματώδεις, συστηματικές μυκητιάσεις πχ

ιστοπλάσμωση, λοιμώξεις από ευκαιριακά παθογόνα όπως Pnuemocystis
carinii, σηψαιμία κλπ). Τα στοιχεία για αυτές τις παρενέργειες προέρχονται
κυρίως από ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που λάμβαναν infliximab ή
adalimumab για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε μια μεταανάλυση 20 μελετών
που περιλάμβαναν 6810 ασθενείς που πήραν anti-TNF-α παράγοντα για 12–
30 εβδομάδες για ψωρίαση ή ψωριασική αρθρίτιδα δεν διαπιστώθηκε
αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΙΝ

ΤΗΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Για την χορήγηση των βιολογικών φαρμάκων συνιστάται καλός κλινικός και
εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει:
 Αιματολογικό και γενικό βιοχημικό έλεγχο
 Γενική ούρων
 Έλεγχο για ΑΝΑ
 Έλεγχο για λοιμώξεις ηπατίτιδα Β και C, HIV σε άτομα με υψηλό κίνδυνο,
 Ακτινογραφία θώρακος
 Έλεγχος δερμοαντίδρασης mantoux ι
 Καρδιολογικός έλεγχος
Στην διάρκεια της θεραπείας, ανά 3 με 6 μήνες, γίνεται επανάληψη της γενικής
αίματος, ούρων, του βιοχημικού και ηπατικού ελέγχου και επαναλαμβάνεται η mantoux
ανά έτος, αν αρχικά είναι αρνητική.
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ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση (επίπεδο τεκμηρίωσης D) τουλάχιστον 10
ανακοινώσεις περιστατικών έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα των αντιTNF-α παραγόντων (η πλειοψηφία με infliximab) στην θεραπεία αυτού του νοσήματος
κυρίως του τύπου που έχει όψιμη έναρξη στην ενήλικη ζωή
Ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες κυρίως το γαγγραινώδες πυόδερμα
(επίπεδο τεκμηρίωσης Β) σε μία κλινική μελέτη που περιέλαβε 30 ασθενείς φάνηκε η
αποτελεσματικότητα της infliximab με το 69% των ασθενών να έχει κάποια ευεργετική
δράση, με πλήρη ύφεση την 6η εβδομάδα αγωγής στο 21% και καμία απάντηση στο
31% των ασθενών. Μεμονωμένα περιστατικά έχουν αναφερθεί με ευνοϊκή απάντηση
σε αγωγή με adalimumab και etanercept.
Άλλες ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες που αναφέρθηκε ότι απάντησαν καλά
στους αντι-TNF-α παράγοντες περιλαμβάνουν την υποκεράτια αμικροβιακή
φλυκταίνωση (Sneddon-Wilkinson syndrome) και το σύνδρομο Sweet.
∆ιαπυητική ιδρωταδενίτιδα (επίπεδο τεκμηρίωσης C ) H ευεργετική δράση
της infliximab στην διαπυητική ιδρωταδενίτιδα παρατηρήθηκε πρώτα σε ασθενείς με
νόσο Crohn που είχαν επίσης αυτό το νόσημα. Από τότε πάνω από 70 ανακοινώσεις
περιστατικών

και

μικρές

σειρές

ασθενών

δημοσιεύτηκαν

με

ποικίλα

όμως

αποτελέσματα στην θεραπεία με αντι-TNF φάρμακα. Φαίνεται ότι κλινική βελτίωση
πάνω από 50% συμβαίνει σε μια μικρή μειοψηφία των ασθενών που πήραν αυτά τα
φάρμακα και επίσης μερικοί πέτυχαν και μεγάλης διάρκειας ύφεση της νόσου τους. Η
πλειοψηφία των ασθενών, το όποιο όφελος είχαν από την θεραπεία μειωνόταν με την
συνέχιση της αγωγής πέραν του έτους, παρά την προσθήκη μικρής δόσης
μεθοτρεξάτης για τα εξουδετερωτικά αντισώματα. Τέλος συμπεραίνεται ότι απαντούν
καλύτερα οι ασθενείς που έχουν μόνο φλεγμονώδεις βλάβες και όχι εγκατεστημένα
συρίγγια και ουλές.
Ο φόβος της διασποράς της λοίμωξης των μαλακών μορίων με τα αντι-TNF
φάρμακα είναι ένας θεωρητικός κίνδυνος, που όμως δεν επιβεβαιώθηκε με τις μέχρι
τώρα δημοσιεύσεις.
Σαρκοείδωση (επίπεδο τεκμηρίωσης B) Ενώ ο TNF παράγων φαίνεται ότι
παίζει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό κοκκιωμάτων στην σαρκοείδωση, τα αντιTNF φάρμακα δεν έδειξαν σαφή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπισή της. Σε μία
φάσης ΙΙ κλινική μελέτη με infliximab φάνηκε να ανταποκρίνονται καλά ασθενείς που
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είχαν εξωπνευμονική προσβολή που περιελάμβανε και το δέρμα ή αυτοί που είχαν
σοβαρή νόσο. Η etanercept σε μία κλινική μελέτη δεν φάνηκε αποτελεσματική στην
σαρκοείδωση.
Παραδόξως κοκκιωματώδεις αντιδράσεις όμοιες με σαρκοειδή ακόμα και στους
πνεύμονες, έχουν περιγραφεί σαν παρενέργεια σε ασθενείς υπό αντι-TNF παράγοντες
για ρευματολογικό νόσημα. Η παρενέργεια αυτή υποχώρησε όταν διεκόπη το
φάρμακο.
Σύνδρομο Αδαμαντιάδη – Behçet (επίπεδο τεκμηρίωσης C) φαίνεται ότι η
etanercept και η infliximab επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση σε ένα μήνα στο 45% των
ασθενών με Σ. Αδαμαντιάδη – Behçet, αλλά χωρίς επίδραση στα έλκη των γεννητικών
οργάνων και γρήγορη υποτροπή με την διακοπή της θεραπείας.
ANCA θετικές αγγειίτιδες (επίπεδο τεκμηρίωσης C). Ο TNF παράγων φαίνεται
ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια των ANCA θετικών αγγειιτίδων και ειδικά
στον σχηματισμό κοκκιωμάτων στην νόσο Wegener. Η θέση όμως των αντι-TNF
φαρμάκων στην θεραπεία αυτών των νοσημάτων, είναι αμφιλεγόμενη και ίσως να
έχουν κάποια σημασία στην μείωση των δόσεων, των κλασσικά χορηγούμενων
φαρμάκων κυρίως των κορτικοστεροειδών.
Σε ένα αριθμό μη καλά ελεγχόμενων κλινικών μελετών και αρκετών
ανακοινώσεων περιστατικών (case reports) η αντι-TNF θεραπεία ήταν αποτελεσματική
στην πλειονότητα των ασθενών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία μελέτη με etanercept , στην θεραπεία ασθενών με
νόσο Wegener, 6 ασθενείς ανέπτυξαν καρκίνο συμπαγών οργάνων στην ομάδα που
έπαιρνε etanercept. Αυτό αποδόθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί λάμβαναν μαζί
κυκλοφωσφαμίδη και κορτικοειδή.
Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι αντι-TNF παράγοντες έχουν
συσχετισθεί με αγγειίτιδα

των μικρών αγγείων, που στο 75% των περιπτώσεων

περιορίζεται στο δέρμα. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι αυτοί οι ασθενείς θεραπεύονταν
για ρευματοειδή αρθρίτιδα, που αιτιολογικά συσχετίζεται με αγγειίτιδα και έτσι είναι
δύσκολο να αποδοθεί αποκλειστικά στο φάρμακο.
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) (επίπεδο τεκμηρίωσης C) Ο
ρόλος των αντι-TNF φαρμάκων στην θεραπεία του ΣΕΛ είναι αμφιλεγόμενος. Είναι
γνωστό ότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να θετικοποιήσουν τα ΑΝΑ και να κάνουν
σύνδρομο λύκου. Όμως σε μία μικρή σειρά 6 ασθενών με ανθεκτικό στην κλασσική
θεραπεία ΣΕΛ χορηγήθηκε αντι-TNF θεραπεία με βελτίωση ή και πλήρη ύφεση των
συμπτωμάτων.
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Για την θεραπεία του σκληροδέρματος, του δακτυλιοειδούς κοκκιώματος
και της λιποειδικής νεκροβίωσης (επίπεδο τεκμηρίωσης Ε) αναφέρονται καλά
αποτελέσματα με το infliximab και το etanercept .
Αυτά τα φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί και για την αντίδραση μοσχεύματος
έναντι ξενιστή με σχετικά καλά αποτελέσματα (επίπεδο τεκμηρίωσης Ε).
Έχει αναφερθεί σε 3 περιστατικά τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης (ΤΕΝ),
γρήγορη βελτίωση με μόλις μία έγχυση infliximab (στο ένα 3 και στα άλλα δύο 5
mgr/Kg βάρους σώματος) (επίπεδο τεκμηρίωσης Ε).
ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – OMALIZUMAB (XOLAIR)
Είναι ένα ανθρώπινο ανασυνδυασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο
εκλεκτικά συνδέεται και ελαττώνει τα επίπεδα της IgE στον ορό, επίσης ελαττώνει και
τον αριθμό των υψηλής συγγένειας Fc-υποδοχέων της ανοσοσφαιρίνης IgE (FCεRI),
που βρίσκονται στα μαστοκύτταρα, τα βασεόφιλα και τα δενδριτικά κύτταρα. Με αυτόν
τον τρόπο ελαττώνεται η φλεγμονώδης αντίδραση που εξαρτάται από την
ανοσοσφαιρίνη IgE.
Το Omalizumab έχει εγκριθεί για τη θεραπεία:


σοβαρού άσθματος σε άτομα πάνω από 12 ετών.



αλλεργικής ρινίτιδας



επαγγελματικής αλλεργίας στο Latex ενώ



πρόσφατα εγκρίθηκε στην χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση σε δόση 150–300mg ανά 4
εβδομάδες
Σε μια διπλή τυφλή μελέτη 323 ασθενών με μέτρια προς σοβαρή χρόνια

κνίδωση, μη ανταποκρινόμενη στα H1-αντιϊσταμινικά, την 12η εβδομάδα είχαν
στατιστικά σημαντική ελάττωση του ISS (itch severity score) σε σύγκριση με placebo.
Χορηγείται σε υποδόρια ένεση ανά 2–4 εβδομάδες με καλά χαρακτηριστικά
ασφάλειας, πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι ο ερεθισμός στα σημεία των
ενέσεων και στο 0,1% των ασθενών μπορεί να παρουσιαστεί αναφυλακτική
αντίδραση, ενώ δεν φαίνεται να αυξάνει την επίπτωση των κακοηθειών στους ασθενείς
που χορηγήθηκε το φάρμακο
ΆΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ- RITUXIMAB
Το RITUXIMAB είναι ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό IgG1 αντίσωμα έναντι του
αντιγόνου CD20, που βρίσκεται στην επιφάνεια των ώριμων Β κυττάρων και επάγει
την απόπτωσή τους είτε είναι φυσιολογικά είτε παθολογικά κακοήθη Β λεμφοκύτταρα.
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Στην θεραπευτική της πέμφιγας δρα μέσω ελάττωσης των επιπέδων των
αντισωμάτων έναντι της δεσμογλεϊνης 3, σαν αποτέλεσμα της μείωσης των Βκυττάρων και της ελαττωμένης λειτουργικότητας των ειδικών CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων.
Χρησιμοποιείται:


Στην θεραπεία του πρωτοπαθούς δερματικού Β λεμφώματος χορηγήθηκε το
rituximab σε δόση 375mgr/m2 σε ενδοφλέβια έγχυση ανά εβδομάδα για 8
εβδομάδες. Τα αποτελέσματα δείχνουν 70% πλήρη ανταπόκριση και μερική
απάντηση 20%.



Στην πέμφιγα και στην παρανεοπλασματική πέμφιγα, όλα τα περιστατικά
που αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφία είχαν βελτίωση έως και πλήρη ύφεση της
νόσου. (Επίπεδο τεκμηρίωσης B)



Στην αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστή χρησιμοποιήθηκε το rituximab
με συνολική απάντηση 70% στις σκληροδερμικές και λειχηνοειδείς αντιδράσεις
της νόσου ενώ
Περιορισμένη χρήση έχει αναφερθεί:



Στην επίκτητη πομφολυγώδη επιδερμόλυση σαν επιπρόσθετη αγωγή στην
κλασσική θεραπεία-αζαθειοπρίνη, πρεδνιζολόνη, κολχικίνη (με δοσολογικό
σχήμα rituximab 375mgr/m2 σε IV έγχυση ανά εβδομάδα)



Στην δερματομυοσίτιδα με παρόμοια δόση και σημαντική βελτίωση όσον
αφορά την δερματική και μυική προσβολή (Επίπεδο τεκμηρίωσης C) και τέλος



Στον ΣΕΛ και τις ANCA+ Aγγειίτιδες (Επίπεδο τεκμηρίωσης C).
Σοβαρές παρενέργειες από την χορήγηση του rituximab δυνατόν να

προκύψουν κατά την διάρκεια της έγχυσης, που μπορεί να είναι αναφυλακτοειδείς ή
αναφυλακτικές. Το 80% των θανατηφόρων αντιδράσεων συμβαίνει κατά την 1η έγχυση
Σύνδρομο λύσης του όγκου μπορεί να συμβεί σε ασθενείς με λέμφωμα που
έχουν αυξημένο καρκινικό φορτίο και μπορεί να οδηγήσει σε οξεία νεφρική
ανεπάρκεια.


Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια έχει αναφερθεί



Σοβαρές λοιμώξεις (βακτηριακές, μυκητιασικές, ή ιογενείς) και 1 χρόνο από
το τέλος της αγωγής έχουν αναφερθεί, ενώ μπορεί να συμβεί κεραυνοβόλος
ηπατίτιδα από την ενεργοποίηση του ιού Β ηπατίτιδας



Αρρυθμία και στηθάγχη μπορεί να απειλήσουν την ζωή των ασθενών υπό
rituximab



Αποφρακτικός ειλεός και διάτρηση εντέρου έχει παρατηρηθεί



Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις έχουν περιγραφεί όπως
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Σύνδρομο Stevens – Johnson



ΤΕΝ και



Παρανεοπλασματική πέμφιγα

INTEREUKIN 1 RECEPTOR ANTAGONIST
H Interleukin 1 είναι μια προφλεγμονώδης κυτοκίνη. Παράγεται από τα
μακροφάγα, που εμπλέκονται στην στρατολόγηση λευκοκυττάρων στον φλεγμονώδη
ιστό, στην γένεση αντιδρασινών οξείας φάσης, στην ενεργοποίηση οστεοκλαστικής
δραστηριότητας, την παραγωγή κολλαγενάσης από τα χονδροκύτταρα και την
επαγωγή πυρετού.
Το Anakinra (Kineret 100mgr SC μια φορά την μέρα) είναι ανασυνδυασμένος
ανταγωνιστής του υποδοχέα της IL-1 που ανταγωνίζεται την σύνδεση της IL-1 στον
υποδοχέα της, κυρίως του (IL-1ra) και
Το Rilonacept (160mgr SC/εβδομάδα) είναι μια ανασυνδυασμένη πρωτεϊνη
σύντηξης, με εκλεκτικό ανταγωνισμό του υποδοχέα της IL-1 (IL-1rb) και λιγότερο του
(IL-1ra)
Έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στην θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας,
της νόσου Still και των αυτοφλεγμονωδών συνδρόμων που σχετίζονται με την
κρυοπυρίνη (cryopyrin-associated autoinflammatory syndromes), μεταξύ αυτών του
συνδρόμου Muckle-Wells που έχει δερματολογικό ενδιαφέρον και χαρακτηρίζεται
από περιοδικό πυρετό – κνίδωση-αρθραλγίες – κώφωση και αμυλοείδωση.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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2. Richardson SK, Gelfand JM. Immunobiologicals, Cytokines and Growth factors in
Dermatology In: Fitzpatrick’s Dermatology, Goldsmith LA, Katz SI, Barbara A.
Gilchrest B A, et al ed. McGraw-Hill Co USA, 2012.
3. Reich K, Burden AD, Eaton JN et al. Efficacy of Biologics in the treatment of
Moderate to Severe Psoriasis. A Network Meta-analysis of Randomized Trials, Br J
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4. Jackson JM, Callen JP. Immunomodulators In: Dermatology, Bolognia JL, Jorizzo
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΚΑΚΟΣΜΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (HALITOSIS)
∆ημήτρης ∆ημητρόγλου
∆ιευθυντής Οδοντιατρικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2132041168
Ε-mail: odontiatriko@evaggelismos-hosp.gr
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κακοσμία στόματος είναι ένα σύμπτωμα που αποκαλύπτει την κάκοσμη
εκπνοή αέρα από το στόμα. Αυτή μπορεί να είναι οδοντοστοματολογικής αιτιολογίας ή
λόγω κάποιου άλλου νοσήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις 80-90% έχει αιτία
από το στόμα π.χ. τερηδονισμένα δόντια, κακότεχνες προσθετικές εργασίες,
περιστεφανίτιδα, ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα κ.α. Στις περιπτώσεις που δεν είναι
οδοντοστοματολογικής αιτιολογίας, αυτή οφείλεται σε κάποιο συστηματικό νόσημα πχ.
σακχαρώδης διαβήτης (διαβητική κετοξέωση), φλεγμονές ή κακοήθη νοσήματα του
ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού, σε νεφροπάθεια κ.α.
Άλλα αίτια κακοσμίας στόματος είναι ορισμένες τροφές και το κάπνισμα. Η
δημιουργία της κακοσμίας οφείλεται κυρίως σε αναερόβια, αρνητικά κατά Gram
μικρόβια, τα οποία υπάρχουν στη στοματική κοιλότητα και το επίχρισμα της ραχιαίας
επιφάνειας της γλώσσας και τα υπολείμματα τροφών, και τα οποία προκαλούν έκλυση
πτητικών θειούχων ενώσεων (Votalite Sulphur Compounds- VSCs), όπως είναι η
μεθυλομερκαπτάνη (CH3SH) και το υδρόθειο (H2S). Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας
είναι η κάκοσμη εκπνοή αέρα από το στόμα.
Στην εισήγηση που ακολουθεί θα αναπτυχθεί η αιτιολογία της κακοσμίας
στόματος και η αντιμετώπισή της ανάλογα με την αιτία προέλευσης. Επιπλέον,
σήμερα, υπάρχουν σκευάσματα φαρμακευτικά που βοηθούν στην αντιμετώπισή της
για 12 ώρες /ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, η καλή στοματική υγιεινή αποτελεί την
απαραίτητη βάση για την αντιμετώπιση της κακοσμίας στόματος.
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Κακοσμία στόματος (Halitosis)
Αιτιοπαθογένεια και αντιμετώπιση-Συστηματική ανασκόπηση
Πόπη ∆αμασκηνού
Οδοντίατρος, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ
Οδοντιατρικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 2132041359, 6980752914
Ε-mail: popied@otenet.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση έχει σκοπό να διερευνήσει τα
νεώτερα δεδομένα στην αιτιολογία και στην αντιμετώπιση της κακοσμίας στόματος
(halitosis). Μεθοδολογία: Ερευνήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Medline, PubMed,
EMBASE,

Google Scholar και Cohrane Database of Systematic Reviews για την

κακοσμία, με λέξεις κλειδιά, κακοσμία στόματος, αιτιολογία και θεραπεία για άρθρα
ανασκοπήσεις και κλινικές μελέτες, χωρίς γλωσσικούς περιορισμούς και για τα έτη
2009 έως και 2013. Συζήτηση: Η κακοσμία στόματος ή halitosis είναι το σύμπτωμα
της δυσάρεστης εκπνοής αέρα από τη στοματική κοιλότητα ανεξαρτήτως αιτίας
προέλευσης και αφορά περίπου το 25% του πληθυσμού. Στις περισσότερες
περιπτώσεις 80-90% η κακοσμία στόματος οφείλεται σε οδοντοστοματολογικά
προβλήματα και οι οδοντίατροι και οι περιοδοντολόγοι είναι οι πρώτοι ιατροί που
επισκέπτονται οι ασθενείς για να βρουν λύση στο πρόβλημα τους. Μόνο το 10%-20%
των περιπτώσεων κακοσμίας οφείλεται σε άλλους παράγοντες όπως είναι η διαβητική
κετοξέωση, η νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατική εγκεφαλοπάθεια, φλεγμονώδεις
καταστάσεις, νεοπλασία των πνευμόνων κ.α. Η κακοσμία στόματος διακρίνεται σε
αληθή και σε ψευδή

(pseudo-halitosis ή κακοσμιο-φοβία) αφού σε ορισμένες

περιπτώσεις κάποια άτομα παραπονούνται για κακοσμία στόματος χωρίς αυτό να
παρατηρείται από άλλους. Τα αίτια της κακοσμιο-φοβίας είναι ψυχογενή και η
αντιμετώπισή της ανάλογη. Η δυσάρεστη κάκοσμη εκπνοή αέρα οφείλεται στις
πτητικές θειούχες ενώσεις (Votalite Sulphur Compounds, VSCs) Ειδικές μέθοδοι π.χ.
οργανοληπτική μέτρηση, χρωματογραφία αερίων, η δοκιμασία BANA και άλλες,
βοηθούν στη διάγνωση της κακοσμίας. Η αντιμετώπιση της κακοσμίας είναι ανάλογη
με την αιτιολογία της και τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν. Στις νεότερες
μεθόδους αντιμετώπισης της περιλαμβάνονται τα προβιοτικά και ο εμβολιασμός κατά
των παθογόνων μικροβίων. Συμπεράσματα: Η κακοσμία στόματος έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και στην ποιότητα ζωής των ατόμων, προκαλεί
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 394

αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης και αποτελεί εμπόδιο στις κοινωνικές επαφές.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 394-408, 2014.
Λέξεις κλειδιά: κακοσμία στόματος, halitosis, αιτιολογία, αντιμετώπιση, κακοσμιοφοβία
SUMMARY
DAMASKINOS P. Bad Breath (Halitosis). Aetiopathogenesis and management.
Objectives: This work reviews the current knowledge of aetiology and treatment of
bad breath (halitosis). Methodology: The following databases were used to identify
studies for this review; Medline, Pub Med, EMBASE and Cochrane Database
Systematic Reviews for reviews and clinical trials and the key words used were: bad
breath, halitosis, aetiopathogenesis, management, halitophobia. There was no
language restriction. Because of the plethora of articles revealed, only articles
published during the last five years (2009-2013) were included in this review.
Discussion: Bad breath or halitosis is called the unpleasant exhaled odour from the
mouth irrespective of its aetiopathogenesis and origin and it concerns around 25% of
the population. The majority of bad breath comes from the oral cavity (80-90%)
because of caries; periodontal disease, pericoronitis, tongue coating, unclean
dentures etc. and patients seek help primarily from dentists. Only a mere 10-20% is
associated with systematic disease i.e. diabetes, kidney’s disease, hepatic
encephalopathy, lung cancer, and disorders from the gastrointestinal tract. Besides
genuine halitosis in some cases patients may have pseudo-halitosis (or halitophobia)
of psychological nature, and complain for bad breath while this is not recognized by
others. The patients should be referred for psychological treatment. Measurement
methods for bad breath, used to reveal volatile sulfur compounds include organoleptic
measurement, gas chromatography, BANA et al. The appropriate treatment depends
on the aetiopathogenesis; new treatment methods include probiotics and inoculation
against pathogenic bacteria. Conclusions: Bad breath impacts severely a person’s
social life and quality of life. People with halitosis develop low self esteem and social
isolation. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 394-408, 2014.
Key words: Bad breath, halitosis, aetiopathogenia, management, malodor, pseudohalitosis, halitophobia
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κακοσμία στόματος γνωστή και ως halitosis, αλλά και ως mal odour ή bad
breath, ή ox ore ή ozostomia, αποτελεί πρόβλημα με επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή
και στην ποιότητα ζωής του ατόμου αλλά και με οικονομικές επιπτώσεις. ∆ιακρίνεται
σε αληθή κακοσμία (genuine halitosis) και σε ψευδό-κακοσμία (pseudo-halitosis –
ψευδο-χαλίτοση ή κακοσμιο-φοβία) αλλά επιπλέον διακρίνεται σε φυσιολογική
(πρωινή κακοσμία με απουσία νόσου) και παθολογική (λόγω νόσου, λοίμωξης, ή
φλεγμονής)1,2,3,4.
Η αιτιολογία της είναι σύνθετη και οφείλεται σε ενδογενείς ή σε εξωγενείς
παράγοντες. Οι ενδογενείς παράγοντες είναι λόγω νόσου ή φλεγμονής στη στοματική
κοιλότητα είτε λόγω άλλου υποκείμενου νοσήματος ή συστηματικής νόσου. Στις
περισσότερες

περιπτώσεις

80-90%

η

κακοσμία

στόματος

οφείλεται

σε

οδοντοστοματολογικά προβλήματα και οι οδοντίατροι και οι περιοδοντολόγοι είναι οι
πρώτοι ιατροί που επισκέπτονται οι ασθενείς αναζητώντας λύση στο πρόβλημα τους.
Μόνο το 10%-20% των περιπτώσεων κακοσμίας οφείλεται σε άλλα νοσήματα όπως
είναι η διαβητική κετοξέωση, η ηπατική εγκεφαλοπάθεια, φλεγμονώδεις καταστάσεις ή
νεοπλασία των πνευμόνων κ.α. Εξωγενή αίτια κακοσμίας στόματος είναι ορισμένες
τροφές και το κάπνισμα3,4. Τα μικρόβια, κυρίως αναερόβια κατά Gram αρνητικά, τα
οποία υπάρχουν στη στοματική κοιλότητα και το επίχρισμα στη ραχιαία επιφάνεια της
γλώσσας μαζί με τα υπολείμματα τροφών προκαλούν έκλυση πτητικών θειούχων
ενώσεων (Votalite Sulphur Compounds- VSCs), όπως είναι η μεθυλομερκαπτάνη
(CH3SH) και το υδρόθειο (H2S) δημιουργώντας κάκοσμη εκπνοή αέρα. Η
αντιμετώπιση της κακοσμίας στόματος είναι ανάλογη με την αιτία προέλευσης της. Για
την

κακοσμία

στοματικής

αιτιολογίας

χρειάζεται

αντιμετώπιση

των

οδοντοστοματολογικών προβλημάτων, καλή καθημερινή στοματική υγιεινή με τη
χρήση οδοντόβουρτσας, στοματικών πλύσεων, οδοντικού νήματος

και τη χρήση

καθαριστήρα της ραχιαίας επιφάνειας της γλώσσας3,4.
Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση έχει σκοπό να διερευνήσει τα νεώτερα
δεδομένα της τελευταίας πενταετίας (2009-2013) για την αιτιολογία και την
αντιμετώπιση της κακοσμία στόματος (halitosis).
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Για τη συστηματική ανασκόπηση ερευνήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Medline,
Pub Med, EMBASE, Google Scholar και Cochrane Database of Systematic Reviews
για την κακοσμία, με λέξεις κλειδιά, κακοσμία στόματος, αιτιολογία και θεραπεία με
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φίλτρο

για

άρθρα

ανασκοπήσεις

και

κλινικές

μελέτες,

χωρίς

γλωσσικούς

περιορισμούς, έως το ∆εκέμβριο 2013. Λόγω της πληθώρας των άρθρων τέθηκε
επιπλέον φίλτρο για τα άρθρα της τελευταίας πενταετίας (1/2009 έως και 12/2013).
Όλα τα άρθρα σχετικά με το θέμα περιελήφθησαν στην ανασκόπηση, χωρίς άλλη
αξιολόγηση – αφού προηγουμένως αφαιρέθηκαν τα εις διπλούν αναφερόμενα – και τα
37 άρθρα αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Άρθρα ανασκοπήσεις και κλινικές μελέτες για την κακοσμία
στόματος ( έτη 2009 έως και 2013)
Συγγραφείς

Τίτλος

Έτος

Wilhelm D et al (5)

Short term clinical efficacy of new meridol Halitosis tooth
and tongue gel in combination with a tongue cleaner to
reduce oral malodor

2013

Chomyszyn-Gajewska,
Skrzypek(6)

Halitosis-diagnosis and treatment

2013

Dadamio et al (7)

The role of toothpastes in oral malodor management

2013

Marsicano et al (8)

Gastroesophageal reflux, dental erosion and halitosis in
epidemiological surveys

2013

Kuo YW et al (9)

Tooth brushing versus tooth brushing plus tongue
cleaning in reduction halitosis and tongue coating.

2013

Poklepovic et al (10)

Interdental brushing for the prevention and control of
periodontal diseases and dental caries in adults

2013

Pham et al (11)

Clinical trial of oral malodor treatment in patients with
periodontal diseases

2013

Keller MK et al (12)

Effect of chewing gums containing the probiotic bacterium
Lactobacillus reuteri on oral malodour

2012

Zalewska et al (13)

Halitosis- a common medical and social problem

2012

Anilkumar and Monisha (14)

Role of friendly bacteria in oral health-a short review

2012

Rao et al (15)

Probiotics in oral health-a review

2012

Bollen and Beikler (3)

Halitosis; the multidisciplinary approach

2012

Zautner AE (16)

Adenotonsillar disease

2012

Blom et al (17)

The effect of mouth rinses on oral malodor

2012

Scully C, Greenman J (2)

Halitology (breathe odour: aetiopathogenesis and
management)

2012

Dogan et al (18)

Recurrent rhinolithiasis: a case report and review of the
literature

2012

Nohno K et al (19)

Tablets containing a cysteine protease, actinidine, reduce
oral malodor: a crossover study

2012

Pejcic et al (20)

Oral piercing and its complications in two Serbian youths:
a case report and review of the literature

2012

Chomyszyn-Gajeweska (21)

Contemporary views on etiology and pathogenesis of
halitosis

2012
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Porciani PF and Grandini S
(22)

The effect of zinc acetate and magnolia bark extract
chewing gum on votalite sulfur-containing compounds in
the oral cavity

2012

Rosing and Loesche (23)

Halitosis; an overview of epidemiology, etiology and
clinical management

2011

Porter SR (24)

Diet and halitosis

2011

Campisi et al (25)

Halitosis: could be more than mere bad breath?

2011

Van der Sleen et al (26)

Effectiveness of mechanical tongue cleaning on breath
odour and tongue coating.....

2010

Tangerman and Winkel (27)

Extra-oral halitosis

2010

Ongole and Shenoy (28)

Halitosis; much beyond oral malodor

2010

Kumar and Byrne (29)

Some evidence shows certain mouth rinses can reduce
halitosis

2010

Armstrong et al (30)

Halitosis: a review of the current literature

2010

Flichy-Fernandez et al (31)

Probiotic treatment in the oral cavity; an update

2010

Brunner et al (32)

The correlation of organoleptic and instrumental halitosis
measurements

2010

Παπαϊωάννου και ∆ερέκα (4)

Κακοσμία του στόματος. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην
κλινική οδοντιατρική

2009

Bonifait et al (33)

Probiotics for oral health; myth or reality?

2009

De Souza et al (34)

Interventions for cleaning dentures in adults

2009

Tangerman A (35)

Measurement and biological significance of the volatile
sulfur compounds hydrogen sulfide....

2009

Liu et al (36)

Vaccines and photodynamic therapies for oral microbialrelated diseases

2009

Bornstein et al (37)

Prevalence of halitosis in the population of the city of
Bern, Switzerland

2009

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Τα αίτια της κακοσμίας στόματος δηλ, του κάκοσμου εκπνεόμενου αέρα, είναι
είτε ενδογενή (από οδοντοστοματολογικά προβλήματα και συστηματικά νοσήματα ή
φλεγμονές) είτε εξωγενή (τρόπος ζωής, διατροφή και κάπνισμα).
Σε ποσοστό 80-90% είναι οδοντοστοματολογικής προέλευσης και σε ποσοστό
10-20% οφείλεται σε συστηματικά νοσήματα. Για μεν τα αίτια από τη στοματική
κοιλότητα αυτά περιλαμβάνουν όλα τα τοπικά αίτια και προβλήματα του στόματος
αλλά και καταστάσεις οι οποίες ευνοούν τη συσσώρευση και αύξηση της μικροβιακής
πλάκας όπως είναι: η κακή στοματική υγιεινή και η έλλειψη καθαρισμού της γλώσσας,
οι φλεγμονές του περιοδοντίου δηλ. ουλίτιδα περιοδοντίτιδα, η τερηδόνα, τα
αποστήματα δοντιών, η περιστεφανίτιδα εγκλείστου ή ημιεγκλείστου σωφρονιστήρα, οι
τραυματισμοί, ο πλημμελής καθαρισμός μερικών ή ολικών τεχνητών οδοντοστοιχιών,
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κοσμήματα στο στόμα (χείλη, γλώσσα κα) και τοπικά έλκη του στοματικού
βλεννογόνου αλλά και όλες οι καταστάσεις ξηροστομίας ανεξαρτήτως αιτίου1,2,3,4,20,30.
Άλλοι παράγοντες μη παθογόνοι που συμβάλουν στο πρόβλημα της κακοσμίας
στόματος είναι: η κατανάλωση δύσοσμων τροφών ή ποτών όπως είναι το κρεμμύδι, το
σκόρδο, τα μανιτάρια, τα αλκοολούχα και άλλα ποτά, το κάπνισμα και η στοματική
αναπνοή. Για παράδειγμα, η στοματική αναπνοή, στα άτομα με πρόβλημα
διαφράγματος και που αναπνέουν με το στόμα αντί με τη μύτη, προκαλεί ξηροστομία
και ξυπνούν με χαρακτηριστική κακοσμία στο στόμα τους.
Σε μικρότερο ποσοστό, περίπου 10 έως και 20%, τα αίτια της κακοσμίας δεν
είναι από τη στοματική κοιλότητα αλλά σχετίζονται με υποκείμενο νόσημα. Οι
παθήσεις και τα συστηματικά νοσήματα που μπορούν να προκαλέσουν κακοσμία
στόματος είναι: ο σακχαρώδης διαβήτης (διαβητική κετοξέωση), παθήσεις του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (φαρυγγίτιδες, αμυγδαλίτιδες, ρινοκολπίτιδες)
αλλά και τραύματα και εξελκώσεις του φάρυγγα, οι παθήσεις του κατώτερου
αναπνευστικού δηλαδή πνευμονία, βρογχίτιδα, φυματίωση και οι νεοπλασίες
πνευμόνων ή βρόγχων και επιπλέον η τριμεθυλαμινουρία, η νεφρική ανεπάρκεια, από
το γαστερεντερικό σωλήνα η γαστροοισοφαγική παλινδρόμιση και από το ήπαρ η
ηπατική κίρρωση2,3,4,27,30.
Η ξηροστομία είναι επίσης αίτιο κακοσμίας του στόματος και μπορεί να
προκληθεί μετά από ακτινοβολία της κεφαλής και του αυχένα, από παθήσεις των
σιελογόνων αδένων (π.χ. σύνδρομο Sjogren), άπνοια, ροχαλητό, stress, λήψη αλκοόλ
και φαρμάκων π.χ. διουρητικών, αντιισταμινικών, τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών,
αντιψυχωτικών, αντισπασμωδικών, βρογχοδιασταλτικά, φάρμακα απεξάρτησης από
το κάπνισμα, φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, φάρμακα για νόσο Parkinson, φάρμακα
χημειοθεραπείας κα (Πίνακας 2)3,30,38.
ΨΕΥΤΟ-ΚΑΚΟΣΜΙΑ (PSEUDO-HALITOSIS) ‘Η
ΚΑΚΟΣΜΙΟΦΟΒΙΑ (HALITOPHOBIA)
Εάν κάποιος παραπονείται ότι έχει κακοσμία στόματος και αναζητά θεραπεία
για ένα πρόβλημα που δεν αναγνωρίζεται απο άλλους, τότε θα πρέπει να σκεφθούμε
ψυχολογικούς παράγοντες. Η ψευτο-κακοσμία (pseudo-halitosis) ή κακοσμιοφοβία
(halitophobia) έχει ψυχογενή αίτια και συνυπάρχει σε ψυχογενείς διατραχές. Επίσης,
συσχετίζεται με υπερβολικό στρές. Τα άτομα που έχουν τη ψευδαίσθηση και θεωρούν
ότι έχουν κακοσμία στόματος, αναζητούν θεραπεία και λύση σε ένα πρόβλημα που
δεν είναι αντικειμενικά υπαρκτό2,3,4,30,37. Πολλές φορές κάνουν χρήση και κατάχρηση
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στοματικών διαλυμάτων και χάνουν πολλές ώρες στο μπάνιο βουρτσίζοντας τα δόντια
τους ακόμη και 10 φορές την ημέρα ή χρησιμοποιούν συνεχώς τη μάσηση τσίχλας,
αλλά όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την κοινωνικότητα τους.
Πίνακας 2. Φάρμακα που προκαλούν ξηροστομία και συμβάλλουν στην
κακοσμία στόματος.
Ενδεικτικά Φάρμακα που προκαλούν ξηροστομία 3,30,38,39
Αντιϊσταμινικά

Cyclizine, chlorpheniramine, Benadryl, Claritin,
Zyrtec

Αντικαταθλιπτικά

Zoloft, Flexaryl, Elavil

Αντιεμετικά

Anzemet, Domperidone, Omeprazol

Αντιϋπερτασικά

Albuterol aerosol, Norvasc, Prinivil, Aldomet/
beta-blockers-clonidine-methyldopa

Φάρμακα για νόσο Parkinson

Levodopa, Artane, Symmetrel, Comtan, Azilect/
procyclidine - benzatropine

Αντισπασμωδικά

Dicyclomine

Αντιψυχωσικά

Zoloft, Lexapro, Bupropion/ clozapinechlorpromazine

Ηρεμιστικά φάρμακα

Amytal, Lunesta, Valium (βενζοδιαζεπίνες,
φαινοθειαζίνες)

Φάρμακα για το άσθμα
(αντιχολινεργικά)

Atrovent (ipratropium), Combivent (ipratrorium
/albuterol)

Φάρμακα για την ακράτει ούρων Detrol LA/Oxybulynin, tolrerodine tartrate
Αναλγητικά

Ασπιρίνη

Βρογχοδιασταλτικά

Ipratropium, tiotropium

Μυοχαλαρωτικά

Soma, Flexeril, Skelaxin, Robaxin

Φάρμακα Χημειοθεραπείας

Cytotoxic

Φάρμακα απεξάρτησης από
κάπνισμα

Nicorette

Φάρμακα κατά της ημικρανίας

Frovatriptan Succinne

Φάρμακα κατά της
παχυσαρκίας

Reductil

Φάρμακα για τα μάτια – για
μυδρίαση

Σταγόνες ατροπίνης / atropine , tropicamide
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Για τη διάγνωση της κακοσμίας χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι: α)
οργανοληπτική μέτρηση (δια της όσφρησης), β) η χρωματογραφία αερίων, γ) η
μέθοδος BANA και δ) η μέτρηση θειούχων ενώσεων.
Η οργανοληπτική μέτρηση γίνεται με την όσφρηση από τον εξεταστή. Ο
εξεταζόμενος εκπνέει με σταθερό και αργό ρυθμό σε ένα στενό μικρό σωλήνα
διατομής 2,5 και μήκους 10 εκατοστών και ο εξεταστής αξιολογεί την ύπαρξη και την
ένταση της κακοσμίας. Οι διαβαθμίσεις της οργανοληπτικής μέτρησης κακοσμίας είναι
με διαβαθμισμένη κλίμακα από το 0 (απουσία οσμής) έως το 5 (σοβαρή κακοσμία)
όπως αναλυτικά φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Οργανοληπτική εξέταση για κακοσμία στόματος με διαβαθμισμένη
κλίμακα από 0 έως και 53,4,30
Κατηγορία
Απουσία οσμής
Αμφισβητήσιμη οσμή
Ελαφρά κακοσμία
Μέτρια κακοσμία
∆υνατή κακοσμία
Σοβαρή κακοσμία

Περιγραφή
Χωρίς ανίχνευση οσμής
Ανίχνευση οσμής αλλά δεν χαρακτηρίζεται
ως κάκοσμη
Η οσμή διακρίνεται ως κάκοσμη
Σαφής ανίχνευση κακοσμίας
Κακοσμία δυνατή αλλά ανεκτή από τον
εξεταστή
Έντονη κακοσμία μη ανεκτή απο τον
εξεταστή

0
1
2
3
4
5

Η οργανοληπτική θεωρείται πολύ καλή μέθοδος μέτρησης της κακοσμίας
στόματος αλλά μπορεί να προκαλέσει αμηχανία στον εξεταζόμενο και τον εξεταστή και
για το λόγο αυτό συνιστάται να γίνεται με την τοποθέτηση ενός διαχωριστικού μεταξύ
τους. Επίσης, ο εξεταστής θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και να
τηρούνται οι προδιαγραφές της εξέτασης δηλ η αποφυγή αρωμάτων και τροφών με
οσμές, το κάπνισμα πριν την εξέταση κ.α..
Στη χρωματογραφία αερίων γίνεται ποσοτική καταμέτρηση των πτητικών
θειούχων ενώσεων και παρά το γεγονός ότι είναι μια αξιόπιστη μέθοδος θεωρείται
δύσχρηστη λόγω του ογκώδους εξοπλισμού που απαιτεί. Οι υπάρχουσες φορητές
συσκευές χρωματογραφίας αερίων παρουσιάζουν αστάθεια αποτελεσμάτων και
χρήζουν περαιτέρω έρευνας και αξιολόγησης.
Στη δοκιμασία ΒΑΝΑ (Benzol-arginine-naphthyl-amide) γίνεται ανίχνευση
τρυψίνης από το μεταβολισμό των μικροβίων και ανιχνεύονται τρία είδη μικροβίων που
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σχετίζονται με την κακοσμία στόματος. Είναι μια εύκολη δοκιμασία που μπορεί να γίνει
σε χρόνο λίγων λεπτών. Λαμβάνεται δείγμα οδοντικής πλάκας από τέσσερα σημεία
στο στόμα και αυτά εναποτίθενται σε ειδική ταινία η οποία τοποθετείται στην ειδική
συσκευή. Εάν σε πέντε λεπτά η ταινία γίνει μπλε, αυτό σημαίνει ότι ανιχνεύθηκαν τα
αναερόβια μικρόβια Polyromonas gingivalis, Bacteroids forsythus, Treponema
denticola τα οποία σχετίζονται με περιοδοντική νόσο και προκαλούν κακοσμία
στόματος.
Μια άλλη μέτρηση είναι αυτή των θειούχων ενώσεων η οποία πραγματοποιείται
με φορητές συσκευές πχ Halimeter® Interscan Co. Chatsworth, CA, ή Breathtron™.
ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΥΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Τα μικρόβια (Peptostreptococcus, Bacteroids, Fusobacterium) που υπάρχουν
στο στόμα (σάλιο, ουλοδοντική σχισμή, ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας κ.α)
συνυπάρχουν με πεπτίδια και αμινοξέα στο ίδιο περιβάλλον και σχετίζονται με την
κακοσμία στόματος (Πίνακας 4). Επιπλέον, μικροοργανισμοί όπως Polyromonas
gingivalis, Treponema denticola, Porphyromonas endodontali (gram αρνητικά,
αναερόβια) συσχετίζονται με περιοδοντικές και περιακρορριζικές φλεγμονές και
σπάνια βρίσκονται σε υγιή στόματα.
Ο μεταβολισμός των μικροβίων με τα υπολείμματα τροφών, την οδοντική
μικροβιακή πλάκα ή τα νεκρά επιθηλιακά κύτταρα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
θειούχων

πτητικών

ενώσεων

(VSCs)

όπως

είναι

το

υδρόθειο

(H2S),

η

μεθυλομερκαπτάνη, (CH3SH), ο διμεθυλοθειοαιθέρας (CH3)2S αλλά και πτητικά οξέα:
βουτυρικό, βαλερικό, οξικό και προπιονικό οξύ. Σε μικρότερο βαθμό ευθύνονται οι
διαμίνες (ινδόλη και σκατόλη) και οι πολυαμίνες (καδαβερίνη και πουτρεσκίνη)3,4,30
Αντιμετώπιση της κακοσμίας στόματος
Η αντιμετώπιση της κακοσμίας είναι ανάλογη με την αιτιολογία της. Αν είναι
λόγω

προβλημάτων

απο

οδοντοστοματολογικά

π.χ.,

το

στόμα

θα

πρέπει

να

αντιμετωπισθούν

τερηδονισμένα

δόντια,

περιοδοντική

τα

φλεγμονή,

περιστεφανιτιδες, ξηρό φατνίο κα. Θα πρέπει να μειωθεί το μικροβιακό φορτίο στο
στόμα είτε με μηχανικά είτε με χημικά μέσα. Τα μεν μηχανικά μέσα αφορούν την
απομάκρυνση και αφαίρεση της οδοντικής μικροβιακής πλάκας από τους στοματικούς
ιστούς και κυρίως οι εναποθέσεις πλάκας στη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας. Αυτό
πρέπει να γινεται σε συνδυασμό με καθημερινό σωστό καθάρισμα – βούρτσισμα
δοντιών, τη χρήση οδοντικού νήματος και καθαριστήρα γλώσσας αποτελούν τη σωστή
βάση για την υγεία του στόματος και μιας δροσερής αναπνοής.
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Πίνακας 4. Μικρόβια τα οποία μεταβολιζόμενα παράγουν πτητικές θειούχες
ενώσεις3,4
Μικρόβια

Πτητικές θειούχες ενώσεις (VSCs)

Peptosteptococcus anaerobius
Micros prevotii
Eubacterium limosum

H2S

Bacteroides spp.
Centipedia periodontii
Prevotella intermedia
Prevotella loescheii
Porphyromonas gingivalis

H2S

Treponema denticola
Selenomonas artermidis
Fusobacterium nucleatum
Fusobacterium periodonticum

CH3SH

Eubacterium spp.
Bacteroides spp.
Treponema denticola
Porphyromonas gingivalis

CH3SH

Porphyromonas endodontalis
Prevotella melaninogenica
Tanerella forsythensis
Eikenella corrodens
Solobacterium moorei

Άλλα

Treponema forsythensis
Centipeda periodontii
Atopobium parvulum
Η χρήση αντισηπτικών σκευασμάτων θα πρέπει να γίνεται με μέτρο. Τα
σκευάσματα αυτά όπως και οι οδοντόπαστες συχνά περιέχουν αιθέρια έλαια,
τρικλοζάν, ψευδάργυρο, χλωρεξιδίνη, υπεροξείδιο του υδρογόνου κα και αυτά
συντελούν στη μείωση των πτητικών θειούχων ενώσεων3,4,30. Τα νεώτερα δεδομένα
για τη θεραπεία της κακοσμίας στόματος περιλαμβάνουν τα προβιοτικά και τον
εμβολιασμό κατά των υπεύθυνων μικροβίων σύμφωνα με νέες έρευνες2,3,31.
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Εάν δεν υπάρχει αληθής κακοσμία αλλά κακοσμιο-φοβία, ο οδοντίατρος δεν
μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και ο ασθενής θα πρέπει να παραπέμπεται σε
ειδικό ψυχολόγο.
Στις περιπτώσεις που η κακοσμία στόματος προέρχεται από υποκείμενο
νόσημα τότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το νόσημα αλλά και να δίνεται έμφαση στη
μείωση τοπικών παραγόντων από το στόμα. Οι ασθενείς θα πρέπει να
παραπέμπονται από τον οδοντίατρο στο θεράποντα ιατρό τους για θεραπεία.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην καλή και σωστή
στοματική υγιεινή, να αποφεύγονται τροφές με έντονη οσμή και συνήθειες όπως είναι
το κάπνισμα και επιπλέον να διατηρείται το στόμα υγρό με συχνή λήψη νερού.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η κακοσμία στόματος είναι ένα σύμπτωμα με χαρακτηριστική κάκοσμη εκπνοή
αέρα από το στόμα ανεξαρτήτως αιτίας προέλευσης και οφείλεται στα πτητικά θειούχα
αέρια. Ως επί το πλείστον (80%–90%) τα αίτια είναι οδοντοστοματολογικά προβλήματα
και σε μικρότερο ποσοστό συστηματικά νοσήματα1,2,3,4,5,30. Οι ερευνητές σε διάφορες
χώρες αναφέρουν διαφορές ως προς τη συχνότητα εμφάνισης της κακοσμίας
στόματος με ποσοστά που κυμαίνονται από 15% έως και 50%. Στη Βραζιλία
αναφέρεται ποσοστό 15%, στην Ιαπωνία 15%–20% (και σε ανώτερα στελέχη
επιχειρήσεων 70%), στην Κίνα 25%, στην Τουρκία 28%, στο Κουβέιτ 25% στις ΗΠΑ
43% έως και 50% και στην Ελβετία (Βέρνη) 32,5%1,2,3,4,32,37.
Οι πτητικές θειούχες ενώσεις (VSCs) όπως είναι το υδρόθειο (H2S), η
μεθυλομερκαπτάνη, (CH3SH), ο διμεθυλοθειοαιθέρας (CH3)2S αλλά και πτητικά οξέα:
βουτυρικό, βαλερικό, οξικό και προπιονικό οξύ, προέρχονται από το μεταβολισμό των
μικροβίων του στόματος με τα υπολείμματα τροφών, την οδοντική μικροβιακή πλάκα ή
τα νεκρά επιθηλιακά κύτταρα. Η διάγνωση της κακοσμίας γίνεται με την
οργανοληπτική μέτρηση (δια της όσφρησης) με την χρωματογραφία αερίων, τη
μέθοδο BANA και με τη μέτρηση θειούχων ενώσεων. Οι μικρές φορητές συσκευές για
τη μέτρηση των θειούχων είναι εύχρηστες, σε σχέση με τη χρωματογραφία αερίων
που απαιτεί ακριβό και ογκώδη εξοπλισμό3,4,30. Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της
οργανοληπτικής μέτρησης με τις φορητές μικρές συσκευές Halimeter, Fresh Kiss και
Halitox έδειξε ότι τα αποτελέσματα του Halimeter είχαν καλύτερη συσχέτιση και τη
μικρότερη είχε το Fresh Kiss32.
Για την καλύτερη αντιμετώπιση και θεραπεία της κακοσμίας στόματος η χρήση
πρωτοκόλλου αντιμετώπισης θεωρείται απαραίτητη όσο και ένα καλό ιστορικό30. Η
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θεραπεία και η αντιμετώπιση της κακοσμίας εξαρτάται από τα αίτια της. Στην
περίπτωση που είναι οδοντοστοματολογικής αιτιολογίας θα πρέπει να γίνεται
θεραπεία και αποκατάσταση. Αν υπάρχει περιοδοντικό πρόβλημα θα πρέπει να
θεραπεύεται σε συνδυασμό με χημικά μέσα. Πρέπει όμως να γίνεται χρήση και όχι
κατάχρηση των αντισηπτικών στοματικών διαλυμάτων ή αντισηπτικής γέλης. Η μείωση
του μικροβιακού φορτίου στο στόμα με χημικά και μηχανικά μειώνει την κακοσμία αλλά
το κλειδί φαίνεται ότι είναι η μείωση της μικροβιακής πλάκας στην ραχιαία επιφάνεια
της γλώσσας. Η μελέτη των Wilhelm et al, 2013, έδειξε ότι η χρήση της γέλης meridol
κατά της κακοσμίας (οδοντοστοματολογικής αιτίας) σε συνδυασμό με τον καθαρισμό
της γλώσσας είχε

αποτέλεσμα

στα πέντε και στα εξήντα λεπτά μετά τη χρήση.

Αντίθετα μόνο με το μηχανικό καθαρισμό η αποτελεσματικότητα ήταν μικρότερη5.
Σε άλλη έρευνα, η χρήση αιθέριου ελαίου και ψευδαργύρου σε τσίχλες έδειξε ότι
ήταν πολύ περισσότερο αποτελεσματική για τη μείωση της κακοσμίας για πλέον της
μιας ώρας, σε σύγκριση με τη συμβατική τσίχλα22.
Όταν η αιτία της κακοσμίας στόματος είναι συστηματικό νόσημα, π.χ.
σακχαρώδης διαβήτης, φαρυγγίτιδες, αμυγδαλίτιδες, ρινοκολπίτιδες, τραύματα και
εξελκώσεις του φάρυγγα, πνευμονία, βρογχίτιδα, φυματίωση, νεοπλασίες πνευμόνων
ή βρόγχων, η τριμεθυλαμινουρία, η νεφρική ανεπάρκεια, η γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση,

ηπατική

κίρρωση2,3,4,16,18,19,25,30,

τότε

πρέπει

ανάλογα

να

παραπέμπεται ο ασθενής στο θεράποντα ιατρό του.
Από τους ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται στον ιατρό και αναζητούν θεραπεία
για κακοσμία στόματος, σε ποσοστό 28%3 και κατά άλλους 40%–60%4, δεν έχουν
αντικειμενικά ευρήματα κακοσμίας στόματος. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να
παραπέμπονται για θεραπεία σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Η ασθενείς με κακοσμιο-φοβία
ή χαλιτοφοβία (halitophobia) παρουσιάζουν έντονη φοβία ότι

έχουν κακοσμία και

αναζητούν λύση σε μη υπαρκτό πρόβλημα με επιπτώσεις στην κοινωνική τους ζωή.
Η «φρέσκια-δροσερή αναπνοή» παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον και
πλείστα σκευάσματα υπάρχουν στο εμπόριο λόγω του ενδιαφέροντος από τις
φαρμακευτικές εταιρείες. Θα πρέπει οι οδοντίατροι να ενημερώνονται για τη διάγνωση
και αντιμετώπιση της κακοσμίας στόματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η κακοσμία στόματος είναι ένα πρόβλημα με κοινωνικές και οικονομικές
προεκτάσεις και αφορά περίπου το 25% του πληθυσμού με διακυμάνσεις στον
επιπολασμό στις διάφορες εθνικότητες. Η κακοσμία στόματος προκαλεί αίσθημα
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χαμηλής αυτοεκτίμησης, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ατόμων
και αποτελεί εμπόδιο στις κοινωνικές επαφές. Η αντιμετώπιση της κακοσμίας
στόματος είναι πολυδιάστατη και αφ’ ενός χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των ιατρικών
ειδικοτήτων και αφ’ ετέρου περισσότερες ερευνητικές εργασίες για πρωτόκολλα
αντιμετώπισης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η νευρική ή ψυχογενής ανορεξία είναι μία δραματική- στην πορεία και έκβαση τηςδιαταραχή πρόσληψης τροφής, πολύ επικίνδυνη για τη ζωή των πασχόντων ή
πασχουσών από αυτήν και ταυτόχρονα, ο εφιάλτης τόσον των συγγενών όσων και
των θεραπόντων ιατρών. Η διαταραχή είναι γνωστή παλαιόθεν, αλλά την καλύτερη
περιγραφή της κλινικής της εικόνας, που αποτελεί μέχρι και σήμερα έναν διαγνωστικό
οδηγό, την έδωσαν οι Ιατροί William Gull (1860) και Charles Lasegue (1870). Ωστόσο,
παρά τις αλματώδεις εξελίξεις στην ιατρική και ειδικότερα στην ψυχιατρική, το αίνιγμα
του συνδρόμου αιτιοπαθογενετικά και θεραπευτικά παραμένει ακόμη άλυτο. Από την
συσσωρευμένη

εμπειρία γύρω από την αντιμετώπιση

της

ανορεξίας, οι μόνες

σταθερές και επιτακτικές θεραπευτικές επιλογές είναι: 1. Σίτιση, 2. Σίτιση, 3. Σίτιση.
Στο παρόν άρθρο, θα παρουσιάσουμε μία ανασκόπηση των κυριοτέρων και πλέον
σύγχρονων

αιτιολογικών θεωριών καθώς και τις πλέον δόκιμες θεραπευτικές

μεθόδους της κλινικής αυτής οντότητας, που σημειωτέον, απαιτούν την παρέμβαση
πολλών ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 409-425, 2014.
Λέξεις κλειδιά: νευρική ανορεξία, διαταραχή πρόσληψης τροφής, επικινδυνότητα
SUMMARY
TRIANTAFYLLOU V. Anorexia nervosa. Anorexia nervosa is a dramatic and, in up
to 19% cases, life-threatening eating disorder and from this point of view, a real
nightmare for families and doctors. The disorder is presented with various forms for
thousands of years, but the most precise description of it has been given by William
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Gull in 1869. The prevalence of the disorder increased substantially since 1950s.
Despite the rapid progresses and new findings in medicine and biology in the last thirty
years, the problem of the disorder’s cause and medical treatment is remaining
unsolved. All our experience about clinical management of this syndrome is that, the
only stable and pragmatic treatment is 1) feeding 2) feeding and 3) feeding. The
present paper is an overview of the latest and most important concepts about the
causes of the syndrome and the appropriate therapeutical practices that require the
cooperation of many medical and nursing specialties. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 409-425, 2014.
Key words: anorexia, eating disorder, life-threatening
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Το 1689, ο Άγγλος ιατροδικαστής Richard Morton, ανέφερε και περιέγραψε δύο
περιπτώσεις, ενός αγοριού κι' ενός κοριτσιού, που ταιριάζουν καταπληκτικά στα
σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια περί νευρικής ή ψυχογενούς ανορεξίας1.
Μεταγενέστερες αναφορές εμφανίζονται

σε αρκετές επιστημονικές εργασίες

περί το 1800, αλλά τις πληρέστερες κλινικές περιγραφές, έδωσαν μέσα στην ίδια
δεκαετία, οι ιατροί William Gull (1860) και Charles Lasegue (1870). Αμφότεροι
περιέγραψαν περιπτώσεις εκούσιας πείνας κυρίως σε κορίτσια αλλά και σε αγόρια,
που ανήκαν συνήθως στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Σε όλες τις αναφερθείσες
περιπτώσεις τους, τόνισαν αυστηρά την παντελή απουσία οιασδήποτε παθολογικής
αιτίας1.
Ο W. Gull, με σαφήνεια, έδωσε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές της
θεραπείας: Επιτηρούμενη σίτιση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από ειδικευμένο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Απομάκρυνση συγγενών και φίλων από το
θεραπευτικό έργο, οι παρεμβάσεις των οποίων μόνον καταστροφικά αποτελέσματα
επιφέρουν.
Ο Lasegue συνέλαβε το ιδιαίτερο οικογενειακό κλίμα και περιβάλλον των
ασθενών, την άρνηση των ιδίων των ασθενών να δεχθούν οποιαδήποτε συμβουλή ή
επιστημονική γνώση για την κατάσταση τους, την βαθμιαία κοινωνική τους
απομόνωση, την αυτονόμηση της “ανορεξίας” από το χαρακτηριολογικό υπόβαθρο της
και την θανατερή γοητεία που ασκεί στους ασθενείς το αποσκελετωμένο σώμα τους,
έλκοντας από αυτό μίαν εμφανή ευχαρίστηση1,2.
Στο

τέλος του 1800, η νευρική ανορεξία, ταυτίστηκε με την υποφυσιακή

νέκρωση μετά από εργώδη τοκετό, κάτι που, φυσικά, δεν επιβεβαιώθηκε μετέπειτα. Η
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σκέψη όμως αυτή άνοιξε τον δρόμο για την αιτιολογική έρευνα του συνδρόμου,
υποθέτοντας μία πρωτογενή ενδοκρινική ανωμαλία2.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι θεωρίες γύρω από την αιτιολογία εστράφησαν
προς και

ετράφησαν από την ψυχανάλυση. Απόψεις περί “ φόβου για στοματική

εγκυμοσύνη” και άλλες τέτοιες, αν όχι εξωφρενικές, τουλάχιστον πολύ εκκεντρικές
ερμηνείες, ήταν πολύ διαδεδομένες.
Η πιο συνεκτική και λογική σύγχρονη, ψυχοδυναμική προσέγγιση είναι αυτή
της Hilde Bruch (1950) 2.
Στη δεκαετία του '60, η περιγραφική νοσολογία και η ορθολογική θεραπεία της
Ν. Α. εγκαθιδρύθηκε

στην Αγγλία, από τον Gerald Russel, ο οποίος το 1979,

περιέγραψε την Νευρική Βουλιμία, ως παραλλαγή της Ν.Α., αλλά αργότερα η άποψη
αυτή αναθεωρήθηκε.
Η σύγχρονη επιστημονική θεώρηση είναι ότι το σύνδρομο Ν.Α., είναι το
αποτέλεσμα ενός μείγματος γενετικών, ψυχοκοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων
και συνεπώς η διερεύνηση και η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να αφορά σε όλους
αυτούς

τους γενεσιουργούς ή προδιαθεσικούς παράγοντες, δηλαδή να είναι

πολύπλευρη1.
ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Αν και ο όρος “ανορεξία” είναι αδόκιμος για την διαταραχή, γιατί δεν πρόκειται
περί πραγματικής ανορεξίας αλλά περί εκούσιας πείνας μέχρις λιμοκτονίας, εν τούτοις
τον χρησιμοποιούμε ακόμη, ελλείψει καλυτέρου όρου.
Η διαταραχή συμβαίνει σε συγκεκριμένες κοινωνίες που προβάλουν ορισμένα
πρότυπα που αφορούν στην εξωτερική εμφάνιση των γυναικών αλλά και των ανδρών,
τα οποία συναρτώνται με το σωματικό βάρος (μικρό) και το εκγυμνασμένο σώμα. Οι
κυρίαρχες αυτές κοινωνικές αντιλήψεις μοιάζουν μεταξύ των διαφόρων κοινωνιών
δυτικού τύπου, αλλά ο επιπολασμός της διαταραχής παγκοσμίως κυμαίνεται, πιθανώς
λόγω πολιτισμικών διαφορών, ενώ της σχιζοφρένειας είναι σταθερός.
Το κοινό στοιχείο μεταξύ των διαφόρων τύπων της Ν.Α., είναι η υπερτίμηση
του αδύνατου, απαλλαγμένου από λίπος σώματος ή η υπερτίμηση της αλλαγής του
σωματικού σχήματος. Οι υπερτιμημένες αυτές ιδέες, συντηρούν τις πρακτικές μη
φυσιολογικής διατροφής, την συνοδό σε άλλοτε άλλον χρόνο, λειτουργική, κοινωνική,
σωματική και ψυχολογική έκπτωση των ανορεκτικών ατόμων1.
Η συχνότητα της διαταραχής μεταξύ των νέων γυναικών, παγκοσμίως, είναι
περίπου 1%. Η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών στον πληθυσμό των
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ανορεκτικών είναι 1:3. Πάντως, η συχνότητα βαίνει αυξανόμενη στις κοινωνίες του
δυτικού «life style’ που προβάλλεται αδιαλείπτως από τα ΜΜΕ1.
Η θνησιμότητα ανέρχεται στο 19% και πλέον μέσα σε μία εικοσαετία από την
διάγνωση και ειδικά στις μορφές που χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη3.
Απαιτούνται τρία (3) κριτήρια, για να χαρακτηρισθεί μία κλινική εικόνα
απίσχνανσης ως Νευρική Ανορεξία, το συμπεριφορικό, το ψυχοπαθολογικό και το
παθοφυσιολογικό4.
Το συμπεριφορικό κριτήριο είναι η διαπιστούμενη προκλητή στέρηση της
τροφής σε υπερβολικό βαθμό.
Το ψυχοπαθολογικό κριτήριο είναι η διαπιστούμενη ακατανίκητη έλξη προς
την ισχνότητα ή ο νοσηρός φόβος για το πάχος.
Το

παθοφυσιολογικό

κριτήριο

είναι

η

παρουσία

όλων

εκείνων

των

συμπτωμάτων που απορρέουν από την καχεξία και που χρήζουν άμεσης ιατρικής
αντιμετώπισης.
Κλινικά, διακρίνονται δύο τύποι Νευρικής Ανορεξίας:
α) περιοριστικός τύπος
β) εκκενωτικός τύπος
Ο περιοριστικός τύπος αφορά περίπου στο 50% των περιπτώσεων Ν.Α. Οι
προσλαμβανόμενες θερμίδες, δεν υπερβαίνουν τις 500 ημερησίως, η δε νηστεία
συνοδεύεται από έντονη σωματική δραστηριότητα και ιδεοληπτικά στοιχεία.
Ο εκκενωτικός τύπος χαρακτηρίζεται από την κατά διαστήματα παρορμητική
κατανάλωση “απαγορευμένων” τροφών και από την προσπάθεια αποβολής των
ληφθεισών θερμίδων είτε με προκλητούς εμέτους είτε με χρήση υπακτικών.
Η έναρξη της διαταραχής τοποθετείται είτε σε ηλικία προ των 8 ετών είτε
συνήθως στην εφηβεία (12-16 ετών), αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις έναρξης μετά
τα 25 έτη.
Στο οικογενειακό ιστορικό των ασθενών καταγράφονται συναισθηματικές
διαταραχές, παχυσαρκία ή διαταραχές πρόσληψης τροφής. Στο ατομικό ιστορικό των
ασθενών ανιχνεύονται παιδικές ή εφηβικές αγχώδεις διαταραχές, συναισθηματικές
διαταραχές και ιδεο-ψυχαναγκαστική διαταραχή. Η προσωπικότητα των ασθενών
εμφανίζει χαρακτηριστικά διαταραχής προσωπικότητας της ομάδας C.
Έχουν εκφρασθεί πολλές απόψεις για τον ψυχοπαθολογικό μηχανισμό της
διαταραχής. Πολλοί ερευνητές θεώρησαν ότι η Νευρική Ανορεξία είναι κατάληξη
κάποιας

παραληρητικής

διαταραχής,

άλλοι

ότι

αποτελεί

εποικοδόμημα
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υποβόσκουσας κατάθλιψης και άλλοι ότι αποτελεί ένα είδος καταναγκαστικής
διαταραχής.
Όλες αυτές οι ερμηνείες πάντως δεν συνέβαλαν στην εξιχνίαση του
ψυχοπαθολογικού μηχανισμού. Αντιθέτως, η σύγχρονη αντίληψη, ότι η κινητήρια
δύναμη πίσω από αυτήν την διαταραχή πρόσληψης τροφής είναι η υπερτιμημένη
δοξασία του λεπτού σώματος, μας προσφέρει μία σταθερή βάση και εξηγεί
ικανοποιητικά

την

ανθεκτικότητα

του

συνδρόμου

σε

κάθε

ψυχοθεραπευτική

παρέμβαση και την επικινδυνότητα για την ζωή που έχει η συμπεριφορά του
πάσχοντος ατόμου και η οποία είναι απόρροια της δοξασίας αυτής. Αλλά, αποτελεί
επίσης και τη βάση εκκίνησης κάθε ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας4.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η αιτιολογία του συνδρόμου παραμένει και σήμερα εν πολλοίς άγνωστη. Κατά
καιρούς έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις, όπως:


Νέκρωση της υπόφυσης κατά την γέννηση (έχει εγκαταλειφθεί)



∆ομική ή λειτουργική ανωμαλία κατά την νευρο-αναπτυξιακή περίοδο (δεν έχει
επιβεβαιωθεί)



Γενετική προδιάθεση



Ανωμαλία, σε γονιδιακό επίπεδο, του σεροτονινεργικού μηχανισμού του Κ.Ν.Σ.
Καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν αποδείχθηκε ως κυρίαρχη. Η βέλτιστη

θεώρηση για το σύνδρομο αυτό σήμερα είναι ότι πρόκειται για μια υπερκαθοριζόμενη,
από πολλούς προδιαθεσικούς και εκλυτικούς παράγοντες, διαταραχή, χωρίς κανείς εξ
αυτών των παραγόντων να παίζει ρόλο απαραίτητο και καθοριστικό. Είναι πάντως
επιβεβαιωμένο ότι προδιαθεσικοί παράγοντες ευαλωτότητας σε εκλυτικά γεγονότα
στην κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης, όπως είναι η εφηβεία, συμβάλλουν στην εκδήλωση
της διαταραχής και μονιμοποιούνται ενισχυόμενοι από κοινωνικές, ψυχολογικές και
βιολογικές παραμέτρους 12.
ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Βιολογικοί:
α) Γενετικοί παράγοντες ασκούντες πολλαπλή επίδραση στην διαμόρφωση της
προσωπικότητας (ευαισθησία, επιμονή, τελειοθηρία, παρορμητικότητα)10
β) Ειδικά γονίδια που κωδικοποιούν την ρύθμιση της διατροφής, της σωματικής
δραστηριότητας, του σωματικού βάρους ή και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις,
(π.χ. Daf-2)
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γ) Γονίδια που συμμετέχουν στην ρύθμιση της σεροτονίνης του ΚΝΣ (ανεύρεση
μη φυσιολογικών επιπέδων σεροτονίνης στο ΕΝΥ των ασθενών που δεν
διορθώνονται ακόμη και μετά την ανάκτηση του σωματικού βάρους)5,6
δ) Γονιδιακοί τόποι και πολυμορφισμοί γονιδίων που κωδικοποιούν τους
σεροτονινεργικούς υποδοχείς 1Β, 2Α και 2C5
ε) Μη συζευγμένες πρωτεΐνες UCP2 & UCP3, ο οιστρογονικός υποδοχέας Β, η
ανθρώπινη πρωτεΐνη αγουτίνη.
Οι έρευνες κατευθύνονται σήμερα στα χρωμοσώματα 1, 2 και 13. Ωστόσο όλα
αυτά τα ευρήματα διαπιστώθηκαν σε μικρό ποσοστό και σε μικρά δείγματα ώστε δεν
είναι δυνατή η αξιοποίηση τους ως έχοντα καθολική ισχύ. Πολλές μελέτες σε
πληθυσμούς καταδεικνύουν ότι οι γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν κατά 50% στην
εκδήλωση της Νευρικής Ανορεξίας7.
2. Ιδιοσυγκρασία και ψυχολογικοί παράγοντες:
α) Η οικογενής κληρονομικότητα αποτελεί μείζονα προδιαθεσικό παράγοντα για
την Νευρική Ανορεξία. Στους ανορεκτικούς/ες ασθενείς ανευρίσκεται συχνά ένα
θετικό οικογενειακό ιστορικό για Ν.Α. ή για διαταραχές του συναισθηματικού
φάσματος, ιδεο-καταναγκαστική διαταραχή ή για παχυσαρκία.
β) Αγχώδεις, συναισθηματικές και καταναγκαστική διαταραχή της παιδικής
ηλικίας αποτελούν επίσης μείζονες προδιαθεσικούς παράγοντες.
γ) Αισθήματα κατωτερότητας ή έλλειψη αυτοπεποίθησης στις έφηβες που
πυροδοτούνται από υποδείξεις, παρατηρήσεις ή κριτική από το οικογενειακό και
το κοινωνικό περιβάλλον (σχολείο, συμμαθητές, φίλοι) σχετιζόμενες με το
σωματικό τους βάρος.
δ)

Απαιτήσεις

συνδυαζόμενες

επιδόσεων
με

άλλους

σε

δραστηριότητες

προδιαθεσικούς

αθλητικές

παράγοντες

ή

χορευτικές

αυξάνουν

τις

πιθανότητες εμφάνισης του συνδρόμου.
ε) Υπό συζήτησιν παραμένει η επίδραση του λειτουργικού μοντέλου της
οικογένειας

των

ανορεκτικών.

∆εδομένων

και

άλλων

προδιαθεσικών

παραγόντων, οικογένειες που δεν αφήνουν περιθώρια αυτονομίας των εφήβων
μελών τους, μπορεί να επιταχύνουν την εκδήλωση μιας Νευρικής Ανορεξίας,
όπως επίσης και το αρνητικό εκφραζόμενο συναίσθημα από τα λοιπά μέλη της
οικογένειας προς το ευάλωτο μέλος.
στ) Φυσικοί και ψυχικοί τραυματισμοί (μη ειδικοί παράγοντες )
ζ) Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. ως φορέων προβολής προτύπων κομψότητας,
παραμένει συζητήσιμος.
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ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ10
1. Ένα ή πολλά γεγονότα που παραμένουν χαραγμένα στη μνήμη των
ανορεκτικών ασθενών ( π.χ. βαρύ τροχαίο ατύχημα, ελκοπάθεια )
2. Γεγονότα που διαδραματίσθηκαν κατά την διάρκεια της εφηβείας (έμμηνος
ρύση, ανάδυση σεξουαλικών ενδιαφερόντων) και ιδίως αν αυτή είναι πρώιμη.
3. Αλλαγή τόπου κατοικίας ή σχολείου, ερωτικές απογοητεύσεις, ανταγωνισμός με
αδέλφια ή συμμαθήτριες, νόσος ή θάνατος στην οικογένεια
4. Προτροπές διδασκάλων και ιατρών για απώλεια βάρους
Όλα αυτά τα γεγονότα συνδυαζόμενα με τους προδιαθεσικούς παράγοντες
οδηγούν στην ενδοβολή του φόβου για το πάχος, που καθίσταται νοσηρός και στην
υπερτίμηση της ανάγκης για ένα λεπτό, απαλλαγμένο από λίπος σώμα. Από την
στιγμή που θα συμβεί αυτό, η διαταραχή “κλειδώνεται” και στην πορεία αυτονομείται
και αυτοσυντηρείται.
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Σύμφωνα με την θεωρία της συμπεριφοράς, μία διαταραχή για να συντηρείται
απαιτεί τον συνδυασμό εξωτερικών ή κοινωνικών ενισχυτών και εσωτερικών ή ψυχοφυσικών ενισχυτών10.
1. Εξωτερικοί ενισχυτές:
α) κοινωνική επιδοκιμασία και παρότρυνση για περαιτέρω απώλεια βάρους
β) αρνητικά εκφραζόμενο συναίσθημα στην οικογένεια (σε πολλές οικογένειες,
οι

ανορεκτικοί

καθίστανται ρυθμιστές

των οικογενειακών

δυναμικών,

ενισχύοντας, ασυνείδητα, τον ρόλο τους ως αναγκαιότητα επιβίωσης της
οικογένειας)
2. Εσωτερικοί ενισχυτές:
α) αυτοκριτική στάση
β) τελειοθηρία
γ) έλλειψη αυτοπεποίθησης του ατόμου που έχει χάσει βάρος με δίαιτα και
γυμναστική
Η επιτυχής απώλεια βάρους στον έφηβο είναι η πρώτη αίσθηση ενός
αποτελεσματικού, εσωτερικού αυτοελέγχου, ιδίως όταν η εφηβεία τον υπερβαίνει, τον
κατακλύζει και η πορεία προς την ενηλικίωση τον τρομοκρατεί. Η Νευρική Ανορεξία
είναι μία άμεση και αποφασιστική ψευδολύση

των υπαρξιακών προκλήσεων της

εφηβείας. Ο άκαμπτος έλεγχος του σωματικού βάρους κάνει την κατάσταση να
φαίνεται πιο ελεγχόμενη.
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Η μετάβαση σε κανονικό τρόπο διατροφής μετά από μακρά περίοδο δίαιτας,
μπορεί να επιφέρει κάποια δυσπεπτικά ενοχλήματα άνευ σημασίας, που είναι όμως
ικανά να δράσουν ενισχυτικά προς την πλευρά της δίαιτας και έτσι να αρχίσει ένας
νέος κύκλος δίαιτας αφού η κανονική διατροφή δημιουργεί δυσφορία.
Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου οι αλλαγμένες φυσιολογικές πεπτικές
διαδικασίες παρατείνουν την “ανορεξία” είναι μόνον υποθετικός. Πιθανότατα
συμπεριλαμβάνει μεταβολές στην έκκριση των οπιοειδών, των νευροπεπτιδίων, της
σεροτονίνης, της χολοκυστοκινίνης, της λεπτίνης, της γκρελίνης, του νευροπεπτιδίου Υ
και άλλων νευροβιολογικών μορίων που ρυθμίζουν τα αισθήματα της πείνας, του
κορεσμού και του σωματικού βάρους.
Η ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Η Νευρική Ανορεξία, συχνά, φαίνεται να χρησιμεύει σαν μακροπρόθεσμη
στρατηγική αντιμετώπισης φόβων ωρίμανσης, ατομικής ταυτότητας και δύσκολων
καταστάσεων σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Η Νευρική Ανορεξία εφηβικής
έναρξης παριστά μία ψευδολύση έναντι των βαθέων και πυρηνικών αλλαγών που
συνοδεύουν την εφηβεία όπως είναι η ανάπτυξη συγκροτημένης ατομικής ταυτότητας,
τις οποίες ευφυώς έχει υπογραμμίσει ο Eriksson. Μερικοί νέοι σε πρώιμη εφηβεία
εκπλήσσονται δυσάρεστα όταν διαπιστώνουν ότι οι μηχανισμοί προσαρμογής που
χρησιμοποιούσαν μέχρι πρότινος για την εκπλήρωση των διαφόρων στόχων τους
αποδεικνύονται ανεπαρκείς ως προς την διαχείριση του χάους της εφηβείας. Σαν
απάντηση, ορισμένοι από αυτούς τους εφήβους, ευαίσθητοι, τελειοθηρικοί και
παρορμητικοί είναι πιθανόν να προσανατολισθούν προς την Νευρική Ανορεξία
προκειμένου να καθορίσουν μία ταυτότητα.
Τα κίνητρα πίσω από κάθε διαταραχή πρόσληψης τροφής είναι πάντοτε”
φυσιολογικά”, δηλαδή αποτελούν προσπάθειες συμβιβασμού με τις διεργασίες της
ανάπτυξης, των συγκινήσεων, των οικογενειακών δυναμικών, των κοινωνικών
σχέσεων και της ενδοψυχικής αυτορρύθμισης. Οι σύγχρονες ψυχοδυναμικές θεωρίες
προσεγγίζουν ρεαλιστικά τις διαταραχές πρόσληψης τροφής βασισμένες πάνω στις
σχέσεις με το αντικείμενο και στην ψυχολογία του Εγώ. Παραμένουν όμως εξαιρετικά
δύσκολες στην συστηματική διαχείριση και την επαρκή αξιολόγηση τους. Οι θεραπείες
που βασίζονται σ' αυτές, όπως οι γνωσιακού τύπου θεραπείες της συμπεριφοράς και
η διαπροσωπική θεραπεία φαίνονται αρκετά υποσχόμενες, τουλάχιστον στους
ερευνητικούς κύκλους, όμως δεν έχουν τύχει ευρείας αποδοχής.
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Οι ψυχοδυναμικές συγκρούσεις, σχεδόν πάντοτε, συμβάλλουν και ως
προδιαθεσικοί και ως ενισχυτικοί παράγοντες στην Νευρική Ανορεξία. Η διαλεύκανση
τους όμως είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μεθοδολογικά.
Μία σχετικά λογική, αν και μη αποδειχθείσα υπόθεση, είναι ότι ένα σύνολο
ψυχοδυναμικών θεμάτων συνδέεται αιτιολογικά με τις περισσότερες διαταραχές
πρόσληψης τροφής.
Τέτοια συγκρουσιακά θέματα είναι π.χ. φόβοι ωρίμανσης, υπαρξιακοί φόβοι κ.α.
Η δε ανορεξία, και μάλιστα η περιοριστικού τύπου, προσφέρει την απαραίτητη φυγή
από τις κατακλυσμιαίες αρνητικά φορτισμένες φαντασιώσεις της αναδυομένης
σεξουαλικότητας.
Άλλα ψυχοδυναμικά θέματα αφορούν στο πως ευαίσθητες προσωπικότητες
συμβιβάζονται με παιδικά ναρκισσιστικά τραύματα, αναζητώντας ασφάλεια και
αποφεύγοντας εκ νέου τραυματισμούς μέσω της αυτο-επιβαλλόμενης πείνας και της
αποσύνδεσης με τον υλικό κόσμο.
Η Ανορεξία μεταγενέστερης έναρξης διαφέρει θεματικά από την εφηβική. Εδώ
τα κίνητρα είναι διαφορετικά, π.χ. επιθυμία ελκυστικής εμφάνισης για την απόκτηση
εξωσυζυγικών σχέσεων (επί ανδρών), επιθυμία ελέγχου των συγκινήσεων όταν
υπάρχουν άλυτα ζητήματα του παρελθόντος (επί γυναικών).
Ενώ οι ψυχοδυναμικές θεωρίες και ερμηνείες προκαλούν πολλές συγκρούσεις
και συζητήσεις, η φαινομενολογία και η πυρηνική ψυχοπαθολογία της Νευρικής
Ανορεξίας, που δεν είναι άλλο παρά η υπερτιμημένη πεποίθηση της απώλειας
βάρους, παραμένουν εντυπωσιακά σταθερές από τότε που η διαταραχή περιγράφηκε
για πρώτη φορά.
Η ψυχοπαθολογία της Ν.Α., περιλαμβάνει όντως την υπερεκτιμημένη
πεποίθηση της απώλειας βάρους, όμως το περιεχόμενο αυτής της πεποίθησης
διαφέρει στις διάφορες κουλτούρες. Μία παρατεινόμενη, χρόνια νευρική ανορεξία
μπορεί να είναι “εχθρός και φίλη” ταυτόχρονα. Ικανοποιεί θεμελιακές ανάγκες, αν και
με τρόπο αξιωματικά αποτυχημένο, και συνεκδοχικά προσφέρει ένα “επάγγελμα”, μία
ταυτότητα και μία οργανωτική αρχή για την καθημερινή ζωή1.
Οι υπερεκτιμημένες πεποιθήσεις δεν είναι απρόσβλητες από ρεαλιστικές
ψυχολογικές

μεθόδους

και

δεν

φθάνουν

στο

επίπεδο

ανθεκτικότητας

των

παραληρητικών ιδεών. Μάλλον γίνονται πιο ρευστές με την πάροδο του χρόνου.
Ανάλογα με τον βαθμό ευαισθησίας και το κίνητρο για αλλαγή, η ικανότητα
αντικειμενικής

θεώρησης

της

υπερεκτιμημένης

πεποίθησης

μετατίθεται.
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απαραίτητο κατά την ανάρρωση να υπάρχει η ικανότητα αναγνώρισης αυτών των
υπερεκτιμημένων ιδεών, ως μη επιθυμητών, ως ψευδολύσεων και όχι ως αποτυχιών.
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η διάγνωση της νευρικής ανορεξίας δεν είναι δύσκολο να τεθεί ακόμη και αν η
εμπειρία και η γνώση είναι μικρές. Το ψυχιατρικό ιστορικό και η παρούσα ψυχική
κατάσταση είναι επαρκή στοιχεία χωρίς την ανάγκη εξεζητημένων ιατρικών
εξετάσεων4.
Η νευρική ανορεξία είναι παρούσα όταν:
α) Το άτομο εκουσίως μειώνει και διατηρεί ένα νοσηρό βαθμό απώλειας βάρους
ή αποτυγχάνει να αυξήσει το βάρος του ανάλογα με την ηλικία του.
β) Το άτομο αισθάνεται έντονο άγχος και φόβο με την σκέψη ότι θα γίνει παχύ ή
επιδεικνύει ακατανίκητη τάση για ισχνότητα, παρά την προφανή και ιατρικώς
αναγνωρισμένη καχεξία του.
γ) Στο άτομο, διαπιστώνεται συμπτωματολογία που σχετίζεται με την καχεξία,
όπως ανωμαλία γεννητικών ορμονών, υποθερμία, ορθοστατική υπόταση,
βραδυκαρδία, μεγάλου βαθμού μείωση των λιπαποθηκών του σώματος.
Τα διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με το ICD-10 είναι τα κάτωθι:
Α) Απώλεια βάρους ή αδυναμία ανάκτησης βάρους στα παιδιά, που οδηγεί σε
βάρος τουλάχιστον κατά 15% μικρότερο από το φυσιολογικά αναμενόμενο για
την ηλικία και το ύψος του ασθενούς
Β) Η απώλεια βάρους είναι προκλητή μέσω αποφυγής “παχυντικών” τροφών
Γ) Υπάρχει «ιδία» αντίληψη υπερβολικού πάχους και βαθειά απειλή πάχους
που οδηγεί σε αυτό-προσδιοριζόμενο ουδό βάρους.
∆) Εκτεταμένη ενδοκρινική διαταραχή στον άξονα Υποθάλαμος-ΥπόφυσηΓονάδες στις γυναίκες
Ε) ∆εν πληρούνται τα κριτήρια Α και Β για βουλιμική διαταραχή
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων της Νευρικής Ανορεξίας διαπιστώνονται
και άλλες συνυπάρχουσες ψυχικές διαταραχές στους άξονες Ι και ΙΙ κατά DSM9.
Στον

άξονα

Ι

παρατηρούνται:

συναισθηματικές

διαταραχές,

αγχώδεις

διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχές εκ λήψεως τοξικών ουσιών
Στον άξονα ΙΙ συχνές είναι οι διαταραχές προσωπικότητας.
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Η χρονική σχέση μεταξύ των διαταραχών αυτών και της Νευρικής Ανορεξίας
έχει μεγάλη σημασία για την θεραπεία. Οι συναισθηματικές διαταραχές, όταν
προηγούνται της Νευρικής Ανορεξίας διαφέρουν σημαντικά από αυτές που
εμφανίζονται μετά την έναρξη της Νευρικής ανορεξίας. Αυτές οι διαταραχές που
προηγούνται απαιτούν διακριτή και ειδική θεραπεία ενώ αυτές που έπονται της
Νευρικής Ανορεξίας συχνά βελτιώνονται άνευ ειδικής θεραπείας, όταν βελτιώνεται η
Νευρική Ανορεξία.
Στοιχεία διαταραχής προσωπικότητας εμφανίζονται πολύ συχνά στην πορεία
της Νευρικής Ανορεξίας και δίνουν την εντύπωση πρωτογενούς διαταραχής αλλά
συνήθως είναι δευτερογενή.
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Τα παθοφυσιολιγικά επακόλουθα της Νευρικής Ανορεξίας οφείλονται:
23. Στο ποσό και στο ρυθμό του υποσιτισμού
24. Στους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η απώλεια βάρους (δίαιτα
και σωματική άσκηση, έμετοι, χρήση υπακτικών ή διουρητικών)
3) Στα «τσιμπολογήματα»
Οι ασθενείς πεθαίνουν είτε εξ αιτίας των επιπλοκών του υποσιτισμού και της
καχεξίας (απώλεια καρδιακού μυϊκού ιστού- αρρυθμία) είτε εξ αυτοκτονίας.
Η φυσική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει:
 Μέτρηση ύψους
 Ζύγιση μετά την πρωινή τουαλέτα
 Μέτρηση ζωτικών σημείων
 Πλήρη εξέταση δέρματος, μυών και υποδορίου λίπους
 Νευρολογική εξέταση
 Φωτογραφία του ασθενούς πριν την έναρξη του προγράμματος σίτισης
Οι εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις είναι χρήσιμες για τον καθορισμό
της βαρύτητας της νόσου και των επιπτώσεων του υποσιτισμού4. Πρέπει επίσης να
έχουμε κατά νου, ότι οι ανορεκτικοί ασθενείς μπορεί να πεθάνουν και με φυσιολογικές
εργαστηριακές εξετάσεις. Συνεπώς η συνεργασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα
μεταξύ των ψυχιάτρων των παθολόγων και των ενδοκρινολόγων είναι επιβεβλημένη
και απαραίτητη.
Οι επιπλοκές λόγω της καχεξίας αφορούν σε όλα σχεδόν τα οργανικά
συστήματα, αναλόγως του βαθμού της καχεξίας και παρατίθενται κατωτέρω:
Καρδιαγγεικακό: Υπόταση, ορθοστατική υπόταση, βραδυκαρδία, ακροκυάνωση
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Η.Κ.Γ.: Χαμηλά δυναμικά, παράταση του Qtc και άλλες αρρυθμίες, ανακοπή
Νευρικό ΚΝΣ: Εικόνα ψευδο-ατροφίας (αναστρέψιμη), επιληπτικές κρίσεις
ΠΝΣ: Μυοπάθεια λόγω έλλειψης μαγνησίου, ασβεστίου και φωσφόρου
Ενδοκρινικό: ∆ιακοπή μεταβολικού κύκλου οιστρογόνων => έκκριση γοναδοτροπινών
από την υπόφυση σε επίπεδα προεφηβικά => αμηνόρροια
Μείωση ενεργών κλασμάτων θυρεοειδικών ορμονών και αύξηση ανενεργών (rT3),
αύξηση κορτιζόλης, υπογλυκαιμία, υπερχοληστερολαιμία, υποθερμία, ελάττωση
λεπτίνης
Μυοσκελετικό: Μείωση οστικής μάζας λόγω μείωσης οιστρογόνων και αύξησης
κορτιζόλης
Πεπτικό: Μείωση γαστρικής και εντερικής κινητικότητας => δυσπεψία, ταχύ αίσθημα
κορεσμού
∆έρμα:

Ξηρότητα,

υπέρχρωση

εξ

υπερκαροτιναιμίας

(μείωση

μεταβολισμού

καροτένης), υπερτρίχωση ράχεως, κοιλιακής χώρας και πήχεων, οιδήματα λόγω
υπολευκωματιναιμίας
Αιμοποιητικό: Λευκοπενία, αναιμία, θρομβοκυττοπενία, αναστολή λειτουργίας μυελού
οστών
Ουροποιητικό: Νυκτουρία, συχνουρία
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η πορεία και η πρόγνωση ποικίλουν σε διάρκεια και σοβαρότητα. Η έκβαση
εξαρτάται εν πολλοίς από τον ορισμό της διαταραχής. Χρησιμοποιώντας μια αυστηρή
διάγνωση που περιλαμβάνει ιστορικό νοσοκομειακής φροντίδας, αναφέρθηκαν υψηλά
ποσοστά θνησιμότητας (περίπου 19%) και μάλιστα σε ασθενείς που έλαβαν ανεπαρκή
μετανοσοκομειακή φροντίδα κατά την εικοσαετή παρακολούθηση12. Άλλες μελέτες από
κέντρα

που

χρησιμοποιούν

πολύ

δομημένα

θεραπευτικά

προγράμματα

και

επιτυγχάνουν πλήρη αποκατάσταση του σωματικού βάρους σε συνδυασμό με
εντατική ομαδική και οικογενειακή

θεραπεία, δεν αναφέρουν προώρους θανάτους

κατά την 15ετή παρακολούθηση.
Στις μελέτες αυτές δεν περιλαμβάνονται τα περιστατικά που εγκατέλειψαν την
θεραπεία και αντικατοπτρίζουν τα βέλτιστα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν για
ασθενείς κάτω των 18 ετών.
Μερικές μελέτες αναφέρουν ότι, τα ποσοστά θανάτου μεταξύ νέων γυναικών με
νευρική ανορεξία είναι 12 φορές υψηλότερα απ' ότι στις ομάδες ελέγχου της
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κοινότητας με την ίδια ηλικία και 2 φορές περισσότερα απ' ότι σε άλλους ψυχιατρικούς
πληθυσμούς γυναικών.
∆εν υπάρχουν ακόμη στοιχεία αξιόπιστα για το ποιές θεραπευτικές μέθοδοι
έχουν τα μικρότερα ποσοστά θανάτου και τα υψηλότερα ποσοστά σφαιρικής
βελτίωσης. Τα καλύτερα αποτελέσματα χωρίς αναφορές θανάτου και με πλήρη
απουσία συμπτωμάτων στο 70% των ασθενών κατά την παρακολούθηση, βρέθηκαν
σε εφήβους που αντιμετωπίσθηκαν αρχικά με εντατικό πρόγραμμα πολλαπλών
ειδικοτήτων και ακολούθως ετέθησαν σε 4ετές πρόγραμμα πρόληψης των υποτροπών
με στοχευμένη ψυχοθεραπεία αντιστοιχούσα στα στοιχεία της νόσου.
Μελέτες σε ασθενείς με διάφορες ηλικίες έναρξης της νόσου και διαφόρου
βαθμού σοβαρότητας με συνακόλουθη χρονιότητα έδειξαν ότι 30% των ασθενών
βελτιώθηκαν και διάγουν καλώς, 30% βελτιώθηκαν μερικώς, 30% μετέπεσαν σε
χρονιότητα και 10% απεβίωσαν. Πολλοί ασθενείς συνεχίζουν να υποφέρουν από
συναισθηματικές και χαρακτηριολογικές διαταραχές.
Στο 50% των περιπτώσεων έχει παρατηρηθεί μία μετάβαση σε ψυχογενή
βουλιμία, όπως και το αντίθετο.
∆είκτες καλής πρόγνωσης είναι12:
α) Ανάκτηση φυσιολογικού σωματικού βάρους κατά την έξοδο από το
Νοσοκομείο
β) Εντατική μετανοσοκομειακή παρακολούθηση από εξειδικευμένη ομάδα
γ) Μειωμένη συννοσηρότητα
δ) Μικρή απώλεια βάρους κατά την εισαγωγή στο Νοσοκομείο
ε) Μικρή διάρκεια νόσου
στ) Ηλικία έναρξης κατά το μέσον της εφηβείας ή έναρξη νόσου μετά το 25ο έτος
της ηλικίας.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία οποιασδήποτε διαταραχής πρόσληψης τροφής πρέπει να βασίζεται
σε τέσσαρες( 4 ) απαραίτητες συνιστώσες :
1. Καταξιωμένες επιστημονικά αρχές
2. Πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις
3. Φάσμα φροντίδας αντίστοιχο της έντασης της νόσου
4. Εξασκημένη και εξοικειωμένη ομάδα πολλαπλών ειδικοτήτων για τις βαριές
περιπτώσεις
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Οι κεντρικοί θεραπευτικοί στόχοι για όλες τις διαταραχές πρόσληψης τροφής
πρέπει να είναι προοπτικοί και δια-διαγνωστικοί:
1. Ανάκτηση και διατήρηση φυσιολογικού, υγιούς, εξατομικευμένου και
σταθερού βάρους σώματος.
2. ∆ιακοπή ΟΛΩΝ

των παθολογικών συμπεριφορών της διατροφής, όπως

περιορισμός στο είδος, στην ποιότητα των τροφών, εκρήξεις βουλιμίας,
προκλητοί έμετοι κ.ά.
3. Αποκάλυψη της κεντρικής υπερεκτιμημένης πεποίθησης και των νοσηρών
γνωσιακών

σχημάτων,

της

αυτόματης

γνωσιακής

διαστρέβλωσης

και

αντικατάσταση τους από υγιείς, σταθμισμένες απόψεις για τον εαυτό και
ικανότητα για αυτορρύθμιση των συγκινήσεων και της συμπεριφοράς.
4. Θεραπεία των συννοσηρών καταστάσεων από ψυχιατρικής και παθολογικής
άποψης.
5. Σχεδιασμός της πρόληψης των υποτροπών για τουλάχιστον 5 έτη μετά την
βελτίωση της οξείας κατάστασης.
Ο σχεδιασμός της θεραπείας απαιτεί το ταίριασμα της θεραπευτικής έντασης με
την βαρύτητα της νόσου. Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο ενδείκνυται όχι μόνον για την
αντιμετώπιση των σωματικών επιπλοκών αλλά και για την αναγκαιότητα προσφοράς
θεραπείας επί 24ώρου βάσεως, την διαχείριση και αντιμετώπιση των βαρειών
διαταραχών της συμπεριφοράς (καχεξία, παρορμητική σωματική υπερδραστηριότητα,
έμετοι κ.λ.π.), οι οποίες δεν έχουν ανταποκριθεί στα διάφορα πλήρη ημερήσια
προγράμματα.
Με σωματικό βάρος κάτω του 20% του ελαχίστου φυσιολογικού βάρους, οι
περισσότεροι ασθενείς πρέπει να νοσηλευθούν. Ακόμη, ένδειξη εισαγωγής είναι η
υποτροπιάζουσα ανορεξία ή η σημαντική συννοσηρότητα. Περίπου στο 10%-15% των
περιπτώσεων απαιτείται η ακούσια νοσηλεία των ασθενών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
έξοδος του ασθενούς από το νοσοκομείο, πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟΝ όταν έχει
ανακτήσει το 85% του φυσιολογικού βάρους σε σχέση με την ηλικία και το ύψος.
Ασθενείς με επιπλοκή τον σακχαρώδη διαβήτη, με πορεία χρονίζουσα, με πολλές
υποτροπές και με διαταραχές στους άξονες Ι και ΙΙ κατά DSM, απαιτούν μεγαλύτερα
διαστήματα νοσοκομειακής περίθαλψης1.
Η

ενδονοσοκομειακή

περίθαλψη,

πλεονεκτεί

έναντι

των

ημερησίων

προγραμμάτων λόγω της 24ωρης παροχής φροντίδας και επιτήρησης.
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης αποκατάσταση του
σωματικού βάρους σε σχέση με το ύψος, την ηλικία και το φύλο. Προς επίτευξη αυτού
του στόχου είναι

απαραίτητη η ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗ σίτιση με κανονικό φαγητό σε

επαρκή ποσότητα και σύνθεση που θα καθορισθεί από τον διαιτολόγο. Για τις
γυναίκες, η ανάκτηση 1,5 kg εβδομαδιαίως είναι ικανοποιητική και επαρκής. Η σίτιση
με ρινογαστρικό καθετήρα ή ενδοφλεβίως από κεντρική φλέβα δέον να αποφεύγονται
διότι αφ' ενός μεν δεν υποκαθιστούν την κανονική σίτιση, αφ' ετέρου δε συνοδεύονται
από ανεπιθύμητες ενέργειες.
Σε ασθενείς με απώλεια βάρους άνω του 70%, η έναρξη σίτισης με 1500
θερμίδες ημερησίως είναι επιβεβλημένη, Ανά τετραήμερο μπορούν να προστεθούν
άλλες 500 θερμίδες την ημέρα μέχρι του ποσού των 3500 θερμίδων( για γυναίκες) για
τους άνδρες απαιτούνται 2500 θερμίδες μέχρις του ποσού των 5000 θερμίδων
ημερησίως.
∆εύτερος στόχος της θεραπείας είναι η διακοπή της έντονης σωματικής
δραστηριότητας, των εμέτων, των τσιμπολογημάτων και άλλων αντισταθμιστικών
συμπεριφορών.
ΦΑΡΜΑΚΑ
Οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ή
τα άτυπα νευροληπτικά έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται κατά καιρούς,
χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα14, εκτός αν συνυπάρχουν διαταραχές προϋπάρχουσες
της ανορεξίας. Είναι μάλιστα πιθανόν, οι ανεπιθύμητες ενέργειες να είναι περισσότερες
από το όφελος.
Τα συμπληρώματα διατροφής και ιδίως ο ψευδάργυρος σε δόση 50-100 mg
ημερησίως φαίνεται ότι διευκολύνουν την γρήγορη ανάκτηση του σωματικού βάρους13.
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Οι ψυχοθεραπείες στοχεύουν στην πυρηνική ψυχοπαθολογία της νευρικής
ανορεξίας και διακρίνονται σε:


συμπεριφορικού-γνωσιακού τύπου



διαπροσωπική θεραπεία



οικογενειακή θεραπεία



ψυχοδυναμική θεραπεία : α) ψυχολογία του Εγώ β) εστιασμένη αναλυτική
θεραπεία
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Ο στόχος όλων των ψυχοθεραπειών πρέπει να είναι:
1) η δέσμευση του ασθενούς για αυτοπαρατήρηση και η απόκτηση κινήτρου για
αλλαγή και
2) η αναγνώριση εκ μέρους του ασθενούς της υπερεκτιμημένης δοξασίας για
την απώλεια βάρους ως τέτοια και η αντικατάσταση της με υγιείς μηχανισμούς
αντίληψης της εικόνας του σώματος στα πλαίσια του «κοινωνικού γίγνεσθαι»11.
Συντμήσεις: Ν.Α.= Nευρική Aνορεξία
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΤΕΠ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Λαμπρινή Μήτση1, Ευαγγελία Τσιαμάλου2, Παρασκευή Πυλίδου1, Έφη Βρυώνη1
1
Νοσηλεύτρια, 2Προϊσταμένη, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ),
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Λαμπρινή Μήτση
Τηλέφωνο: 6939746814
E-mail: labrini_mitsi@hotmail.com

Here, at whatever hour you come, you
will find light and help and human
kindness.
Όποια ώρα κι αν έλθεις θα βρεις φως
αναμμένο και βοήθεια, καθώς και
ανθρώπινη καλοσύνη.
Εικόνα 1. Επιγραφή έξω από το
νοσοκομείο του Albert Schweitzer,
στη Ζούγκλα του Lambarene Albert
Schweitzer (1875-1965)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων υγείας παγκοσμίως
αποτελεί η επείγουσα αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών «στον κατάλληλο χρόνο,
στον κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό». Τα τμήματα επειγόντων
περιστατικών (ΤΕΠ) είναι υπεύθυνα για την υποδοχή, τη σταθεροποίηση και τη
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι
να παρουσιάσει μία πληρέστερη εικόνα των ΤΕΠ του νοσοκομείου μας σύμφωνα με
ευρωπαϊκές προδιαγραφές μέσα από την ιστορική αναδρομή, το στόχο των ΤΕΠ, την
χωροταξία, την υλικοτεχνική υποδομή και την αναφορά στο προσωπικό που εργάζεται
σε αυτά. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε τόσο διεθνής όσο και ελληνική
βιβλιογραφία από 12 πηγές Τα άρθρα αυτά αναζητήθηκαν μέσα από έγκυρες βάσεις
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δεδομένων (Medline, Scopus, Med.Consult). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και
σχεδιαγράμματα που αφορούν τόσο την χωροταξία του νοσοκομείου μας όσο και την
υλικοτεχνική υποδομή των ΤΕΠ. Αποτελέσματα: Η σωστή και εύρυθμη λειτουργία
του χώρου των επειγόντων εξαρτάται τόσο από τη σωστή χωροταξική κατανομή του
κτιρίου, το επαρκές υλικό που χρειάζεται όσο και από το άρτια εκπαιδευμένο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αυτού. Πιστεύουμε ότι συγκεκριμένα στα ΤΕΠ του
νοσοκομείου μας με συγκεκριμένες παρεμβάσεις κυρίως στο χωροταξικό σχεδιασμό
του κτιρίου θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητα φροντίδα στους ασθενείς.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 426-439, 2014.
Λέξεις κλειδιά: τμήμα επειγόντων περιστατικών, χωροταξία, εξοπλισμός, ποιότητα
υπηρεσιών υγείας
SUMMARY
Introduction: Basic principle of the development of all the health systems worldwide
is the emergency treatment of the acute cases «at the right time, at the right place and
by the appropriate personnel».The emergency rooms (ERS) are responsible for the
welcoming , the stabilization and the treatment to the patients. Aim: The purpose of
this study is to present an adequate view of the ERS in our hospital according to
European standards, through the historical flashback, the mission of the ERS itself,
the planning, the logistics and the personnel working on it. Material-Method: For this
study international and Greek bibliography was used from 12 sources. These articles
were found through valid databases (Medline, Scopus, and MedConsult). Also, tables
and diagrams were used which concern both the planning and the logistics of the ERS
too. Results: The proper and orderly function of the ERS depends both on the correct
spatial distribution of the building, the sufficient material needed and the highly trained
staff. We believe, that specifically in the ERS of our hospital with certain interventions
mainly on the spatial planning of the building, we will keep on providing high quality
care to the patients. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 426-439, 2014.
Key words: emergency rooms (ERS), planning, equipment, quality of health services
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και έκτακτων συμβάντων «στον
κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό» αποτελεί
βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων υγείας διεθνώς. Συνοδοιπόροι στην
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επίτευξη

του

παραπάνω

στόχου

βρίσκονται

τα

συστήματα

Επείγουσας

Προνοσοκομειακής Φροντίδας και τα ΤΕΠ των νοσοκομείων.1
Η λειτουργική αποστολή ενός σύγχρονου ΤΕΠ περιλαμβάνει πρωτίστως την
υποδοχή, την σταθεροποίηση και την θεραπευτική αντιμετώπιση. Η έγκαιρη
αναγνώριση των ασθενών που είναι σε επείγουσα κατάσταση και η κατεύθυνση τους
προς τον κατάλληλο χώρο φροντίδας του ΤΕΠ αποτελεί την λυδία λίθο για την
αποτελεσματική παροχή επείγουσας φροντίδας και την βέλτιστη κατανομή των πόρων
στο σύνολο των περιπτώσεων του τμήματος. Βασικό εργαλείο προς το σκοπό αυτό
είναι η υιοθέτηση διαδικασιών κατηγοριοποίησης – διαλογής των περιστατικών (triage)
2

.
Επίσης καθώς τα ΤΕΠ καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν επείγοντα

περιστατικά, που από τη φύση τους είναι απρογραμμάτιστα και μη προβλέψιμα, θα
πρέπει να στελεχώνονται με το κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό και να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό. Με τον
τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα επείγοντα περιστατικά
και αποσοβείται ο κίνδυνος για τυχόν απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ παράλληλα
μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες πλήρους αποκατάστασης της υγείας των ασθενών 3.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει όσο το δυνατόν
πληρέστερα τα στοιχεία που συνθέτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικής
οργάνωσης και ορθολογικής σχεδίασης ενός τμήματος επειγόντων περιστατικών με
βάση τη διεθνή εμπειρία και σύμφωνα με τις επικρατούσες διεθνείς προδιαγραφές.
Απώτερος στόχος είναι να αναδειχθεί η επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού του ρόλου
των ΤΕΠ στα νοσοκομεία της χώρας μας καθώς και της καθιέρωσης ενός πρότυπου
λειτουργικού μοντέλου δόμησης 4.
1.1.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΠ
Ο

όρος

«τμήμα

επειγόντων

περιστατικών

και

ατυχημάτων»

που

χρησιμοποιούνταν στην παλαιότερη βιβλιογραφία αντικαθίσταται από τον όρο «τμήμα
επειγόντων περιστατικών»(ΤΕΠ). Στη διεθνή βιβλιογραφία τα ΤΕΠ ονομάζονται
Accident and Emergency Departments ή εν συντομία A &E Departments ή Emergency
rooms (ERS) ή απλά στις μέρες μας Emergency Departments(EDS)5

1.2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
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1961:Άρχισε στις Η.Π.Α. από μια ομάδα γενικών ιατρών που εργαζόταν σε
τμήματα επειγόντων περιστατικών



1968:Ίδρυση του αμερικάνικου κολλεγίου των επειγοντολόγων (American
College of Emergency Physicians)6



1980:Οι πρώτοι μετά από εξετάσεις «πιστοποιημένοι» επειγοντολόγοι στις
Η.Π.Α.



1990:Ιδρύθηκε η Βρετανική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (BAEM)



1993:Οργάνωση του πρώτου ΤΕΠ στην Τουρκία (Σμύρνη)



2003:Ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (το 2010 αριθμεί
110 μέλη)



2009:Οργάνωση του πρώτου ΤΕΠ στην Ελλάδα με ανεξάρτητη στελέχωση
(ΠΑΓΝΗ)

1.3.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΠ
Ο σκοπός λειτουργίας των ΤΕΠ είναι η γρήγορη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών3
2.1.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΠ
Σκοπός του σχεδιασμού των ΤΕΠ είναι η εξασφάλιση οργανωμένων χώρων οι
οποίοι να εξυπηρετούν τους σκοπούς λειτουργίας τους. Κατά το σχεδιασμό ενός ή
επιπρόσθετων χωρών στα τεπ ειδικά πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψιν τα
παρακάτω βασικά στοιχεία7 :
 Μέγεθος πληθυσμού
 Ηλικιακή σύνθεση
 ∆ημογραφικά χαρακτηριστικά πληθυσμού όπως ποσοστά γεννήσεων, δείκτες
νοσηρότητας, θνητότητας8
 Επιδημιολογικό προφίλ π.χ. αυξημένη επίπτωση συγκεκριμένων νοσημάτων
 Υπάρχουσα στελέχωση νοσοκομείου
 Ύπαρξη ή μη οργανωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
2.2.ΘΕΣΗ-ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΠ
Το ΤΕΠ αποτελεί πραγματικά την πιο συχνή πύλη εισόδου των ασθενών στο
νοσοκομείο. Για το λόγο αυτό, πρέπει να βρίσκεται στον κυρίως κορμό του
νοσοκομείου και όχι σε παράρτημα αυτού. Επίσης η θέση του ΤΕΠ πρέπει να είναι στο
ισόγειο του νοσοκομείου και να έχει άμεση σχέση με την κύρια οδό πρόσβασης προς
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αυτό. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η μετακίνηση τόσο των πεζών όσο και των
ασθενοφόρων .9
Όσον αφορά το μέγεθος των ΤΕΠ ένας γενικός δείκτης για τον αδρό
υπολογισμό του εμβαδού του τμήματος αυτού είναι ότι για την καθημερινή
προσέλευση ενός μέσου αριθμού 100 ασθενών απαιτούνται 1.000τμ3.
2.3.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΠ
Σύμφωνα με το νόμο 2889/02-03-2001που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ο βασικός χωροταξικός σχεδιασμός κάθε ΤΕΠ περιλαμβάνει10 :
 Υποδοχή – γραμματεία-διαλογή
 Αίθουσα αναμονής-χώρος ενημέρωσης συγγενών
 Αιθουσα αναζωογόνησης
 Εξεταστήρια – αίθουσα γύψου
 Αίθουσα ελάσσονος τραύματος (μικρό χειρουργείο)
 Θάλαμοι βραχείας νοσηλείας
 Χώρος απομόνωσης μολυσματικών ασθενών
 Ακτινολογικό και βιοπαθολογικό εργαστήριο
 Χώρος απολύμανσης εκτεθειμένου ατόμου
 Χώρος ανάπαυσης προσωπικού
 Γραφεία-αποθήκες
2.4.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΠ
Ο εξοπλισμός του ΤΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον απολύτως απαραίτητο
προσαυξανόμενο σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις ανάγκες , τις δυνατότητες και τις
κλίνες του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει 10.(σχήμα1)

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πολυκάναλοι ΗΚΓφοι
Απινιδωτές
Εξωτερικός βηματοδότης
Φορητοί αναπνευστήρες
Μόνιτορ
Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα-Οξύμετρα
Τροχήλατα αναζωογόνησης
Συσκευές θέρμανσης αίματος

Βασικές
ανάγκες
6
3
2
2
4
4
2
2

Αύξηση ανά
κλίνες
1/200κλίνες
1/400κλίνες
1/200κλίνες
1/200κλίνες
1/100κλίνες
1/200κλίνες
1/400κλίνες
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Αντλίες χορήγησης υγρών
Χειρουργική διαθερμία
Συσκευές θέρμανσης αίματος
Συσκευή θέρμανσης-ψύξης ασθενούς
Ειδικά φορεία μεταφοράς ασθενούς
Φιάλες οξυγόνου
Πολυαναλυτής αερίων αίματος
Φορητό υπέρηχο
Σετ παροχέτευσης θώρακα
Σετ επείγουσας περιτοναικής πλύσης
Σάκο ανάνηψης με τον εξοπλισμό του
Σετ ειδικών εργαλείων (ΩΡΛ,ΟΦΘ,ΟΡΘ)

4
1
2
1
6
6
1
1
2
1
2
2

1/200κλίνες
1/400κλίνες
1/400κλίνες
1/400κλίνες
1/100κλίνες
1/100κλίνες
1/400κλίνες
1/400κλίνες
1/200κλίνες
1/400κλίνες

Σχήμα 1. Εξοπλισμός ΤΕΠ με βάση τις ανάγκες και τις κλίνες του νοσοκομείου
3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΠ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το τμήμα επειγόντων περιστατικών στελεχώνεται με τις εξής κύριες κατηγορίες
προσωπικού:11


Ιατρικό προσωπικό



Νοσηλευτικό προσωπικό και βοηθοί νοσηλευτών.



∆ιοικητικό προσωπικό ,που απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους της
γραμματείας του ΤΕΠ.



Βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι τραυματιοφορείς
και οι βοηθοί θαλάμου.



Υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο δεν ανήκει οργανικά στο ΤΕΠ, όπως το
τεχνολογικό και παραϊατρικό προσωπικό.



Βοηθητικό προσωπικό, το οποίο δεν ανήκει οργανικά στο ΤΕΠ και παρέχει
κυρίως υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας..

Οι θέσεις κατά ειδικότητα ιατρικού προσωπικού που συστήνονται για το ΤΕΠ
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (Υ4α/οικ.4472/20-01-2003) είναι:


Μία (1) θέση ∆ιευθυντή κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας χειρουργικής ή
αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας ή
ορθοπαιδικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.



Μία (1) θέση Επιμελητή Ά



Μία (1) θέση Επιμελητή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας χειρουργικής
ή αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας ή
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ορθοπαιδικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.
Οι θέσεις των ιατρών αριθμητικά που στελεχώνουν το ΤΕΠ είναι κατ’ ελάχιστον
οι εξής:


Ένας (1) ∆ιευθυντής



∆ύο (2) Επιμελητές Α’



Τέσσερις(4) Επιμελήτες Β’

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τη νοσηλευτική στελέχωση
στο ΤΕΠ απαιτούνται12


Ένας (1) νοσηλευτής –τρία ανά δέκα (10) προσερχόμενους ασθενείς σε
μέρα εφημερίας, με μόνιμη απασχόληση στο ΤΕΠ



Για ΤΕΠ με περισσότερους από 100 ασθενείς ανά ημέρα εφημερίας
απαιτούνται έξι (6) έως δέκα (10) νοσηλευτές ανά ωράριο εργασίας.

4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αφού παρουσιάσαμε την χωροταξία και τον εξοπλισμό των ΤΕΠ σύμφωνα με
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές καλό θα ήταν να προσγειωθούμε στη δική μας
πραγματικότητα ,ούτως ώστε να αναγνωρίσουμε τις ελλείψεις και να διορθώσουμε τις
σημαντικές παραλείψεις σχεδιασμού. Ο Ευαγγελισμός είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο
της Ελλάδας, τόσο σε δυναμικότητα κλινών στα 899 κρεβάτια όσο και στην κάλυψη
από όλες τις ειδικότητες πλην του γυναικολογικού. Οι εξετασθέντες στα ΤΕΠ το πρώτο
εξάμηνο του 2013 φτάνουν τις 40.163, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα αναγκαία τη
διασφάλιση της ποιότητας παροχών υγείας. Σύμφωνα με τη στατιστική αποτύπωση
φαίνεται ότι ο Ευαγγελισμός δέχεται στην γενική εφημερία περισσότερα από 850
άτομα, αριθμός που αγγίζει τα 1.000 όταν η εφημερία πραγματοποιείται σε 24ωρη
βάση. Ενώ στην εσωτερική εφημερία δεχόμαστε 30 περίπου χειρουργικά περιστατικά
και 30-35 παθολογικά και καρδιολογικά περιστατικά.
4.1.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΕΠ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Τα

ΤΕΠ

του

Ευαγγελισμού

σύμφωνα

με

το

σχήμα

2

χωροταξικά

περιλαμβάνουν:
Είσοδος – υποδοχή - διαλογή:
 1 είσοδος (για ΕΚΑΒ, περιπατητικούς, συνοδούς ασθενών)
 Χώρος αναμονής συνοδών
 Χώρος διαλογής triage περιστατικών
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 Χώρος γραμματείας (διοικητικής υποστήριξης ΤΕΠ)
Εξέταση – διάγνωση – θεραπεία
 Εξεταστήρια για κάθε ιατρικό τομέα (παθ, χειρ, καρδ, πνευμ, ωρλ, οφθ, ουρ,
νευρ, ψυχ, ορθ, ρευμ, νεφρ)
 Αίθουσα χειρουργικών επεμβάσεων
 Αίθουσα γύψου
 Χώρος εμφάνισης αερίων αίματος
 Χώρος εναπόθεσης φορείων
Χώροι προσωπικού ΤΕΠ
 Γραφείο προϊσταμένων ΤΕΠ
 Γραφείο κοινωνικής λειτουργού
 Γραφείο ανάπαυσης τραυματιοφορέων
 Αποδυτήρια προσωπικού
Λοιποί βοηθητικοί χώροι ΤΕΠ
 Τηλεφωνικό κέντρο
 wc προσωπικού
 wc ασθενών και συνοδών
 wc για άτομα με αναπηρίες
 αποθηκευτικοί χώροι
 χώρος πλύσης εργαλείων
 χώρος ετοιμασίας σετ εργαλείων
4.2.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΕΠ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
∆εδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψιν την υπάρχουσα χωροταξία στα ΤΕΠ του
Ευαγγελισμού, οφείλουμε να επισημάνουμε τις σημαντικές παραλείψεις όσον αφορά
τη χωροταξία στα ΤΕΠ.
 Η είσοδος στα ΤΕΠ είναι μία, ενώ για λόγους ασφαλείας επιβάλλεται
διαχωρισμός των θυρών εισόδου τόσο για τους περιπατητικούς όσο και για
τους ασθενείς που εισέρχονται με το ΕΚΑΒ.
 Το triage γίνεται από ένα γιατρό, στην είσοδο του ΤΕΠ, χωρίς να διαθέτει
αίθουσα εξεταστηρίου και μόνιτορ, που είναι απαραίτητα για την ταξινόμηση
και παραπομπή του ασθενή στο κατάλληλο ιατρείο. Έχει γίνει όμως
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σχεδιασμός το triage να γίνεται από 2 ιατρούς όπου ένας θα εξετάζει τα
περιστατικά του ΕΚΑΒ και ένας τους περιπατητικούς ασθενείς.
 ∆εν υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος απομόνωσης για υποδοχή και
νοσηλεία ασθενών με μεταδοτικό λοιμώδες νόσημα, με αποτέλεσμα ο
ασθενής να αντιμετωπίζεται στον ίδιο χώρο με τους υπόλοιπους ασθενείς και
το νοσηλευτικό προσωπικό να λαμβάνει ελάχιστα μέτρα προστασίας.
 Πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για βραχεία νοσηλεία αλλά
ούτε

και

χώρος

αναζωογόνησης,

που

είναι

ένας

χώρος

ειδικά

διαμορφωμένος για την αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία, ασθενή με
καταπληξία ή καρδιακή ανακοπή.
 Ο νεκροθάλαμος για τους ασθενείς που αποβιώνουν μέσα στο ΤΕΠ
βρίσκεται στην άλλη άκρη του νοσοκομείου με αποτέλεσμα η μεταφορά του
νεκρού να γίνεται μέσα από όλους τους διαδρόμους του νοσοκομείου και να
γίνεται αντιληπτό από τους παρευρισκόμενους.
 Τα μεμονωμένα ιατρεία των ειδικοτήτων χωροταξικά είναι ανεπαρκή με
αποτέλεσμα λόγω της κακής διαρρύθμισης να μη χωράνε τα φορεία να
εισέλθουν στο χώρο.
 Τα περισσότερα ιατρεία δε διαθέτουν παράθυρο έτσι ώστε να καθίσταται
ανεπαρκής ο αερισμός του χώρου ειδικά σε ιατρεία που κατακλύζονται από
κόσμο.
 ∆εν υπάρχει χώρος ενημέρωσης συγγενών αλλά ούτε και χώρος ανάπαυσης
προσωπικού όπως ενδείκνυται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
 Τα υποστηρικτικά τμήματα του ΤΕΠ :ακτινοδιαγνωστικό, τμήμα υπερήχων,
εργαστήρια όπως αιματολογικό, βιοχημικό, σταθμός αιμοδοσίας βρίσκονται
μακριά από τα επείγοντα και όχι δίπλα στα ΤΕΠ όπως προβλέπεται καθώς
και ότι το δερματολογικό και οδοντιατρικό ιατρείο που υποδέχεται ασθενείς
επειγόντων, βρίσκεται στο απέναντι παλαιό κτίριο του Ευαγγελισμού, με
αποτέλεσμα οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται και οι γιατροί να αναγκάζονται να
διανύουν μεγάλη απόσταση προκειμένου να εξετάσουν κάποιον ασθενή.
 Ο αξονικός τομογράφος, ίσως από τα πιο μελανά σημεία του Ευαγγελισμού,
βρίσκεται στο απέναντι κτίριο στο υπόγειο με αποτέλεσμα ο πολυτραυματίας
να διανύει αρκετά μεγάλη απόσταση προκειμένου να ολοκληρώσει την
αξονική. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι γίνονται εργασίες προκειμένου να
μεταφερθεί δίπλα στα επείγοντα.
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 Τα ΤΕΠ διαθέτουν εγκαταστάσεις ψυχιατρικού τομέα υποδοχής, εξέτασης και
θεραπείας οι οποίες όμως δε παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας
τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ίδιο το προσωπικό.
 Το ιατρείο του πνευμονολογικού δεν πληρεί τις στοιχειώδεις ανάγκες για
ασφάλεια καθώς περιορίζεται σε τρεις μόνο κλίνες με αποτέλεσμα να
συρρικνώνονται φορεία ενδιάμεσα και η προσπέλαση για νοσηλεία να
καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.
 Το γραφείο κίνησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του νοσοκομείου όσον
αφορά τα εισιτήρια και τα εξιτήρια στεγάζεται στην είσοδο των ΤΕΠ με
αποτέλεσμα τη συσσώρευση του κόσμου που δυσχεραίνει την προσπέλαση
των φορείων.
 Τέλος, απαγορεύεται η προετοιμασία των αποστειρωμένων σετ εργαλείων
στο τμήμα των επειγόντων.
Χωροταξικά, ενώ διαθέτουμε αρκετούς χώρους η διαρρύθμιση τους δεν έχει
σχεδιαστεί με σωστά κριτήρια ούτως ώστε οι νοσηλευτές να μην μπορούν να έχουν
πλήρη και συνεχή εποπτεία του χώρου τους και να μην διασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο
των ασθενών όσο και των νοσηλευτών. Χρειάζεται λοιπόν προσεκτικότερη μελέτη και
ακριβέστερος σχεδιασμός που να εξασφαλίζει το κυριότερο αγαθό και τη βασικότερη
αρχή στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.
4.3.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΠ
Τα ΤΕΠ του Ευαγγελισμού βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο όσον
αφορά την επάρκεια των μηχανημάτων. Συνολικά σε όλα τα ΤΕΠ βρίσκονται:
 (39) εξεταστικές κλίνες εκ των οποίων η μία διατίθεται στο παθολογικό για
αιμοληψίες
 (7) ηλεκτροκαρδιογράφοι
 (11) ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 (5) απινιδωτές
 (6) μόνιτορ
 (4) καρότσια ανακοπής
 (2) σετ διασωλήνωσης
 χειρουργική διαθερμία
 scoop
 φαράσια
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 φορητός υπέρηχος με τρείς κεφαλές
 κλίβανος
 σωληνωτά ταχυδρομεία για μεταφορά αίματος
 φορητοί αναπνευστήρες
 (4) τροχήλατα πιεσόμετρα-οξύμετρα
 (4) επιτοίχια πιεσόμετρα-οξύμετρα
 (200) φορεία μεταφοράς ασθενών
 (10) φιάλες οξυγόνου
 πολυαναλυτής αεριών αίματος
 (4) συσκευές παροχέτευσης θώρακα
 χειρουργικοί προβολείς
 σετ κρικοθυρεοειδοτομής
 οφθαλμικό τονόμετρο
 (50) καρέκλες μεταφοράς ασθενών
Ο εξοπλισμός στα ΤΕΠ είναι τεχνολογικά άρτιος και αριθμητικά επαρκής.
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα μπορούσαμε να προσθέσουμε
εξοπλισμό ο οποίος έχει παραγγελθεί
 Συσκευές θέρμανσης αίματος
 Αντλίες χορήγησης υγρών ,συσκευή θέρμανσης – ψύξης ασθενούς
 Εξωτερικό βηματοδότη
 Τροχήλατα αναζωογόνησης
 Αναπνευστήρα μη επεμβατικού αερισμού Bpap
4.4.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΠ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Συνολικά στο ανθρώπινο δυναμικό των ΤΕΠ υπάγονται 4 προιστάμενες,2 ΠΕ
νοσηλεύτριες, 18 ΤΕ νοσηλεύτριες, 1 επισκέπτρια υγείας, 15 ∆Ε νοσηλευτών. Σε
ημέρα γενικής εφημερίας το νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται ανά οκτάωρο
είναι 8 νοσηλέυτριες, 6 ∆Ε νοσηλευτών εκ των οποίων εκτός από την προετοιμασία
των σετ καλούνται να ανέβουν στις κλινικές του νοσοκομείου για τη λήψη
ηλεκτροκαρδιογραφήματος.Στο παθολογικό τμήμα εργάζονται μόνο 2 ΤΕ νοσηλεύτριες
και1 ∆Ε νοσηλεύτρια καθώς καλούνται να ανταπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο των
ασθενών, ο ίδιος αριθμός νοσηλευτών απασχολείται και στο χειρουργικό, τμήματα
βαριά και πρώτα σε αριθμό προσέλευσης ασθενών. Οι τραυματιοφορείς σε μέρα
γενικής εφημερίας ανά οκτάωρο είναι 9,τρομακτικά μικρός αριθμός αν αναλογιστούμε
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ότι το νοσοκομείο υποδέχεται περίπου 1000 άτομα. Σε μέρα εσωτερικής εφημερίας
διατίθενται για τα επείγοντα 2 μόνο τραυματιοφορείς. Αναλογιστείτε τη σοβαρή έλλειψη
προσωπικού που μας καθιστά επικίνδυνους τόσο για τον ασθενή όσο και για τον ίδιο
τον εαυτό μας. Το ιατρικό προσωπικό σε μέρα εσωτερικής εφημερίας αποτελείται από
(1) ένα ∆ιευθυντή και (4) ιατρούς, (2) χειρουργούς, (1) παθολόγο, (1) καρδιολόγο.
Υπάρχει και μία θέση επικουρικού παθολόγου που είναι όμως κενή.Πρέπει να γίνει μία
καλύτερη κατανομή του προσωπικού για την εύρυθμη και πάνω απ’ όλα ασφαλή
λειτουργία των ΤΕΠ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε όλα τα αναπτυσσόμενα κράτη τηρούνται θεμελιώδεις αρχές στον τομέα
παροχής υπηρεσιών υγείας.Στα επείγοντα μολονότι πληρούμε τις απαιτούμενες
προδιαγραφές όσον αφορά τον εξοπλισμό που διαθέτουμε, έχουν γίνει αρκετές λάθος
προβλέψεις στη χωροταξική κατανομή του κτιρίου.Είναι λοιπόν στο χέρι μας μέσα από
τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν σε αυτή την εργασία, να δώσουμε το έναυσμα για
τη διόρθωση των παραλείψεων αυτών.Πιστεύουμε ότι υπάρχει και η κάλη θέληση
αλλά και η απαιτούμενη συνεργασία στην ολοκλήρωση και επίτευξη του στόχου μας
που δεν ειναι άλλη από την αναβάθμιση των επειγόντων μας.
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Σχήμα 2. Σχέδιο ΤΕΠ Ευαγγελισμού
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Οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
- Σύγχρονες αντιλήψεις
Νικόλαος Π. Αρβανιτάκης
Παθολόγος, Επικουρικός Ιατρός
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 6977971186
Email: spyroskolias@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε καμία άλλη περίσταση, παρά μόνο σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, δεν θα
μπορούσαν

να γίνουν καλύτερα αντιληπτές η σπουδαιότητα και ο εξέχοντας

θαυμασμός που απολαμβάνει η ιατρική ανάμεσα στις λοιπές εφαρμοσμένες
επιστήμες. Με τις ανάγκες που οδήγησαν στην ίδρυση των προδρόμων των
σύγχρονων τμημάτων επειγόντων περιστατικών στα τέλη της δεκαετίας του ’40 να
παραμένουν όχι μόνο συνεχιζόμενες αλλά και πολυπληθέστερες από τότε, ο ζωτικός
ρόλος που διαδραματίζουν σήμερα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών είναι κάτι
παραπάνω

από

προφανής.

Για

μια

σειρά

από

παγιωμένες

και

δύσκολα

αντιμετωπίσιμες αιτίες, που έχουν να κάνουν αφενός με το εκάστοτε εθνικό σύστημα
υγείας καθώς και με τις επιλογές του ίδιου του ασθενή, με βάση τις προσωπικές περί
υγείας και νόσου αντιλήψεις του και αφ’ ετέρου, ο αριθμός των ασθενών που
επισκέπτονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών συνεχώς αυξάνει, ενώ ο αριθμός
των τμημάτων μειώνεται παγκοσμίως. Έτσι, η εισαγωγή της ιατρικής διαλογής
(medical triage), που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο πεδίο της μάχης αιώνες πριν,
μαζί με την αυτόνομη ανάπτυξη και ανέλιξη της ειδικότητας της επείγουσας ιατρικής,
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες, ώστε να συνεχίζονται να προσφέρονται υπό
οσονδήποτε

δύσκολες

συνθήκες

ιατρικές

υπηρεσίες

υψηλού

επιπέδου.

Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 440-451, 2014.
Λέξεις κλειδιά: τμήμα επειγόντων περιστατικών, διαλογή, επείγουσα ιατρική
SUMMARY
ARVANITAKIS NP: Organization and function of modern emergency department.
In no other aspect of living, but in life-threatening circumstances, could be best
communicated the significance and outstanding admiration attributed to medicine
among the other applied sciences. With the needs that led to the founding of the
precursors of the contemporary emergency departments, back in the late 40s, still not
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only ongoing but also multiplying, the vital role of emergency departments is more
than evident nowadays. For a number of firm and difficult to cope with reasons, having
to do with the each time different national health system itself on the one hand and
with the patient’s own choices on the other hand, the number of patients visiting the
emergency departments (ERs) worldwide is growing rapidly, while the ERs
themselves are declining. Thus, the introduction of medical triage, despite all its
setbacks, first used on the battlefield centuries ago, along with the autonomous and
separate development and evolution of the emergency medicine specialty, are the
milestones of providing high level medical support under every circumstance.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 440-451, 2014.
Key words: emergency department, triage, emergency medicine
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ
Η έννοια του επείγοντος και της επείγουσας αντιμετώπισης στον τομέα της
ατομικής

ή

συλλογικής

υγείας,

βρίσκει

το

ισοδύναμό

της

στο

σύγχρονο

κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι μόνο σε μαζικές οξείες καταστροφές του στενού και
ευρύτερου –διεθνούς ή και παγκόσμιου – περιβάλλοντος μας και αυτό, συνήθως, πάλι
σε συνάφεια με τη δυνητική άμεση ή έμμεση μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη
βλαπτική επίδραση αυτών των καταστροφών στην υγεία των ατόμων που απαρτίζουν
το υφιστάμενο τη καταστροφή κοινωνικό σύνολο. Αποτελώντας το σημαντικότερο
αγαθό και ζητούμενο η υγεία, καθιστά εξ ορισμού την ιατρική συνυφασμένη με την
έννοια του επείγοντος.
Ραγδαία άνοδο γνώρισε εντός της τελευταίας εβδομηκονταετίας-σχεδόν σε κάθε
υγειονομικό σχηματισμό- η ανάπτυξη των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, που
από χώρους παροχής υγείας αρχικά με προσανατολισμό, κυρίως, προς την ειδικότητα
της τραυματιολογίας-ορθοπεδικής, έρχονται πια να εξυπηρετήσουν κάθε ζήτηση για
άμεση παροχή ιατρονοσηλευτικής βοήθειας, αφού ξέχωρα από την διάδοση σε
ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού των “κατορθωμάτων” και των ευεργετημάτων της
ιατρικής επιστήμης, ολοένα και περισσότερες μελέτες έρχονται στο φώς της
δημοσιότητας (ιατρικής και μη), δεικνύουσες την θετική επίδραση στη φυσική ιστορία
των νοσημάτων και των τραυματισμών μιας έγκαιρης όσο και κατάλληλης θεραπείας.
Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε την από δεκαετίες γνώση για τη δυνατότητα
πρόληψης ανάπτυξης αλλοιώσεων στο καρδιακό μυ και τις βαλβίδες της καρδιάς,
στους συνήθεις πληθυσμούς-στόχους του παιδικού πληθυσμού από 5 έως 15 ετών,
μέσα από την έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία των ατόμων που νοσούν από
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λοίμωξη από β-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους της ομάδας Α1, ενώ ως αντίστοιχο,
παρμένο από την περασμένη δεκαετία παράδειγμα αναφέρουμε το αποδεδειγμένο
όφελος της άμεση έναρξης προωθημένων, ευρέος φάσματος αντιβιοτικών σε
περιπτώσεις

αναγνώρισης-

πιθανολόγησης

ασθενών

σε

προ-

ή

σηπτική

καταπληξία2,3, που συνήθως για τους πιο έμπειρους ιατρούς αποτελεί διάγνωσηπιθανολόγηση του τύπου της “spot diagnosis”4. Ιστορικά, η μετεξέλιξη των “δωματίων
– χώρων ατυχημάτων” (accidents rooms) σε τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)
(emergency rooms) συντελέστηκε εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου της μιας
δεκαετίας, μετά το 19445.
Ονομάζουμε τμήμα επειγόντων περιστατικών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Οργάνωση Επείγουσας Ιατρικής, το χώρο όπου το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
αντιμετωπίζει κάθε πτυχή υπερ-επείγουσας ή επείγουσας πλευράς της ιατρικής, ενώ
για να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση αυτού του πονήματος με τον γνωστό κανόνα, ότι
ένας ορισμός ιδανικά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει παράγωγο της οριζόμενης λέξης
θα παραθέσουμε εδώ και τον σταθερό διεθνή ορισμό της ειδικότητας της επείγουσας
ιατρικής, που ορίζεται ως το πεδίο της ιατρικής εκείνο που, βασιζόμενο στις γνώσεις
και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόληψη, τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση των οξέων και έκτακτων πλευρών της νόσου και του τραύματος, που
επισυμβαίνουν σε άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων, απλώνεται σε όλο το φάσμα
της αδιαφοροποίητης σωματικής διαταραχής καθώς και τη διαταραχή συμπεριφοράς,
ενώ περαιτέρω περιλαμβάνει την κατανόηση και την ανάπτυξη των προνοσοκομειακών και των ενδο-νοσοκομειακών ιατρικών συστημάτων και των
ικανοτήτων εκείνων που είναι αναγκαίοι για αυτή την ανάπτυξη6.
ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο βασικός λόγος στον οποίον οφείλεται η ραγδαία ανάπτυξη του συγκεκριμένου
τμήματος του νοσοκομείου, που έρχεται στην αμεσότερη επαφή με τη κοινότητα που
το περιβάλλει, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, είναι η ολοένα εντονότερα
παρατηρούμενη μεταπολεμικά τάση του πληθυσμού να αποτείνεται στα συγκεκριμένα
τμήματα παρά την παράλληλη άνθιση αυτού του ίδιου του ιατρικού λειτουργήματος
που ξεκίνησε, ήδη, προϊστορικά ως τέχνη ασκούμενη κατά κύριο λόγο ιδιωτικά και κατ’
ιδίαν και μετεξελίχθηκε στην σημερινή επιστήμη που συγκεντρώνει, μετουσιώνει και
αξιοποιεί κατά τρόπο μοναδικό όλες σχεδόν τις εξελίξεις στις λοιπές επιστήμες του
σύγχρονου κόσμου. Μιλώντας με αριθμούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
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κατά τη διάρκεια του 2007, ο καταγεγραμμένος αριθμός των ασθενών που
επισκέφθηκαν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ανήλθε στα 116 εκατομμύρια, ενώ
ένα έτος μετά, το έτος 2008, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 7% περίπου, ανερχόμενο
σε 124 εκατομμύρια επισκέψεις, ποσοστό διπλάσιο από το ρυθμό αύξησης του
πληθυσμού7. Στην Αυστραλία παρατηρούνται αντίστοιχες αυξήσεις των επειγουσών
επισκέψεων στα νοσοκομεία με αυτές να φτάνουν από τις πέντε εκατομμύρια περίπου
το 1998 στις περίπου επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες το 20098.
Οι λόγοι αυτής της αλματώδους αύξησης του αριθμού των ασθενών που
επισκέπτονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (εφεξής χάριν συντομίας θα
αναφέρουμε αυτά ως ΤΕΠ, από το ακρωνύμιο των τριών λέξεων), πέραν των
απρόβλεπτων, πλην συνήθων αιτίων ακραίων καταστάσεων, όπως καύσωνας,
φυσικές καταστροφές ή πολεμικές συρράξεις, είναι αρκετοί και πολλοί από αυτούς
χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και διεθνικότητα.
Έτσι, παρότι αντικειμενικώς, δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται να υπάρξει στο
άμεσο μέλλον ασφαλής ορισμός του επείγοντος περιστατικού, αφού η ίδια η ιατρική
κοινότητα ανακοινώνει, και παράλληλα αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιπτώσεις
ασθενών με εκ πρώτης όψης επουσιώδη ή παραπλανητικά ενοχλήματα που τελικά
αποδεικνύονται απολύτως αναπόσπαστα σημεία και συμπτώματα των τελικώς
διαγνωσθεισών ασθενειών, πολλές από τις οποίες είναι ασθένειες με σοβαρές
επιπτώσεις στον οργανισμό και η ανακοίνωσή τους γίνεται από τα εγνωσμένης αξίας
περιοδικά που αποτελούν πηγές υψηλού επιπέδου γνώσεων. Θα ονομάσουμε
επείγουσες υπηρεσίες υγείας έναντι ενός ασθενή, εκείνες τις υπηρεσίες υγείας που
παρέχονται για να εκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν οι μεταβολές της κατάστασης
της υγείας του, πρόσφατης έναρξης και όξυνσης, οι οποίες θα οδηγούσαν έναν συνετό
και μέσο άτομο, με στοιχειώδεις γνώσεις υγιεινής να πιστέψει ότι απαιτείται άμεση και
απρογραμμάτιστη ιατρική φροντίδα9. Παρόλα αυτά στα ΤΕΠ, πέραν των κλασσικών
επειγόντων περιστατικών, όπως, οξύ οπισθοστερνικό άλγος, τροχαίο ατύχημα κλπ,
παρουσιάζονται και ασθενείς, όπως α) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για
παράδειγμα, για απλή συνταγογράφηση, β) δεύτερης επίσκεψης στο ΤΕΠ, ενίοτε και
ως αποτέλεσμα επιπλοκής, γ) με ελλιπή γνώση ή παντελή άγνοια περί συνηθισμένων
καταστάσεων της καθημερινότητας που θα άπτονταν και της γενικότερης κοινωνικής
μόρφωσης, δ) που γνωρίζουν ότι το πρόβλημά τους δεν είναι επείγον και οι οποίοι
καταφεύγουν

στις

υπηρεσίες

των

ΤΕΠ

για

να

υπερκεράσουν

τις

χρονικά

απομακρυσμένες ή άβολες προγραμματισμένες επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία, για παράδειγμα άτομα με εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας10, ε) που
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καταφεύγουν στα ΤΕΠ λόγω της δωρεάν εξέτασης, στ) ειδικών χαρακτηριστικών,
όπως ηλικιωμένοι, άστεγοι, άτομα εθισμένα σε ουσίες, θύματα βίας και κακοποίησης11,
ζ)

παραπεμπόμενοι

από

ιδιώτες

ιατρούς

για

εκτέλεση

εργαστηριακών

ή

απεικονιστικών εξετάσεων με την ένδειξη του «ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ», η) ως ασθενείς που
παρακάμπτουν

το

σύστημα

των

τακτικών

εισιτηρίων,

περιστατικά

που

χαρακτηρίζονται ως «βαλιτσάκια», ή παρακάμπτουν την πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας για μη ιατρικούς λόγους μετά από συνεννόηση με τον ιατρό των επειγόντων, ο
οποίος εν τέλει τους παρέχει ο ίδιος την απαιτούμενη φροντίδα από τη θέση, όμως,
ενός ιατρού τριτοβάθμιου ή τεταρτοβάθμιου νοσοκομείου, με ότι αυτό συνεπάγεται για
την επιβάρυνση και την κόπωση του συστήματος εφημερίας του ΤΕΠ.
Αντίστοιχοι λόγοι, μαζί με τους παγκοσμίως αυξανόμενους ηλικιακούς μέσους
όρους ζωής αλλά και την εξ’ αυτών ολοένα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα των
παθήσεων των γηριατρικών πληθυσμών, ή την ανάδυση και διάδοση ασθενειών όπως
η HIV λοίμωξη ή η φυματίωση, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες ή των lifestyle
(τρόπου ζωής) νόσων π.χ. Σ∆ τύπου 2, στις ανεπτυγμένες χώρες έχουν ως συνέπεια
την ανάδυση του φαινομένου του «συνωστισμού», overcrowding ή congestion στην
διεθνή

ορολογία,

προηγμένος

και

που
αν

απασχολεί
θεωρείται.

κάθε

Στην

υγειονομικό

αντιμετώπιση

σχηματισμό

οσοδήποτε

αυτού

φαινομένου

του

επιστρατεύτηκε επακριβώς χωρο-χρονικά αδιευκρίνιστα, ο ηθμός της διαλογής,
«triage», που ως καταγεγραμμένη διαδικασία αποδίδεται στο γενικό χειρουργό
∆ομήνικο-Ζαν Λαρρύ12 (Dominique Jean Larrey, 1766-1842), που εφήρμοσε το
κριτήριο της άμεσης ιατρικής φροντίδας των πληγωμένων Γάλλων στρατιωτών,
ανεξαρτήτως ιεραρχίας, ενόσω η μάχη εμαίνετο και όχι μετά το πέρας αυτής, όπως
ήταν το σύνηθες, θέτοντας τις βάσεις για τον νομοθετικά πλέον ενταγμένο στα
σύγχρονα

συστήματα

υγείας

των

προηγμένων

χωρών,

της

Ελλάδας

συμπεριλαμβανομένης, θεσμού της ∆ΙΑΛΟΓΗΣ, προ της εισόδου στο κύριο χώρο των
εξεταστηρίων των ΤΕΠ, δυνάμει της απόφασης –ΦΕΚ. 1900 – Β – 14-9-200713.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ
Η διαλογή αποτελεί έναν από του δύο κυριότερους πυλώνες για την
αντιμετώπιση του ολοένα διογκούμενου φαινομένου της συμφόρησης των ΤΕΠ
παγκοσμίως, αφού παρά τους προηγουμένως αναφερθέντες αριθμούς επισκέψεων,
που συνεχώς αυξάνονται, ο αριθμός των ΤΕΠ βαίνει μειούμενος διεθνώς, βάσει
παρατηρήσεων

εθνικών

ιδρυμάτων

στις

πιο

προηγμένες

χώρες14.

Ενώ

το

εννοιολογικό περιεχόμενο παραμένει το ίδιο από την εισαγωγή του όρου στην ιατρική,
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ειδικά στα μέσα της δεκαετίας του 1990 έχουν δοθεί και δοκιμασθεί διάφοροι ορισμοί
για τον όρο αυτό, εδώ θα αρκεστούμε στον εξής: ∆ιαλογή καλείται η επιλογή και
αντιμετώπιση, κατά σειρά, των ασθενών ανάλογα με την ανάγκη που έχουν για
αντιμετώπιση και τα μέσα που υπάρχουν για τη φροντίδα τους15. Στα σύγχρονα
ολοκληρωμένα συστήματα υγείας, η διαλογή γίνεται σε τρία επίπεδα, και
συγκεκριμένα, πρώτον στο επίπεδο της αποστολής ασθενοφόρου ή γενικότερα
οποιασδήποτε προνοσοκομειακής βοήθειας (pre-hospital triage), δεύτερον επί τόπου
όπου οι έμπειροι διασώστες επανεκτιμούν την κατάσταση και ιεραρχούν τις ιατρικές
ανάγκες των θυμάτων/ασθενών (at scene triage), και τρίτον, η γνωστότερη στον
ιατρικό κλάδο διαλογή κατά τη προσέλευση των ασθενών στο χώρο του ΤΕΠ (on
arrival triage).
Έτσι, βάσει και της ελληνικής νομοθεσίας (βλ. ανωτέρω ΦΕΚ), κάθε ασθενής
που αποζητά ιατρική βοήθεια από τα ΤΕΠ εφημερευόντων νοσοκομείων άνω των
διακοσίων κλινών, αρχικά και σχεδόν παράλληλα με την ταυτοποίησή του, καταγραφή
του, δικαιούται/υποχρεούται υποδοχής από ειδικευμένο ιατρό και νοσηλεύτρια, όπου
μετά από ένα σύντομο ιστορικό, κατά τη διάρκεια του οποίου αξιολογείται η
αναγκαιότητα της άμεσης προώθησης του στα εξεταστήρια ή στην αίθουσα ανάνηψης,
ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα προωθηθεί μετά από άλλοτε άλλο χρόνο αναμονής,
αναλόγως της βαρύτητας της καταστάσεως του, και της βαρύτητας της καταστάσεως
των ασθενών που προηγήθηκαν ή και πρόκειται να εμφανιστούν ή να διακομιστούν.
Επιπλέον, η έννοια της διαλογής, ενέχει το δυναμικό στοιχείο και έτσι οι ασθενείς,
ενόσω περιμένουν, επαναξιολογούνται, αφού ανά πάσα στιγμή η κλινική εικόνα τους
δύναται να μεταβληθεί, οπότε και η σειρά προτεραιότητας θα μεταβληθεί αναλόγως,
όπως είναι ευνόητο.
Για την εφαρμογή μιας ορθολογικής όσο και αντικειμενικής διαδικασίας
διαλογής, έχουν εισαχθεί τα λεγόμενα συστήματα ταξινόμησης περιστατικών, από τα
οποία ιδιαίτερη βαρύτητα και αναγνώριση από τη διεθνή ιατρική κοινότητα κατέχουν
εκείνα της Κλίμακας ∆ιαλογής της Αυστραλασίας, (Australasian Triage Scale)16, της
Εθνικής Κλίμακας ∆ιαλογής του Καναδά, (Canadian Emergency Department Triage
and Acuity Scale)17, της κλίμακα διαλογής του Μάντσεστερ (Manchester Triage
Scale)18, καθώς και του δείκτη Αμερικανικής ∆ιαλογής (Emergency Severity Index)19.
Όλες αυτές οι κλίμακες διαβάθμισης του υπέρ-επείγοντος με το λιγότερο επείγον και
ούτω καθ’ εξής, είναι κλίμακες πενταπλής διαβάθμισης, με ακραίες κατηγορίες την 1,
όπου

συνήθως

απαιτείται

αναζωογόνηση

ή

αντίστοιχης

(υπερεπείγουσας)

παρέμβασης, έως τη κατηγορία 5, η οποία θα μπορούσε να περιμένει και επί ώρες,
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φυσικά επαναξιολογούμενη για πιθανή επιδείνωση. Σε κάθε ΤΕΠ νοσοκομείου, είτε δια
νόμου είτε κατόπιν συμφωνίας, εφαρμόζεται η ισχύουσα κλίμακα σε εθνικό επίπεδο,
όπως στην Αυστραλία η πιο πάνω αναφερθείσα, στην Ιταλία αντίστοιχη αλλά
υποχρεωτικά τετραπλή20, στις ΗΠΑ κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται η τριπλή κλίμακα
σε περίπου 68% των ΤΕΠ21. Στο νοσοκομείο μας (Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ),

χρησιμοποιήσαμε,

τη

τριπλή

διαβάθμιση,

πιλοτικά, έως ότου αποκτηθούν οι δέουσες εμπειρίες από όλο το εμπλεκόμενο
προσωπικό, οπότε θα επανεκτιμηθεί η περαιτέρω δυνατότητα να μεταβούμε ομαλά
ακόμα και στη πενταπλή κατηγοριοποίηση στο βαθμό που μια τέτοια πρακτική θα
συνεχίσει να δίνει ανώτερα αποτελέσματα22,23, ή θα εμπλουτίζεται με νέα π.χ. θα
συντελεί σε μικρότερο αριθμό ασθενών που θα αποχωρούν χωρίς να εξεταστούν.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Η ΑΝΑΓΚΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παρά τους λόγους του αυξημένου αριθμού των ασθενών που επισκέπτονται τα
ΤΕΠ των ημεδαπών νοσοκομείων, που αναφέρθηκαν νωρίτερα, οι οποίοι είναι κυρίως
εστιασμένοι στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά παρόμοιοι

ανευρίσκονται και σε

άλλα κράτη, και οι οποίοι από πρώτη ματιά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως
λόγοι αυξημένου αριθμού των μη επειγουσών επισκέψεων στα ΤΕΠ (inappropriate ή
non-urgent visits), έχει υπολογισθεί ότι μόνο το ένα τρίτο των συνολικών επισκέψεων
(ενώ υπάρχουν μελέτες που κατεβάζουν αυτό σε μόλις το 8%) χαρακτηρίζονται ως μη
επείγουσες24. Έτσι, με τους ασθενείς να κατακλύζουν παγκοσμίως τα ΤΕΠ, και τη
διαλογή, ειδικά στην Ελλάδα, ουσιαστικά, στα «σπάργανα», το θέμα της κατάλληλης
παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας για ολοένα αυξανόμενο αριθμό ατόμων
παραμένει δυσεπίλυτο. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ένας δεύτερος άξονας
εύρυθμης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ΤΕΠ.
Ο δεύτερος αυτός πυλώνας της αντιμετώπισης του φαινομένου

της

συμφόρησης των ΤΕΠ, που βιβλιογραφικά τουλάχιστον έχει θεσμοθετηθεί σχεδόν
παράλληλα με την άνθιση της συγκροτημένης προ-νοσοκομειακής φροντίδας, πριν μια
τεσσαρακονταετία περίπου, είναι η λειτουργία αυτονόμων ΤΕΠ με κατάλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό. Η σημερινή κατάσταση στο εγχώριο νοσοκομειακό χώρο
των ΤΕΠ, έμοιαζε αρκετά με την εικόνα που παρουσίαζαν τα ΤΕΠ των ΗΠΑ πριν
μερικές δεκαετίες, έως το 1961, όπου στα πρόδρομα των σημερινών ΤΕΠ,
απασχολούνταν συνήθως πολύ νέοι εκπαιδευόμενοι ιατροί, οι οποίοι προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους ακόμα και υποκαθιστώντας τους απαιτούμενους εξειδικευμένους
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γιατρούς, όταν εκείνοι απουσίαζαν. Έτσι, ήδη από τότε, από τη μια έγινε σαφές ότι
ίσως ήταν ασύμφορο για τα συστήματα υγείας να κρατούν επί εικοσιτετραώρου
βάσεως εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα γνωμοδοτεί, όμως σπανίως,
ενώ όμως από την άλλη μεριά η κοινωνία θα αποστερούνταν του οφέλους των
επιτευγμάτων των νέων εξειδικεύσεων, που στο μεταξύ είχαν δημιουργηθεί, σε
περίπτωση που δεν καλούνταν να επέμβουν εγκαίρως οι απαραίτητες ειδικότητες.
Επιπλέον, στα ΤΕΠ τα περιστατικά παρουσιάζονταν ως μη τυπικά των υποκειμένων
ασθενειών και επί απουσίας έμπειρου ιατρού με ευρύτητα γνώσεων, η καθυστέρηση
στην απόδοση του περιστατικού στον ιατρό της κατάλληλης ειδικότητας, θα μπορούσε
να αποβεί επιβλαβής για τον ασθενή25. Μετά από έντεκα έτη από τη πρώτη
συντονισμένη κίνηση, των πρώτων σκαπανέων ιατρών για την ίδρυση αρχικά ενός
σώματος ειδικών στην παροχή επείγουσας ιατρικής, το 1972 ο Ιατρικός Σύλλογος των
ΗΠΑ, ανεγνώρισε την επείγουσα ιατρική ως χωριστή ειδικότητα, ενώ η τελευταία
πολιτειακή αναγνώριση για την ειδικότητα αυτή έλαβε χώρα το 1979, ως η 23η ιατρική
ειδικότητα στις ΗΠΑ. Άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία, προέβησαν
την αναγνώριση αυτή το 1993 και 1995 αντίστοιχα. Γυρνώντας στην ήπειρό μας, η
συγκεκριμένη ειδικότητα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη σε τουλάχιστον εννέα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και σε έτερα κράτη ως υπερειδικότητα (εξειδίκευση)26. Βάσει του Ευρωπαϊκού Οδηγού Σπουδών η εκπαίδευση για
τη λήψη τίτλου της ειδικότητας της Επείγουσας Ιατρικής, έχει οριστεί στα πέντε έτη, με
ένα ελάχιστο διάστημα τριών ετών να πρέπει να αφορά στο ΤΕΠ με έκθεση και
αλληλεπίδραση και σε άλλες ειδικότητες, ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές
ανάγκες27.
Στην Ελλάδα, δεν αναμένεται τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον η αναγνώριση της
ειδικότητας αυτής. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα πια,
τουλάχιστον υπέρ της αυτονομίας των ΤΕΠ. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος τις
τεράστιες ευθύνες που προκύπτουν από μόνη την υιοθέτηση ενός συστήματος
διαλογής σε συμφωνία με τα αντίστοιχα διεθνή, αφού όσο και αυταπόδεικτη και αν
θεωρείται η αναγκαιότητα της εφαρμογής της, άλλο τόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η
σωστή λειτουργία της, αφού τίθενται συνεχώς σε επιστημονικό αντίλογο-διάλογο,
πτυχές της που άλλοτε ξεκινούν και αφορούν την δυνατότητα σωστής εκμάθησης και
από ποιους, και άλλοτε φθάνουν έως το ηθικό κομμάτι που πηγάζει από την εφαρμογή
της, το οποίο υπόκειται σε συνεχή έλεγχο για την εναρμόνισή του με τις σύγχρονες
απόψεις βιοηθικής, και έχει να κάνει με την, υπό μία έννοια, άρνηση, κατά τη διαλογή,

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 447

παροχής άμεσης ιατρικής βοήθειας, μετά από την εκτίμηση του υπεύθυνου της
διαλογής, ενώ ο ασθενής επιζητά αυτήν επειγόντως28.
Εξάλλου και η ελληνική βιβλιογραφία υποστηρίζει τις σύγχρονες αντιλήψεις για
την αυτονομία29 ή τη στελέχωση των ΤΕΠ, αντί από ειδικευόμενους ιατρούς υπό την
εποπτεία των ειδικευμένων, οι οποίοι ήδη έχουν αυξημένες υποχρεώσεις στα τμήματα
όπου υπηρετούν30, τουλάχιστον από ειδικευμένους ιατρούς της ειδικότητας της Γενικής
Ιατρικής, οι οποίοι θα έχουν τη γνώση και την πείρα να αντιμετωπίζουν περιστατικά
από όλους τους ιατρικούς τομείς και ειδικότητες (π.χ. χειρουργική, παθολογία), ενώ θα
κάνουν ορθολογικότερη χρήση των υπηρεσιών- πόρων του νοσοκομείου και δεν θα
χρειάζονται επίβλεψη από άλλον ιατρό. Στις χώρες που εφαρμόζεται ο θεσμός αυτός
θεωρείται ότι ο γενικός ιατρός διαθέτει το απαιτούμενο κύρος και διαπραγματεύεται σε
ανώτερο επίπεδο με τους νοσοκομειακούς ιατρούς προ όφελος των ασθενών31. Η
τρέχουσα ελληνική νομοθεσία ορίζει ρητά την δημιουργία τουλάχιστον αυτονόμων
ΤΕΠ, και τη στελέχωσή τους από μόνιμους ιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων
ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.: Ενός ιατρού με βαθμό ∆ιευθυντή (ειδικότητας χειρουργικής ή
αναισθησιολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας-φυματιολογίας, με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής
με αποδεδειγμένη γνώση στη διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση
– διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας, ενός Επιμελητή Α΄ και ενός
Επιμελητή Β΄, ειδικότητας χειρουργικής ή αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή
καρδιολογίας ή πνευμονολογίας-φυματιολογίας ή ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής
με αποδεδειγμένη γνώση στη διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση
– διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας. Με τελική προσαύξηση από
ειδικευμένους ιατρούς που υπηρετούν σε άλλα τμήματα, η ελάχιστη στελέχωση του
ΤΕΠ πρέπει να περιλαμβάνει ένα διευθυντή, δύο επιμελητές Α΄ και τέσσερις
επιμελητές Β΄13.
Συμπερασματικά, θα σημειώναμε ότι παρά την από δωδεκαετίας ύπαρξη του
συγκεκριμένου πολιτειακού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου
βάρους που επωμίζονται τα σύγχρονα ΤΕΠ των νοσοκομείων αιχμής μέσα από τη
λειτουργία αυτών ως αυτονόμων και επαρκώς στελεχωμένων ΤΕΠ, η τελική εφαρμογή
πρέπει να λάβει χώρα ως άμεσης προτεραιότητας ενέργεια, αφού ακόμα και το βασικό
επιχείρημα της αποσυμφόρησης των ΤΕΠ των νοσοκομείων, εναλλακτικά, με μόνη
επικέντρωση στην επέκταση, εξάπλωση και προβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας αποδυναμώνεται, στο βαθμό που δημοσιεύονται παγκοσμίως έρευνες για τα
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ποσοστά των περιστατικών που προσέρχονται στο ΤΕΠ, τα οποία έχουν επισκεφθεί
πρωτύτερα άλλους παρόχους ιατρικής φροντίδας32.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το τραύμα, παρά τις προόδους στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης, αποτελεί
μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Παρά την
εισαγωγή πρωτοκόλλων αντιμετώπισης, υπάρχουν ακόμα τομείς όπως η ανάνηψη και
οι μεταγγίσεις του πολυτραυματία, όπου οι απόψεις ακόμα και σε μεγάλα κέντρα
τραύματος είναι υπό συζήτηση. Έννοιες όπως οι μετατραυματικές διαταραχές
πηκτικότητας έχουν εδραιωθεί τελευταία όσον αφορά την αντιμετώπιση του
πολυτραυματία. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης να αναδείξει κάποια από τα
ερωτήματα

και

τα

θέσει

προς

συζήτηση.

Νοσοκομειακά

Χρονικά,

76,

Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 452-464, 2014.
Λέξεις κλειδιά: τραύμα, πολυτραυματίας, πρωτόκολλα μετάγγισης, διαταραχές
πηκτικότητας

SUMMARY
YDRAIOS E, SMYRNIS A. Modern management of poly-trauma patient in E.R.
Trauma remains the primary cause of death in industrialized countries. Despite major
improvements in the management strategies for multiple trauma patients, there are
fields like ideal resuscitation and blood transfusions that raise controversies. Fields
like post traumatic coagulopathy are new in the multitrauma patient resuscitation. The
aim of this review is to address these controversies. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 452-464, 2014.
Key words: trauma, multiple trauma patients, transfusion protocols, post traumatic
coagulopathy
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά τις προόδους στην οργάνωση της προ-νοσοκομειακής φροντίδας, της
οργάνωσης και στελέχωσης των Τ.Ε.Π. και των κατευθυντήριων οδηγιών στην
αντιμετώπιση του πολυτραυματία, τις τελευταίες δεκαετίες το τραύμα παραμένει η
κυριότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες κυρίως για τις πρώτες
τέσσερις δεκαετίες της ζωής και η τρίτη για όλες τις ηλικίες, ενώ το οικονομικό κόστος
αντιστοιχεί στο 40% περίπου των συνολικών δαπανών για την υγεία. Στο τραύμα
οφείλονται περίπου 5,06 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως ( 9% όλων των θανάτων), οι
οποίοι αντιστοιχούν σε 14.000 θανάτους ημερησίως. Το κόστος νοσηλείας και
απώλειας εργατοωρών είναι τεράστιο για την εθνική οικονομία του κάθε κράτους, αλλά
περισσότερο δυσβάσταχτο για την οικογένεια και την κοινωνία. Για δε την Ελλάδα
προκύπτει ότι το 4,87% των θανάτων είναι πλήρως αποτρέψιμοι, ενώ το 42,65% είναι
πιθανόν αποτρέψιμοι. Ουσιαστικός και πρωταρχικός σκοπός είναι η μείωση της
θνησιμότητας και της νοσηρότητας στους τραυματίες στην προνοσοκομειακή φάση της
αντιμετώπισης. Η μείωση των ατυχημάτων αποτελεί την καλύτερη αντιμετώπιση, όμως
δυστυχώς μπορεί να γίνει μόνο μέσω της πρόληψης και της σωστής εκπαίδευσης και
παρεχομένης παιδείας.
ΤΡΑΥΜΑ - ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Το ποσοστό των θανάτων μετά από τραύμα ακολουθεί μια τριφασική πορεία:
Περίπου το 50% των θανάτων θα συμβούν άμεσα στα πρώτα λεπτά από τον
τραυματισμό ή ακόμα καλύτερα πριν προλάβει να φθάσει οποιαδήποτε εξειδικευμένη
βοήθεια στον τόπο του συμβάντος1,2. Συνήθως αυτοί οι πολύ πρώιμοι θάνατοι
οφείλονται σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε μαζική αιμορραγία ή σε οξύτατη
απόφραξη του αεραγωγού3. Ένα ποσοστό θανάτων περίπου 30% θα συμβεί τις
πρώτες 4 ώρες έως τις πρώτες 2 ημέρες και συνήθως οφείλεται σε απόφραξη του
αεραγωγού, σε αιμορραγία και σε διαταραχές της αναπνοής. Το ποσοστό αυτών των
θανάτων αποτελεί τους προβλέψιμους (αποτρέψιμους) θανάτους που θα μπορούσαν
να αποφευχθούν εφόσον παρέχονταν τάχιστα και αποτελεσματικά η προνοσοκομειακή
εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τέλος ένα ποσοστό θανάτων γύρω στο 20% θα
συμβεί καθυστερημένα μετά από 4 ημέρες (συνήθως μεταξύ της 2ης και 4ης
εβδομάδας) και οφείλεται σε σηπτικές επιπλοκές, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,
συνυπάρχουσες παθήσεις και δευτερογενή νοσηρότητα από τους πρωτογενείς
τραυματισμούς3-5.
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Πίνακας 1. χειρουργική αντιμετώπιση ανάλογα με την κατάσταση του
πολυτραυματία
ΕΝΑΡΞΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Πρώϊμη χειρουργική
αποκατάσταση

1η ημέρα

Αιμοδυναμική σταθερότητα
(responder)

“Damage control“

Αιμοδυναμική αστάθεια
(nonresponder)

Ημέρες 2-4

“Second looks“ και αλλαγή
επιπωματισμού

Εκτεταμένη φλεγμονώδης
αντίδραση

ημέρες 5−10

Προγραμματισμένη
χειρουργική αποκατάσταση

“Time-window of opportunity“

> ημέρες 10

No surgery!

Ανοσοκαταστολή

> εβδ. 3

Χειρουργικές επεμβάσεις
αποκατάστασης

Ανάνηψη

Για το λόγο αυτό και στην προσπάθεια βελτίωσης των ποσοστών θνησιμότητας
του πολυτραυματία, η διεθνής βιβλιογραφία και τα μεγαλύτερα κέντρα τραύματος
παγκόσμια, συμφωνούν ότι η προσπάθεια οργάνωσης και αντιμετώπισης του
τραύματος πρέπει να κινείται σε τρείς βασικούς πυλώνες: την πρωτογενή (αρχική)
εκτίμηση, την παρουσία αξιόπιστων και εξειδικευμένων ομάδων τραύματος και την
έγκαιρη και αποτελεσματική δευτερογενή αντιμετώπιση και ανάνηψη σε εξειδικευμένα
κέντρα τραύματος3-6
1. βασικές διαγνώσεις (primary survey) και άμεσες σωτήριες παρεμβάσεις
(ATLS protocol),
2. "damage control” διαδικασίες σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς που δεν
ανταποκρίνονται στις προσπάθειες ανάνηψης.
3. “∆ευτερογενής” εκτίμηση σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με πλήρη
σειρά διαγνωστικών διαδικασιών περιλαμβάνοντας πλήρη ακτινολογικό
έλεγχο ή/ και έλεγχο με αξονική τομογραφία.
4. “delayed primary surgery” - καθυστερημένη χειρουργική επέμβαση για την
αντιμετώπιση τραυμάτων μη απειλητικών για τη ζωή( π.χ. οστικές κακώσεις,
προσωρινή ακινητοποίηση καταγμάτων κ.τ.λ.).
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Πρωτογενής Εκτίμηση ( PRIMARY SURVEY)
Η πρωτογενής εκτίμηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης στον
τόπο του ατυχήματος και αποτελεί το ουσιαστικότερο εργαλείο στην αξιολόγηση των
ζωτικών λειτουργιών καθώς και του αριθμού και της βαρύτητας των κακώσεων6,7.
∆ίνοντας τον ορισμό της θα λέγαμε ότι συνιστά την αρχική εκτίμηση του τραυματία που
εκτελείται άμεσα και στόχο της έχει την αναγνώριση των επικίνδυνων κακώσεων που
απειλούν την ζωή και την ακεραιότητα του, έτσι ώστε να αναταχθούν το συντομότερο
δυνατό και να μειωθεί η θνητότητα και η νοσηρότητα / αναπηρία. Επιπροσθέτως
εκτιμά την βιωσιμότητα του τραυματία ώστε να αποφεύγονται άσκοπες ενέργειες
(Triage).

∆εν

πρέπει

να

λησμονούμε

ότι

η

πρωτογενής

εκτίμηση

στον

προνοσοκομειακό χώρο δεν σταματά καθόλου, αλλά συνεχίζει εκτιμώντας πιθανές
αιτίες επιβάρυνσης του τραυματία αλλά και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της
παρεχόμενης περίθαλψης7,8.
ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ (Golden hour)
Βασισμένο στον κανόνα της “κρίσιμης ώρας – golden hour” του shock τα
τραύματα τα οποία μπορεί να έχουν θανατηφόρα κατάληξη αν δεν αντιμετωπιστούν
μέσα σε λίγα λεπτά έως μερικές ώρες από το συμβάν , το ATLS σύστημα ήδη από τη
δεκαετία του 70 συγκεντρώνει, κατηγοριοποιεί και αναβαθμίζει τους αλγόριθμους και
τα βασικά πρωτόκολλα του πολυτραυματία9,10. Το κλειδί της επιτυχίας στην
αντιμετώπιση του πολυτραυματία βασίζεται στη χρήση επειγουσών ενεργειών
“damage control”, σε αντιδιαστολή με κάθε άλλη χρονοβόρα διαγνωστική προσέγγιση
ή θεραπευτική αντιμετώπιση11,12.
Εφαρμόζουμε την κλασσικά προτεινόμενη από το ATLS εκτίμηση
A = αποκατάσταση, απελευθέρωση του αεραγωγού ΚΑΙ ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ
B = αερισμός και αποκατάσταση της αναπνοής
C = έλεγχος της κυκλοφορίας, αποκατάσταση των διαταραχών της και έλεγχος της
εξωτερικής αιμορραγίας
D = ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ -Εκτίμηση νευρολογικών ελλειμμάτων
E = έκθεση στο περιβάλλον, συνολική επισκόπηση και εκτίμηση του τραυματία,
προστασία από την υποθερμία, εκτίμηση αποτελεσμάτων ενεργειών.
Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα συστήματα αξιολόγησης του
πολυτραυματία που όμως ουσιαστικά αξιολογούν τα ίδια σημεία με τα παραπάνω,
μεταβάλλοντας μόνο την σειρά όπως το MARCH από τα αρχικά:
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M = Massive haemorrhage control
A = Airway with cervical spine control
R = Respiration (Breathing)
C = Circulation
H = Head, spinal cord & other injuries
Πίνακας 2. Στόχοι της ανάνηψης στον πολυτραυματία13,14


Αιμοδυναμική σταθερότητα χωρίς χρήση ινότροπων



Αποφυγή υποξαιμίας ή υπερκαπνίας



Γαλακτικό οξύ ≤ 2,5 mmol/l



Φυσιολογική πήξη



Φυσιολογική θερμοκρασία



Φυσιολογική νεφρική λειτουργία > 1 ml/kg/h

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Η αιμορραγία συμβάλει σχεδόν στο 40% των θανάτων. Παρότι η εφαρμογή του
πρωτοκόλλου ATLS βελτίωσε τα ποσοστά επιβίωσης του πολυτραυματία, δεν
υπάρχουν επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα για αποτελέσματα όσον αφορά την
ανάνηψη του πολυτραυματία. Στο συγκεκριμένο τομέα βασική πρόκληση παραμένουν
οι μετατραυματικές διαταραχές πήξης 15,16.
Το κλασσικό πρωτόκολλο ATLS προβλέπει την αποκατάσταση της απώλειας
ενδοαγγειακού όγκου με τον κανόνα 3:1, συνιστώντας ότι μια μονάδα αίματος που
χάνεται οφείλει να αντικατασταθεί από τρείς μονάδες υγρών, λόγω των απωλειών στο
διάμεσο - τρίτο χώρο. Η ανάγκη χειρουργικού ελέγχου μαζικής μετατραυματικής
αιμορραγίας πρέπει να έχει εκτιμηθεί ήδη από τα πρώτα στάδια της φάσης
ανάνηψης17-19.
Μαζική εξωτερική αιμορραγία μπορεί επιτυχημένα να αντιμετωπισθεί με τη
χρήση συσκευών ίσχαιμης περίδεσης (tourniquets). Όσον αφορά την εσωτερική
αιμορραγία, βασικές πηγές αυτής που πιθανότατα θα χρειαστούν χειρουργικό έλεγχο,
περιλαμβάνουν:
1. Αιμοθώρακας: Επείγουσα αντιμετώπιση με χρήση σωλήνων θωρακικής
παροχέτευσης, ενώ εκτιμάται η πιθανότητα επείγουσας θωρακοτομής σε
περιπτώσεις διατιτραίνοντος τραύματος ή σε αμβλύ τραύμα με συνεχιζόμενη
αιμορραγία απο το σωλήνα παροχέτευσης19,20.
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2. Ενδοπεριτοναϊκή αιμορραγία: Ενδείξεις άμεσης χειρουργικής επέμβασης
αποτελούν οι ασταθείς αιμοδυμναμικά τραυματίες με αμβλύ κοιλιακό τραύμα και
θετικό u/s fast ή D.P.L. και όλα τα διατιτραίνοντα κοιλιακά τραύματα21,22.
3. Οπισθοπεριτοναϊκή

αιμορραγία:

Εκτεταμένα

ασταθή

κατάγματα

πυέλου

συνδέονται με εν δυνάμει μαζικές οπισθοπεριτοναϊκές αιμορραγίες (μέχρι 5 lt),
που σχετίζονται κυρίως με προϊερά και οπισθοπεριτοναϊκά φλεβικά πλέγματα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (80%) αποδεικνύονται “nonresponders”, με
επαναλαμβανόμενα υποογκαιμικά επεισόδια παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.
Η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών έγκειται στην όσο πιο γρήγορη
προσπάθεια ανάνηψης, σκοπός της οποίας είναι η αποφυγή της «τριάδας του
θανάτου», δηλαδή η οξέωση , η υποθερμία και οι διαταραχές πήξεως22-24.
Από την αρχική φάση εφαρμογής του «damage control», περικλείει τις
διαδικασίες επείγουσας λαπαροτομίας, σε ασθενείς με μαζική ενδοπεριτοναϊκή
αιμορραγία, με σκοπό να επισπευθούν οι διαδικασίες αναστροφής της «τριάδας του
θανάτου» και να μεταφερθούν οι βαρέως πάσχοντες όσον το δυνατό ταχύτερα σε
μονάδες εντατικής θεραπείας για τελική ανάνηψη25-27.
Permissive hypotension (ελεγχόμενη- ανεχόμενη υπόταση)
Οι παραδοσιακές πρακτικές στην ανάνηψη πολυτραυματία με αιμορραγικό
shock επιβάλλουν την επιθετική χορήγηση υγρών -κρυσταλλοειδών κυρίως- για
αποκατάσταση ενδαγγειακού όγκου. Παρόλα αυτά η μαζική χορήγηση υγρών έχει
αποδειχθεί ότι επιτείνει την αιμορραγία αυξάνοντας
σχηματισμένους

θρόμβους,

αραιώνοντας

την υδροστατική πίεση στους

τους

παράγοντες

πήξεως,

και

χειροτερεύοντας την υποθερμία. Υπήρχαν και στο παρελθόν μελέτες που απέδειξαν
οφέλη από την καθυστερημένη προσπάθεια αποκατάστασης μαζικά του ενδαγγειακού
όγκου μέχρι να οδηγηθεί στο χειρουργείο ο ασθενής28-30.
Από τον πόλεμο του Ιράκ, όπου εισήχθη η έννοια της ανεχόμενης υπότασης σε
πολυτραυματία με διατιτραίνον πολεμικό τραύμα με καλά αποτελέσματα, γίνεται
προσπάθεια απο κέντρα τραύματος στο εξωτερικό να επεκταθεί η εφαρμογή αυτού
του πρωτοκόλλου και στα αμβλέα κοιλιακά τραύματα. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι η
έννοια της ανεχόμενης υπότασης πρίν εφαρμοσθεί πρέπει να εκτιμούνται τα οφέλη
διότι η παράταση της υποογκαιμικής κατάστασης του ασθενούς επιτείνει τις
διαταραχές πηκτικότητας, όπως και την κλινική εικόνα και έκβαση των ασθενών με
σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις31-33.
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
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Περίπου το 33-40%των πολυτραυματιών παρουσιάζουν διαταραχές πήξεως
κατά την είσοδό τους στην αίθουσα επειγόντων, ειδικά αυτοί που παρουσίασαν μαζική
αιμορραγία κατα τη μεταφορά τους. Οι διαταραχές της πηκτικότητας σε αυτούς τους
ασθενείς έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει σημαντικά τη θνησιμότητα. Ακόμα βέβαια δεν έχει
προταθεί

κάποιο

απόλυτα

αποτελεσματικό

πρωτόκολλο

αντιμετώπισης

του

μετατραυματικού αιμορραγικού shock με συνοδό διαταραχή πηκτικότητας34-37 .
Νεότερες μελέτες υποστηρίζουν την πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του
πολυτραυματία, δηλαδή συνδυασμό «damage control» επέμβασης, ανάνηψης με
βάση τους κανόνες του ATLS, αλλά και χορήγηση αίματος, παραγώγων αυτού και
παραγόντων αιμόστασης38,39.
Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει καθολική συμφωνία όσον αφορά τον ορισμό και
την παθοφυσιολογία της μετατραυματικής διαταραχής πηκτικότητας. Η συσχέτιση των
απαραίτητων εργαστηριακών αποτελεσμάτων και παραμέτρων (PT, aPTT, INR) και
της κλινικής εικόνας, δεν είναι απόλυτα σαφής στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι
περισσότερες απο αυτές τις παραμέτρους αντιπροσωπεύουν τη διαδικασία της
αιμόστασης «in vitro» ’με φυσιολογικό pH και στουs 37°C αλλά δεν αντικατοπτρίζουν
την επίδραση της υποθερμίας ή της οξέωσης40,41.
Το άμεσο θρομβοελαστογράφημα (r-TEG) παρουσιάζεται σαν εναλλακτική
λύση για τη γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την άμεση κατάσταση των
παραγόντων πήξεως αφού προσμετρά την επίδραση του «καταρράκτη» της
διαδικασίας πήξεως καθώς και τη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων, αποτελεί δε ήδη
βασικό εργαλείο στα μεγαλύτερα κέντρα τραύματος παγκοσμίως, όπου αποτελεί τον
βασικό οδηγό της ανάνηψης, της μετάγγισης αίματος και παραγώγων και
εξειδικευμένων παραγόντων πήξεως38-41.
Πρωτόκολλα μετάγγισης
Στις περισσότερες των περιπτώσεων στα κέντρα τραύματος οι κανόνες
ανάνηψης του βαρέως πάσχοντα πολυτραυματία, με χρήση κρυσταλλοειδών ή
κολλοειδών διαλυμάτων συμφωνούν με τα πρωτόκολλα του ATLS χωρίς ιδιαίτερες
διαφοροποιήσεις42. Παραμένει όμως υπό συζήτηση το ζήτημα των μεταγγίσεων. Οι
βασικές αρχές συνιστούν τις μεταγγίσεις RBC κυρίως για πολυτραυματίες που δεν
ανταποκρίνονται καθόλου ή μερικώς στην ανάνηψη, με εκτιμώμενη απώλεια όγκου
αίματος > 30%. Οι περισσότερες μελέτες έχουν αποδείξει ότι στόχος των μεταγγίσεων
για

ασφαλή

ανάνηψη,

παραμένει

σαν

επίπεδο

Hb

7−10

g/dl

στους

πολυτραυματίες43,44.
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Στην αρχική φάση της μετάγγισης, για έλεγχο των διαταραχών πήξεως στον
πολυτραυματία, η χορήγηση πλάσματος (FFP) αποτελεί ιδανική λύση λόγω των
παραγόντων πήξεως που περιέχει45. Η παλαιότερη αντίληψη της χορήγησης
προληπτικά πλάσματος σε κάθε αιμορραγία αντικαταστάθηκε σταδιακά από την
χορήγηση παραγώγων με χρήση μέτρησης INR η οποία όμως δεν καταφέρνει να
απεικονίσει την πραγματική κατάσταση των διαταραχών πήξεως στην οξεία
αιμορραγία. Τα περισσότερα κέντρα εφαρμόζουν επιθετική στρατηγική μετάγγισης με
προληπτική αποκατάσταση πλάσματος 1:1 (FFP:RBC). Η στρατηγική αυτή όμως σε
πολλές μελέτες δεν απέδειξε πλεονεκτήματα σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς46,47. Οι
Stahel και συν. σημειώνουν ότι οι διαταραχές πήξης στους βαρέως πάσχοντες
αρχίζουν συνήθως 6h από το λεγόμενο «first hit» και όχι στις 24h όπως μέχρι σήμερα
πιστεύαμε κάτι που καθιστά πιο άμεσες τις ενέργειες. Η χρήση επίσης αίματος και
παραγώγων σε αναλογία 1:2 ή 1:3 (RBC : FFP) είχε καλύτερα αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση των διαταραχών πήξεως36,48,49.
Στο θέμα της χρήσης των αιμοπεταλίων, η έλλειψη πολλών μεγάλων
πολυκεντρικών μελετών επίσης προκαλεί συζητήσεις. Το παραδοσιακό όριο
χορήγησης βρίσκεται στα 50 x 109/L, ενώ προτείνεται η διεύρυνσή του στα 100 x 109/L
, στην μαζική αιμορραγία. Σε πρόσφατη μελέτη οι Gunter και συν. έδειξαν ότι η ιδανική
αναλογία PLT:RBC 1:5 έχει καλύτερα ποσοστά επιβίωσης σε ασθενείς με μαζικές
μεταγγίσεις50. Προτείνεται επίσης η χρήση ινωδογόνου νωρίς σε μαζική αιμορραγία με
όριο < 100mg/dl (1g/L). Η χορήγηση παραγόντων πήξεως όπως (π.χ.aXIII) βρίσκει
εφαρμογή όλο και περισσότερο στην πρόληψη των διαταραχών πήξεως. Αρκετά
κέντρα τραύματος έχουν εστιάσει τελευταία στη χορήγηση ανασυνδυασμένου ενεργού
παράγοντα VII (rFVIIa) σε μαζικές αιμορραγίες που δεν ελέγχονται παρά

τη

χειρουργική παρέμβαση για αιμόστασης51,52.
Πρωτόκολλα μαζικής μετάγγισης
Πρόκειται για τη χορήγηση 10 μονάδων RBC σε ένα 24ωρο. Πρόσφατες
μελέτες αποδεικνύουν ότι μαζική μετάγγιση σε πολυτραυματίες με μαζική αιμορραγία
μείωσε τη συνολική κατανάλωση αίματος και παραγώγων ανά ασθενή σε συνδυασμό
με αυξημένα ποσοστά επιβίωσης. Βασική προϋπόθεση είναι η ευχέρεια στη χρήση και
η άμεση εφαρμογή της μαζικής μετάγγισης με την άφιξη του πολυτραυματία. Παρά τα
βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης που δείχνουν οι μελέτες σε πρωτόκολλα μαζικής
μετάγγισης, τα περισσότερα κέντρα δεν τα εφαρμόζουν κάνοντας χρήση πιο
συμβατικών λύσεων53-58.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαχείριση του πολυτραυματία σε όλες τις φάσεις της ανάνηψης οφείλει να
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Καινούργιες αντιλήψεις (damage control surgery),
αποδεδειγμένα βοηθούν τον πολυτραυματία να επιβιώσει μέχρι να αντιμετωπισθούν
οριστικά τα τραύματά του και οι διαταραχές του οργανισμού λόγω μαζικής
αιμορραγίας. Υπάρχουν πια αρκετά επικαιροποιημένα στοιχεία αλλά και εργαλεία για
να καθορίσουμε εύχρηστους και αποτελεσματικούς αλγόριθμους αντιμετώπισης του
πολυτραυματία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κολπική μαρμαρυγή έχει προσλάβει επιδημικές διαστάσεις. Αποτελεί την συχνότερη
αρρυθμία στην κλινική πράξη και σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση ισχαιμικών
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και αυξημένη ολική θνητότητα. Τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή είναι συνήθως
εκτεταμένα και συχνά θανατηφόρα λόγω των μεγάλων θρόμβων που σχηματίζονται
στον αριστερό κόλπο (90% στο ωτίο). Η συχνότητα των αγγειακών εγκεφαλικών
επεισοδίων αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία από 1.5% στις ηλικίες 50-59 ετών σε
23.5% στις ηλικίες 80-89 ετών. Η εκτίμηση του θρομβοεμβολικού κινδύνου γίνεται με
βάση το πολυπαραγοντικό CHA2DS2VASc score. Ασθενείς με CHA2DS2VASc score
>1 πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτικά για πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Η
χορήγηση αντιπηκτικών θα πρέπει να σταθμίζεται με βάση τον αιμορραγικό κίνδυνο
του ασθενούς για την εκτίμηση του οποίου χρησιμοποιείται συνήθως το HASBLED
score. Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ με κύριο εκπρόσωπο την ουαρφαρίνη
αποτελούσαν τα φάρμακα εκλογής τις προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο, μόνο οι μισοί
ασθενείς επιτύγχαναν θεραπευτικά επίπεδα, ενώ τα συγκεκριμένα φάρμακα εμφάνιζαν
συχνές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Ο αναστολέας της θρομβίνης dabigatran
etexilate και οι αναστολείς του παράγοντα Χα rivaroxaban, apixaban και edoxaban
αποτελούν τα νέα από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά τα οποία είναι εξίσου
αποτελεσματικά και πιθανότατα περισσότερο ασφαλή σε σχέση με τους ανταγωνιστές
της βιταμίνης Κ. Στα πλεονεκτήματα τους συμπεριλαμβάνονται η συνεχής και
προβλέψιμη αντιπηκτική δράση, η απουσία σημαντικών αλληλεπιδράσεων με άλλα
φάρμακα και τα χαμηλότερα ποσοστά ενδοκράνιας αιμορραγίας σε σχέση με την
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ουαρφαρίνη. Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται η αυξημένη επίπτωση αιμορραγιών
από το γαστρεντερικό σύστημα, η απουσία αντιδότου σε περίπτωση μείζονος
αιμορραγίας, η αδυναμία ελέγχου της αντιπηκτικής τους δράσης για την πρόληψη
αιμορραγικών συμβαμάτων (εξαιρείται ίσως η dabigatran etexilate) και το ακριβό
κόστος. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στο μέλλον τα νεότερα αντιπηκτικά θα
αντικαταστήσουν

τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ και θα μειώσουν

θρομβοεμβολικά

επεισόδια

που

σχετίζονται

με

την

κολπική

τα

μαρμαρυγή.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η λοίμωξη από Clostridium difficile (C. difficile infection CDI) αποτελεί την κύρια
αιτία λοιμώδους νοσοκομειακής διάρροιας και ιδίως σε ασθενείς νοσηλευόμενους στην
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με αυξανόμενη συχνότητα και ίσως θνητότητα
σχετιζόμενη και με τους πολλαπλούς συνυπάρχοντες επιβαρυντικούς παράγοντες
(αντιμικροβιακή

αγωγή,

παρατεταμένη

νοσηλεία,

ανοσοκαταστολή,

μηχανικός

αερισμός1,2.
To C. difficile αναγνωρίσθηκε για πρώτη φορά το 1935 και είναι ένα θετικό κατά
Gram αναερόβιο βακτηρίδιο, που επιβιώνει με δύο μορφές (βλαστικά κύτταρα και
σπόρους).

Προκαλεί μικτές λοιμώξεις (ενδο-εξωγενείς), επειδή ανευρίσκεται στην

εντερική χλωρίδα αλλά μπορεί να μεταδοθεί και από ασθενή σε ασθενή με τους
σπόρους. Η διαταραχή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του παχέος εντέρου
επιτρέπει την ανάπτυξή του και την παραγωγή τοξινών που τραυματίζουν το τοίχωμα
και μπορεί να οδηγήσουν σε διάρροια, φλεγμονή, ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα, τοξικό
μεγάκολο,

διάτρηση

εντέρου,

σηπτικό

shock.

Συνοδεύεται

από

ήπια

έως

εκσεσημασμένα συμπτώματα και σημεία όπως βλέννα, αίμα, ναυτία, κοιλιακό άλγος,
διάταση, πυρετό, λευκοκυττάρωση, ταχυκαρδία, υπόταση, αιμορραγία. Η φυσιολογική
μικροχλωρίδα του παχέος αντιστέκεται στον αποικισμό και την υπερανάπτυξη του C.
difficile σε υγιείς ενήλικες αλά όχι σε ασθενείς της ΜΕΘ3.
H διάγνωση της CDI τεκμηριώνεται με συνεκτίμηση: α) ενδοσκοπικών
ευρημάτων, β) κλινικών ευρημάτων, γ) ανίχνευση των τοξινών του C. difficile, δ)
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κλινική ύφεση συμπτωμάτων έπειτα από την ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή και ε)
αποκλεισμό άλλων αιτίων διάρροιας.
Οι

τοξίνες

του

C.

difficile

ανιχνεύονται

με

τοξινογόνο

καλλιέργεια,

ανοσοενζυμική μέθοδο (ΕΙΑ), κυτταροκαλλιέργεια για ανίχνευση κυταροτοξίνης και
μοριακές μεθόδους (με χρήση PCR) για ανίχνευση των γονιδίων των κλωστηριδιακών
τοξινών4,5.
Η θεραπευτική αγωγή της CDI απαιτεί εκρίζωση του C. difficile από το έντερο
και αποκατάσταση της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του παχέος εντέρου με
μετρονιδαζόλη ή βανκομυκίνη ή

φινταξομυκίνη (είναι το πρώτο μέλος της νέας

κατηγορίας μακροκυκλικών αντιβακτηριακών και δρα τοπικά χωρίς να επηρεάζει τους
αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς της φυσιολογικής χλωρίδας, αναστέλλοντας
την παραγωγή σπόρων και μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπών)6.
Η λήψη προληπτικών μέτρων (ορθολογιστική χρήση των αντιβιοτικών, υγιεινή
των

χεριών,

τήρηση

κανόνων

υγιεινής,

επιτήρηση

λοιμώξεων,

εκπαίδευση

προσωπικού) αλλά και μέτρων που αφορούν την διασπορά του C. difficile αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο στην καταπολέμηση και αντιμετώπιση της CDI στην ΜΕΘ.
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Η λοίμωξη από Clostridium difficile
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ε. ∆ούκα
Επιμελήτρια Α’, Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο αποικισμός του εντέρου από Clostridium difficile γίνεται μέσω της εντερο-στοματικής
οδού και τις περισσότερες φορές προϋποθέτει την καταστροφή της εντερικής
χλωρίδας από την αντιμικροβιακή θεραπεία. Τα αντιβιοτικά που πιο συχνά
προδιαθέτουν σε διάρροια από C. difficile είναι η κλυνδαμυκίνη, οι πενικιλλίνες, οι
κεφαλοσπορίνες, και οι φλουοροκινιλόνες. Το C. difficile παράγει δύο τοξίνες που
συνδέονται με υποδοχέα πάνω στα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου, με
αποτέλεσμα φλεγμονή και διάρροια. Όσοι έχουν χαμηλά ή ανύπαρκτα επίπεδα
αντισωμάτων έναντι της τοξίνης Α του C. difficile είναι περισσότερο πιθανόν να
εκδηλώσουν διάρροια σε σχέση με εκείνους με ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων.
Σύμφωνα

με

την

διεθνή

βιβλιογραφία

σοβαρότητας, και αντοχής του C. difficile

δραματική

αύξηση

της

συχνότητας,

σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο έχει

αποδοθεί στο υπερλοιμογόνο στέλεχος NAP1/BI/027. Κλινική διάγνωση και
θεραπεία: Το Clostridium difficile αποικίζει το ΓΕΣ του ανθρώπου εφόσον η
φυσιολογική χλωρίδα έχει αλλάξει μετά από αντιβιοτική θεραπεία και προκαλεί
κολίτιδα σχετιζόμενη με αντιβιοτικά. Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν υδαρή
διάρροια 10 με 15 φορές ημερησίως με κοιλιακό άλγος, χαμηλό πυρετό, και
λευκοκυττάρωση. Υποτροπή ή επαναμόλυνση συμβαίνει στο 10 με 25 % των
περιπτώσεων που θεραπεύονται για C. Difficile. Η υποτροπή μπορεί να εμφανιστεί
μέσα σε μέρες ή εβδομάδες από την ολοκλήρωση της θεραπείας για C. difficile. Η
κλινική εκδήλωση μπορεί να είναι παρόμοια ή περισσότερο σοβαρή από την αρχική.
Σε σοβαρή κολίτιδα, η συμπτωματολογία περιλαμβάνει διάχυτο κοιλιακό άλγος,
διάρροια, κοιλιακή διάταση, πυρετό, υποογκαιμία, γαλακτική οξέωση και σημαντική
λευκοκυττάρωση. Η διάρροια μπορεί να μην είναι το κύριο σύμπτωμα σε ασθενείς
που εμφανίζουν ειλεό λόγω της άθροισης των εκκρίσεων μέσα στο διατεταμένο κόλον.
∆ύο είναι οι βασικές επιπλοκές που θέτουν τη ζωή του ασθενούς σε κίνδυνο: το τοξικό
μεγάκολο και η διάτρηση του εντέρου. Η διάγνωση βασίζεται γενικά στα αποτελέσματα
εργαστηριακών εξετάσεων που ανιχνεύουν την τοξίνη (Α και Β) ή την δεϋδρογονάση
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του γλουταμικού (GDH) με ανοσοενζυμική μέθοδο και στην PCR. Η διάγνωση μπορεί
επίσης να τεθεί με ενδοσκόπηση όπου αναδεικνύονται οι ψευδομεμβράνες στο κόλο.
Το πρώτο βήμα στην θεραπεία του C. difficile είναι η διακοπή όλων των
χορηγούμενων αντιβιοτικών το συντομότερο δυνατόν. Η άμεση εφαρμογή μέτρων
επαφής και υγιεινής των χεριών θεωρείται δεδομένη. Συγκεκριμένα νερό και σαπούνι
προτιμώνται από τα αλκοολικά διαλύματα για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον οι σπόροι
είναι ανθεκτικοί στην αλκοόλη και δεύτερον ο κύριος τρόπος απομάκρυνσης των
σπόρων από τα χέρια είναι μηχανικός. Η αρχική θεραπεία είναι η μετρονιδαζόλη
(Grade 2B). Για την θεραπεία της σοβαρής CDI προτείνεται η βανκομυκίνη 125 mg
τέσσερις φορές καθημερινά ΡΟ για 10 με 14 μέρες (Grad1B). Για ασθενείς με σοβαρή
νόσο που δεν εμφανίζουν κλινική βελτίωση προτείνεται βανκομυκίνη 500 mg τέσσερις
φορές ημερησίως ΡΟ (Grade 2C). Η fidaxomicin είναι εναλλακτική θεραπεία σε
ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν την βανκομυκίνη, αν και τα δεδομένα είναι
μάλλον περιορισμένα. Αυτό που σίγουρα έχει δειχθεί είναι το χαμηλό ποσοστό
υποτροπών σε σχέση με την βανκομυκίνη. Σε ασθενείς ΜΕΘ με σοβαρή ή ανθεκτική
νόσο, προτιμάμε βανκομυκίνη 500 mg τέσσερις φορές ημερησίως ΡΟ και ενδοφλεβίως
μετρονιδαζόλη 500 mg κάθε οκτώ ώρες (Grade 2C). Στην περίπτωση ειλεού ένεμα με
βανκομυκίνη είναι η μια επιλογή (Grade 2C) αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ρήξης του
εντέρου. Για την θεραπεία της υποτροπής προτείνεται σχήμα tapering βανκομυκίνης ή
fidaxomicin, (Grade 2B). Άμεση χειρουργική παρέμβαση προτείνεται για ασθενείς με
λευκοκυττάρωση ≥20,000 cells/microL και γαλακτικό πλάσματος μεταξύ 2.2 και 4.9
meq/L (Grade 1B). Επίσης η χειρουργική παρέμβαση έχει ένδειξη όταν ο ασθενής
εμφανίζει σοβαρό ειλεό ή τοξικό μεγάκολο. Άλλες θεραπείες, που έχουν όμως ανάγκη
περισσότερων

βιβλιογραφικών

δεδομένων,

είναι

νέα

αντιβιοτικά,

ενδοφλέβια

χορήγηση ανοσοσφαιρινών και μεταμόσχευση κοπράνων. Νοσοκομειακά Χρονικά,
76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 469-470, 2014.
Λέξεις

κλειδιά:

clostridium

difficile,

διάρροια

σχετιζόμενη

με

αντιβιοτικά,

ψευδομεμβρανώδης εντεροκολίτιδα
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε επιδημιολογικές μελέτες αναφέρεται αυξημένη συχνότητα ψυχικών διαταραχών σε
οροθετικούς ασθενείς, με επικρατέστερες τις διαταραχές της διάθεσης και τις αγχώδεις
διαταραχές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ψυχιατρική εκτίμηση των
οροθετικών ασθενών που παρακολουθούνται στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», η
διερεύνηση κατάθλιψης και άγχους και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτά και η
έγκαιρη παρέμβαση (φαρμακευτική ή και ψυχοθεραπευτική). Στο πιλοτικό στάδιο
συμμετείχαν 30 HIV (+) άνδρες, ηλικίας 26 έως 62 ετών. Για τη συλλογή των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής των δημογραφικών
χαρακτηριστικών, η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης του Άγχους (State Anxiety InventorySTAI) και το Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης του Μπεκ (Beck Depression Inventory-BDI).
Οι μισοί από τους συμμετέχοντες (Ν=14, 46.7%) είχαν συν-νόσηση με κάποια
σωματική ασθένεια και ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό, ενώ το 70% (Ν=21) είχε μέτρια
έως βαριά κατάθλιψη με ή χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα και το 40% (Ν=12) έκανε
χρήση ουσιών. Μετά από 40 ημέρες, στην 2η ψυχιατρική εκτίμηση παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση των επιπέδων άγχους και της βαρύτητας της κατάθλιψης και
αύξηση της συμμόρφωσης στην αντιρετροϊική αγωγή. Επομένως, η παρέμβαση των
επαγγελματιών ψυχικής υγείας εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Ίσως το πιο
σημαντικό πεδίο παρέμβασης αφορά στη συμμόρφωση των ασθενών στη νέα
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θεραπεία και την πρόληψη των αποπειρών αυτοκτονίας. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 471-491, 2014.
Λέξεις κλειδιά: HIV λοίμωξη, AIDS, ψυχιατρικές διαταραχές, κατάθλιψη, άγχος
SUMMARY
GOUTZAMANIS G, ANDREOU E, MANGOULIA P, DIMOU S, ALEXANDRAKOU P.
HIV and Psychiatric Disorders. Epidemiological studies have shown that there is a
high prevalence of psychiatric disorders in HIV (+) patients, especially mood and
anxiety disorders. The aim of the study is to investigate the prevalence of psychiatric
disorders in HIV (+) patients at the Evaggelismos General Hospital of Athens, to
examine the factors associated with these disorders and to treat these disorders (drug
therapy and/or psychotherapy). The sample of this pilot study consisted of 30 HIV (+)
men, aged 26-62 years old. Study instruments included the State Anxiety Inventory
(STAI), the Beck Depression Inventory (BDI) and a set of items on general information
of the sample (demographic and personal characteristics). Half of the participants
(Ν=14, 46.7%) had comorbid somatic illness and suicide ideation, while 70% (Ν=21)
had moderate to severe depression with or without psychotic symptoms and 40%
(Ν=12) were drug addicted. At the 2nd psychiatric assessment (after 40 days),
participants were found to have lower anxiety and depression rates and higher
compliance with HIV medication. Therefore, the role of the psychiatrist is very
important, especially regarding the compliance of HIV patients with their treatment and
the suicide prevention. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 471-491, 2014.
Key words: HIV, AIDS, psychiatric disorders, depression, anxiety
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έννοια της ψυχικής υγείας δεν έχει ακόμη περιγραφεί με αυστηρά
επιστημονικά κριτήρια. Αυτά που μας βοηθούν να απαντήσουμε στο τι είναι ψυχική
υγεία είναι: α. το κλινικό κριτήριο, «ψυχικά υγιής», αυτός που δεν πάσχει από
ψυχοπαθολογική κατάσταση όπως περιλαμβάνεται σε ένα από τα τρέχοντα
συστήματα ταξινόμησης (DSM-IV, ICD 10), β. η άριστη λειτουργικότητα, γ. η
στατιστική προσέγγιση/ποσοτική εκτίμηση της “φυσιολογικότητας” βάσει αποδεκτών
κριτηρίων, δ. το αναπτυξιακό κριτήριο – η φυσιολογικότητα εκτιμάται με κριτήριο το
ομαλό πέρασμα από μια φάση ανάπτυξης της προσωπικότητας στην επόμενη, ε. το
κριτήριο της κοινωνικής συμπεριφοράς και στ. το υποκειμενικό κριτήριο.¹ Σύμφωνα με
τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO): “Ψυχική υγεία είναι η κατάσταση της
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 472

συναισθηματικής ευεξίας όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα
στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και
επιτεύγματα”.2
Οι ψυχικές διαταραχές, όπως αποτυπώνονται στο πέμπτο κεφάλαιο της
∆ιεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων ICD-10 (International Classification of Diseases),
ταξινομούνται σε δέκα κύριες κατηγορίες:
1. Οργανικές και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.
2. Ψυχικές

και

συμπεριφορικές

διαταραχές

οφειλόμενες

σε

χρήση

ψυχοδραστικών ουσιών.
3. Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές διαταραχές.
4. ∆ιαταραχές της συναισθηματικής διάθεσης.
5. Νευρωσικές, σωματόμορφες και οφειλόμενες σε στρες διαταραχές.
6. Σύνδρομα που εκδηλώνονται στην συμπεριφορά και σχετίζονται με
διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και σωματικούς παράγοντες.
7. ∆ιαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς στον ενήλικα.
8. Νοητική Υστέρηση.
9. ∆ιαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης
10. ∆ιαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος με έναρξη συνήθως
κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία.3
ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ
ΤΟΥΣ ΣΕ HIV+ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
1) Οι ∆ιαταραχές των γνωστικών λειτουργιών κατηγοριοποιούνται σε τρείς ομάδες: α.
Ντελίριο, β. Αμνησιακές διαταραχές, γ. Ανοϊκά σύνδρομα.
α. Το Ντελίριο ή οξεία συγχυτική κατάσταση ή οξύ εγκεφαλικό σύνδρομο είναι η πιο
συχνή διαταραχή που εκδηλώνεται σε ενήλικες ασθενείς των γενικών νοσοκομείων σε
ποσοστό 10-20% και στο 30-40% των υπερηλίκων. Χαρακτηριστικά συμπτώματα και
σημεία είναι: η διαταραχή της συνείδησης, η μειωμένη ικανότητα εστίασης, διατήρησης
ή μετακίνησης της προσοχής, οι διαταραχές μνήμης και αντίληψης, με εισβολή εντός
ωρών και με τάση για διακύμανση στη διάρκεια της ημέρας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά
παρουσιάζουν οι εγκαυματίες, οι ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου και οι ασθενείς
με AIDS/HIV+ σε ποσοστό 30%-40%.
β. Αμνησιακές διαταραχές: Έκπτωση της μνήμης που οφείλεται σε σωματικό αίτιο, ενώ
οι άλλες νοητικές λειτουργίες είναι φυσιολογικές.
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γ. Ανοϊκά σύνδρομα: Χαρακτηρίζονται

από την

έκπτωση πολλαπλών γνωστικών

λειτουργιών χωρίς την παρουσία διαταραχών στο επίπεδο συνείδησης. Η άνοια αφορά
συνήθως στους υπερήλικες. Το 5% των ατόμων πάνω από 65 ετών εμφανίζει σοβαρή
άνοια (αυξάνεται κατά 5% ανά πενταετία). Το 50-60% από αυτούς πάσχει από άνοια
τύπου Alzheimer και 15-30% από αγγειακή άνοια.4 Η άνοια που συνδέεται με τον HIV
(HAD)

μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί επίσης

σε απάθεια, σύγχυση και πλήρη

λειτουργική έκπτωση. Τα ποσοστά HAD στο παρελθόν ήταν 15-20% ασθενείς AIDS.5
Το 1990-1992 21,1/1000 άτομα εμφάνισε HAD, ενώ το 1995-1997 το ποσοστό
μειώθηκε στα 14,1/1000 άτομα.6 Έτσι το 1999, μετά την εισαγωγή της HAART η
επικράτηση της HAD μειώθηκε στο 5-10%.7
2) Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές οφειλόμενες σε χρήση ψυχοδραστικών
ουσιών: Ψυχοδραστική είναι κάθε ουσία που όταν ληφθεί μέσω οποιασδήποτε οδού
μεταβάλλει την εγκεφαλική λειτουργία, το επίπεδο αντιληπτικότητας ή το συναίσθημα
του λήπτη.4 Η πλέον πρόσφατη ελληνική έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γενικού
πληθυσμού πραγματοποιήθηκε το 2011 από το ΕΠΙΨΥ σε δείγμα 4769 άτομα ηλικίας
12-64 ετών. Το 86% αναφέρει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας έστω μία φορά στην
ζωή του, 38% δοκίμασε δύο φορές και το 4.8% τουλάχιστον 3φορές. Υψηλότερα
ποσοστά παρουσιάζουν οι άνδρες (13.3%) έναντι των γυναικών (3.9%).8

Μεγάλη

επιδημιολογική έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι, ο δια βίου επιπολασμός της κατάχρησης ή
της εξάρτησης από ουσίες είναι 16,7%.9 Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους Witchen et
al, εξάρτηση από οινοπνευματώδη παρουσιάζει 3,4% του γενικού πληθυσμού, ενώ
εξάρτηση από οπιοειδή το 1.2%.10 Στους HIV+ τα ποσοστά κατάχρησης αλκοόλ είναι
από 3-12%.11 Σύμφωνα με την ίδια μελέτη,

η εξάρτηση από άλλες ψυχοτρόπες

ουσίες είναι ανάμεσα στο 2% - 19%.11
3) Σχιζοφρένεια,

σχιζότυπη

διαταραχή

και

παραληρητικές

διαταραχές:

επιπολασμός της σχιζοφρένειας στον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης είναι 1,2%.

10

Ο
Η

μέση τιμή επίπτωσης της σχιζοφρένειας (ο ετήσιος αριθμός νέων περιπτώσεων ανά
1000 άτομα) είναι 0,2-0,5, με αναλογία ανδρών/γυναικών 1,4:1, ενώ οι ηλικίες που
συνήθως εισβάλλει είναι μεταξύ 15-35 ετών (η έναρξη στους άνδρες προηγείται κατά
μέσο όρο 3-5 χρόνια).3 Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας επηρεάζουν αρνητικά την
οργάνωση της σκέψης, το συναίσθημα και την συμπεριφορά, με συνέπεια την συχνή
απώλεια

επικοινωνιακών

επαγγελματική

δεξιοτήτων

λειτουργικότητα

του

και

την

ατόμου.4

έκπτωση
Οι

στην

ψυχώσεις

κοινωνική

και

(δευτερογενείς)

εμφανίζονται περίπου στο 8% των ασθενών με HIV λοίμωξη και σχετίζονται με αυτή
μέσω δύο διαφορετικών τρόπων. Αφενός οι χρονίως ψυχικά πάσχοντες έχουν
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μεγαλύτερες πιθανότητες να εκτεθούν στην λοίμωξη και αφετέρου η ψύχωση μπορεί
να είναι δευτεροπαθής της HIV λοίμωξης άμεσα λόγω της νευροτοξικότητας του ιου
στον εγκέφαλο, είτε έμμεσα από ανεπάρκεια άλλων οργάνων.4,12
4) Οι Συναισθηματικές διαταραχές είναι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις όπου προέχει
η διαταραχή του συναισθήματος με τρεις βασικές κλινικές μορφές:
α) Μείζονες καταθλιπτικές διαταραχές: Ως Κατάθλιψη ορίζεται η συναισθηματική
διαταραχή που συνοδεύεται από στεναχώρια, δυστυχία, απελπισία, αίσθημα
αβοήθητου, ανικανότητας, ανασφάλειας, πεποίθηση για προδιαγεγραμμένο αρνητικό
μέλλον, ανηδονία, απώλεια ενδιαφερόντων, μειωμένη ενεργητικότητα, διαταραχές
όρεξης, ύπνου και βούλησης, διαταραχές ψυχοκινητικότητας, σεξουαλικότητας,
λειτουργικότητας, κοινωνική απόσυρση, ευσυγκινησία, κλινοφιλία.

Προσβάλλει 10-

25% των γυναικών και 5-12% των ανδρών στο γενικό πληθυσμό.13
Στους HIV+, το 50% εκδηλώνει κατάθλιψη,14,15 (η συχνότερη κατηγορία ψυχικών
διαταραχών) και αυτή συνδέεται με ταχύτερη εξέλιξη της νόσου, μη συμμόρφωση
στην αγωγή και αυξημένη θνητότητα. Όπως και σε άλλες σωματικές καταστάσεις
υπάρχει αλληλοκάλυψη των συμπτωμάτων της σωματικής κατάστασης με αυτά της
κατάθλιψης π.χ. διαταραχές ύπνου, εύκολη κόπωση, μείωση λήψης τροφής, δυσκολία
συγκέντρωσης με αποτέλεσμα η διάγνωση να είναι δυσχερής.12 Σημασία πρέπει να
αποδίδεται στην ανηδονία, την καταθλιπτική διάθεση και στην ύπαρξη αυτοκτονικού
ιδεασμού.
β)

∆ιπολική

διαταραχή:

Xαρακτηρίζεται

από

υποτροπιάζοντα

επεισόδια

συναισθηματικής διαταραχής, τα οποία συνήθως αφορούν υποτροπές μανιακών και
καταθλιπτικών επεισοδίων.4 ∆ιακρίνεται σε ∆ιπολική διαταραχή τύπου I που
απαντάται σε 0,3-1.5% και σε ∆ιπολική διαταραχή τύπου II 0,4-5%. Η Μανία ορίζεται
ως η διαταραχή του συναισθήματος με ευφορία, ιλαρότητα, διαταραχές σκέψης όπως
πίεση ιδεών, ιδεόρροια, ιδεοφυγή, λογόρροια, ιδέες μεγαλείου, διαταραχές στην κριτική
ικανότητα, διαταραχές ύπνου και όρεξης, διαταραχές βούλησης, ψυχοκινητικότητας,
διάσπαση προσοχής και άρση αναστολών.4 Η μανία σε ασθενή με ΗIV/AIDS μπορεί
να προϋπήρχε ως διπολική διαταραχή (πρωτοπαθής) ή να οφείλεται δευτεροπαθώς
στις επιδράσεις

της HIV λοίμωξης στο ΚΝΣ, μπορεί να επάγεται από την

HAART(Highly Active Antiretroviral Therapy) ή από τις δευτερογενείς ευκαιριακές
λοιμώξεις του ΚΝΣ.16 Στην δευτερογενή μανία, (δεν υπάρχει οικογενειακό ή ατομικό
ιστορικό, έχει οψιμότερη εισβολή) οι οροθετικοί ασθενείς παρουσιάζουν κυρίως
ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, αυξημένη συχνότητα παρανοϊκού ιδεασμού, ακουστικές
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ψευδαισθήσεις καθώς και γνωσιακού τύπου διαταραχες.16,17 Στην μετά HAART εποχή
απαντώνται λιγότερο συχνά.
γ) ∆υσθυμία: Η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει καταθλιπτικό συναίσθημα
μικρότερης έντασης

από αυτό που απαιτείται για τη διάγνωση της μείζονος

κατάθλιψης που προσβάλλει το 5-6% του γενικού πληθυσμού.18
5) Αγχώδεις διαταραχές. Το άγχος είναι κοινή αντίδραση των περισσότερων
ανθρώπων, θεωρείται όμως παθολογικό εάν προκαλεί προβλήματα στην καθημερινή
λειτουργικότητα.18,19 ∆ιακρίνονται σε:
1. ∆ιαταραχές πανικού (με ή χωρίς αγοραφοβία) σε ποσοστό 0,4-3,8% του
γενικού πληθυσμού.
2. Φοβίες: Αγοραφοβία χωρίς διαταραχές πανικού (1,3-6%), Κοινωνική φοβία
(0,5-13,3%) και οι απλές φοβίες (5,4-11,3%)
3. Ψυχαναγκαστική – Καταναγκαστική διαταραχή (0,7 - 44%)
4. Γενικευμένη αγχώδη διαταραχή(ΓΑ∆, 2,3 - 13,1%)
5. ∆ιαταραχές από στρες (1-3%), α) οξέος στρες, β) μετά από τραυματικό
γεγονός
6. ∆ιαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση
7. Προκαλούμενη από ουσίες
8. Μη καθοριζόμενη αλλιώς αγχώδης διαταραχή
Στον HIV + πληθυσμό τα αντίστοιχα ποσοστά που συναντώνται στις αγχώδεις
διαταραχές είναι στη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή 15,8%, στην διαταραχή πανικού
11-25% και στην αγχώδη διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό γεγονός στο 42%.19,20
Βασικό χαρακτηριστικό στο HIV+ πληθυσμό είναι η συν-νοσηρότητα άγχους και
κατάθλιψης.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΗΙV (+) ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Το AIDS είναι μια χρόνια, σοβαρή, πολυοργανική και πολυσυστηματική νόσος
με πολλαπλή συν-νοσηρότητα με άλλες παθολογικές αλλά και ψυχιατρικές
διαταραχές. Ο Stuart E. Nichols ήταν ο πρώτος ψυχίατρος που αναγνώρισε, το 1983,
την ανάγκη για συμπόνοια, υποστήριξη και κατανόηση του φόβου, της απομόνωσης
και της κατάθλιψης που βιώνουν οι οροθετικοί ασθενείς. Έκανε επίσης συστάσεις για
αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία (ατομική και ομαδική) σε μια
χρονική περίοδο που η αιτιολογία του συνδρόμου ήταν ακόμα ακαθόριστη.21
Σήμερα, είναι γνωστό, ότι ο ιός HIV εισέρχεται, σύντομα μετά την λοίμωξη, στο
Κεντρικό Nευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), διασχίζοντας τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό, ο ίδιος
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μόνος του ή μέσα σε μονοκύτταρα και παραμένει εκεί χωρίς συμπτώματα για
δεκαετίες. Αν και δεν μολύνει άμεσα τους νευρώνες (πολλαπλασιάζεται στην
μικρογλοία και στα μακροφάγα με συσσώρευση του γλουταμινικού νευροδιαβιβαστή
στον εξωκυττάριο χώρο που δρα νευροτοξικά, όπως επίσης και οι ιϊκές πρωτείνες
gp120 και tat), συνδέεται συχνά με δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες. Σημαντική
εγκεφαλική δυσλειτουργία συμβαίνει σε ευκαιριακές συνθήκες (50% σε AIDS),22 αλλά
οι νευρογνωσιακές αλλαγές συμβαίνουν επίσης στο 1/3 των ασθενών στις πρώιμες
ασυμπτωματικές

φάσεις

της

νόσου22

συνιστώντας

έτσι

το

σύνολο

των

«νευρογνωσιακών διαταραχών που σχετίζονται με τον ΗΙV» (HAND-HIV associated
Neurocognitive disorders). Στην λιγότερο βλαπτική μορφή, τα συμπτώματα στους
ασθενείς είναι υποκλινικά (ασυμπτωματική νευρογνωσιακή βλάβη). Η επιδείνωση
μπορεί να κυμαίνεται από ήπια νευρογνωσιακή διαταραχή (MND-Mild Neurocognitive
Disorder) έως την κλινική μορφή της άνοιας που συνδέεται με τον ΗΙV (HAD- HIV
Associated Dementia).12
Οι HAD προκαλούν έκπτωση στην μνήμη, μάθηση, προσοχή, συγκέντρωση,
γλώσσα, εκτελεστικές λειτουργίες, λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Τα
συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν από σύγχυση μέχρι διαταραχές συμπεριφοράς και
νευρόπονο. Μπορεί να συνοδεύονται από απόσυρση, παρορμητικότητα, μανία,
οργανική ψύχωση με παρανοϊκό ιδεασμό, διαταραχές ύπνου, επηρεασμένη κρίση,
αποπροσανατολισμό, ακόμα και ντελίριο. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της HAD είναι
αντιπροσωπευτικά υποφλοιώδους άνοιας, με γνωσιακή έκπτωση, δηλαδή απώλεια
μνήμης και ιδιαίτερα της ικανότητας για ανάκληση, δυσκολία χρήσης της κεκτημένης
γνώσης,

αλλαγές

της

προσωπικότητας

(απάθεια,

ευερεθιστότητα,

αδράνεια),

επιβράδυνση της ροής της σκέψης και διαταραχές κινητικής λειτουργίας.12,22, 23 Η HAD
μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθεί κλινικά από την κατάθλιψη ή από τις ευκαιριακές
λοιμώξεις του ΚΝΣ και το πρωτοπαθές λέμφωμα του ΚΝΣ.
γίνεται

εργαστηριακός

έλεγχος

με

λήψη

22

Για αυτό πρέπει να

εγκεφαλονωτιαίου

υγρού

και

νευροαπεικονιστικές τεχνικές (CT ή MRI εγκεφάλου).12 Ακόμα, δευτερογενής μανία ή
ψύχωση μπορεί να σχετίζεται ευθέως με άνοια. Η HAD ακολουθεί μια επιδεινούμενη
πορεία και καταλήγει σε έναν βουβό, παράλυτο ασθενή με σφαιρική άνοια,
μυελοπάθεια και αισθητικές νευροπάθειες.22
Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς
παράγοντες που σχετίζονται με την λοίμωξη HIV είναι περίπλοκη. Η προσεκτική
διάγνωση και θεραπεία των ψυχιατρικών διαταραχών στους οροθετικούς είναι
σημαντική, γιατί οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις έχουν σοβαρές και δυσμενείς επιπτώσεις
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αν δεν αναγνωριστούν. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς με σοβαρές ψυχιατρικές
διαταραχές μπορεί να έχουν δυσκολία 1) να προσέλθουν στα ιατρικά ραντεβού, 2) να
παραμένουν και να συμμορφώνονται στην αντιρετροϊική θεραπευτική αγωγή, 3) να
κάνουν τακτικό εργαστηριακό έλεγχο, 4) να συμβάλλουν στον περιορισμό της
μετάδοσης

του

HIV

διατηρώντας

ασφαλή

γενετήσια

συμπεριφορά.

Επίσης

αντιμετωπίζουν προβλήματα αλληλεπιδράσεων της θεραπευτικής αγωγής με τοξικές
ουσίες (αλκοόλ, ψυχοδραστικές ουσίες), αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονικότητα,
μειωμένη λειτουργικότητα και δυσμενές προσδόκιμο επιβίωσης.
Η βαριά καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚ∆) μπορεί να είναι: 1) πρωταρχική
συνέπεια

επιδράσεων

του

HIV

στο

ΚΝΣ,

2)

αντίδραση

στην

κοινωνική

περιθωριοποίηση, 3) συναισθηματική αντίδραση στην ανακοίνωση της διάγνωσης και
4) αποτέλεσμα της δυσκολίας χειρισμού της νόσου ή και ο συνδυασμός όλων των
παραπάνω.24

Επίσης, αναπτύσσεται σε ασθενείς υπό ART(antiretroviral therapy),

ενώ η παρουσία νευρογνωσιακής διαταραχής περιπλέκει την διάγνωση (κατάθλιψη ή
HAND).25 Τόσο η ΜΚ∆ όσο και η HAD περιλαμβάνουν παρόμοια κλινικά συμπτώματα
όπως ανορεξία, αυπνία, κόπωση, πόνο (επίσης παρόντα και από την ίδια την HIV
λοίμωξη) και επηρεάζουν και οι δύο το σεροτονινεργικό σύστημα.26,27 Η κατάθλιψη
μπορεί να είναι το πρωταρχικό σύμπτωμα της HAD.27 H παρουσία ανηδονίας, με
επιδείνωση της καταθλιπτικής διάθεσης τις πρωινές ώρες αποτελεί ένδειξη για ΜΚ∆.26
Η ΜΚ∆ σχετίζεται θετικά με αυτοκτονικότητα και στους οροθετικούς ασθενείς.28
Επίσης, οδηγεί σε μειωμένη συμμόρφωση στην HAART.26

Ωστόσο, η κατάλληλη

ψυχιατρική παρέμβαση αυξάνει την παραμονή σε αυτήν, βελτιώνει την ποιότητα της
ζωής και μειώνει την θνητότητα. Οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs)
θεωρούνται ως η πρώτη θεραπευτική επιλογή στους οροθετικούς

με καλή

αποτελεσματικότητα και λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες, σε σύγκριση με τα τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά.29 Η φλουοξετίνη-ακόμα και με την μορφή εβδομαδιαίας χορήγησηςμπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπευτική στρατηγική ακόμα και σε
κοινωνικά ασθενέστερους (άστεγους) οροθετικούς, ένας ευάλωτος πληθυσμός με
πολλαπλές δυσκολίες για συμμόρφωση.30 Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, ότι οι
αναστολείς πρωτεάσης και οι μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της αντίστροφης
μεταγραφάσης (NNRTIs) επηρεάζουν την δραστηριότητα του κυτοχρώματος P450,
αλληλεπιδρώντας με φάρμακα που μεταβολίζονται από την ίδια οδό, όπως είναι τα
αντικαταθλιπτικά, τα αντιψυχωσικά και οι σταθεροποιητές της διάθεσης (αυξημένος
κίνδυνος για σεροτονινεργικό σύνδρομο31).32 Οι αναστολείς επαναπρόσληψης
σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης (SΝRIs) θεωρούνται εναλλακτική
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επιλογή τόσο στην κατάθλιψη, όσο και στον χρόνιο πόνο.25 Η Μιρταζαπίνη είναι
επίσης αποτελεσματική και καλά ανεκτή.33 Επίσης η μη φαρμακολογική θεραπεία με
γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία αλλά και άλλες μορφές ψυχοθεραπείας μπορεί να
έχουν επιτυχία στην θεραπεία της κατάθλιψης των οροθετικών ατόμων.34
Τα αγχώδη συμπτώματα και σύνδρομα σχετίζονται με το αίσθημα της κόπωσης
στην λοίμωξη HIV και με τους φυσικούς περιορισμούς που αυτή θέτει, καθώς και με
την επίμονη ενασχόληση γύρω από την φόβο του θανάτου στους ασθενείς με AIDS.24
Η διαταραχή προσαρμογής εγείρεται ως αντίδραση στις δυσκολίες διαχείρισης της
ζωής από το οροθετικό άτομο, τόσο στο ασυμπτωματικό, όσο και στο συμπτωματικό
στάδιο.35 Η διαταραχή μετατραυματικού στρες εμφανίζεται συχνά μετά την
ανακοίνωση της διάγνωσης της HIV λοίμωξης.28 Θεραπευτικά χρησιμοποιούνται
κυρίως οι βενζοδιαζεπίνες. Η κλοναζεπάμη και η λοραζεπάμη θεωρούνται σχετικά
ασφαλείς (ως προς την αλληλεπίδραση με τα αντιρετροικά φάρμακα).36

Η

αλπραζολάμη είναι τρίτης επιλογής αγχολυτικό, επειδή ο μεταβολισμός της από το
ισοένζυμο CYP3 εμποδίζεται από μερικά ART φάρμακα.32
H Μανία ή η Yπομανία, όταν περικλείει αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα και
χρήση τοξικών ουσιών γίνεται ένα επιπρόσθετος δυσμενής παράγοντας για την
μετάδοση του HIV.24 Η νευροτοξικότητα του HIV είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας
στην παθογένεια της δευτεροπαθούς μανίας.16 Οι σταθεροποιητές διάθεσης, όπως
είναι το λίθιο και το βαλπροϊκό οξύ είναι καλά ανεκτά και μπορεί να βελτιώσουν και την
νευροψυχολογική επίδοση,37,38 αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή
στους οροθετικούς.39,40
Οι ψυχώσεις μπορεί να είναι πρωτογενείς, να προηγούνται δηλαδή της HIV
λοίμωξης, οπότε οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για συννoσηρότητα με HIV λόγω φτωχού ελέγχου των παρορμήσεων, επηρεασμένης κρίσης,
κατάχρησης ουσιών και επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς.41 Οι ασθενείς με
σχιζοφρένεια και HIV λοίμωξη έχουν μεγαλύτερη θνητότητα

λόγω δυσκολίας

συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή και λόγω της μειωμένης ικανότητάς τους να
μιλήσουν για τα ιατρικά τους προβλήματα.42 Η δευτερογενής ψύχωση-ιδέες δίωξης,
μεγαλείου, ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις και διαταραχές του συναισθήματος41
μπορεί να συνδέονται αιτιοπαθογενετικά με αθεράπευτη HIV λοίμωξη, γνωσιακή
έκπτωση, άνοια και με ιστορικό ψυχιατρικής νόσου ή κατάχρησης ουσιών. Οι
οροθετικοί ασθενείς είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις ανεπιθύμητες ενέργειες των
αντιψυχωσικών

φαρμάκων,

ιδιαίτερα

στις

εξωπυραμιδικες

λόγω

απώλειας

ντοπαμινεργικών νευρώνων στα βασικά γάγγλια.43 Για αυτό και προτιμώνται τα
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αντιψυχωσικά

δεύτερης

γενιάς

(ρισπεριδόνη,

κουετιαπίνη,

ολανζαπίνη,

αριπιπραζόλη).41 Η κλοζαπίνη χρειάζεται προσοχή λόγω της πιθανότητας πρόκλησης
ακοκκιοκυτταραιμίας ή χαμηλότερων επιπέδων λευκοκυττάρων.41 Πάντοτε χρειάζεται
έναρξη της αντιψυχωσικής αγωγής με χαμηλότερες αρχικές δόσεις, αργή τιτλοποίηση
και στενή παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.41 Η αλοπεριδόλη ωστόσο
είναι προτιμητέα για την θεραπεία του delirium, λόγω καλής αποτελεσματικότητας και
μειωμένης συχνότητας εμφάνισης εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων όταν χορηγείται
ενδοφλεβίως.44
Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολικές οδοί, τόσο των
αντιρετροϊικών όσο και των ψυχοτρόπων φαρμάκων, λόγω των επιπτώσεων των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, πριν την έναρξη χορήγησης. Η θεραπεία με
συγκεκριμένα αντιρετροϊικά φάρμακα μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του
συναισθήματος, αλλά και σε ψυχωσικά συμπτώματα.45 H Εφαβιρένζη (Efavirenz)
προκαλεί (δοσοεξαρτώμενα) ψευδαισθήσεις και νυχτερινό τρόμο,46 αλλά επίσης
μπορεί να επιδεινώσει μια συνυπάρχουσα κατάθλιψη.47
Οι διαταραχές

κατάχρησης ουσιών και αλκοόλ συνυπάρχουν συχνά με

κατάθλιψη, άγχος και άλλες ψυχικές διαταραχές και έτσι αυξάνει ο κίνδυνος μετάδοσης
του HIV, όπως από αυξημένη παρορμητική σεξουαλική συμπεριφορά ή μέσω της
κοινής χρήσης συρίγγων. Τα οροθετικά άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών έχουν
υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης HAD.48 Οι χρήστες τοξικών ουσιών δεν παραμένουν
και δεν συμμορφώνονται σωστά στην αντιρετροϊική θεραπεία ακόμα και στην
περίπτωση

της

DAART

(Directly

Administered

Antiretroviral

Therapy),

παρουσιάζοντας φτωχότερα θεραπευτικά αποτελέσματα.49
Η συνδυαστική αντιρετροϊική θεραπεία (cART) έχει βελτιώσει θεαματικά την
νοσηρότητα και έχει μειώσει κατά 50% την θνητότητα στην HIV λοίμωξη.22,50

Τα

ευεργετήματα αυτά εξαρτώνται όμως από την βέλτιστη παραμονή και συμμόρφωση
στην παραπάνω θεραπεία.51 Οι ψυχικές διαταραχές και ιδιαίτερα η κατάθλιψη, όπως
επίσης και ο συνδυασμός τους με κατάχρηση ουσιών σχετίζονται με μειωμένη
παραμονή στη cART και αυξημένη θνητότητα.52,53,54 Ωστόσο η αντικαταθλιπτική
θεραπεία σχετίζεται με βελτίωση στην συμμόρφωση στην cART.55 Η επίπτωση της
άνοιας από τον HIV επίσης μειώθηκε, από 15-50% των ασθενών με AIDS πριν την
εποχή της ART, σε 10,5% ή και λιγότερο (μεταξύ των ατόμων που έχουν πρόσβαση
στην θεραπεία).12,22 Ωστόσο η ART δεν παρέχει πλήρη προστασία από νευρολογική
βλάβη και οι λαμβάνοντες ΑRT αναπτύσσουν παρά ταύτα νευρογνωσιακές διαταραχές
(μεγαλύτερος αριθμός οροθετικών, μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης),12,22,48 διότι τα
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ήδη υπάρχοντα αντιρετροϊικά φάρμακα έχουν περιορισμένες δυνατότητες διαπέρασης
του αιματοεγκεφαλικού φραγμού προς το ΚΝΣ. Από την άλλη πλευρά και τα ίδια τα
φάρμακα προκαλούν νευροτοξικότητα.56
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την ανακάλυψη νέων βιολογικών δεικτών (στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό, στην νευροαπεικόνιση) για την ειδικότερη ανίχνευση

και

παρακολούθηση των νευρογνωσιακών διαταραχών. Επίσης, είναι σημαντικό να
βρεθούν φαρμακευτικές ουσίες για την βελτιστοποίηση της HIV θεραπείας(ART) εντός
του ΚΝΣ που να παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς της νευροτοξικότητας και
επομένως

να

θεραπεύουν

το

σύνολο

των

νευρολογικών,

νευρολογικών,

νευροφυσιολογικών και ψυχιατρικών (και συναισθηματικών) διαταραχών. Ακόμα,
εφόσον η κατάθλιψη και το άγχος συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στην διάγνωση
των HAND και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής, οι οροθετικοί ασθενείς θα
πρέπει να εξετάζονται συστηματικά για συναισθηματικές διαταραχές (screening), ώστε
να τους χορηγείται εγκαίρως η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.57
ΠΙΛΟΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

ΚΑΙ

ΑΓΧΟΥΣ

ΣΕ

ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Η ιδέα της συνεργασίας του Ψυχιατρικού Τμήματος με το Τμήμα Λοιμώξεων
του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» προέκυψε από την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών
υγείας στον ευαίσθητο αυτό πληθυσμό που συνεχώς αυξάνεται. Εάν μάλιστα ληφθούν
υπόψη τα υψηλά ποσοστά ψυχικής συν-νόσησης σε οροθετικά άτομα, καθώς και η
αύξηση

των

προσκλήσεων

στη

∆ιασυνδετική

Ψυχιατρική

για

απόπειρες

αυτοκαταστροφής σε οροθετικά άτομα τα οποία δεν είχαν εκτιμηθεί ποτέ, καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη άμεσης διάγνωσης και παρέμβασης από τον ψυχίατρο.
Πρωταρχικός σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η αντιμετώπιση του ενεργού
αυτοκτονικού ιδεασμού, όπου αυτός υπάρχει και απώτερος σκοπός η συμμόρφωση
στην αντιρετροϊική αγωγή, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής και
μειώνοντας το ρίσκο μετάδοσης ή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών.
Σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η ψυχιατρική εκτίμηση όλων των οροθετικών ασθενών
που παρακολουθούνται στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», η διερεύνηση κατάθλιψης και
άγχους και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτά και η έγκαιρη παρέμβαση
(φαρμακευτική ή και ψυχοθεραπευτική).
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Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το Πακέτο Στατιστικής
Ανάλυσης Κοινωνικών Επιστημών SPSS 20.0. Αρχικά περιγράφηκαν όλες οι
μεταβλητές με τη χρήση μεθόδων περιγραφικής στατιστικής. Ακολούθως, ελέγχθηκε η
κατανομή των μεταβλητών ως προς την κανονικότητα τους με το Kolmogorov-Smirnov
test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε ως α=0.05. Ο συντελεστής
συσχέτισης του Pearson χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της έντασης της
γραμμικής συσχέτισης δύο ποσοτικών μεταβλητών από τις οποίες μία τουλάχιστον
ακολουθεί κανονική κατανομή. Το είδος και η ένταση της γραμμικής συσχέτισης μίας
μεταβλητής που ακολουθεί κανονική κατανομή από άλλες ποσοτικές (κυρίως)
μεταβλητές διερευνήθηκε με την μέθοδο της ανάλυσης της γραμμικής παλινδρόμησης
(linear regression analysis). Σαν ερμηνευτικές μεταβλητές ή αλλιώς προσδιοριστές
χρησιμοποιήθηκαν και μη ποσοτικές μεταβλητές με τη μορφή ψευδομεταβλητών
(dummy variables).
Υλικό και Μέθοδος
Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 30 HIV (+) άνδρες, ηλικίας 26 έως 62 ετών,
στην συντριπτική πλειοψηφία άγαμοι (N=28, 93.3%) και ομοφυλόφιλοι (Ν=26, 86.7%).
Οι μισοί από τους συμμετέχοντες (Ν=14, 46.7%) είχαν συν-νόσηση με κάποια
σωματική ασθένεια και ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό, ενώ το 70% (Ν=21) είχε μέτρια
έως βαριά κατάθλιψη με ή χωρίς ψυχωσικά συμπτώματα και το 40% (Ν=12) έκανε
χρήση ουσιών (Πίνακας 1).
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο
καταγραφής των δημογραφικών χαρακτηριστικών, η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης του
Άγχους (State Anxiety Inventory-STAI)58,59 και το Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης του
Μπεκ (Beck Depression Inventory-BDI).60,61 Σε αυτό το πιλοτικό στάδιο της μελέτης, οι
κλίμακες μέτρησης κατάθλιψης και άγχους δόθηκαν επιλεκτικά σε ασθενείς που ο
λοιμωξιολόγος θεράπων ιατρός ή ο ψυχολόγος της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων
πιθανολογούσαν ή γνώριζαν την ύπαρξη σοβαρών συμπτωμάτων διαταραχών
διάθεσης με πρωταρχικές τις διαταραχές ύπνου, τις αγχώδεις διαταραχές και την
κατάχρηση ουσιών. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων επαναλαμβανόταν, όπου
κρινόταν σκόπιμο, έπειτα από 40 ημέρες.
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Πίνακας 1. Τα ατομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
N(%) / m±SD
Σεξουαλικός προσανατολισμός
Ομοφυλόφιλος
Ετεροφυλόφιλος
Επίπεδο εκπαίδευσης
∆ημοτικό
Λύκειο
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος
Παντρεμένος
∆ιαζευγμένος
Συν-νόσηση με σωματική ασθένεια
Ναι
Όχι
Αυτοκτονικός ιδεασμός
Ναι
Όχι
Απόπειρες αυτοκτονίας
Ναι
Όχι
Ατομικό ψυχιατρικό ιστορικό
Ναι
Όχι
Οικογενειακό ψυχιατρικό ιστορικό
Ναι
Όχι
Ουσιοεξάρτηση
Ναι
Όχι
Ηλικία
Αριθμός μηνών από την διάγνωση του AIDS
Αριθμός μηνών από την έναρξη anti-HIV αγωγής

26 (86.7%)
4(13.3%)
1 (3.3.%)
12 (40%)
7 (23.3%)
10 (33.3%)
28 (93.3%)
1 (3.3%)
1 (3.3%)
14 (46.7%)
16 (53.3%)
14 (46.7%)
16 (53.3%)
3 (10%)
27 (90%)
7 (23.3%)
23 (76.7%)
8 (26.7%)
22 (73.3%)
12 (40%)
18 (60%)
39.80 ± 9.44
66.20 ± 63.41
45.80 ± 49.36

Αποτελέσματα
Μόνο το 6.7% των συμμετεχόντων δεν είχε κατάθλιψη (Ν=2), ενώ το 26.7%
(Ν=8) είχε διπλή ψυχιατρική διάγνωση, συνοδό της καταθλιπτικής συνδρομής. Το
73.3% (N=22) ελάμβανε αντιρετροϊική (anti-HIV) αγωγή, εκ των οποίων το 30% (Ν=9)
δεν συμμορφωνόταν με αυτήν. Το ποσοστό αυτό μηδενίστηκε μετά τις σαράντα
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ημέρες όπου και έγινε η επανεκτίμηση των ασθενών. Όσοι ελάμβαναν πλέον anti-HIV
αγωγή είχαν πλήρη συμμόρφωση στην αγωγή τους. Το 80% των εξετασθέντων
ξεκίνησαν ψυχιατρική αγωγή μετά την πρώτη εκτίμηση, ενώ οι υπόλοιποι
παραπέμφθηκαν για ψυχοθεραπεία (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Οι ψυχιατρικές διαγνώσεις των συμμετεχόντων και η συμμόρφωση
τους με την anti-HIV αγωγή
N(%) / m±SD
Καταθλιπτική Συνδρομή
Όχι
Μέτρια κατάθλιψη
Βαριά κατάθλιψη
Βαριά κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα
Υποκλινική κατάθλιψη
∆υσθυμία
∆ιπολική διαταραχή
∆ιπλή ψυχιατρική διάγνωση
(συνοδός της κατάθλιψης)
∆ιαταραχή προσωπικότητας
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
Πολυτοξικομανία ενδοφλεβίως
Νοητική υστέρηση
Συμμόρφωση στην anti-HIV αγωγή πριν την έναρξη
ψυχιατρικής αγωγής
Ναι
Όχι
∆εν λαμβάνει anti-HIV αγωγή
Συμμόρφωση στην anti-HIV αγωγή μετά την έναρξη
ψυχιατρικής αγωγής
Ναι
∆εν λαμβάνει anti-HIV αγωγή
∆εν λαμβάνει ψυχιατρική αγωγή

2 (6.7%)
5 (16.7%)
10 (33.3%)
6 (20%)
4 (13.3%)
2 (6.7%)
1 (3.3%)

2 (6.7%)
2 (6.7%)
3 (10%)
1 (3.3%)

13 (43.3%)
9 (30%)
8 (26.7%)

16 (53.3%)
8 (26.7%)
6 (20%)

Μετά την ψυχιατρική παρέμβαση (φαρμακευτική ή και ψυχοθεραπευτική),
υπήρξε σημαντική μείωση των επιπέδων άγχους και της βαρύτητας της κατάθλιψης
των συμμετεχόντων. Την 1η ημέρα της εκτίμησης (STAI: 114.88 ± 26.61), υψηλά
επίπεδα άγχους βίωνε το 73.3% (Ν=22), ενώ την 40η ημέρα (STAI: 94 ± 17.79), το
ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 43.3% (Ν=13). Σε ότι αφορά την κατάθλιψη, το σκορ του
BDI μειώθηκε από 28.27 ± 11.06 που ήταν την 1η ημέρα, σε 19.12 ± 4.67 την 40η
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ημέρα. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι το γεγονός πως την 40η ημέρα δεν υπήρχε
κανένα άτομο στην κατηγορία της βαριάς ή έστω μέσης βαρύτητας κατάθλιψη
(Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Αποτελέσματα ως προς την αυτοεκτίμηση του άγχους (STAI) και της
κατάθλιψης (BDI) την 1η και την 40η ημέρα
1η ημέρα (Ν=26)

40η ημέρα (Ν=17)

minimum

39

38

maximum

148

120

114.88 ± 26.61

94 ± 17.79

Φυσιολογικά επίπεδα άγχους

4 (13.3%)

4 (13.3%)

Υψηλά επίπεδα άγχους

22 (73.3%)

13 (43.3%)

BDI σκορ

1η ημέρα (Ν=30)

40η ημέρα (Ν=17)

minimum

1

11

maximum

44

26

28.27 ± 11.06

19.12 ± 4.67

STΑI σκορ

m±SD

m±SD
Απουσία κλινικής κατάθλιψης

2 (6.7%)

Ελαφρότατη κατάθλιψη

6 (20%)

11 (36.7%)

Ελαφριά κατάθλιψη

6 (20%)

6 (20%)

Μέσης βαρύτητας κατάθλιψη

12 (40%)

Βαριά κατάθλιψη

4 (13.3%)

Μεγαλύτερης βαρύτητας κατάθλιψη (υψηλότερα σκορ BDI) βρέθηκε ότι βιώνουν
τα άτομα που είχαν ξεκινήσει πιο πρόσφατα την anti-HIV αγωγή (p=.047), που είχαν
μεγαλύτερο άγχος (p<.001), που είχαν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, δεν ήταν δηλαδή
απόφοιτοι κάποιου ΤΕΙ (p=.014) ή ΑΕΙ (p=.035), καθώς και εκείνοι που δεν
συμμορφώνονταν με την anti-HIV αγωγή πριν την έναρξη ψυχιατρικής αγωγής. Όλες
μαζί αυτές οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν το 70.7% της διακύμανσης του BDI
σκορ. Αντίστοιχα, μεγαλύτερα επίπεδα άγχους (υψηλότερο STAI σκορ) βρέθηκε ότι
βιώνουν τα άτομα με υψηλότερο BDI σκορ, δηλαδή μεγαλύτερης βαρύτητας κατάθλιψη
(p<.001). Αυτή η ανεξάρτητη μεταβλητή εξηγεί το 42.4% της διακύμανσης του STAI
σκορ (Πίνακας 4). Επίσης, βρέθηκε σημαντικά θετική συσχέτιση του BDI σκορ με την
ηλικία (r=.41, p=.001) και το STAI σκορ (r=.65, p<.001).
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Πίνακας 4. Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης για το BDI και το STAI
95% διάστημα
εμπιστοσύνης του B
Ερμηνευτική μεταβλητή

Β

p-value
Κατώτερο
όριο

Ανώτερο
όριο

BDI
Σταθερά

4.399

0.527

-9.844

18.641

Αριθμός μηνών από την έναρξη
της anti-HIV αγωγής

-0.067

0.047

-0.132

-0.001

STAI σκορ

0.248

0.000

0.134

0.362

Απόφοιτος ΤΕΙ

-9.496

0.014

-16.856

-2.135

Απόφοιτος ΑΕΙ

-7.352

0.035

-14.120

-0.584

Μη συμμόρφωση στην anti-HIV
αγωγή πριν την έναρξη ψυχιατρικής
αγωγής

9.581

0.010

2.610

16.552

STAI
Σταθερά

72.356

0.000

49.861

94.850

BDI σκορ

1.494

0.000

0.760

2.228

συχνότητα

ψυχικών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε

επιδημιολογικές

μελέτες

αναφέρεται

αυξημένη

διαταραχών σε οροθετικούς ασθενείς, με επικρατέστερες τις διαταραχές της διάθεσης
και τις αγχώδεις διαταραχές. Από το 1995, μετά την εισαγωγή του ισχυρού
αντιρετροϊικού συνδυασμού HAART, η εξέλιξη της λοίμωξης άλλαξε θεαματικά. Η νέα
θεραπεία οδήγησε σε σημαντική μείωση τόσο της νοσηρότητας όσο και της
θνητότητας.
Παρόλα αυτά, μια σειρά προβλημάτων εξακολουθούν να υφίστανται και τα
άτομα με AIDS συνεχίζουν να χρειάζονται αυξημένη φροντίδα. Η παρέμβαση των
επαγγελματιών ψυχικής υγείας εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Ίσως το πιο
σημαντικό πεδίο παρέμβασης αφορά στη συμμόρφωση των ασθενών στη νέα
θεραπεία και φυσικά η πρόληψη των αποπειρών αυτοκτονίας.
Σημαντικός παράγοντας διακοπής της θεραπείας είναι και η παρουσία
προβλημάτων ψυχικής υγείας, είτε πρόκειται για κλινικές ψυχιατρικές διαταραχές, είτε
για απλές ψυχολογικές εκδηλώσεις που απορρέουν από την ίδια τη νόσο, όπως
άγχος, απελπισία και μείωση του ηθικού. Ο ρόλος, επομένως, των επαγγελματιών
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ψυχικής υγείας στη φροντίδα των ασθενών με AIDS είναι τόσο η ανακούφιση των
ψυχικών διαταραχών όσο και η διασφάλιση της συνέχειας της αντιρετροϊικής αγωγής.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριμένη εισήγηση εστιάζει στις βασικές ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που
υλοποιούνται στον οροθετικό πληθυσμό στην Ελλάδα. Αυτές οι παρεμβάσεις
προέρχονται από 4 κυρίως Οργανισμούς: 1.Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) και
λειτουργεί από το 1992. Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται απευθείας από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κύριοι στόχοι του είναι: α) Η
προστασία και προαγωγή της ∆ημόσιας Υγείας, β) Η επιδημιολογική επιτήρηση των
λοιμωδών νόσων, γ) Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη
συλλογή, αξιολόγηση και διασπορά επιστημονικών δεδομένων, δ) Η λειτουργία
Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) στα νοσοκομεία και ε) Η ψυχοκοινωνική
υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (μετανάστες, ομοφυλόφιλοι, χρήστες
ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών). 2.Το Κέντρο Ζωής αποτελεί μια Μη Κυβερνητική
Οργάνωση (ΜΗΚΥΟ) που παρέχει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε οροθετικά άτομα και
τις οικογένειές τους. Βασικές του δράσεις είναι: α) Ψυχολογική και Κοινωνική
Υποστήριξη, β) ∆ωρεάν Νομική Στήριξη, γ) Κέντρο Ημέρας, δ) Κέντρο Πληροφορικής,
ε) Προγράμματα πρόληψης και στ) Προγράμματα εθελοντών. 3.Η PRAKSIS αποτελεί
μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΗΚΥΟ) η οποία έχει ως βασικό στόχο
τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής
δράσης. Ενεργοποιείται σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα δύο μεγάλα αστικά
κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ο βασικός σκοπός είναι η καταπολέμηση
του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και η
υπεράσπιση των θεμελιωδών κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων των οροθετικών
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ατόμων. 4.Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος οροθετικών της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το
2009 και κύριος σκοπός του είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών
ατόμων και η προαγωγή της κοινωνικής αποδοχής, αλληλεγγύης και υποστήριξης
αυτών των ομάδων. Η Θετική Φωνή με την οικονομική υποστήριξη του Aids
Healthcare Foundation (AHF) υλοποιεί τη δράση Athens Checkpoint. Πρόκειται για
κέντρο πρόληψης το οποίο παρέχει γρήγορο τεστ για HIV. Νοσοκομειακά Χρονικά,
76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 492-501, 2014.
Λέξεις κλειδιά: ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, υποστήριξη, HIV, ομοφυλόφιλοι,
οροθετικότητα
SUMMARY
STAMATAKIS S. Psychosocial interventions to HIV (+) people. This work focuses
on the main psychosocial interventions to HIV (+) people in Greece. These
interventions come from 4 leading Organizations: 1.Hellenic Centre for Disease
Control and Prevention (HCDCP) is a private law entity and has operated since
1992. It is supervised and funded directly by the Ministry of Health and Social
Solidarity. Its main purposes are: a) to protect and promote public health, b) the
epidemiological surveillance of infectious diseases, c) support research programs to
collect, review and disseminate scientific data, d) the operation of Infectious Diseases
Units in hospitals and e) psychosocial Support to vulnerable population (immigrants,
homosexuals, injecting drug users). 2.The Centre for Life is a Non-Governmental
Organization (NGO) that provides psychosocial services to HIV (+) people and their
families. Its main services are: Psychological and Social Support, b) Free Legal
Support, c) Drop-in-Centre, d) Info Centre, e) Prevention Program and f) Buddy
Program. 3.PRAKSIS is an independent NGO, which has as its main goal the
creation, application and implementation of humanitarian and medical action. It
activates all across Greece and especially in the two major centers of Athens and
Thessaloniki. The main goal is to combat the social and economic exclusion of socially
vulnerable groups and to defense their base civil and social rights. 4. Positive Voice
is the Association of HIV (+) people in Greece. It was founded in 2009 and its main
purpose is to defend the rights of HIV (+) people and to promote social acceptance,
solidarity and support of these groups. Positive Voice with the financial funding of AHF
(Aids Healthcare Foundation) created Athens Checkpoint project, which provides rapid
tests for HIV. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 492-501, 2014.
Key words: psychosocial interventions, support, HIV, homosexuals
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ΚΕΕΛΠΝΟ
Το ΚΕΕΛΠΝΟ (πρώην ΚΕΕΛ) ιδρύθηκε το 1992 ως μηχανισμός επιτήρησης,
πρόληψης & άμεσης παρέμβασης στον τομέα της ∆ημόσιας Υγείας. Λειτουργεί ως
ΝΠΙ∆ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τομέας
αιχμής αποτελεί η επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης με σύστημα υποχρεωτικής
δήλωσης, χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων, φύλαξη εμπιστευτικού αρχείου &
επιτήρηση όλων των Σεξουαλικών Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ).
Στον τομέα της ψυχοκοινωνικής στήριξης, το ΚΕΕΛΠΝΟ διαθέτει δύο ξενώνες:
α) τον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πειραιά που αποτελεί την 1η
δομή φιλοξενίας ατόμων με HIV λοίμωξη που λειτούργησε στην Ελλάδα, με σκοπό να
προσφέρει τα απαραίτητα για τη διαβίωση (στέγη & σίτιση) σε άπορα άτομα ή
εκδιωχθέντα από τον κοινωνικό ιστό (οικογένεια, εργασιακός χώρος), λόγω του
κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει τη λοίμωξη. Έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 13
ασθενών, ενώ έως σήμερα έχουν φιλοξενηθεί 132 άτομα (μετανάστες-πρόσφυγες,
πρώην κρατούμενοι, άτομα με ελεγχόμενα ψυχολογικά προβλήματα). Μοναδικό
κριτήριο αποκλεισμού αποτελεί η ενεργός χρήση τοξικών ουσιών.
β) τη ∆ομή Φιλοξενίας άπορων ενήλικων οροθετικών που αποτελεί
ενδιάμεση δομή με στόχο την παροχή ενός υποστηρικτικού πλαισίου για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα (1,5 έτος) μέχρι την επιτυχή κοινωνική επανένταξη των
φιλοξενούμενων. Μεταξύ άλλων παρέχονται μαθήματα ελληνικών για αλλοδαπούς,
εργοθεραπεία

για

την

ανάπτυξη

δεξιοτήτων

&

συμβουλευτική

σε

θέματα

επαγγελματικής ένταξης. Κι εδώ η σοβαρή παραβατική συμπεριφορά, η εξάρτηση από
ουσίες & αλκοόλ καθώς & σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις που καθιστούν το άτομο μη
αυτοεξυπηρετούμενο αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια αποκλεισμού. Η δυναμικότητα
της ∆ομής ανέρχεται σε 18 άτομα.
Συμβουλευτικός Σταθμός & Τηλεφωνική Γραμμή
Παρέχεται

συμβουλευτική

ενημέρωσης,

ψυχολογική

υποστήριξη,

ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική αξιολόγηση, σε οροθετικά άτομα, συντρόφους ή συγγενείς
τους αλλά & σε άτομα που προβληματίζονται σε σχέση με τον HIV ή επιθυμούν να
κάνουν το διαγνωστικό τεστ ή βρίσκονται σε αναμονή αποτελεσμάτων, καταγραφή των
ψυχοκοινωνικών αναγκών με στόχο τη συστηματοποίηση της κλινικής εικόνας του
οροθετικού πληθυσμού. Μέχρι σήμερα η Τηλεφωνική Γραμμή έχει δεχτεί πάνω από
65.000 κλήσεις από όλη την Ελλάδα. Η πλειονότητα των κλήσεων γίνεται από άτομα
που ανησυχούν για ενδεχόμενη μόλυνσή τους. Στο Σταθμό έχουν απευθυνθεί ως
σήμερα περίπου 3.000 άτομα.
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Γραφείο Αγωγής Υγείας & Ενημέρωσης Κοινού
Το Γραφείο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης με
κύριο σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του γενικού
πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σχετικά με νοσήματα & ατομικές
συμπεριφορές που καθορίζουν την υγεία. Μεταξύ των δράσεων του Γραφείου στο
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης για το HIV/AIDS περιλαμβάνονται:
ενημερώσεις μαθητών Λυκείου, νέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
προγράμματα δρόμου (street work), συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις με
διανομή

ενημερωτικού

υλικού

&

προφυλακτικών,

παρουσία

επιστημονικού

προσωπικού σε promo-stand και τέλος δημιουργία CD με ενημερωτικό περιεχόμενο
σχετικό με τον HIV που απευθύνεται σε μαθητές 15-18 ετών.
Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων
Στο Γραφείο απευθύνονται οροθετικά άτομα για την επίλυση προνοιακών &
άλλων κοινωνικών ζητημάτων. Το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων σχετίζεται με
οικονομική ενίσχυση, είτε με τη μορφή κουπονιών σούπερ μάρκετ, είτε με την κάλυψη
βασικών ειδών επιβίωσης ή άλλων εξόδων όπως ενοίκια, παράβολα κλπ. Άλλα
αιτήματα αφορούν ζητήματα ασφάλισης & πρόσβασης στην αγωγή, επίδομα
οροθετικότητας, βιβλιάριο απορίας, νομικά ζητήματα όπως άδειες παραμονής,
υιοθεσίες, αλλά και εύρεση εργασίας, δυνατότητα κάλυψης εξόδων προσωρινής
στέγασης, παροχή σίτισης από ξενώνες κλπ. Σύμφωνα με απόφαση του ∆.Σ. του
ΚΕΕΛΠΝΟ εγκρίθηκε στο Γραφείο η διάθεση του ποσού των 34.000€ ανά έτος για τη
διεκπεραίωση των οικονομικών βοηθημάτων οροθετικών ατόμων. Εντός του 2013
αυξήθηκε ιδιαίτερα η προσέλευση των Ελλήνων ως αποτέλεσμα της οικονομικής
κρίσης. Το οξύτερο πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι η έλλειψη ασφαλιστικής
κάλυψης & πρόσβασης στην αντιρετροϊκή αγωγή. Τα στελέχη του Γραφείου ανέλαβαν
επίσης την εκπαίδευση & υποστήριξη των εργαζομένων του προγράμματος Athens
Checkpoint, καθώς και την επίβλεψη του προγράμματος.
Ομάδα υποστήριξης οροθετικών της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) του
Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
Από την άνοιξη του 2009 εγκρίθηκε τόσο από το ΚΕΕΛΠΝΟ όσο κι από τη ΜΕΛ
του

«Ευαγγελισμού»

η

συγκεκριμένη

παρέμβαση.

Στην

αρχική

φάση

πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του
κάθε μέλους για ένταξη στην ομάδα. Η δράση υλοποιείται για 5η συνεχή χρονιά μία
φορά την εβδομάδα. Οι συναντήσεις γίνονται σε αίθουσα διδασκαλίας του Οίκου
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Αδελφών και διαρκούν 1,5 ώρα. Όλα τα μέλη είναι ομοφυλόφιλου σεξουαλικού
προσανατολισμού.

Για

το

διάστημα

από

1/2/2012

έως

30/11/2013

έχουν

πραγματοποιηθεί 63 συναντήσεις ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Η ομάδα
αποτελείται

από

9

μέλη.

Όλοι

είναι

άνδρες,

ομοφυλόφιλου

σεξουαλικού

προσανατολισμού ηλικίας από 23-47 ετών. Το περιεχόμενο των συναντήσεων
επικεντρώνεται κυρίως γύρω από τα ακόλουθα θέματα: α) στιγματισμός του
οροθετικού ατόμου από το κοινωνικό περιβάλλον, β) ανακοίνωση της οροθετικότητας
στην οικογένεια ή στο σύντροφο, γ) δυσκολία σύναψης στενών διαπροσωπικών
σχέσεων, δ) συναισθήματα ενοχής και ντροπής λόγω της θεώρησης του εαυτού ως
«υπεύθυνου», ε) αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις σχετικές με την ιδέα του
θανάτου, στ) δυσκολία έναρξης φαρμακευτικής αγωγής.
Επίσης κατά το ίδιο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί 668 συνεδρίες ατομικής
συμβουλευτικής με 131 διαφορετικούς ασθενείς. Προκύπτουν δηλαδή περίπου 5
συνεδρίες ανά άτομο. Εκ των 668 συνεδριών οι 35 αποτέλεσαν ανακοινώσεις
οροθετικότητας, οι 4 συμβουλευτική προ ή μετά από τον ανώνυμο έλεγχο και 52
πραγματοποιήθηκαν με συγγενείς, φίλους ή συντρόφους των ασθενών. Από τους
131 ασθενείς οι 112 είναι άνδρες (85%) και οι 19 γυναίκες (15%). Παρόμοια είναι και
η αναλογία όσον αφορά την εθνικότητα, ήτοι 107 Έλληνες και 24 άλλων εθνοτήτων.
Όσον αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό, το 60% των ασθενών που έχουν
ζητήσει βοήθεια είναι ομοφυλόφιλοι, ενώ περίπου το 20% είναι χρήστες (ή πρώην
χρήστες) ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών. Αρκετοί εκ των ασθενών έχουν προσέλθει
κατόπιν προσωπικής αναζήτησης βοήθειας για την επίλυση των καθημερινών τους
δυσκολιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως υπήρξαν παραπομπές ασθενών
από τους ιατρούς της Μονάδας, οι οποίοι διαπίστωσαν σοβαρές δυσκολίες διαχείρισης
της καθημερινότητάς τους. Τέλος, έχουν πραγματοποιηθεί 55 συνεδρίες ατομικής
υποστήριξης εντός της κλινικής εκ των οποίων οι 11 ήταν με συγγενείς των
νοσηλευμένων.
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ & ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένα, μη κερδοσκοπικό, μη
κυβερνητικό σωματείο το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των
ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των οικογενειών και συντρόφων τους. Το Κέντρο
ανταποκρίνεται στις ανάγκες για πρόληψη και ενημέρωση του ευρύτερου πληθυσμού
σχετικά με το HIV/AIDS.
Υπηρεσίες Κέντρου Ζωής
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Από επαγγελματίες:


∆ωρεάν Ψυχολογική Υποστήριξη (εξατομικευμένη & ομαδική, στήριξη
συγγενών-συντρόφων & στήριξη ατόμων που το επιθυμούν ή έχουν
υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση)



∆ωρεάν Κοινωνική Υποστήριξη (παροχή κοινωνικής και οικονομικής
βοήθειας, εξειδικευμένη πληροφόρηση σε σχέση με τα δικαιώματα των
οροθετικών ατόμων και τις κοινωνικές παροχές)



∆ωρεάν Νομική Στήριξη (εξειδικευμένη ενημέρωση για τα δικαιώματα των
οροθετικών σε τομείς όπως περίθαλψη, προσωπικά δεδομένα, εργασιακά
δικαιώματα, δικαιώματα κρατουμένων, επιλεκτική νομική εκπροσώπηση
υποθέσεων παραβιάσεων δικαιωμάτων)



Πρόγραμμα στήριξης σε οροθετικούς/ες-κρατουμένους/ες των Φυλακών
Κορυδαλλού.

Από εθελοντές


Πρόγραμμα συντροφικότητας στα νοσοκομεία και στο σπίτι (5 εθελοντές)



Κέντρο Ημέρας: χώρος συνάντησης, ενημέρωσης, στήριξης και ψυχαγωγίας
των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS (15 εθελοντές)



Info Centre - για την εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (ένας
εθελοντής)



Πρόγραμμα ενημέρωσης πληθυσμού σε θέματα πρόληψης (διεξαγωγή
ομιλιών, επαφές με εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώρους εργασίας - 13
εθελοντές)



Positive: περιοδικό ενημερωτικού χαρακτήρα σε θέματα που αφορούν στο
HIV/AIDS, καθώς και θέματα γενικού ενδιαφέροντος (15 εθελοντές)



Internet-Site: νέα για το HIV/AIDS και το Κέντρο (4 εθελοντές)



∆ιοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση του πληθυσμού για το έργο του Κέντρου Ζωής καθώς και για
την εξεύρεση οικονομικών πόρων (17 εθελοντές)



Σύνολο:70 ενεργοί εθελοντές

Πηγές Στήριξης και Χρηματοδότησης


∆ωρεές Ιδρυμάτων εσωτερικού & εξωτερικού και δωρεές ιδιωτικών
εταιρειών για την υ[υποστήριξη των υπηρεσιών



Σποραδική οικονομική ενίσχυση υπηρεσιών από αρμόδιο κρατικό φορέα



∆ωρεές ιδιωτών σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης ή προσφορά υλικών
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αγαθών


Συνδρομές μελών- υποστηρικτών



∆ιοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την εξεύρεση οικονομικών πόρων



Χορηγίες ιδιωτικών εταιρειών σε υλικοτεχνική υποδομή



Προσφορά εθελοντών

PRAKSIS
Η PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής
Συνεργασίας) αποτελεί μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει ως στόχο
τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής
δράσης. Οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 ∆ωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών
 Προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού
 Άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 Ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη
 Εργασιακή συμβουλευτική
 Στέγαση
Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε κάθε κοινωνικά αποκλεισμένη ομάδα όπως σε
παιδιά των φαναριών, οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες,
άστεγους, χρήστες τοξικών ουσιών, τσιγγάνους, θύματα διεθνούς σωματεμπορίας,
αποφυλακισμένους, ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα
από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις. ∆ραστηριοποιείται σε
όλη την Ελλάδα και κυρίως στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα & Θεσσαλονίκη, στο
νησί της Λέσβου και στην περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, πυρήνες εθελοντών
βρίσκονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση του
κοινωνικού & οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η
υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Τα προγράμματα της
PRAKSIS λειτουργούν από το Νοέμβριο του 1996 κι έχουν βάση τα 2 Πολυϊατρεία
στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη εδώ και 16 χρόνια.
Η PRAKSIS σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ξεκίνησε το
καλοκαίρι του 2007 τη νεανική καμπάνια ενημέρωσης “ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ” η οποία αφορά
μεταξύ άλλων τις μεθόδους πρόληψης από ΣΜΝ και το aids. Στο πλαίσιο της
καμπάνιας, από το 2010 διατίθεται δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική γραμμή στην οποία
όποιος το επιθυμεί μπορεί να απευθυνθεί ανώνυμα & να λάβει πληροφορίες σχετικά
με τρόπους μετάδοσης, την πρόληψη και τις αντιρετροϊικές θεραπείες. Τον Ιούνιο του
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2010 προστέθηκε και η δυνατότητα εξέτασης για τον ιό του HIV δωρεάν, ανώνυμα και
χωρίς ραντεβού σε όλες τις σταθερές και κινητές δομές της PRAKSIS. Το τεστ που
χρησιμοποιείται είναι το γρήγορο τεστ (rapid test) που χρησιμοποιεί ως δείγμα
στοματικό υγρό και δίνει αποτέλεσμα ανίχνευσης αντισωμάτων του ιού σε 20 λεπτά.
Από τον Αύγουστο του 2012 η PRAKSIS με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ υλοποιεί το
πρόγραμμα ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ.
Περιλαμβάνει την ενεργητική ανεύρεση-αρχικό έλεγχο ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
με αυξημένη πιθανότητα έκθεσης στην λοίμωξη HIV, την εξασφάλιση τεκμηρίωσης της
διάγνωσης και τη διασύνδεσή τους με κέντρα εξειδικευμένης φροντίδας. Παράλληλα
προβλέπεται επιδημιολογική έρευνα της, μεταβαλλόμενης τελευταία, επιδημιολογίας
της λοίμωξης και πιο συγκεκριμένα τους παράγοντες που σχετίζονται με την αποδοχή
ή όχι της εξέτασης και τις δυσκολίες πρόσβασης στον έλεγχο της HIV και των άλλων
ΣΜΝ. Η συγκεκριμένη δράση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του μέσου ιϊκού
φορτίου στην κοινότητα & άρα στην επιβράδυνση της εξάπλωσης των νέων
λοιμώξεων, με απώτερο στόχο τη μείωση του μελλοντικού κόστους για την κοινωνία
αλλά και το σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος υλοποιείται
συνεργασία με τη ΜΕΛ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ώστε τα θετικά
διαγνωσμένα τεστ να παραπέμπονται άμεσα και χωρίς ραντεβού την αμέσως επόμενη
μέρα στον «Ευαγγελισμό» για επιβεβαιωτικό τεστ και περαιτέρω θεραπευτικό
σχεδιασμό. Τέλος, η PRAKSIS παρεμβαίνει σε εβδομαδιαία βάση στο Νοσοκομείο των
φυλακών Κορυδαλλού Άγιος Παύλος παρέχοντας ατομικές και ομαδικές συνεδρίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης σε οροθετικούς κρατούμενους.
ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 2009 με
σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της
εξάπλωσης του HIV, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών
επιπτώσεών του στην Ελλάδα. Παράλληλα εργάζεται για κοινωνική αποδοχή,
αλληλεγγύη και υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι
παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Η Θετική
Φωνή, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του Αids,
έχει εκδώσει το βιβλίο «Ζώντας με τον HIV». Ο χρήσιμος αυτός οδηγός απευθύνεται
στους ανθρώπους που ζουν με τον HIV και περιέχει πληροφορίες τόσο σε όσους
έχουν μόλις διαγνωσθεί, όσο και σε όσους ζουν με τον HIV εδώ και καιρό αγγίζοντας
ιατρικά και κοινωνικά θέματα.
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Athens Checkpoint
Μια από τις δράσεις της Θετικής Φωνής είναι το Athens Checkpoint. Αποτελεί
κέντρο πρόληψης για τον HIV που απευθύνεται στον σεξουαλικά ενεργό πληθυσμό και
εξειδικεύεται σε άντρες που κάνουν σεξ με άντρες. Παρέχει ενημέρωση για
ασφαλέστερο σεξ, γρήγορο τεστ για HIV και διασύνδεση με τις Μονάδες Υγείας σε
περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων. Στο Athens Checkpoint πραγματοποιείται
δωρεάν και ανώνυμα γρήγορο τεστ σάλιου για HIV, κατόπιν ραντεβού μέσω
τηλεφώνου ή επίσκεψης στη ∆ομή. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 45΄ και χωρίζεται σε
15΄ ενημέρωση πριν την εξέταση, 15΄ για τη διαδικασία εξέτασης και 15΄ ενημέρωση
μετά την εξέταση. Σε περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων στον HIV ακολουθεί
επιβεβαιωτικό τεστ σε κάποια Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (western blot). Μάλιστα
δίδεται η δυνατότητα μεσολάβησης για αυτό το ραντεβού, ακόμα και συνοδείας, αν
κάποιος αισθάνεται ότι δε μπορεί να προσέλθει στη Μονάδα. Τα rapid tests είναι η
πλέον γρήγορη μη αιματολογική εξέταση με πιθανότητα λάθους 0,1%. Η ενημέρωση
έχει τους ακόλουθους στόχους:
 Ενδυνάμωση της απόφασης για έλεγχο του HIV
 Στήριξη στη διαχείριση των συναισθημάτων
 Εξήγηση της περιόδου «παραθύρου»
 Ενημέρωση σχετικά με την PEP (Προφύλαξη μετά την έκθεση) και τις
συνθήκες χορήγησής της
 Συζήτηση γύρω από επικίνδυνες συμπεριφορές & ασφαλείς σεξουαλικές
πρακτικές.
Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί μέσω του Athens Checkpoint 2.500 περίπου
άτομα. Η κύρια πηγή χρηματοδότησης του Κέντρου προέρχεται από το AHF (AIDS
Healthcare Foundation).

ΕΓΚΥΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS


www.hiv.humanism.gr (blog οροθετικών)



www.hiv.gr (Σύνθεση, μη κερδοσκοπικό σωματείο από ομάδα ακτιβιστών, free
press10%)



www.hivaids.gr (Πρόγραμμα συνεργασίας Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων για την
ανάπτυξη τράπεζας διαχείρισης ιατρικών παραμέτρων στο ∆ιαδίκτυο)



www.keelpno.gr Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)



www.thebody.com (HIV/AIDS resource)
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www.cdc.gov Centers of Disease Control and Prevention (CDC)



www.eatg.org European AIDS Treatment Group (EATG)



www.who.int/hiv World Health Organization (WHO)



www.unaids.org UNAIDS
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ;
Ι. Κουτσουβέλης
Παθολόγος, ∆ιευθυντής ΕΣΥ,
Ε’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Tηλέφωνο: 2132041829
E-mail: ioanniskoutsouv@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρουσιάζονται στη διάλεξη αυτή προσωπικές θέσεις και απόψεις όσον αφορά τον
χώρο της Παθολογίας. Η Παθολογία ως γνωστό αποτελεί την κύρια ειδικότητα
άσκησης της κλινικής ιατρικής και βασικό άξονα κλινικής εκπαίδευσης των γιατρών.
Έχει ως κύριο αντικείμενο την σε βάθος γνώση της φυσιολογίας των συστημάτων και
της παθοφυσιολογίας των νοσημάτων, που αποτελούν την βάση της ορθής
διαγνωστικής διαδικασίας που συνιστούν την πεμπτουσία του ιατρικού έργου. Κατά
συνέπεια αποτελεί την βάση της ιατρικής εκπαίδευσης των νέων γιατρών (φοιτητώνειδικευομένων). Η τεράστια ανάπτυξη και παραγωγή νέας γνώσης που παρατηρήθηκε
από το δεύτερο μισό του 20 αιώνα οφειλόμενη κύρια στην μοριακή βιολογία, τη
γενετική, τις νέες τεχνολογίες κλπ έκανε αναγκαία την δημιουργία κλινικών
υποειδικοτήτων με αντίστοιχη αύξηση των υποειδικών γιατρών. Η ανάπτυξη των
κλινικών υποειδικοτήτων έχει μεν σημαντικές θετικές επιπτώσεις αλλά και πολλά
αρνητικά αποτελέσματα που θα συζητηθούν. Σήμερα ενώ η παθολογία διατηρείται σαν
κορμός στην ιατρική εκπαίδευση και περίθαλψη, με την περαιτέρω ανάπτυξη
υποειδικοτήτων, συνέβησαν και συμβαίνουν αλλαγές που προωθούν σε συρρίκνωση
και υποβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των Παθολογικών κλινικών. Ενδεικτικά
αναφέρεται η μείωση του αριθμού των κλινών στις Παθολογικές κλινικές, τάση
περιορισμού

ειδικής

συνταγογράφησης

στους

παθολόγους

και

εκτέλεσης

εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, η ενασχόληση του νοσοκομειακού
Παθολόγου αποκλειστικά με ασθενείς υπερήλικες με χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα
φθοράς ή ασθενείς υποειδικοτήτων τελικών σταδίων κ.λπ. Η θεραπεία των ανωτέρω
προβλημάτων απαιτεί, προκειμένου να μη καταλήξει η ειδικότητα της Παθολογίας στην
αυτοαναίρεση και αυτοκατάργησή της, την προώθηση σε ουσιαστικό και όχι σε τυπικό
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– γραφειοκρατικό επίπεδο, την δημιουργία του διευρυμένου Παθολογικού τομέα όπου
οι γιατροί των υποειδικοτήτων εκτός της συμμετοχής τους στα εξειδικευμένα εξωτερικά
ιατρεία θα λειτουργούν ως σύμβουλοι στην Παθολογική κλινική εκτελώντας παράλληλα
παθολογικό – κλινικό έργο σε συνεργασία με το θεράποντα Παθολόγο, με προφανή
οφέλη τόσο στα πλαίσια θεραπείας του ασθενή και στην ποιότητα της εκπαίδευσης
όσο και στο επιστημονικό και ερευνητικό έργο ιδιαίτερα του εκπαιδευμένου νέου
ειδικού Παθολόγου αλλά και του υποειδικού. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 502-503, 2014.
Λέξεις κλειδιά: υποειδικότητα, εσωτερική παθολογία, εκπαίδευση.
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∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ
Dr. Μιχάλης Μ. Βασλαματζής
∆ιευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2132041824
E-mail: michaelvaslamatzis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ασθενείς με κακοήθη πρωτοπαθή, συμπαγή νεοπλάσματα, μπορεί να εμφανίζουν
περισσότερες της μιας κακοήθεις εστίες. Αναλόγως με το εάν η διάγνωση του
δευτέρου καρκινώματος γίνει σε χρονικό διάστημα ≤ 6 μηνών ή > 6 μηνών από το
αρχικό καρκίνωμα, οι νέες κακοήθεις βλάβες ονομάζονται σύγχρονα ή μετάχρονα
καρκινώματα, αντιστοίχως. Τα κριτήρια με τα οποία ένα καρκίνωμα χαρακτηρίζεται ως
δεύτερο πρωτοπαθές είναι τα ίδια από το 1932. Τα δεύτερα πρωτοπαθή καρκινώματα
συνιστούν σημαντική αιτία θνητότητας και σοβαρής νοσηρότητας, στην ομάδα των
καρκινοπαθών ασθενών, στους οποίους αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς το πρώτο τους
κακόηθες νεόπλασμα. Πολλά αίτια μπορεί να προκαλέσουν την δημιουργία δεύτερων
πρωτοπαθών καρκινωμάτων, μεταξύ των οποίων η προηγούμενη ακτινοθεραπεία,
συνέχιση της εκθέσεως των ατόμων σε βλαπτικούς εξωγενείς παράγοντες, γενετικοί
παράγοντες, η ηλικία ή συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων Ασθενείς που κατά
τον χρόνο της διαγνώσεως έχουν με ≥μίας σύγχρονες κακοήθεις βλάβες, για να
χαρακτηρισθούν ως έχοντες σύγχρονα καρκινώματα πρέπει: α) Αμφότερες οι
αλλοιώσεις να είναι κακοήθεις και η δεύτερη βλάβη να μην αποτελεί μετάσταση της
πρώτης, β) Στην ιστολογική εξέταση να τεκμηριώνεται διαφορετικό carcinoma in situ
των δύο καρκινωμάτων, γ) Επί ίδιας ιστολογικής διαγνώσεως, οι βλάβες να είναι
ανατομικά

διακριτές.

Τα

δεύτερα

πρωτοπαθή

καρκινώματα

χαρακτηρίζονται

μετάχρονα εφόσον: α) Η ιστολογική εικόνα τους, διαφέρει, β) Εφόσον έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα > 4 ετών από το την διάγνωση του πρώτου καρκινώματος και δεν
υπάρχουν ενδείξεις συστηματικών μεταστάσεων. Η παρούσα ανασκόπηση αξιολογεί
τα διαγνωστικά κριτήρια για την ταυτοποίηση ασθενών με δεύτερα πρωτοπαθή
καρκινώματα και εστιάζει σε σύγχρονα δεδομένα μηχανισμών και κινδύνου
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αναπτύξεως δεύτερων πρωτοπαθών καρκινωμάτων, σε σύνδεση με έκθεση σε
εξωγενή καρκινογόνα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Στην μελέτη παρουσιάζονται οι
νέες τεχνικές διαγνώσεως των δεύτερων πρωτοπαθών καρκινωμάτων, οι τρόποι
σταδιεκτιμήσεώς των, χαρακτηριστικά στοιχεία της ιστολογικής τους εικόνας της
μοριακής βιολογίας και γενετικής τους και οι καλύτεροι τόποι θεραπείας και
παρακολουθήσεώς των. Τονίζεται, τέλος, η αξία εφαρμογής μελετών τακτικών μαζικών
προληπτικών ελέγχων και η ένταξη των ιαθέντων από πρώτο καρκίνωμα, σε αυτές.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 504-575, 2014.
Λέξεις κλειδιά: πολλαπλά πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα, καρκίνος, συμπαγείς
όγκοι, σύγχρονα, μετάχρονα, διάγνωση, θεραπεία, έκβαση

SUMMARY
VASLAMATZIS M.M. Multiple Primary Malignant Neoplasms in Cancer Patients.
Patients with malignant solid tumours may present with more than one primary lesion,
at the interval less than 6 months of the initial lesion [synchronous multiple primary
cancer (MPLC)] or may develop a second primary cancer, more than six months,
mainly, after the treatment of the primary cancer (metachronous MPLC). The criteria
for classifying a tumor as second primary malignancy have remained consistent since
they were first proposed in 1932. Second primary neoplasms, are a major cause of
mortality and serious morbidity among cancer survivors successfully cured of their first
cancer. Multiple etiologies may lead to a cancer survivor subsequently being
diagnosed with an second primary neoplasm including radiotherapy for the first
cancer, unhealthy lifestyle behaviors, genetic factors, aging, or an interaction between
any of these factors. Patients presenting with more than one malignant neoplastic
lesions at the same time must fulfill strict criteria to be classified as having
synchronous MPLC: a) Both lesions must be malignant and the second malignant
lesion must not represent a metastasis from the first lone, b) Different histology or
origin from a separate focus of carcinoma in situ and c) Same histology, but the
lesions are anatomically distinct. The second primary tumors are considered
metachronous if: a) The histology is different or b) They are the same histology and
there is a four year or greater interval between the cancers with no evidence of
systemic metastases. This systematic review, evaluates diagnostic criteria for multiple
primary tumours in cancer patients and updates on the current information regarding
mechanisms and risk of developing second primary malignancies in patients with solid
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tumors, with a particular focus on previous chemo or /and radiotherapy, smoking,
lifestyle, and environmental factors, clinical characteristics, pathological features,
staging procedures, molecular biology, genetics, treatment related factors, appropriate
screening and surveillance programs mainly at-high risk subpopulation. Many
systematic reviews and meta-analysis demonstrated that cancer survivors received
more frequent screening for second primary malignant neoplasms, than non-cancer
controls. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 504-575, 2014.
Key words: multiple primary malignant neoplasms, cancer, solid tumours, patients,
synchronous, metachronous, diagnosis, treatment, outcome
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η επιμήκυνση της επιβιώσεως των ασθενών με κακοήθεις όγκους, η εισαγωγή
νέων κυτταροτοξικών φαρμάκων με στόχο το κυτταρικό DNA και η εξέλιξη των
διαγνωστικών τεχνικών, οδήγησαν στην αύξηση καταγραφής δεύτερων (ή και
περισσοτέρων) πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων. Τα δεύτερα πρωτοπαθή
κακοήθη νεοπλάσματα μπορεί να συμβαίνουν, σε οποιαδήποτε ηλικία κατά την
παρακολούθηση των ασθενών με διαγνωσμένα πρωτοπαθή καρκινώματα

1,2

. Για

πρώτη φορά, πολλαπλά πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα, περιεγράφησαν από τον
Τ. Billroth το 1889 3. Τα κριτήρια με τα οποία, γενικώς, ένας όγκος χαρακτηρίζεται
δεύτερος πρωτοπαθής, παραμένουν αδιαφοροποίητα από το 1932 4:
1. Ιστολογική επιβεβαίωση της κακοήθειας στους, περισσοτέρους του ενός,
όγκους.
2. Πρέπει να υπάρχει φυσιολογικός βλεννογόνος τουλάχιστον 2 cm, μεταξύ των
όγκων. Εάν οι όγκοι έχουν την ίδια ιστολογική εικόνα πρέπει να υπάρχει
χρονική απόσταση μεταξύ των, τουλάχιστον 5 ετών.
3. Πρέπει να αποκλείεται το μεταστατικό ενδεχόμενο των όγκων. Επί
παραδείγματι δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα, αποτελεί μία βλάβη στον
πνεύμονα, μονήρης και διαφορετικής ιστολογικής υφής από πρωτοπαθές
καρκίνωμα κεφαλής – τραχήλου.
Έκτοτε πολυάριθμες μελέτες και ανακοινώσεις αναφέρονται στο θέμα. Σε
σχετική

ανασκόπηση,

επί

1.104.269

ασθενών

με

ποικίλλα

καρκινώματα,

νοσηλευθέντων ως τα μέσα της 10ετίας του 1990, η συχνότητα πολλαπλών
πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων κυμαίνετο μεταξύ 0.734% - 11.7% 5. Ήδη, και
για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η συχνότητα των πολλαπλών
πρωτοπαθών καρκινωμάτων έχει αυξηθεί και στις διάφορες μελέτες περιγράφεται
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μεταξύ 19% και 34%, στο σύνολο των ασθενών με κακόηθες νεόπλασμα

2,6

. Τα

περισσότερα πολλαπλά κακοήθη νεοπλάσματα ταυτοποιούνται στο Γαστρεντερικό, το
Αναπνευστικό και το Ουροποιητικό Σύστημα 7.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Εξ ορισμού το δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα είναι ένα νέο καρκίνωμα, με
βιολογικούς χαρακτήρες διαφορετικούς από τον πρωτοπαθή όγκο. Πρακτικά σε
παθολογοανατομικό επίπεδο ως δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα ορίζεται το
κακόηθες νεόπλασμα με μορφολογικούς  ανοσοϊστοχημικούς ή/και ανατομικούς
χαρακτήρες, οι οποίοι πείθουν ότι τα κύτταρά του προέρχονται από κλωνοποίηση
διαφορετικού κυττάρου, σε σχέση με το πρώτο νεόπλασμα. Η παραδοχή της
βιολογικής ανεξαρτησίας είναι κριτικής σημασίας για την ερμηνεία των ποσοστών
συχνότητας εμφανίσεως και καταγραφής των 2ων πρωτοπαθών νεοπλασμάτων.
Αντίθετα η καταγραφή ως ξεχωριστών, ορισμένων όγκων οι οποίοι εμφανίζουν
βιολογική συσχέτιση μεταξύ τους (π.χ. καρκινώματα εκ του ουροθηλίου της νεφρικής
πυέλου και της ουροδόχου κύστεως), είναι εξ ορισμού λανθασμένη, δημιουργεί
πλασματική στατιστική αύξηση και πρέπει να αποφεύγεται. Η ανάδειξη βιολογικής
ανεξαρτησίας μπορεί να οδηγήσει σε αιτιολογική συσχέτιση των (δύο) όγκων (π.χ. σε
αληθή παράγοντα κινδύνου, εφόσον τα νεοπλάσματα είναι ιδίου τύπου ή συνήθη
παράγοντα κινδύνου, εφόσον τα νεοπλάσματα αφορούν διαφορετικά όργανα).
Εντούτοις

η

πλειοψηφία

των

δημοσιευμένων

σχετικών

μελετών

στην

βιβλιογραφία, έχουν καταγραφικό χαρακτήρα, ώστε τυπικά να περιλαμβάνουν την
παρατήρηση

αυξημένης

συχνότητας

νεοπλασμάτων,

σε

πληθυσμό

ήδη

καρκινοπαθών. Προτιμότερο είναι η αύξηση (ή η οποιαδήποτε διαφορά) να εκφράζεται
ως το πηλίκον του ποσοστού επιπτώσεως / προτυποποιήσεως (Standardized
Incidence Ratio) του συγκεκριμένου νεοπλάσματος στον υπό εξέταση συγκεκριμένο
πληθυσμό πασχόντων προς την αναμενόμενη επίπτωση την οποία έχει το υπό
εξέταση κακόηθες νεόπλασμα σε αντίστοιχη ομάδα του φυσιολογικού πληθυσμού. Το
πηλίκον ποσοστού επιπτώσεως / προτυποποιήσεως [Standardized Incidence Ratio
(SIR)], είναι αντίστοιχο με το πηλίκον της προτυποποιημένης θνησιμότητας
[Standardized Mortality Ratio] και υπολογίζεται κατά τρόπον ανάλογο αυτού 8. Παρά
τα πλεονεκτήματά του, ο όρος συνήθως δεν χρησιμοποιείται και οι συγγραφείς ως επί
το πλείστον περιγράφουν συχνότητες εμφανίσεως 2ων πρωτοπαθών νεοπλασμάτων
σε πληθυσμό πασχόντων από κακοήθη νεοπλάσματα ή/ και τον λόγο των συχνοτήτων
των 2ων πρωτοπαθών καρκίνων στον πληθυσμό ασθενών π.χ. δεδομένη συχνότητα
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λεμφώματος του Hodgkin στον υπό μελέτη πληθυσμό / συχνότητα του συγκεκριμένου
νεοπλάσματος στον γενικό πληθυσμό. Ο λόγος αυτός φέρεται ως «σχετικός κίνδυνος»
(“relative risk”) και είναι αρκετά διαφορετικός από το πηλίκον του ποσοστού
επιπτώσεως / προτυποποιήσεως. Η μέθοδος προσδιορισμού του SΙR απαιτεί μέθοδο
παρατηρήσεως ατόμων-χρόνων. Μετά τον προσδιορισμό του πληθυσμού, εκτιμάται ο
συνολικός αριθμός παρακολουθήσεως σε άτομα-χρόνους και ταξινομούνται ανά 5ετίες
ηλικίας σε αντιστοιχίες με δημοσιευμένες συχνότητες. Η παρακολούθηση πρέπει να
λαμβάνει υπόψη το φύλο, την φυλή και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο οποίος
μπορεί να επηρεάσει την συχνότητα εμφανίσεως της συγκεκριμένης νεοπλασίας. Ο
συνολικός χρόνος παρακολουθήσεως σε κάθε επίπεδο όπως αυτό ορίζεται από τους
επιλεγέντες παράγοντες, στην συνέχεια πολλαπλασιάζεται επί την συχνότητα
εμφανίσεως του υπό εξέταση καρκίνου στο ίδιο διάστημα και το γινόμενο αποτελεί τον
αριθμό των καρκίνων για την συγκεκριμένη περίοδο. Στο τέλος προστίθενται οι επί
μέρους αριθμοί όλων των περιόδων και το άθροισμα αποτελεί τον αριθμό των
καρκίνων ο οποίος προβλέπεται για ιδανική ομάδα ατόμων επιλεγέντων κατά τύχη,
από ένα ευρύ πληθυσμιακό σύνολο, το οποίο είναι τμήμα πληθυσμού υψηλού
κινδύνου για ανάπτυξη του συγκεκριμένου καρκίνου, αλλά στο οποίο δεν έχει
διαγνωσθεί (ακόμα) καρκίνος

9

. Ο SIR είναι το πηλίκον των παρατηρουμένων

καρκίνων / αναμενόμενους και το διάστημα αξιοπιστίας (confidence interval)
προσδιορίζεται εύκολα με την προϋπόθεση ότι οι παρατηρούμενοι αριθμοί έχουν
κατανομή Poisson και οι αναμενόμενοι δεν εμφανίζουν στατιστική ποικιλία 10.
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ

ΠΗΛΙΚΟΥ

ΤΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟΥ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΣ

/

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
Όπως ήδη έχει εκτεθεί ο SIR παρέχει άμεση εκτίμηση των συνδυασμένων
μεταβλητών κινδύνου σε πληθυσμό ευρισκόμενο σε κίνδυνο αναπτύξεως (των υπό
μελέτη) νεοπλασμάτων. Έστω ότι μελετούμε δύο είδη καρκίνων: τους Α και Β.
Υποθέτουμε ότι για τον καρκίνο Α, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο
κατατάσσεται σε ένα σύνολο ΚΑ κατηγοριών κινδύνου, από την κατηγορία με τον
χαμηλότερο κίνδυνο (κατηγορία 1), μέχρι την κατηγορία με τον υψηλότερο κίνδυνο
(κατηγορία ΚΑ). Ας υποθέσουμε ότι για τις κατηγορίες αυτές δεν γνωρίζουμε παρά
μόνο την ύπαρξή τους και ότι σε αυτές περιλαμβάνονται όλοι οι γενετικοί και οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου. Αποκλείουμε τον παράγοντα της ηλικίας και
υποθέτουμε ότι όλοι οι υπολογισμοί είναι είτε ειδικοί ως προς την ηλικία, είτε
προσαρμοσμένοι σε αυτήν για λόγους, οι οποίοι θα συζητηθούν στην συνέχεια. Η
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κατηγοριοποίηση του κινδύνου δεν μπορεί να περιλάβει παράγοντες σχετιζόμενους με
ατομικές- σωματικές ιδιαιτερότητες, με βάση τις οποίες η μετατροπή μίας προκακοήθους βλάβης σε κακοήθη, εξελίσσεται εντελώς εξατομικευμένα. Με δεδομένο
αυτό γίνεται σαφές ότι η κατηγοριοποίηση του κινδύνου προσιδιάζει μόνο σε
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την πιθανότητα ένα άτομο να αναπτύξει κακόηθες
νεόπλασμα, σε αντίθεση με παράγοντες οι οποίοι συνιστούν αποτέλεσμα αιτιολογικού
μηχανισμού, ο οποίος ήδη συνέβη. Τα ποσοστά συχνότητας για κάθε μία από τις
κατηγορίες κινδύνου ορίζονται ως ΙΑ1 ΙΑΚΑ. Το συνολικό ποσοστό εμφανίσεως του
καρκίνου Α, ορίζεται ως μΑ και είναι το σταθμικό μέσο των ποσοστών συχνότητας
εξαρτώμενο από τα δεδομένα των κατηγοριών κινδύνου, οι οποίες ορίζονται ως p1, p2,
pKA. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο τύπος:
kΑ
μΑ = Σpi.IAi
i=1

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε παρόμοια κατηγοριοποίηση του πληθυσμού
για τον καρκίνο Β χρησιμοποιώντας τους όρους p1, p2,…pKΒ, ΙΒ1 … ΙΒΚΒ, μΒ. Κάθε
άτομο του πληθυσμού ευρισκόμενο σε κατηγορίες κινδύνου για τους καρκίνους Α και Β
και οι επικρατούντες (όλων των πιθανών) συνδυασμοί των κατηγοριών ορίζονται ως
pij, i= 1, kΑ, j= 1, kB, oπότε:
kB
pι. = Σpij
j=1

και
kΑ
p.j = Σpij
j=1

Αυτές οι σχέσεις καθορίζουν την έκταση με την οποία οι δύο νόσοι αθροίζονται
σε άτομα και το παρατηρούμενο SIR αποτελεί έκφραση της αθροίσεως. Για τον
καθορισμό αυτού ο πλέον περιεκτικός τρόπος είναι να προχωρήσουμε σε δύο απλές
παραδοχές επί πλέον των υποθέσεων οι οποίες ετέθησαν προηγουμένως (π.χ. ότι δεν
υπάρχουν τεχνητές παρεκβάσεις στην ταυτοποίηση δευτέρων πρωτοπαθών και ότι
οποιαδήποτε δύο νεοπλάσματα παρατηρούμενα σε συγκεκριμένο άτομο είναι
βιολογικά ανεξάρτητα). Η πρώτη παραδοχή είναι ότι η θεμελιώδης κατάσταση
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κινδύνου ενός ασθενούς δεν μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της διαγνώσεως του
πρώτου νεοπλάσματος. Παρόμοια αλλαγή μπορεί να συμβαίνει εάν η θεραπεία του
πρώτου νεοπλάσματος είναι καρκινογόνος ή εάν ο ασθενής αλλάζει τον τρόπο ζωής
του κατά τρόπους οι οποίοι να έχουν αιτιολογική συσχέτιση. Ο λόγος αυτός επιβάλλει
την προσαρμογή ή την διαστρωμάτωση όλων των μετρήσεων σε σχέση με την ηλικία,
επειδή είναι δεδομένη η επίπτωσή της στην συχνότητα για ανεξάρτητες μεταβολές
στους υπό μελέτη πληθυσμούς ατόμων. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι οι παράγοντες
οι οποίοι επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφανίσεως δευτέρου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος
επηρεάζουν εξίσου την επιβίωση από το πρώτο νεόπλασμα. Η θεώρηση του SIR του
νεοπλάσματος Β το οποίο έπεται του νεοπλάσματος Α ορίζεται ως SIRB/A O αριθμητής
αυτού του ποσοτικού μεγέθους είναι η συχνότητα του νεοπλάσματος Β σε πληθυσμό
ασθενών διαγνωσθέντων ότι έχουν το νεόπλασμα Β ενώ ο παρονομαστής είναι η
αντίστοιχη συχνότητα στον πληθυσμό. Αυτό εκφράζεται ως:
SIRB/A = ΣiΣjqijIBj / ΣiΣjpijIBj
Στον τύπο οι ποσότητες qij αντιπροσωπεύουν την επικρατούσες κατηγορίες
κινδύνου kΑ kB μεταξύ των υποψήφιων περιπτώσεων να εμφανίσουν καρκίνο Α. Ώστε:
10

qij = pij IAi / ΣiΣjpij IAi --- , i=1, … kA; j=1, … kB
SIRB/A = ΣiΣjpij IAiIBj (ΣiΣjpij IAi) (ΣiΣjpij IBj)- = 1 + K2AB,
όπου K2AB είναι ο συντελεστής συμμεταβλητότητας κινδύνου του πληθυσμού και
ισούται με:
K2AB = μΑ-1 μΒ-1ΣΣpij(Iai-μΑ)(ΙΒj -μΒ)
ij
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η

εμφάνιση

των

δεύτερων

πρωτοπαθών

κακοήθων

νεοπλασμάτων

πιθανολογείται ότι σχετίζεται με διαταραχές στο γενετικό ή το ανοσολογικό επίπεδο,
στην κυτταροτοξική χημειοθεραπεία ή / και ακτινοθεραπεία για το προηγούμενο
καρκίνωμα και στην (συνεχιζόμενη) έκθεση των ασθενών σε καρκινογόνα του
περιβάλλοντος

11

. Η καρκινογένεση διαφορετικών οργάνων οφειλόμενη στην έκθεσή
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τους στο ίδιο καρκινογόνο, ονομάζεται «καρκινογένεση πεδίου» ή “field cancerization”,
διεθνώς 12. Είναι ενδιαφέρον ότι μελέτες σε μοριακό επίπεδο απέδειξαν πως η κλωνική
προέλευση ενός κακοήθους κυτταρικού πληθυσμού, μπορεί να προέλθει από
διαφορετικές, κάθε φορά, γενετικές διαταραχές στα αρχέγονα κύτταρα, και αυτό ισχύει
κυρίως για τις δεύτερες πρωτοπαθείς κακοήθειες της κεφαλής – τραχήλου και του
αναπνευστικού. Εκτός αυτών, ποικίλλοι γενετικοί παράγοντες του ξενιστού, μπορεί να
τροποποιήσουν

τον

κίνδυνο

αναπτύξεως

κακοήθους

νεοπλάσματος,

από

καρκινογόνα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον καπνό, η επιβλαβής δράση του
οποίου μπορεί να τροποποιείται κατά διαφορετικό τρόπο στα διάφορα άτομα,
εξαρτώμενη από τις διάφορες ισομορφές της glutathione S-transferases, του
cytochrome P450, της N-acetyl transferase και των ενζύμων της ομάδας της
sulfotransferase. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ των διαφορετικών
εθνοτήτων, αλλά και μεταξύ ατόμων της ιδίας εθνότητας 2, 13. ∆εδομένης της αυξήσεως
των ηλικιών διαγνώσεως των ασθενών με πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα,
προφανώς αυξάνει και η ηλικία των ασθενών με δεύτερα καρκινώματα

14, 15

. Ως

σύγχρονα, ορίζονται τα καρκινώματα που διαγιγνώσκονται εντός 6 μηνών από το
αρχικό καρκίνωμα, ενώ μετάχρονα όσα διαγιγνώσκονται πέραν αυτού του χρονικού
ορίου 16.
Ο

ΡΟΛΟΣ

ΤΟΥ

PET/

CT

SCANNING

ΣΤΗΝ

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ

∆ΕΥΤΕΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ
Η ευρεία χρήση στην κλινική πράξη του ολόσωμου PET / CT κατά την
σταδιεκτίμηση ασθενών που διαγιγνώσκονται με κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα,
φαίνεται ότι αυξάνει την συχνότητα διαγνώσεως συγχρόνων ή / και ασυμπτωματικών
καρκινωμάτων. Στο Li Ka Shing Faculty of Medicine, του Πανεπιστήμιο του Hong
Kong μεταξύ 1/10/2009 – 30/9/2010 πραγματοποιήθηκαν 1522 PET / CT scans σε
ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση κακοήθους συμπαγούς νεοπλάσματος. Στον
πληθυσμό αυτόν διαγνώσθηκαν 7 σύγχρονα καρκινώματα, που επιβεβαιώθηκαν και
ιστολογικά. Είναι ενδιαφέρον ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι όγκοι δεν είχαν
αποκαλυφθεί με την συμβατική κλινική – απεικονιστική διερεύνηση, οι ασθενείς ήταν
ελεύθεροι συμπτωμάτων από το δεύτερο καρκίνωμα, ενώ υπήρχαν διαφορές στις
τιμές

καθηλώσεως

της

ραδιενεργού

FDG

μεταξύ

των

δύο,

διαφορετικών,

καρκινωμάτων. Τα 7 καρκινώματα διαγνώσθηκαν σε αρχικά στάδια και σε όλες τις
περιπτώσεις, οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν ριζικά, με χειρουργική θεραπεία 17.
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∆ΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Ασθενείς με καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου (ρινοφάρυγγα, στοματικής
κοιλότητας, οροφάρυγγα, λάρυγγα και υποφάρυγγα), έχουν, μετά από διόρθωση όλων
των συγχυτικών παραμέτρων υψηλή πιθανότητα, να εμφανίσουν δεύτερα πρωτοπαθή
κακοήθη νεοπλάσματα. Τα δεύτερα πρωτοπαθή καρκινώματα χαρακτηρίζονται ως
σύγχρονα ή μετάχρονα, με βάση, ως ήδη ελέχθη, την χρονική εμφάνισή τους (<6
μηνών, ≥6 μηνών) σε σχέση με το πρώτο καρκίνωμα

18

. Το SIR είναι 2.18 (95% CI,

2.15 - 2.21), για καρκινώματα κυρίως του αναπνευστικού ή του οισοφάγου

19

. Οι

παράγοντες κινδύνου και ο σχεδιασμός της θεραπείας των καρκινωμάτων κεφαλής –
τραχήλου, ποικίλλει ευρέως και συνδέονται με την ακριβή εντόπιση της πρωτοπαθούς
βλάβης. Νόσος που εντοπίζεται στον ρινοφάρυγγα και τον οροφάρυγγα σχετίζεται
κυρίως με λοίμωξη από τους ιούς Epstein–Barr και human papilloma και μπορεί να
αντιμετωπισθεί επιτυχώς με συνδυασμό χημειοθεραπείας – ακτινοθεραπείας

20,21

.

Αντιθέτως, καρκινώματα της στοματικής κοιλότητας και του υποφάρυγγα, σχετίζονται
με έκθεση σε καρκινογόνα, κυρίως του καπνού, της αλκοόλης και ξηρών καρπών και
αντιμετωπίζονται με συνδυασμό εγχειρήσεως, χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας
22

. ∆εδομένων των διαφορετικών συνηθειών στο κάπνισμα και την λήψη (διαφορετικής

πυκνότητας) οινοπνευματωδών ποτών, μεταξύ των δύο φύλων και των ηλικιακών
ομάδων, εξηγούνται οι επί μέρους διαφορές νοσηρότητας και θνητότητας από την
νόσο. Μεταξύ των καρκινωμάτων κεφαλής – τραχήλου, η εντόπιση της νόσου
ειδικότερα στον υποφάρυγγα, την καθιστά δύσκολα διαγνώσιμη σε αρχικά στάδια και ο
λόγος αυτός συνιστά μια από τις κύριες αιτίες της βραχείας επιβιώσεως αυτών, των
ασθενών

23

. Με βάση την θεωρία της “field cancerization” ή «καρκινογενέσεως

πεδίου», ασθενείς με καρκινώματα κεφαλής – τραχήλου, έχουν μεγάλη πιθανότητα
αναπτύξεως δεύτερου πρωτοπαθούς καρκινώματος, λόγω της εκθέσεως των
οργάνων σε κοινά καρκινογόνα

19,24-27

. Σε πολύ σημαντική μελέτη από το Cancer

Registry της Taiwan, μεταξύ 1986 και 2008, κατεγράφησαν ανωνύμως, 9.996 δεύτερα
πρωτοπαθή καρκινώματα επί 93.891 ασθενών (80010 άνδρες, 13881 γυναίκες) με
αρχική διάγνωση «καρκίνωμα κεφαλής – τραχήλου», ηλικίας 20-90 ετών. Τα δεύτερα
πρωτοπαθή καρκινώματα χαρακτηρίσθηκαν σύγχρονα ή μετάχρονα, με κριτήριο την
διάγνωσή τους σε < ή > 6 μηνών, από την διάγνωση του πρωτοπαθούς καρκινώματος
κεφαλής – τραχήλου. Η διάμεση ηλικία διαγνώσεως του πρωτοπαθούς καρκινώματος
ήταν 53.3 ± 13.0 χρόνια. Η ηλικία ήταν μεγαλύτερη για καρκίνωμα του λάρυγγος (63.9
± 11.5) και χαμηλότερη για καρκίνωμα του ρινοφάρυγγος (49.8 ± 12.7), ενώ η διάμεση
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χρονική διάρκεια παρακολουθήσεως των ασθενών με πρωτοπαθές καρκίνωμα
κεφαλής – τραχήλου ήταν 5.3 χρόνια. Το διάμεσο διάστημα μεταξύ του καρκινώματος
κεφαλής – τραχήλου και του δευτέρου πρωτοπαθούς ήταν 2.71 ± 3.95 έτη και η
διάμεση ηλικία των ασθενών κατά την διάγνωση του δευτέρου πρωτοπαθούς
κακοήθους νοσήματος 57.33 ± 12.59 έτη. Η μελέτη είχε πρωτεύοντα στόχο την
ανάδειξη διαφορών στην επιβίωση μεταξύ των ασθενών, με ή χωρίς δεύτερα
πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα και για την στατιστική επεξεργασία των
δεδομένων χρησιμοποίησε ανάλυση συνδιακύμανσης (covariate analysis). Για την
σύγκριση της επιβιώσεως ασθενών με ή χωρίς δεύτερους πρωτοπαθείς κακοήθεις
όγκους χρησιμοποιήθηκε επίσης το μοντέλο αναλογικού κινδύνου (Cox proportional
hazards model), που ως γνωστόν αποτελεί πολύ αξιόπιστη κατηγορία στατιστικών
μοντέλων των μελετών της επιβιώσεως. Ως γνωστόν τα μοντέλα αυτά μελετούν με
στατιστική επάρκεια, τον χρόνο που περνά πριν από κάποιο γεγονός – εν προκειμένω
τον θάνατο. Στην στατιστική ανάλυση της μελέτης της Taiwan, οι αναλογικοί κίνδυνοι
των δεύτερων πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων, διορθώθηκαν σε σχέση με το
φύλο και την ηλικία των ασθενών. Με δεδομένα τα ανωτέρω και με χρήση της μεθόδου
Kaplan–Meier, βρέθηκε ότι οι καμπύλες επιβιώσεως ήταν πολύ αξιόλογα διαφορετικές
(log-rank test <0.01) στις ομάδες των ασθενών που, κατά την παρακολούθησή τους
εμφάνισαν ή δεν εμφάνισαν δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα. Η μονοπαραγοντική,
αλλά και η πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρομήσεως (regression analysis), έδειξαν
ότι η επιβίωση των ασθενών επηρεάζετο πολύ σημαντικά (HR 2.59, CI 95%: 2.53 2.65) και (HR 2.34, CI 95%: 2.28 - 2.40) αντιστοίχως, από την ύπαρξη δεύτερου
πρωτοπαθούς καρκινώματος. Ασθενείς με δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα του
ρινοφάρυγγα είχαν τον πλέον υψηλό δείκτη ιάσεως (39%), σε αντίθεση με τους
έχοντες καρκίνωμα του οισοφάγου ή του πνεύμονα, που είχαν ποσοστά ιάσεως 11%.
Για δεύτερα πρωτοπαθή καρκινώματα ο δείκτης ιάσεως ήταν υψηλότερος για
μετάχρονα καρκινώματα του ρινοφάρυγγα (0.46 ± 0.06) σε σχέση με σύγχρονα (0.37 ±
0.05). Για τα υπόλοιπα δεύτερα πρωτοπαθή τα ποσοστά ιάσεως ήταν καλύτερα για τα
σύγχρονα, σε σχέση με τα μετάχρονα καρκινώματα, ίσως λόγω πρωιμότερης
διαγνώσεως των πρώτων και εφαρμογής θεραπευτικής αγωγής πλέον έγκαιρα

28

, και

αυτό ίσως πρέπει να ενισχύσει την εντατική διερεύνηση ασθενών με καρκινώματα
κεφαλής – τραχήλου, για σύγχρονα, κακής προγνώσεως κακοήθη νεοπλάσματα,
όπως του οισοφάγου. Για τον αποκλεισμό του τελευταίου ή πρωίμων κακοήθων
βλαβών του βλεννογόνου, συστήνεται, από ορισμένους συγγραφείς ενδελεχής
έλεγχος, με ενδοσκόπηση ± χρώση ύποπτων περιοχών και βιοψίες 29. Σύμφωνα με τις
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κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN), στην
παρακολούθηση

ασθενών

με

χρησιμοποιείται

λεπτομερής

καρκίνωμα

κεφαλής

απεικονιστικός

έλεγχος

–

τραχήλου,
(και)

για

πρέπει

να

αποκλεισμό

καρκινώματος του οισοφάγου, αλλά, η οισοφαγοσκόπηση, εκτός ενδείξεων, δεν
συνιστάται

30

. Στην παρακολούθηση των ασθενών, με καρκίνωμα κεφαλής –

τραχήλου, για δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα, πρέπει να τονίζεται σε αυτούς, η
υποχρεωτική διακοπή των παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, αλκοόλ, αλατισμένοι /
διατηρημένοι σε μη απολύτως ελέγξιμες συνθήκες ξηροί καρποί) και να γίνεται
τακτικός προσδιορισμός ιικού φορτίου (π.χ. EBV και HPV) στο ορό του αίματός των.
Ασθενείς με καρκίνωμα κεφαλής – τραχήλου, εμφανίζουν δεύτερο πρωτοπαθές
κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου σε ηλικία 56.02 ± 10.75 ετών, σαφώς μικρότερη
63.5 ± 12.71 έτη της ομάδας που εμφανίζει δεύτερο καρκίνωμα πνεύμονα 28.
Η επιλογή της θεραπείας, εξαρτάται από την εντόπιση του όγκου και το είδος
της προηγούμενης θεραπείας. H θεραπεία του δεύτερου πρωτοπαθούς καρκινώματος
όταν αυτό εντοπίζεται στην περιοχή κεφαλής – τραχήλου, μπορεί να είναι νέα
εγχείρηση

ή

τοπικοπεριοχική

ακτινοθεραπεία,

κυρίως

σε

ασθενείς

που

αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά για το πρώτο τους νεόπλασμα στην ίδια περιοχή,. Για
ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν προηγουμένως με ακτινοθεραπεία, η καλύτερη
θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η εγχείρηση. Εντούτοις, πιθανά προβλήματα, λόγω
της προηγούμενης ακτινοθεραπείας και δυσχερούς επουλώσεως, πρέπει να
λαμβάνονται υπ’ όψη. Η απόφαση για επανακτινοβόληση της περιοχής πρέπει να
λαμβάνεται μετά από εκτίμηση της προγούμενης δόσεως και του ακτινοβοληθέντος
πεδίου 31,32.
Συνοπτικά, τα καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου συνδέονται με το κάπνισμα
και με αυξημένη λήψη (ιδίως πυκνών) οινοπνευματωδών ποτών. Η επιβίωση των
ασθενών με καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου δεν έχει βελτιωθεί αξιόλογα τις
τελευταίες δεκαετίες, παρά τον τοπικοπεριοχικό καλύτερο έλεγχο της νόσου και ο
κυριότερος από τους λόγους είναι η ανάπτυξη δεύτερων πρωτοπαθών καρκινωμάτων.
Τα καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου συνδέονται με υψηλά ποσοστά σύγχρονων
καρκινωμάτων του οισοφάγου και του πνεύμονος και με ετήσιο ποσοστό 4% νέων
μετάχρονων κακοηθειών. ∆εγομένων αυτών, η σκοπιμότητα του περιοδικού ελέγχου
των ασθενών αυτών με πανενδοσκόπηση είναι προφανής. Εξέταση με εύκαμπτο
οισοφαγοσκόπιο και χρώση με Lugol's iodine για την εκτίμηση του οισοφάγου και
αξονική

τομογραφία

θώρακος,

(αντί

της

βρογχοσκοπήσεως),

πρέπει

να

πραγματοποιούνται περιοδικά, ιδίως επί ενδείξεων 33.
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ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Τα πολλαπλά πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα του πνεύμονα, σύγχρονα ή
μετάχρονα, συνιστούν για τον Κλινικό Ογκολόγο, συνήθως μείζονα διαγνωστικά και
θεραπευτικά προβλήματα, τα οποία διαφέρουν από τα αντίστοιχα προβλήματα των
ασθενών με μονήρες πρωτοπαθές καρκίνωμα πνεύμονα 34.
1. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ασθενείς

με

περισσότερους

του

ενός

πνευμονικούς,

όζους,

που

διαγιγνώσκονται στον ίδιο χρόνο, κατατάσσονται ως έχοντες σύγχρονα πρωτοπαθή
κακοήθη νεοπλάσματα εφόσον 35,36:
1. Οι όζοι είναι κακοήθεις και εξελίσσονται ανεξαρτήτως, ο ένας από τον άλλο.
2. Η δεύτερη βλάβη θα πρέπει αποδεδειγμένα, να μην είναι καλοήθης,
λοιμώδους αιτιολογίας ή μετάσταση άλλου νεοπλάσματος.
3. Η δεύτερη βλάβη δεν θα πρέπει να είναι μεταστατική της πρώτης.
4. Υπάρχει διαφορετική ιστολογική εικόνας των δύο καρκινωμάτων, in situ.
5. Υπάρχουν ανατομικώς διακριτά καρκινώματα.
6. Επί ιδίας ιστολογικής εικόνας των δύο καρκινωμάτων, να μην υπάρχει
ανατομική συνέχεια, ή προσβολή των μεσοθωρακικών λεμφαδένων (Ν2 ή Ν3) ή
συστηματική, μεταστατική νόσος.
Η σταδιεκτίμηση ασθενών οι οποίοι παρουσιάζονται με περισσότερα του ενός
καρκινώματα είναι δύσκολη και απαιτεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και
σπινθηρογράφημα με FDG-PET, ώστε να εκτιμηθούν οι εξωθωρακικές μεταστάσεις,
που πρέπει να αποδοθούν ακριβώς σε ποιο καρκίνωμα οφείλονται. Οι τρέχουσες
κατευθυντήριες οδηγίες για την σταδιεκτίμηση του μεσοθωρακίου, δεν απαιτούν
χειρουργική διερεύνησή του, εφόσον οι μη παρεμβατικές λεπτομερείς εξετάσεις
κατατάσσουν τον ασθενή ως έχοντα στάδιο Ι

37,38

. Εντούτοις εάν ασθενής έχει από μία

οζώδη αλλοίωση σε αμφοτέρους τους πνεύμονες, ίδιου ιστολογικού υποτύπου και
διήθηση αδένα του μεσοθωρακίου, η (δεύτερη) πνευμονική βλάβη θα πρέπει, έως
ενδελεχούς αποκλεισμού του εναντίου, να θεωρείται ως μεταστατική και όχι ως
δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα 39.
Όταν

ταυτοποιούνται

σύγχρονα

πρωτοπαθή

καρκινώματα

διαφορετικής

ιστολογικής μορφής, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά το ένα από το άλλο.
Εφόσον τα καρκινώματα έχουν την ίδια ιστολογική μορφή, θα πρέπει, προ της
θεραπευτικής επιλογής, να αποκλείεται με την μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα, η μία
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βλάβη να αποτελεί μετάσταση της άλλης. Ασθενείς με σύγχρονα πρωτοπαθή μη
μικροκυτταρικά καρκινώματα πνεύμονα και λεμφαδενική νόσο Ν1, θα πρέπει, εφόσον
είναι εφικτό, να αντιμετωπίζονται με ριζική εκτομή των δύο εστιών και καθαρισμό του
μεσοθωρακίου ή (εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό) με εγχείρηση του ενός πρωτοπαθούς
με την Ν1 νόσο και με μη παρεμβατικές τεχνικές η άλλη πρωτοπαθής εστία. Ασθενείς
με πρωτοπαθή πνευμονικά καρκινώματα της ίδιας ιστολογικής μορφής και Ν2 νόσο
του μεσοθωρακίου, πρέπει γενικώς να αντιμετωπίζονται ως έχοντες νόσο σταδίου IV.
∆εν υπάρχει αναμφισβήτητη θεραπεία για ασθενείς με δύο σύγχρονα πρωτοπαθή
καρκινώματα του πνεύμονα, από τα οποία το ένα είναι σταδίου ΙΙΙ και το άλλο, σταδίου
Ι ή ΙΙ. Είναι προφανές ότι το καρκίνωμα σταδίου ΙΙΙ καθορίζει την πρόγνωση του
ασθενούς και είναι αποδεκτό ότι οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να αποκλείονται από
θεραπευτικά πρωτόκολλα για μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα, σταδίου ΙΙΙ.
Εντούτοις σκόπιμο είναι για την λήψη της τελικής θεραπευτικής αποφάσεως θα πρέπει
εκτός του σταδίου νόσου, να λαμβάνονται υπ’ όψη και άλλοι παράγοντες κινδύνου,
όπως ο ιστολογικός βαθμός κακοηθείας των πρωτοπαθών καρκινωμάτων, το μέγεθός
τους, ο ρυθμός απεικονιστικής επιδεινώσεώς τους, το ποσοστό συμπαγούς στοιχείου
τους και ο βαθμός προσλήψεως της FDG στο PET. Γενικώς, αν για τους ασθενείς
αυτούς,

επιλέγεται

συνδυασμένη

χημειοθεραπεία

και

ακτινοθεραπεία,

είναι

προτιμότερο, και κυρίως για την αποφυγή αυξημένης τοξικότητας, τα δύο θεραπευτικά
σκέλη να δίδονται ξεχωριστά, με την χημειοθεραπεία να προηγείται. Η χορήγηση
θεραπείας με τον συγκεκριμένο τρόπο παρέχει επί πλέον την ακριβή εκτίμηση της
δραστικότητας

της

χημειοθεραπείας

(ώστε

να

είναι

σαφές

αν

μπορεί

να

επαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον με αποτελεσματικότητα) και, ενδεχομένως, τον
περιορισμό του αναγκαίου ακτινοθεραπευτικού πεδίου. Πρέπει να τονισθεί, ότι για την
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με πολλαπλά πρωτοπαθή καρκινώματα
πνεύμονα, δεν υπαρχουν αποτελέσματα προοπτικών μελετών και στο πλείστον των
αναδρομικών που αποτελούν την βάση των συμπερασμάτων μας, δεν έχει εκτιμηθεί ο
ρόλος του ολόσωμου PET scanning

34,

40

. Ανασκοπώντας συστηματικά την

βιβλιογραφίας βρίσκονται έξη σχετικές μελέτες με 467 ασθενείς οι οποίοι
χειρουργήθηκαν ριζικά για δύο ή περισσότερα σύγχρονα πρωτοπαθή καρκινώματα.
Τα αποτελέσματα των μελετών ήταν παρόμοια. Στην μελέτη των van Rens MT et al, η
5ετής συνολική επιβίωση ασθενών με μονήρες μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα
πνεύμονα ήταν 41%, ενώ των ασθενών με σύγχρονα νεοπλάσματα, μόλις 19%. Ο
σχετικός κίνδυνος θανάτων επί συγχρόνων μη μικροκυτταρικών καρκινωμάτων
πνεύμονα ήταν 1,75 σε σύγκριση με τους έχοντες μονήρη όγκο. Το προχωρημένο
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στάδιο επί συγχρόνων καρκινωμάτων, αποτελούσε τον σημαντικότερο προβλεπτικό
παράγοντα επιβιώσεως (p<0.005). Στην σημαντικότερη από άποψη σχεδιασμού
μελέτη των Tanvetyanon T, et al η διάμεση συνολική επιβίωση των ασθενών ήταν 52
μήνες (95% CI, 45.6 - 63.7). Νόσος Ν1 ή Ν2 συνοδεύονταν από αυξημένη
θνησιμότητα, σε σχέση με νόσο Ν0 ή μόνον αμφοτερόπλευρη εντόπιση νόσου 41-44.
Για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε εκτομή μιας ή περισσοτέρων
βλαβών, μετά λεπτομερή έλεγχο της καρδιοπνευμονικής τους λειτουργίας, οι δυνητικές
θεραπευτικές δυνατότητες είναι:
1. Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία,
2. Συμβατική ακτινοθεραπεία,
3. Εντοπισμένη ακτινοθεραπεία με χρήση ραδιοσυχνοτήτων .
Για ασθενείς σταδίου Ι, μελέτες χωρίς τυχαία κατανομή κατέληξαν ότι η
στερεοτακτική ακτινοθεραπεία είναι εξίσου καλή με χειρουργική θεραπεία, ενώ επάγει
καλύτερο τοπικό έλεγχο της νόσου και μεγαλύτερη συνολική επιβίωση σε σύγκριση με
συμβατική ακτινοθεραπεία ή εντοπισμένη ακτινοθεραπεία με χρήση ραδιοσυχνοτήτων
45-48

.
Πέντε αναδρομικές μελέτες κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε στερεοτακτική

ακτινοθεραπεία για την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με πολλαπλά
πρωτοπαθή καρκινώματα πνεύμονα, περιέλαβαν συνολικά 246 ασθενείς (10-101
ασθενείς σε κάθε μελέτη). Οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν είτε με στερεοτακτική
ακτινοθεραπεία

σε

όλες

τις

βλάβες,

είτε

με

συνδυασμό

εγχειρήσεως

και

στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας σε διαφορετικές βλάβες. Η πλειονότητα των ασθενών
ήταν ιατρικά ανεγχείρητοι. Η διάμεση επιβίωσή τους ήταν 20 – 46 μήνες. ∆ιετής
έλεγχος τοπικής νόσου επιτεύχθηκε σε ποσοστά 84% - 97%. Τοξικότητες grade ≥ ΙΙΙ
ήταν ασυνήθεις. Ασθενείς με σύγχρονα πολλαπλά πρωτοπαθή καρκινώματα
πνεύμονα είχαν μικρότερη συνολική και ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωση, σε
σχέση με τους έχοντες μετάχρονα καρκινώματα

49-53

. Για ειδικές περιπτώσεις

πολλαπλών συγχρόνων πρωτοπαθών αδενοκαρκινωμάτων του πνεύμονα, που
παλαιότερα αναφέρονταν ως βρογχοκυψελιδικά καρκινώματα, η ριζική χειρουργική
εξαίρεση, συνήθως δεν είναι εφικτή 34.
2. ΜΕΤΑΧΡΟΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ασθενείς
πνεύμονα,

με

έχουν

ιστορικό
αυξημένο

προγενέστερα
κίνδυνο

αντιμετωπισθέντος

αναπτύξεως

δευτέρου
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καρκινώματος πνεύμονα, ιδίως εάν οι ασθενείς εξακολουθούν να εκτίθενται σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου και κυρίως το κάπνισμα 34.
Η τεκμηρίωση του δευτέρου πρωτοπαθούς καρκινώματος, απαιτεί ιστολογική
επιβεβαίωση της βλάβης και αποκλεισμό μεταστατικής της αιτιολογίας. Το δεύτερο
νεόπλασμα θεωρείται μετάχρονο πρωτοπαθές, εφόσον έχει διαφορετική ιστολογική
εικόνα από το πρώτο ή έχει την ίδια ιστολογική εικόνα με αυτό, αλλά εμφανίσθηκε
χρονικά, μετά διάστημα ≥ 4 ετών και δεν υπάρχουν ενδείξεις συστηματικών
μεταστάσεων 39. Όσο βραχύτερος, από το πρώτο καρκίνωμα πνεύμονα, είναι ο
χρόνος τεκμηριώσεως του δευτέρου πρωτοπαθούς κακοήθους νεοπλάσματος, τόσο
χειρότερη είναι η πρόγνωση των ασθενών, μολονότι η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι
ίδια, σε κάθε περίπτωση 34.
Το πρόβλημα με την ταυτοποίηση ως πολλαπλών πνευμονικών καρκινωμάτων,
βλαβών με ίδια ιστολογική εικόνα, μεγεθύνεται στις μέρες μας, κατά τις οποίες φαίνεται
ότι αλλάζει η εκατοστιαία σύσταση των ιστολογικών υποτύπων. Έτσι φαίνεται να
αυξάνει η αναλογία των αδενοκαρκινωμάτων στο 58% και να μειώνεται εκείνη των
πλακωδών καρκινωμάτων στο 20%, των μικροκυτταρικών στο 14%, ενώ είναι σταθερό
το ποσοστό των καρκινωμάτων από μεγάλα κύτταρα, που κυμαίνεται περί το 8% 5456. Η τεκμηριωμένη διαφοροποίηση των ποσοστών των ιστολογικών υποτύπων στις
μέρες μας, αυξάνει την πιθανότητα, δύο ανεξάρτητα πρωτοπαθή πνευμονικά
καρκινώματα να είναι αδενοκαρκινώματα.
Στον καθορισμό συγχρόνων κακοήθων πνευμονικών βλαβών ως ανεξαρτήτων
πνευμονικών καρκινωμάτων, πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπ΄όψη η πρόσφατη
(7th edition) σταδιεκτίμηση κατά TNM 57. Τα κυριότερα σχετικά σημεία είναι:
1. Μεμονωμένα νεοπλασματικά οζιδια στον ίδιο λοβό με την πρωτοπαθή βλάβη,
εφόσον έχουν την ίδια ιστολογική εικόνα, ταξινομούνται ως στάδιο Τ3 και όχι ως
πολλαπλά πρωτοπαθή καρκινώματα,
2. Ιστολογικά παρόμοια βλάβη με της πρωτοπαθούς εστίας, σε διαφορετικό λοβό,
αλλά στον ίδιο πνεύμονα, κατατάσσεται ως Τ4 νόσος και όχι ως μεταστατική
εντόπιση.
Εξελιγμένες μοριακές τεχνικές ελέγχου των ιστολογικών δειγμάτων, από την
εφαρμοογή ανοσοϊστοχημικών εξετάσεων έως την μελέτη της μοριακής υπογραφής
των

νεοπλασμάτων,

μπορούν

να

βοηθήσουν

στην

ταυτοποίηση

δευτέρων

πρωτοπαθών καρκινωμάτων του πνεύμονα 58.
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ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Ασθενείς μετά πλήρη εκτομή μη μικροκυτταρικού καρκινώματος του πνεύμονα
υπολογίζεται ότι έχουν πιθανότητες 1% - 2% κατ’ έτος, να εμφανίσουν δεύτερο
πρωτοπαθές καρκίνωμα πνεύμονα 59. Το ποσοστό για ασθενείς με μικροκυτταρικό
καρκίνωμα πνεύμονα, ιαθέντες από την νόσο τους είναι 6% για άτομα-έτη ή ο κίνδυνος
δευτέρου πρωτοπαθούς καρκινώματος στην συγκεκριμένη ομάδα είναι 3.5 φορές
μεγαλύτερος του αντίστοιχου, του γενικού πληθυσμού. Ο κίνδυνος είναι 13 φορές
μεγαλύτερος για όσους αντιμετωπίσθηκαν με ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου και 7
φορές για όσους δεν ακτινοβολήθηκαν 60. Ο διάμεσος χρόνος εμφανίσεως μεταχρόνου
πνευμονικού

καρκινώματος,

μετά

επιτυχή

θεραπεία

μικροκυτταρικού

ή

μη

μικροκυτταρικού, πρώτου, πνευμονικού κακοήθους νεοπλάσματος είναι 48 μήνες. Τα
2/3 των δεύτερων καρκινωμάτων έχουν την ίδια ιστολογική εικόνα, με τα πρώτα 39.
Ασθενείς που συνεχίζουν να καπνίζουν έχουν αυξημένο κίνδυνο δευτέρου
πρωτοπαθούς καρκινώματος πνεύμονα, σε σχέση με όσους δεν καπνίζουν

61

. Σε

προοπτική μελέτη χημειοπροφυλάξεως φάσεως ΙΙΙ, ασθενείς οι οποίοι συνεχίζουν να
καπνίζουν μετά λοβεκτομή ή πνευμονεκτομή για μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα
πνεύμονα σταδίου Ι, είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφανίσεως δευτέρου πρωτοπαθούς
κακοήθους πνευμονικού νεοπλάσματος σε σύγκριση με όσους δεν κάπνιζαν,
ανεξαρτήτως εάν με τυχαία κατανομή ελάμβαναν προφυλακτικά σελήνιο (1.62/100
άτομα-έτη) ή placebo (1.30/100 άτομα-έτη), p = 0.29. Η συνολική επιβίωση ήταν
σημαντικά διαφορετική, ανάλογα με τις καπνιστικές συνήθειες των ατόμων. Το
ποσοστό των δευτέρων πρωτοπαθών καρκινωμάτων πνεύμονα ήταν 30%, 24% και
20%, σε άτομα που ήταν ενεργοί καπνιστές, πρώην καπνιστές και μη καπνιστές,
αντιστοίχως 62.
Από αναδρομικές μελέτες φαίνεται ότι τα 2/3 των μεταχρόνων πνευμονικών
καρκινωμάτων μπορούν να εξαιρεθούν ριζικά κατά τον χρόνο της διαγνώσεως, ενώ
για το 1/3 των ασθενών αρκούν περιορισμένες εγχειρήσεις. Σε επιλεγμένους ασθενείς,
η ριζική χειρουργική εξαίρεση του δεύτερου πρωτοπαθούς καρκινώματος, μπορεί να
επάγει μακρές επιβιώσεις

39

. Περιορισμένες εγχειρήσεις του τύπου της τμηματεκτομής

φαίνεται να έχουν την αποτελεσματικότητα της λοβεκτομής, όσον αφορά στα ποσοστά
της επιβιώσεως ελεύθερης υποτροπής, ιδίως επί καρκινωμάτων μεγέθους < 3 cm

45

.

Τα μετάχρονα πρωτοπαθή καρκινώματα έχουν καλύτερη πρόγνωση από τα
σύγχρονα, όπως αποδεικνύεται από αναδρομική μελέτη 61 ασθενών. Η ριζική
εξαίρεση του δευτέρου πρωτοπαθούς καρκινώματος επήγε ποσοστά 5ετούς και
10ετούς επιβιώσεως 51% και 20% αντιστοίχως 43. Μεταγενέστερη, αναδρομική μελέτη,
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επί 161 ασθενών, κατέληξε σε ποσοστό 5ετούς επιβιώσεως 61%, από την δεύτερη
χειρουργική εξαίρεση. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, όγκοι >2 cm και μέτριοι – βαρείς
καπνιστές έχουν στατιστικά σημαντική πιθανότητα χειρότερης εκβάσεως. ∆εν υπήρχε
μετεγχειρητική θνησιμότητα και το ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών ήταν 29%.
Στην ίδια ανάλυση η εγχείρηση (και ο τύπος της) στον άλλο πνεύμονα και ο lower
forced expiratory volume in 1 second, ήταν οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου για
μετεγχειρητικές επιπλοκές. Ασθενείς με μετάχρονα δεύτερα πρωτοπαθή καρκινώματα,
μπορεί να οφελούνται από μη χειρουργικές προσεγγίσεις

63

. Για την επιλογή

οποιονδήποτε θεραπειών πρέπει πάντα να συνεκτιμάται η υπολειμματική, μετά την
εγχείρηση για το προηγούμενο πνευμονικό καρκίνωμα, πνευμονική λειτουργία.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑ «ΡΙΖΙΚΗ»
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
∆εν υπάρχουν μελέτες με τυχαία κατανομή ασθενών, οι οποίες να
σχεδιάσθηκαν για να ελέγξουν το θέμα. Συμπληρωματική χημειοθεραπεία με βάση την
Cisplatin, αποτελεί την standard of care αγωγή, για ασθενείς σταδίων ΙΙ και ΙΙΙ μετά
«ριζική» εγχείρηση. Την βάση σκοπιμότητας της θεραπείας αποτελούν αποτελέσματα
μελετών φάσεως ΙΙΙ, που δείχνουν βελτίωση της συνολικής επιβιώσεως ασθενών με
πρωτοπαθές, μονήρες καρκίνωμα πνεύμονα, αντιστοίχων σταδίων, για το οποίο
έλαβαν μετεγχειρητικά συμπληρωματική χημειοθεραπεία. ∆εν υπάρχουν καταληκτικά
αποτελέσματα για ασθενείς σταδίου Ι. Εντούτοις φαίνεται ότι ασθενείς σταδίου ΙΑ,
έχουν χειρότερη έκβαση με την συμπληρωματική χημειοθεραπεία, σε αντίθεση με
όσους έχουν νόσο ΙΒ και όγκους ≥ 4 cm 64.
Για ασθενείς με σύγχρονα πολλαπλά πρωτοπαθή καρκινώματα, ο όγκος με το
υψηλότερο στάδιο, καθορίζει την αναγκαιότητα της θεραπείας

42

. Ο προβληματισμός

προκύπτει επί υπάρξεως δύο συγχρόνων μη μικροκυτταρικών καρκινωμάτων
πνεύμονα σταδίων Ι και Ι, αντιστοίχως. ∆εν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν
ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν χειρότερη πρόγνωση από ασθενείς με μονήρες μη
μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα σταδίου Ι. Η επικρατούσα επιστημονική άποψη
είναι ότι οι ασθενείς με τα σύγχρονα καρκινώματα πρέπει να εκτιμώνται και ως προς
το μέγεθος του όγκου τους, τις συννοσηρότητές τους, τον δείκτη δραστηριότητάς τους
και την προσωπική τους άποψη για το θέμα της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Οι ασθενείς έχουν περισσότερες πιθανότητες υποτροπής σε σχέση με τους
έχοντες μονήρες πνευμονικό καρκίνωμα, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις, ότι
επανεκτιμώμενοι συχνότερα ή εντατικότερα από αυτούς έχουν καλύτερη έκβαση

65

.

Οπωσδήποτε η διακοπή του καπνίσματος και η αποφυγή εκθέσεών των σε
βλαπτικούς παράγοντες, πρέπει να συνιστώνται μετ’ επιτάσεως.
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ

ΡΕΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΑ
Το ρετινοβλάστωμα των οφθαλμών των παιδιών είναι κακοήθης νόσος, με
κληρονομούμενη και μη κληρονομούμενη μορφή. Στην κληρονομούμενη μορφή
υπάρχει προδιάθεση αναπτύξεως δεύτερων πρωτοπαθών, εξωοφθαλμικών όγκων. Το
Πανεπιστήμιο

της

Οξφόρδης

δημοσίευσε

μελέτη

επί

1927

ασθενών

με

ρετινοβλάστωμα, που διαγνώσθηκαν στην Μεγάλη Βρεττανία μεταξύ 1951 - 2004.
Από αυτούς, 152 ανέπτυξαν 169 πολλαπλά πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα. Ο
αντίστοιχος αριθμός για το διάστημα 1971 – 2009, ήταν 145 πολλαπλά πρωτοπαθή
καρκινώματα, επί 132 ασθενών. Η επί μέρους αντιστοίχιση ήταν 112 πολλαπλά
πρωτοπαθή

καρκινώματα

μεταξύ

781

ασθενών

με

κληρονομούμενη

μορφή

ρετινοβλαστώματος και 20 δεύτερα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα στην
υποομάδα των 1075 ασθενών με μη κληρονομούμενη μορφή της νόσου. Τα
συνηθέστερα κακοήθη νεοπλάσματα στην υποομάδα της κληρονομούμενης μορφής
ήταν το λειομυοσάρκωμα (31 περιπτώσεις), το οστεοσάρκωμα (26 περιπτώσεις) και το
μελάνωμα του δέρματος (12 περιπτώσεις). Η SIRs για το σύνολο των κακοήθων
όγκων ήταν 13.7 (95% confidence interval 11.3-16.5). ∆εδομένου του πολύ αυξημένου
κινδύνου δεύτερων πρωτοπαθών καρκινωμάτων, επί κληρονομούμενης μορφής
ρετινοβλαστώματος, οι επιζώντες ασθενείς πρέπει να ελέγχονται προς την κατεύθυνση
αυτήν σε τακτικά χρονικά διαστήματα 66.
∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ
ΜΕΛΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ
Το μη μελανωτικό καρκίνωμα δέρματος είναι το συχνότερο καρκίνωμα στις
Η.Π.Α. Ο όρος περιλαμβάνει το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το καρκίνωμα εκ
πλακωδών κυττάρων. Η τελευταία, επίσημα καταγεγραμμένη συχνότητα της νόσου
ήταν 6.000 ασθενείς ανά 100.000 άτομα, το 2006

67

. Η νόσος συνοδεύεται από
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χαμηλή θνησιμότητα που είναι, περίπου 1/100.000 πάσχοντες

68

, αλλά η υψηλή

συχνότητα και το κόστος θεραπειών, καθιστούν το μη μελανωτικό καρκίνωμα
δέρματος, μείζον πρόβλημα ∆ημόσιας Υγείας στις Η.Π.Α. Εξάλλου η μεγάλη επιβίωση
των ασθενών, τους καθιστά υποψήφιους για την ανάπτυξη δεύτερων πρωτοπαθών
νεοπλασμάτων, που καταγράφονται σε άλλοτε άλλα ποσοστά στις διάφορες μελέτες
68-77

. Η καταγραφή δεύτερων πρωτοπαθών καρκινωμάτων σε ασθενείς με μη

μελανωτικό καρκίνωμα δέρματος, έχει το ενδιαφέρον του βαθμού ενοχής του ηλίου,
που θεωρείται ότι επάγει τις δερματικές κακοήθειες, ενώ αντιθέτως και σε συνδυασμό
με την βιταμίνη D, ελαττώνει την εμφάνιση διαφόρων τύπων κακοήθων νεοπλασμάτων
78

. Από την άλλη πλευρά το μη μελανωτικό καρκίνωμα δέρματος, επάγεται όπως και

άλλα καρκινώματα, από έκθεση σε κοινά καρκινογόνα, ενώ με πολλά νεοπλάσματα
έχει κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αδυναμία επιδιορθώσεως βλαβών του DNA
και η καταστολή του ανοσολογικού συστήματος. Επομένως ιστορικό μη μελανωτικού
καρκινώματος δέρματος θα μπορούσε να προδικάσει αυξημένο κίνδυνο αναπτύξεως
άλλων καρκινωμάτων 79.
Είναι τουλάχιστον συζητήσιμη, η συσχέτιση του μη μελανωτικού καρκινώματος
δέρματος, και του κινδύνου ή/ και της ιστολογικής ποικιλίας των δεύτερων
πρωτοπαθών καρκινωμάτων με το είδος της UV ηλιακής ακτινοβολίας, στην οποία
εκτίθενται οι πληθυσμοί. Ως αναμένεται, κάτοικοι των νοτιώτερων περιοχών των
Η.Π.Α., αναπτύσουν συχνότερα μελανώματα εκ της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα
επίπεδα της ακτινοβολίας Β, ως επάγοντα επαρκή βιταμίνη D, τους παρέχουν επαρκή
προφύλαξη από πολλά καρκινώματα. Η παρατήρηση φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και
αντιστρόφως: Σε βόρειες χώρες, όπου τα επίπεδα της ακτινοβολίας Β είναι χαμηλά, ο
αριθμός των καρκινωμάτων που σχετίζονται με χαμηλά ποσά βιταμίνης D στον ορό
του αίματος, είναι αυξημένος 80, 81.
Συστηματική ανασκόπηση προηγουμένων μελετών κατέληξε ότι το μη
μελανωτικό καρκίνωμα του δέρματος συνδέεται με αύξηση του κινδύνου δευτέρου
πρωτοπαθούς καρκινώματος κατά > 10% σε μελέτες καταγραφής και σχεδόν κατά
50% σε πληθυσμιακές μελέτες 82.
Σε πρόσφατη προοπτική, μελέτη αναλύθηκαν σχετικά δεδομένα συσχετίσεως
μη μελανωτικού καρκινώματος δέρματος και άλλων κακοήθων νεοπλασμάτων, στις
μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες των Η.Π.Α., Nurses' Health Study (NHS) και Health
Professionals' Follow-up Study (HPFS). Το ενδιαφέρον της μελέτης συνίσταται, πέραν
του μεγάλου αριθμού των ασθενών και στον διάμεσο χρόνο παρακολουθήσεώς των,
που ξεπερνά τα 20 χρόνια.
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Στην HPFS παρακολουθήθηκαν 46.237 άνδρες μεταξύ Ιουνίου 1986 – Ιουνίου
2008 (833496 άτομα - έτη), ενώ στην NHS, παρακολουθήθηκαν 107.339 γυναίκες από
τον Ιούνιο 1984 – Ιούνιο 2008 (2.116.178 άτομα - έτη). Παρατηρήθηκαν 36.102
μελανωτικά

καρκινώματα

δέρματος

και

29.447

περιπτώσεις

κακοήθων

νεοπλασμάτων, άλλων εκτός του μη μελανωτικού καρκινώματος δέρματος. Με Cox
proportional hazard models υπολογίσθηκε οι σχετικοί κίνδυνοι [relative risks (RRs)] και
το διάστημα αξιοπιστίας 95% [confidence intervals (CIs)]. Ασθενείς με μη μελανωτικό
καρκίνωμα δέρματος είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο άλλων πρωτοπαθών
καρκινωμάτων, εκτός μελανώματος οι άνδρες (RR = 1.11; 95% CI 1.05–1.18) και οι
γυναίκες (RR = 1.20; 95% CI 1.15–1.25). Ο διορθωμένος κίνδυνος κατά ηλικίες ήταν
176 στους άνδρες και 182 στις γυναίκες κατά 100,000 άτομα – έτη. Ασθενείς με μη
μελανωτικό καρκίνωμα δέρματος είχαν αυξημένο κίνδυνο αναπτύξεως δεύτερου
πρωτοπαθούς καρκινώματος σε ποσοστά 15% και 26% στις ομάδες ανδρών και
γυναικών, αντιστοίχως, σε σχέση με όσους δεν είχαν ιστορικό μη μελανωτικού
καρκινώματος δέρματος. Για ειδικότερες πρωτοπαθείς νεοπλασματικές βλάβες και
μετά στατιστική διόρθωση με τον τύπο των πολλαπλών συγκρίσεων κατά Bonferroni,
το ιστορικό μη μελανωτικού καρκινώματος δέρματος στους άνδρες συσχετίσθηκε σε
βαθμό

στατιστικά

σημαντικό

με

αυξημένο

κίνδυνο

δεύτερου

πρωτοπαθούς

μελανώματος (RR = 1.99, διορθωμένος κίνδυνος 116/100.000 άτομα - έτη) και σε
γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο καρκινώματος μαστού (RR = 1.19, διορθωμένος
κίνδυνος 87/100.000 άτομα - έτη), πνεύμονα (RR = 1.32, διορθωμένος κίνδυνος
22/100.000 άτομα - έτη) και μελανώματος (RR = 2.58, διορθωμένος κίνδυνος
79/100.000 άτομα - έτη). Στην μελέτη, η τροποποίηση για UV-index, δεν μετέβαλε τον
κίνδυνο αναπτύξεως κακοήθους νεοπλάσματος, των ασθενών

79

. Ειδικότερα στην

μελέτη δεν παρατηρήθηκε μειωμένος αριθμός καρκινωμάτων παχέος εντέρου, που θα
συμβάδιζε με τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D των ασθενών, που παρακολουθήθηκαν
83

.
Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι ασθενείς με in situ μη μελανωτικό

καρκίνωμα του δέρματος, δεν εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο δευτέρων πρωτοπαθών
κακοήθων νεοπλασμάτων, που υπήρχε σε ασθενείς με διηθητική νόσο, με εξαίρεση το
καρκίνωμα του προστάτου

79

. Εξάλλου στην μοναδική μελέτη που σχεδιάσθηκε για να

εκτιμήσει θανάτους από δεύτερα πολλαπλά κακοήθη νεοπλάσματα και όχι την
συχνότητά τους, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών και του μη
μελανωτικού καρκινώματος του δέρματος

84

. Η πρόσφατη ταυτοποίηση του γονιδίου

MC1R, στους ασθενείς των μελετών NHS και HPFS, ως του κατ’ εξοχήν
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προσβαλλόμενου γονιδίου στο μη μελανωτικό καρκίνωμα του δέρματος, δίνει νέες
προοπτικές εξηγήσεων και συσχετίσεων της νόσου, με δεύτερα πρωτοπαθή κακοήθη
νεοπλάσματα 85.
∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΜΗ ΜΕΛΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ
Αρκετές μελέτες ανέδειξαν αυξημένο κίνδυνο θανάτων (RR = 17.0, 95% CI
14.4–19.8) από μη μελανωτικά καρκινώματα δέρματος, σε ασθενείς με χρονία
λεμφοκυτταρική λευχαιμία

86

ή μόνον αναπτύξεως δεύτερων πρωτοπαθών μη

μελανωτικών καρκινωμάτων δέρματος, σε ασθενείς με πρωτοπαθή νεοπλάσματα 14
διαφορετικών εντοπίσεων. Συχνότερες (11/14) ήταν οι εντοπίσεις στον προστάτη, τον
μαστό και οι λευχαιμίες με RR για μη μελανωτικά καρκινώματα δέρματος 14.1 για τους
άνδρες και 14.6 για τις γυναίκες. Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, η θεραπεία
των δευτέρων πρωτοπαθών καρκινωμάτων δέρματος γίνεται μόνον με ριζική
χειρουργική αφαίρεση, χωρίς άλλη συστηματική θεραπεία. Είναι ενδιαφέρον ότι η
ανάπτυξη των δευτέρων πρωτοπαθών μη μελανωτικών καρκινωμάτων του δέρματος,
μετά την ηλικιακή διόρθωση, δεν συνδέθηκε με το κάπνισμα, την παχυσαρκία, την
λήψη βιταμινών, ή την φυσική άσκηση

87

. Η συσχέτιση των μη μελανωματικών

καρκινωμάτων του δέρματος με άλλα κακοήθη νεοπλάσματα, φαίνεται ότι εδράζεται σε
γενετική βάση

88

. Είναι αποδεκτό βιολογικά, ότι βλάβες σε οδούς υπεύθυνες για

προστασία από παράγοντες που επάγουν κυτταρικές αλλαγές σε ποικίλλους ιστούς,
όπως της αποκαταστάσεως του DNA ή ανοσολογικές διαταραχές, μπορεί δρώντας
συστηματικά να επάγουν καρκινογένεση στο δέρμα και άλλα όργανα

89,90

. Η οδός της

nucleotide excision repair (NER) είναι υπεύθυνη για την επιδιόρθωση μεγάλης
ποικιλίας βλαβών του DNA που οδηγούν σε αποσυναρμολόγηση της έλικας του DNA.
Τα ογκώδη προϊόντα του DNA, περιλαμβάνουν τα φωτοπροϊόντα, που επάγει η UV
ακτινοβολία, ή τα σχετιζόμενα με τον καπνό benzo(a)pyrene diolepoxide (BPDE)-DNA
προϊόντα και χημικά καρκινογόνα. Η μείωση της δραστικότητας της NER επάγει
ευαισθησία στην ανάπτυξη ποικίλλων κακοήθων νεοπλασμάτων, μεταξύ των οποίων
το μελάνωμα, το μη μελανωτικό καρκίνωμα του δέρματος, το πλακώδες καρκίνωμα
κεφαλής και τραχήλου και τα κακοήθη νεοπλάματα πνεύμονος, μαστού και
ουροθηλίου

77

. Προσωπικό ιστορικό οποιουδήποτε από τα παραπάνω καρκινώματα,

συνιστά έλεγχο για ύπαρξη διαταραχής στον μηχανισμό επιδιορθωσεως του DNA και
προβλεπτικό δείκτη αναπτύξεως, άλλου νεοπλάσματος της ομάδας αυτής.
Η NER έχει διαφορετική δραστικότητα, ειδική ιστών και οργάνων. Είναι χαμηλή
σε στοματικούς ιστούς

91

, ενώ ταχέως πολλαπλασιαζόμενοι ιστοί, όπως του ήπατος,
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του νεφρού και των όρχεων δείχνουν υψηλή δραστικότητας της NER, αντιθέτως με
βραδέως πολλαπλασιαζόμενους ιστούς όπως του πνεύμονα, της καρδιάς, του
σπληνός και των μυών

92

.Το σύστημα επιδιορθώσεως του DNA συνίσταται από

πολλές οδούς με πολλά επί μέρους στοιχεία, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να
αλληλεπιδρά ή να επικαλύπτει άλλα, με τελικό αποτέλεσμα γονιδιακή σταθερότητα και
υψηλή ακρίβεια. ∆ιαφορετικοί ιστοί έχουν διαφορετική ικανότητα επιδιορθώσεως του
DNA –αντίστοιχα συστήματα ελλείπουν από τον μαστό, σε αντίθεση με άλλους ιστούς
93,94

. Οι συνέπειες ελλείψεως επιδιορθωτικών μηχανισμών του DNA πρέπει να

εκτιμώνται στην παρακολούθηση της πιθανότητας αναπτύξεως καρκινωμάτων στα
αντίστοιχα όργανα. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί έντονα, ιδίως μετά την
πρόσφατη ανάδειξη του ρόλου των ορμονών φύλου (οιστρογόνων και ανδρογόνων)
στην ανάπτυξη κανονιστικών μηχανισμών στην επιδιόρθωση της δραστικότητας του
DNA σε καρκινώματα μαστού και προστάτου 95. ∆εδομένου ότι τα ένζυμα της οδού της
NER αναγνωρίζουν ογκώδη σύμπλοκα του DNA, που ήδη αναφέρθηκαν, όπως τα
επαγόμενα από την UV ακτινοβολία φωτοπροϊόντα ή τα σύμπλοκα που σχετίζονται με
τα προϊόντα BPDE-DNA του καπνού, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ καπνίσματος και
ιστορικού μη μελανωματικού καρκινώματος δέρματος, φωτίζουν τον πιθανό ρόλο της
οδού της NER στην ανάπτυξη δευτέρων πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων.
Φαίνεται ότι η συγγενής ανεπάρκεια της οδού της NER, όπως μπορεί να τεκμαρθεί
από την ανάπτυξη μη μελανωματικού καρκινώματος του δέρματος, μπορεί να εξηγήσει
την εμφάνιση καρκινώματος του πνεύμονα σε μη καπνιστές και δη γυναίκες.
Προφανώς η ανάδειξη και μελέτη και άλλων σχετικών μηχανισμών είναι απαραίτητη.
Υποβαθμισμένη

ανοσολογική

επιτήρηση,συνιστά

έναν

ακόμα

συνήθη

παράγοντα ενοχής για ανάπτυξη καρκινωμάτων του δέρματος και άλλων οργάνων. Η
κακοήθης διαδικασία εξελίσσεται με παράλληλη ανοσολογική καταστολή του ξενιστού
96

και η καταστολή αυτή εμπλέκεται στην εμφάνιση κακοήθων νεοπλασμάτων και σε

θέσεις μη αναμενόμενες, με άλλα κριτήρια π.χ., την έκθεση σε περιβαλλοντικά
καρκινογόνα. Είναι ενδιαφέρον ότι η UV ακτινοβολία επηρεάζει την ανοσολογική
επιτήρηση, τροποποιώντας την ισορροπία μεταξύ της ενεργού ανοσολογικής
απαντήσεως και της ανοσολογικής ανοχής σε αναδυόμενο κακόηθες νεόπλασμα

97

.Η

UV ακτινοβολία προκαλεί ειδικότερα ανοσοκαταστολή του δέρματος ελαττώνοντας την
λειτουργική ικανότητα των κυττάρων να παρουσιάζουν το αντιγόνο στο ανοσολογικό
σύστημα και, τελικά, επηρεάζοντας τις αντιδράσεις καθυστερημένης υπερευαισθησίας
98

. Συνέπεια αυτών είναι η μείωση της επιτηρήσεως των κακοήθων κυττάρων
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UV ακτινοβολία καταστέλλει το ανοσολογικό σύστημα σε τοπικό επίπεδο, αλλά και
συστηματικότερα, όταν δίνεται σε αυξημένες δόσεις 101.
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
1. Λεμφώματα του Hodgkin
Το σημαντικότερο δυσμενές συμβάν κατά την παρακολούθηση επί μακρόν
επιζώντων ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα, είναι η ανάπτυξη δευτέρων
πρωτοπαθών κακοήθων νόσων

102

. ∆εύτερα πρωτοπαθή συμπαγή καρκινώματα

διαγνώσθηκαν για πρώτη φορά σε ασθενείς με λεμφώματα του Hodgkin

103,104

.

Ασθενείς με την νόσο έχουν αυξημένο κίνδυνο, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, να
αναπτύξουν οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) non-Hodgkin lymphomas (NHL) και
συμπαγείς όγκους

105-107

. Ο σχετικός κίνδυνος αναπτύξεως δεύτερων πρωτοπαθών

νεοπλασμάτων, ποικίλλει μεταξύ των ασθενών των διαφόρων μελετών και εξαρτάται
κυρίως από τους εξής παράγοντες που σχετίζονται με τους ασθενείς και τις
χορηγούμενες θεραπείες 108,109:
1. Την χορήγηση ακτινοθεραπείας (πεδία και δόσεις),
2. Το είδος των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων
3. Την ηλικία των ασθενών κατά την χορήγηση της θεραπείας, και
4. Το ιστορικό καπνίσματος
Εκτός αυτών αποδείχθηκε, ότι ορισμένοι ασθενείς με λεμφώματα του Hodgkin,
οι

οποίοι

αντιμετωπίσθηκαν

με

ακτινοθεραπεία,

έχουν

γενετικώς,

αυξημένη

πιθανότητα αναπτύξεως δευτέρων πρωτοπαθών κακοήθων νόσων. Ο γενετικός
επιβαρυντικός παράγων φαίνεται πως ένας ειδικός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός
στο χρωμόσωμα 6q21 110.
Σύμφωνα με 11 πληθυσμιακές μελέτες, ο σχετικός κίνδυνος (σε σχέση με τον
γενικό πληθυσμό) αναπτύξεως δεύτερων πρωτοπαθών κακοήθων νοσημάτων σε
ασθενείς με λεμφώματα του Hodgkin, είναι:
1. Λευχαιμίες 10 -80 φορές,
2. Non-Hodgkin lymphomas 3 – 35 φορές και,
3. Συμπαγή νεοπλάσματα (πνεύμονα, μαστού, στομάχου, εντέρου, θυρεοειδούς,
σαρκώματα οστών και μελανώματα) > 2 φορές.
Ο απόλυτος αριθμός των δευτέρων πρωτοπαθών κακοήθων νοσημάτων, είναι 4090/10000 ασθενείς, ανά έτος. Αρκετές αναδρομικές μελέτες αναφέρουν αναλογιστικό
κίνδυνο 11-18% στα 15 χρόνια, 20% και 28% στα 20 και στα 25 χρόνια, αντιστοίχως
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109

. Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι θάνατοι από το λέμφωμα Hodgkin’s

συμβαίνουν 5 – 10 χρόνια από την διάγνωσή του, όταν η δεύτερη πρωτοπαθής
κακοήθεια είναι λευχαιμία (στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ΟΜΛ), ενώ οι
θάνατοι από δεύτερους πρωτοπαθείς συμπαγείς όγκους, μετά τα 14 έτη και δεν
μειώνονται και μετά τα 20 ή 30 χρόνια

111-113

. Ο χρόνος εμφανίσεως των δευτέρων

πρωτοπαθών καρκινωμάτων ποικίλλει. Σε μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες αρχικές
μελέτες, οι διάμεσοι χρόνοι εμφανίσεως οξειών λευχαιμιών, NHL και συμπαγών όγκων
ήταν 5, 7.3 και 12.2 έτη, αντιστοίχως, μετά την εμφάνιση του λεμφώματος Hodgkin’s
114

. Είναι ενδιαφέρουσα η μεταβολή σχετικού κινδύνου από δεύτερα πρωτοπαθή

καρκινώματα επί λεμφώματος του Hodgkin (HL), όπως καταγράφεται:
1. Σε μελέτη σε 2498 ασθενείς στο Stanford μεταξύ 1960 – 1995. Ο απόλυτος
κίνδυνος θανάτων από αίτια άλλα, εκτός, HL ήταν χαμηλότερος για όσους
αντιμετωπίσθηκαν μεταξύ 1980 – 1995, σε σύγκριση με αυτούς που
θεραπεύτηκαν νωρίτερα 111.
2. Σε σειρά με 1319 ασθενείς με HL, στην οποία, ο σχετικός κίνδυνος για την
ανάπτυξη δεύτερου κακοήθους νεοπλάσματος ήταν υψηλότερος για όσους
έλαβαν συνδυασμό χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας (RR 6.1) σε σχέση
με όσους πήραν μόνο ακτινοθεραπεία (RR 4.0). Ο κίνδυνος αύξανε στην
πρώτη ομάδα, όταν αύξανε το πεδίο της ακτινοθεραπείας 111.
3. Σε άλλη σειρά επί 5798 ασθενών με HL που αντιμετωπίσθηκαν στην Μεγάλη
Βρετανία μεταξύ 1963 – 2001, ο RR αναπτύξεως δευτέρου πρωτοπαθούς
καρκίνου ήταν υψηλότερος για όσους πήραν συνδυασμό χημειοθεραπείας και
ακτινοθεραπείας (RR 3.9), σε σχέση με όσους πήραν μόνο χημειοθεραπεία
(RR 2.0). Ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία, έχουν αυξημένο κίνδυνο
δευτέρων πρωτοπαθών οξειών λευχαιμιών, NHL και καρκίνων πνεύμονα.
Αντιθέτως, ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με συνδυασμένη χημειοθεραπεία
και ακτινοθεραπεία, είχαν αυξημένο κίνδυνο άλλων κακοήθων νεοπλασμάτων,
ο οποίος υφίσταται και για > 25 χρόνια 108.
Οι περισσότερες πρώτες, σχετικές μελέτες κατέληγαν ότι ασθενείς με
λεμφώματα του Hodgkin οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με χημειοθεραπεία βασισμένη
κυρίως σε αλκυλιούντες παράγοντες, εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο αναπτύξεως ΟΜΛ.
Η ΟΜΛ είναι το καλύτερα περιγραφέν δεύτερο κακόηθες νεόπλασμα σε ασθενείς με
λεμφώματα του Hodgkin. Περιστατικά της νόσου είχαν καταγραφεί από την πρώτη
δεκαετία

εισαγωγής

prednisone)

στην

του

ΜΟΡΡ

θεραπεία

της

(mechlorethamine,
νόσου.

Ο

vincristine,

κίνδυνος

procarbazine,

αναπτύξεως
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πρωτοπαθούς ΟΜΛ μετά από ένα σχήμα με ΜΟΡΡ υπολογίζεται σε 2-3% στα 10-15
χρόνια. Η επανάληψη του ΜΟΡΡ ή η χορήγηση νιτροζουριών επάγει δυσανάλογη
τοξικότητα σε σχέση με τα θεραπευτικά οφέλη. Η προσθήκη ακτινοθεραπείας των
προσβεβλημένων περιοχών αυξάνει ελάχιστα την τοξικότητα, αλλά η ακτινοθεραπεία
εκτεταμένου πεδίου ή η ολοαδενική ακτινοθεραπεία έχει αποτέλεσμα την αύξηση του
κινδύνου στο 6%-9% στα 10-15 χρόνια. Η ΟΜΛ όταν συνδέεται με την χρησιμοποίηση
αλκυλιούντων παραγόντων στους θεραπευτικούς συνδυασμούς, εμφανίζει γραμμική
συσχέτιση με την συνολική δόση του φαρμάκου, ώστε θεραπεία διασώσεως με εκ
νέου χορήγηση αλκυλιούντων παραγόντων σε ασθενείς με λεμφώματα του Hodgkin σε
φάση υποτροπής, οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου δευτέρας πρωτοπαθούς ΟΜΛ στο
10%-15% και ο αθροιστικός κίνδυνος πολλαπλασιάζεται για ασθενείς ηλικίας 40
ετών. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ότι φαίνεται πως η χορήγηση του ιδίου αλκυλιούντος
παράγοντος σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μπορεί να αυξάνει τον σχετικό
κίνδυνο δευτεροπαθούς λευχαιμίας έως και 40 φορές. Για τον λόγο αυτό θεραπείες
των υποτροπών λεμφωμάτων του Hodgkin με mechlorethamine, που είναι ο
ισχυρότερος από τους αλκυλιούντες παράγοντες, πρέπει να αποφεύγονται απολύτως.
Εν προκειμένω υπενθυμίζεται, ότι η cyclophosphamide είναι λιγότερο λευχαιμιογόνος
σε σχέση με την mechlorethamine, την chlorambucil, την melphalan, την lomustine
(CCNU) ή το thiotepa και μπορεί να επιλέγεται επί ενδείξεων. Επί δευτεροπαθούς
ΟΜΛ, η απώλεια των χρωμοσωμάτων 5 ή/ και 7 συνιστά την χαρακτηριστική
χρωμοσωμική βλάβη. Στο 50% περίπου των περιπτώσεων ΟΜΛ προηγούνται
εκδηλώσεις

μυελοδυσπλαστικού

συνδρόμου

(Μ∆Σ).

Μολονότι

ασθενείς

με

πρωτοπαθή Μ∆Σ αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με μεγαθεραπεία και αυτόλογη
υποστήριξη αρχέγονων περιφερικών κυττάρων, στην περίπτωση Μ∆Σ, το οποίο
προηγείται ΟΜΛ, η μεγαθεραπεία και η υποστήριξη με αρχέγονα περιφερικά κύτταρα
έχει ελάχιστη αποτελεσματικότητα. ∆ευτεροπαθής ΟΜΛ μετά μόνο, ακτινοθεραπεία,
έχει περιγραφεί σπανιότατα και συνδέεται με την έκταση του ακτινοβολούμενου
πεδίου. Ο αναλογιστικός κίνδυνος λευχαιμιών στα 15 χρόνια από την έναρξη
θεραπείας για λέμφωμα Hodgkin’s, κυμαίνεται από 0 – 0.6% για όσους έλαβαν μόνον
ακτινοθεραπεία και έως 16.5%. για πολυθεραπευμένους ασθενείς. Η δευτεροπαθής
ΟΜΛ σχετίζεται με την ηλικία των ασθενών κατά την έναρξη της θεραπείας. Ασθενείς 
40 ετών έχουν τριπλάσιο ή τετραπλάσιο συνολικό κίνδυνο να αναπτύξουν ΟΜΛ σε
σύγκριση με νεώτερα άτομα. Με βάση τα ανωτέρω ο κίνδυνος δεύτερης πρωτοπαθούς
ΟΜΛ σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin’s, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με ΜΟΡΡ, είναι
μειωμένος εφόσον:
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 Αποφεύγεται συνδυασμός χημειοθεραπείας με ολοαδενική ή ακτινοθεραπεία
εκτεταμένου πεδίου,
 Οι ασθενείς είναι 40 ετών, και
 Το στάδιο νόσου δεν είναι προχωρημένο (ΙΙΙΒ ή IV), ώστε η πιθανότητα
υποτροπής και χορηγήσεως θεραπείας διασώσεως είναι μικρή 116, 117.
Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίσεως οξειών λευχαιμιών συμβαίνουν εντός 5 –
10 ετών, από την έναρξη της χημειοθεραπείας, όπως ήδη αναφέρθηκε. Εντούτοις
αυξημένος κίνδυνος λευχαιμίας υπάρχει και μετά την συμπλήρωση 10ετίας, αν και σε
χαμηλότερα ποσοστά 117.
Στις αρχές της 10ετίας του 1990, επανειλημμένες μελέτες ανέδειξαν την
αυξημένη επαγωγή οξειών δεύτερων πρωτοπαθών λευχαιμιών, περιλαμβανομένης και
της οξείας λεμφοβλαστικής
Χαρακτηριστικό

των

118

, με την χρήση αναστολέων της topoisomerase II.

λευχαιμιών

αυτών,

είναι

η

ανάδειξη

ισοζυγυσμένων

χρωμοσωμικών μεταθέσεων, που παρατηρήθηκε από τις αρχές της 10ετίας του 1990
119-121

.
Η χημειοθεραπεία των λεμφωμάτων του Hodgkin εξελίχθηκε, οι γνώσεις μας

αυξήθηκαν, αλλά ορισμένα ερωτηματικά, όπως ο ακριβής ποσοστικά ρόλος ενοχής
στην

εμφάνιση

δευτεροπαθών

χρησιμοποιούμενους

ΟΜΛ,

θεραπευτικούς

ενός

εκάστου

συνδυασμούς,

των

φαρμάκων

παραμένουν

στους

αναπάντητα.

Συνοπτικά οι αθροιστικοί κίνδυνοι με την χρήση των επικρατέστερων θεραπευτικών
συνδυασμών είναι 109,116,117,122-127.
1. Για το MOPP: Ο 15ετής αθροιστικός κίνδυνος είναι > 10%. Χορήγηση > 6
κύκλων MOPP ή αναλόγων του MOPP, επάγει κίνδυνο 20 – 60 φορές
μεγαλύτερο του κινδύνου της χορηγήσεως μόνης ακτινοθεραπείας και 3 – 5
φορές μεγαλύτερο του κινδύνου ≤ 6 κύκλων MOPP. ∆εδομένης της σύγχρονης
χορηγήσεως της mechlorethamine και της procarbazine, είναι δύσκολη η
διάκριση του ποσοστού ευθύνης εκάστης εξ αυτών στην λευχαιμιογένεση. Τα
ποσοστά

αθροιστικού

κινδύνου

φαίνεται

ότι

δεν

αλλάζουν

με

την

αντικατάσταση της mechlorethamine, από chlorambucil, αλλά είναι ποικίλλα και
πάντως μικρότερα, όταν χορηγείται melphalan ή cyclophosphamide, πιθανώς
διότι τα τελευταία χορηγούμενα από του στόματος, απορροφούνται σε
διαφορετικά ποσοστά.
2. Για το ABVD: — Ο 15ετής αθροιστικός κίνδυνος είναι < 1%. Η ενδεχόμενη,
συνέργεια doxorubicin και epipodophyllotoxins (teniposide, etoposide) με
αλκυλιούντες παράγοντες στην εμφάνιση ΟΜΛ δεν έχει καθορισθεί ακριβώς. Η
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 529

αλλαγή στα ποσοστά δευτερογενούς ΟΜΛ έγινε σαφής από τις αρχές της
10ετίας του 1980, όταν ο συνδυασμός MOPP/ABVD αντικατέστησε το MOPP ή
συνδυασμούς παρόμοιους του MOPP (2.1% έναντι 6.4% στην μελέτη των
Constine LS, et al., που αναφέρθηκε).
3. Για το BEACOPP: — Ο 5ετής αθροιστικός κίνδυνος με αυξανόμενες δόσεις
είναι μεγαλύτερος του κλασσικού BEACOPP ή του COPP/ABVD (2.5% έναντι
0.6% και 0.4%, αντιστοίχως).
4. Για το Stanford V (doxorubicin, vinblastine, mechlorethamine, vincristine,
bleomycin, etoposide, prednisone και ακτινοθεραπεία): δεν παρατηρήθηκε
ΟΜΛ ή Μ∆Σ σε 256 ασθενείς μιας μελέτης.
Οι διαφορές στους μηχανισμούς δράσεως των αλκυλιούντων παραγόντων και
των epipodophyllotoxins συνεπάγονται διαφορές στην κλινική – εργαστηριακή εικόνα
των δευτεροπαθών λευχαιμιών τις οποίες προκαλούν

128,129

. Στον Πίνακα 1 εκτίθενται

οι διαφορές των λευχαιμιών οι οποίες οφείλονται σε αλκυλιούντες παράγοντες και σε
epipodophyllotoxins.
Το 1994 κατεγράφη για πρώτη φορά η σχετική με την εμφάνιση δευτέρων
πρωτοπαθών κακοήθων νοσημάτων, Ελληνική εμπειρία, με την δημοσίευση
αποτελεσμάτων από την παρακολούθηση 217 ασθενών με λέμφωμα του Hodgkin σε
τρία κέντρα (Αιματολογικό Τμήμα της Β. Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και
Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Στην μελέτη καταγράφηκε ο
κίνδυνος και ο τύπος των δευτέρων πρωτοπαθών νεοπλασμάτων τα οποία ανέπτυξαν
οι συγκεκριμένοι ασθενείς σε διάμεσο χρόνο παρακολουθήσεως 67 (12-224) μηνών.
Από τους 217 ασθενείς, οι 96(44.3%) είχαν αντιμετωπισθεί μόνο με χημειοθεραπεία
(41 με MOPP, 37 με MOPP/ABVD, 10 με CMOPP και 8 με ClVPP). Συνδυασμό
χημειοθεραπείας

με

ακτινοθεραπεία

πήραν

43(19.8%)

ασθενείς

(MOPP

+

ακτινοθεραπεία οι 20, MOPP/ABVD + ακτινοθεραπεία οι 15 και CMOPP ή ClVPP +
ακτινοθεραπεία οι 8). Σε σταδιεκτιμητική σπληνεκτομή είχαν υποβληθεί 19 ασθενείς.
∆εύτερα πρωτοπαθή νεοπλάσματα ανέπτυξαν 10 ασθενείς και αυτά ήταν: ∆ύο ΟΜΛ 8
και 70 μήνες από την διάγνωση του λεμφώματος Hodgkin’s, ένα Μ∆Σ, ένα NHL, ένας
καρκίνος παγκρέατος,, ένα γλοιοβλάστωμα παρεγκεφαλίδας και τέσσερα καρκινώματα
πνεύμονα. Το αθροιστικό ποσοστό κινδύνου αναπτύξεως ΟΜΛ και Μ∆Σ στην σειρά
ήταν 2.4% στα 6 χρόνια και το αντίστοιχο για τους συμπαγείς όγκους, 3.2% στα 10
χρόνια 130.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά 2ων πρωτοπαθών λευχαιμιών οφειλόμενων σε
αλκυλιούντες παράγοντες ή epipodophyllotoxins.

Συνήθης
παράγων

Αλκυλιούν παράγοντας
Mechlorethamine, Procarbazine,
Ifosfamide, Cyclophosphamide,
Nitrosureas

Κυτταρογενετικ
ή βλάβη

-5, -7, del(5q), del(7q)

Συχνότητα

1% - >20%

Επιβαρυντικοί
παράγοντες

Ακτινοθεραπεία, Σπληνεκτομή,
Ηλικία

Προδιαθεσικοί
παράγοντες

Μετάλλαξη στα κύτταρα της
γεννητικής σειράς, των: p53, NF1, Γονότυπος GSTT1
Οξεία μη λεμφοβλαστική,
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Epipodophyllotoxins
Etoposide, Teniposide
t(11q23), t(8;21), t(3;21),
inv(16), t(8;16), t(15;17),
t(9;22)
2% - 12%
∆ιαλείπουσα χημειοθεραπεία,
L-asparaginase, Πρωτοπαθής
οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Γονότυπος CYP3A4

Τύπος
Οξεία μη λεμφοβλαστική
λευχαιμίας
Προλευχαιμική
3-9 χρόνια
1-6 χρόνια
φάση
Ταξινόμηση
Υπότυποι: Μ1, Μ2, άλλοι
Μ4, Μ5
κατά FAB
Εξάρτηση από
Ναι
Άγνωστη
δόση
Ηλικία
Μεγάλη > Μικρή
Άγνωστη
Συνήθη
Οξεία λεμφοβλαστική
HD, NHL, όγκοι ΚΝΣ,
πρωτοπαθή
λευχαιμία, Σαρκώματα,
Σαρκώματα
νεοπλάσματα
Νευροβλαστώματα
Μοριακές
Ογκοκατασταλτικά γονίδια,
Μεταθέσεις
βλάβες
Μεταλλάξεις του RAS
Από: Felix CA. Chemotherapy- related second cancers. p. 137-164. Friedman DL and
Meadows AT. Pediatric tumors. p. 235-256. In: Neugat AI, Meadows AT, Robinson E.
Multiple Primary Cancers. Ed. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, Baltimore,
New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo, 1999.
Το 1999 δημοσιεύθηκε πληθυσμιακή μελέτη από το Μόναχο με καταγραφή του
σχετικού κινδύνου 2ου πρωτοπαθούς κακοήθους νεοπλάσματος, τα αποτελέσματα της
οποίας δίδονται στον Πίνακα 2. Ενδιαφέροντα στοιχεία της μελέτης ήταν ότι έδειξε
πως όλα τα δεύτερα νεοπλάσματα, με την εξαίρεση των κακοήθων λεμφωμάτων,
εμφανίσθηκαν

σε

θέσεις

τοπογραφικά

σχετιζόμενες

με

την

προηγούμενη

ακτινοθεραπεία 131.
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Πίνακας 2. Σχετικός κίνδυνος 2ου πρωτοπαθούς καρκινώματος σε ασθενείς με
λεμφώματα του Hodgkin στην μελέτη του Μονάχου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΝΤΑ/
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ (CI=95%)
Σύνολο
85/27.1
3.1(2.6-3.7)
Λευχαιμίες
8/0.4
20.5(10.3-37.4)
Λεμφώματα
22/0.8
25.9(17.6-37.2)
Μυελώματα
2/0.3
7.4(1.3-24.1)
Συμπαγείς όγκοι
53/29.9
1.8(1.4-2.3)
Μαστού
9/3.8
2.4(1.3-4.2)
Γ.Ε.Σ.
6/3.8
1.6(0.7-3.2)
Πνεύμονα
10/3.6
2.8(1.5-4.8)
Σαρκώματα
4/0.2
20.0(6.9-46.8)
Κεφαλής-Τραχήλου
4/1.4
2.8(1.0-6.5)
Μελανώματα
2/0.8
2.5(0.4-8.2)
Ουροποιογεννητικού
9/5.9
1.5(0.8-2.6)
Θυρεοειδούς
2/0.5
4.0(0.7-13.1)
Άλλοι όγκοι
7/∆∆
∆∆
∆∆= ∆εν ∆ίνεται, ∆Α= ∆ιάστημα Αξιοπιστίας.
Από: Munker R, Grützner S, Hiller E, et al. Second malignancies after Hodgkin's
disease: the Munich experience. Ann Hematol 1999, 78: 544-554.
Στην αντίστοιχη, λίγο προγενέστερη, αλλά εξίσου πολύ ενδιαφέρουσα, μελέτη
των Mauch PM και συν. εξετάσθηκε η έκβαση 794 ασθενών με λέμφωμα Hodgkin’s
παθολογοανατομικών σταδίων ΙΑ-ΙΙΙΒ οι οποίοι υπεβλήθησαν σε σταδιεκτιμητική
λαπαροτομή μεταξύ Απριλίου 1969 και ∆εκεμβρίου 1988 και αντιμετωπίσθηκαν με
μόνο ακτινοθεραπεία (489 ασθενείς) ή συνδυασμό χημειοθεραπείας + ακτινοθεραπεία
(305 ασθενείς). Από την τελευταία ομάδα οι 147 πήραν χημειοθεραπεία σε φάση
υποτροπής μετά από πρώτης γραμμής ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία ήταν τύπου
μανδύα και παρααορτικών λεμφαδένων σε 604 ασθενείς, ολοαδενική σε 117, μανδύα
σε 44, λαγόνιων και παρααορτικών λεμφαδένων σε 26 και μόνο των προσβεβλημένων
αδένων σε 3.

Οι πλείστοι των ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με

χημειοθεραπεία πήραν σχήματα ΜΟΡΡ ή ΜΟΡΡ/ ABVD. Το διάμεσο διάστημα
παρακολουθήσεως ανά ασθενή ήταν 10.7 άτομο –έτη

114

. Ο σχετικός κίνδυνος 2ου

πρωτοπαθούς κακοήθους νεοπλάσματος στον πληθυσμό της μελέτης δίνεται στον
Πίνακα 3.
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Πίνακας 3. Σχετικός κίνδυνος 2ου πρωτοπαθούς καρκινώματος σε ασθενείς με
λεμφώμα του Hodgkin στην μελέτη των Mauch PM και συν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΝΤΑ/
ΕΙ∆ΟΣ
Σύνολο

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
72/12.9

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ (CI=95%)
5.6(4.4-7.0)

Λευχαιμίες

8/0.12

66.2(28.1-130.7)

Λεμφώματα

10/0.54

18.4(8.6-33.8)

Μυελώματα

1/0.11

9.0(0.22-50.3)

Συμπαγείς όγκοι

53/11.3

4.76(3.6-6.1)

Μαστού

13/1.99

6.5(3.5-11.2)

Γ.Ε.Σ.

10/2.03

4.9(2.3-9.1)

Πνεύμονα

8/1.77

4.5(1.9-8.9)

Σαρκώματα

6/0.13

44.5(16.3-97.3)

Κεφαλής-Τραχήλου

4/0.7

5.7(1.4-14.4)

Μελανώματα

3/0.74

4.1(0.8-11.9)

Ουροποιογεννητικού

3/2.9

1.0(0.2-3.1)

Άλλοι όγκοι

6/1.1

5.6(2.1-12.3)

Από: Mauch PM, Kalish LA, Marcus KC, et al. Second malignancies after treatment for
laparotomy staged IA-IIIB Hodgkin’s disease: long-term analysis of risk factors and
outcome. Blood 1996, 87: 3625-3632.
Σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα κατέληξε μελέτη επιλεγμένων, 1507 ασθενών
από τις Η.Π.Α., οι οποίοι ήταν μεταξύ των συνολικά > 65.000 αναλυθέντων από το
Παγκόσμιο ∆ικτύου Πληροφοριών για λέμφωμα του Hodgkin. Οι συγγραφείς
αναφέρουν ισχυρά συσχέτιση μεταξύ χημειοθεραπείας και κινδύνου αναπτύξεως
λευχαιμίας, αλλά και αυξημένο κίνδυνο μεταξύ ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν
με μόνη ακτινοθεραπεία, σε αντίθεση με τα γενικώς κρατούντα. Άλλη μελέτη από 14
επιστημονικά κέντρα της Βόρειας Αμερικής περιέλαβε 10472 ασθενείς με λέμφωμα του
Hodgkin, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν θεραπευτικά μεταξύ 1940-1987. Το SIR για το
σύνολο των 2ων πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων ήταν 2.7 (για διάστημα
αξιοπιστίας 95%, 2.5-3.0), για τις λευχαιμίες 24 (για διάστημα αξιοπιστίας 95%, 20-29),
και για τα NHL 5.6 (για διάστημα αξιοπιστίας 95%, 3.9-7.9). Η ανάλυση καταλήγει ότι ο
κίνδυνος εμφανίσεως των περισσοτέρων 2ων πρωτοπαθών συμπαγών νεοπλασμάτων
ήταν επίσης αυξημένος και η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη για τα κακοήθη
νεοπλάσματα της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα (SIR =26, για διάστημα
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αξιοπιστίας 95%, 14-45) και τα κακοήθη σαρκώματα των οστών και των μαλακών
μορίων (SIR =12, για διάστημα αξιοπιστίας 95%, 7.7-18). Ο κίνδυνος εμφανίσεως
λευχαιμίας μεταξύ των ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με χημειοθεραπεία σε
σχέση με τους υπολοίπους, ήταν 14 φορές μεγαλύτερος (για διάστημα αξιοπιστίας
95%, 5.6-35) και σχετιζόταν με την χορήγηση procarbazine, chlorambucil, vinblastine
και MOPP

115

. Η σχέση ηλικίας και αναπτύξεως 2ου πρωτοπαθούς καρκινώματος

εκτιμήθηκε για πρώτη φορά σε δύο Ολλανδικά κέντρα το 2000 με παρακολούθηση
1253 ασθενών <40 ετών κατά τον χρόνο της διαγνώσεως και διάμεσο χρόνο
παρακολουθήσεως 14.1 χρόνια. Συνολικά 137 ασθενείς ανέπτυξαν 2ο πρωτοπαθές
νεόπλασμα έναντι 19.4 αναμενόμενων κρουσμάτων σε απολύτως συγκρίσιμο γενικό
πληθυσμό (σχετικός κίνδυνος = 7.0, για διάστημα αξιοπιστίας 95%, 5.9-8.3). Ο
αθροιστικός κίνδυνος αναπτύξεως 2ης κακοήθους νόσου στα 25 χρόνια ήταν 27.7%
132

. Ο σχετικός κίνδυνος 2ου συμπαγούς όγκου ήταν αυξημένος για το σύνολο των

όγκων και υπολογίσθηκε σε 4.9, 6.9 και 12.7 για ασθενείς με λέμφωμα του Hodgkin, οι
οποίοι αντιμετωπίσθηκαν σε ηλικίες 31-39 ετών, 21-30 και 20 ετών αντιστοίχως. Οι
ασθενείς της τελευταίας ομάδας εφόσον παρουσίαζαν δεύτερο κακόηθες νεόπλασμα
είχαν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να το αναπτύξουν προ της ηλικίας των 40 ετών, σε
σύγκριση με την δεκαετία μεταξύ 40-49 χρόνων (σχετικός κίνδυνος 27.9, έναντι 4.2
αντιστοίχως, p=0.0001). Όσες από τις γυναίκες ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπεία
διασώσεως είχαν στατιστικά μεγαλύτερη πιθανότητα αναπτύξεως 2ου πρωτοπαθούς
κακοήθους νεοπλάσματος εκτός καρκίνου μαστού, σε αντίθεση με τις ασθενείς οι
οποίες

αντιμετωπίσθηκαν

στην

αρχή

με

ακτινοθεραπεία

ή

με

συνδυασμό

χημειοθεραπείας + ακτινοθεραπείας (σχετικός κίνδυνος 9.4 έναντι 4.7 αντιστοίχως, p=
0.004). Οι συγγραφείς με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης τους, υπολόγισαν ότι σε
θεωρητικό πληθυσμό 10000 επιζώντων επί 20 χρόνια, ο κίνδυνος εμφανίσεως
δευτέρου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος ανέρχεται σε 221 περιπτώσεις ανά έτος και
από τις περιπτώσεις αυτές το 91% είναι συμπαγή νεοπλάσματα. Έναρξη της
θεραπείας σε κοπέλες ηλικίας <16 ετών αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο 2ου πρωτοπαθούς
καρκίνου μαστού κατά 40 φορές. Ο αντίστοιχος αριθμός κυμαίνεται στις διάφορες
μελέτες από 17 έως 458

114,133

και η διακύμανσή του οφείλεται στην διαφορετική

αναλογία των ασθενών οι οποίες αντιμετωπίζονται με ακτινοθεραπεία στις διάφορες
μελέτες, στην διάρκεια του χρόνου παρακολουθήσεως του πληθυσμού και στα
διαφορετικά

ποσοστά

ασθενών

οι

οποίες

ολοκληρώνουν

την

σχεδιασθείσα

παρακολούθηση. Τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνονται από όλες τις μελέτες 109.
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Τέλος, θα πρέπει υπομνησθεί η συσχέτιση παρατεταμένης θρομβοπενίας μετά
χημειοθεραπεία για HL και αναπτύξεως ΟΜΛ 134.
Επιζήσαντες με HL εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο δευτέρων πρωτοπαθών nonHodgkin lymphoma (NHL), σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Το ποσοστό των
ασθενών με δεύτερα πρωτοπαθή NHL, αυξάνει, αυξανομένης της παρακολουθήσεως
των ασθενών με HL έως και 1.6% στα 15 χρόνια
136

132,135

, αν και όχι σε όλες τις μελέτες

. Συχνότερος ιστολογικός υπότυπος από τα δεύτερα πρωτοπαθή ΝHL είναι το

διάχυτο από μεγάλα κύτταρα, η αναλογία του οποίου μπορεί να φτάσει το 78% στο
σύνολο των περιπτώσεων 137.
Η καμπύλη αναπτύξεως κακοήθων λεμφωμάτων μετά από χημειοθεραπεία για
νόσο του Hodgkin ομοιάζει πολύ με την αντίστοιχη των λευχαιμιών. Ο κίνδυνος
φαίνεται αυξημένος τα πρώτα 5 χρόνια μετά την θεραπεία της νόσου του Hodgkin και
παραμένει αυξημένος ή βαίνει αυξανόμενος, σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες. Ο
σχετικός κίνδυνος είναι υψηλός (8.1-34, σε διάφορες δημοσιεύσεις), ενώ ο αθροιστικός
κίνδυνος σύμφωνα με την μελέτη του Netherlands Cancer Institute είναι παρόμοιος για
την εμφάνιση NHL και ΟΜΛ/ Μ∆Σ (4.1% και 4%, στα 20 χρόνια αντιστοίχως). Ο
αθροιστικός κίνδυνος 2ων πρωτοπαθών NHL επιπεδώνεται στο μέσον της 2ης
δεκαετίας από την θεραπεία του HL, όπως ακριβώς στην περίπτωση των ΟΜΛ. Ο
κίνδυνος εμφανίσεως 2ων πρωτοπαθών NHL λόγω ακτινοθεραπείας είναι ασαφής. Σε
ορισμένες συγκριτικές μελέτες ο κίνδυνος δευτεροπαθών NHL, μετά ακτινοθεραπεία
είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο εκ της χημειοθεραπείας, ενώ σε άλλες ο κίνδυνος
είναι χαμηλότερος σε ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν μόνο με ακτινοθεραπεία,
σε σύγκριση με όσους έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία. Η μεγάλη ηλικία των ασθενών
με HL αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα αναπτύξεως 2ων πρωτοπαθών
NHL, κατ’ αντιστοιχία με την ΟΜΛ. Η πλειοψηφία των NHL σε ασθενείς μετά από
θεραπεία για HL, είναι κυρίως ενδιάμεσης ή υψηλής κακοήθειας, ενώ η προσβολή του
Γ.Ε.Σ. είναι συχνή. Οι πιθανές ερμηνείες της αυξημένης συχνότητας NHL σε ασθενείς
με προηγούμενη νόσο του Hodgkin είναι:
Η εξέλιξη και μετατροπή του κυττάρου του κατ’ επικράτηση ινοσκληρυντικού
υποτύπου του HL. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η εμφάνιση
νέου κυττάρου, το οποίο έχει πολλές ομοιότητες με το κύτταρο των NHL χαμηλής
κακοήθειας. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε και

μελέτη της British National

Lymphoma Investigation.
Η εκσεσημασμένη ανοσοκαταστολή, και ειδικότερα η μειονεξία της κυτταρικής
ανοσίας, η οποία αποτελεί το κοινό στοιχείο των δύο νοσημάτων. Η επίκτητη
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ανοσοκαταστολή λόγω της χημειοθεραπείας για το HL, μπορεί να αποτελεί επί πλέον
επιβαρυντικό παράγοντα. Σε μεμονωμένη δημοσίευση το 1986, ανακοινώθηκε
ανάπτυξη NHL σε δύο ασθενείς με νόσο του Hodgkin, οι οποίοι σε φάση
παρακολουθήσεως μετά από θεραπεία, μολύνθηκαν με ιό Ebstein- Barr. Σήμερα
θεωρείται ότι κακοήθη λεμφώματα απότοκα μολύνσεως από ιό Ebstein - Barr ή μετά
μεγαθεραπεία και αυτόλογη υποστήριξη με μυελό των οστών, είναι αντιπροσωπευτικά
παραδείγματα αναπτύξεως 2ου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος σε ασθενείς με νόσο του
Hodgkin και σοβαρή διαταραχή του ανοσολογικού τους συστήματος 115.
Στην μεγαλύτερη σχετική μελέτη, από την International Database on Hodgkin's
Disease, εκτιμήθηκαν 12.411 ασθενείς με διάμεση παρακολούθηση 6.7 χρόνια.
Παρατηρήθηκαν 106 περιπτώσεις NHL με συνεχιζόμενη αύξηση ττου σχετικού
κινδύνου στους άνδρες (από 28.2 για παρακολούθηση 5 - 9 ετών, έως 120 για
παρακολούθηση 15 - 19 ετών). Στις γυναίκες ο κίνδυνος περιορίζετο στα πρώτα 15
χρόνια και ήταν μεγαλύτερος: 45.4 σε διάστημα παρακολουθήσεως 5 - 9 χρόνια

138

.Ο

κίνδυνος αναπτύξεως δευτέρου πρωτοπαθούς NHL συμβαίνει συχνότερα σε ασθενείς
με HL και κατ’ επικράτηση οζώδη λεμφοκυτταρικό υπότυπο και σπανιότερα με οζώδη
σκλήρυνση. Οι σχετικοί κίνδυνοι είναι για τους δύο υποτύπους 55.6 και 9.8,
αντιστοίχως

139

. Η συχνότητα των δευτέρων πρωτοπαθών NHL κυμαίνεται μεταξύ

0.3% και 3.8% σε ασθενείς με οζώδη σκλήρυνση και οζώδη λεμφοκυτταρικό υπότυπο
αντιστοίχως 140.
Ο κίνδυνος δευτέρων πρωτοπαθών NHL φαίνεται να μειώνεται τις τελευταίες
10ετίες, πιθανότατα λόγω θεραπειών των λεμφωμάτων του Hodgkin με λιγότερο
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 141.
Συνύπαρξη Hodgkin και μη Hodgkin λεμφώματος κατά την αρχική εκδήλωση
της νόσου σε οκτώ ασθενείς, παρουσιάσθηκε προ 20ετίας από τα Τμήματα Κλινικής
Ογκολογίας,

Αιματολογίας

και

Αιμοπαθολογοανατομίας

του

ΓΝΑ

«Ο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 142.
Ασθενείς με HL, εμφανίζουν συμπαγή πρωτοπαθή νεοπλάσματα σε αναλογία
50% - 66% στο σύνολο όλων των δευτέρων κακοηθειών, που αναπτύσσουν. Ο
κίνδυνος εξαρτάται από την ηλικία κατά την έναρξη της θεραπείας, την χρονική
διάρκεια της παρακολουθήσεως και το είδος της χορηγηθείσας αγωγής. Ειδικότερα για
καρκινώματα μαστού και πνεύμονα, η εμφάνισή τους σχετίζεται και με την
προηγηθείσα τοπικοπεριοχική ακτινοθεραπεία

143

. Ο συνολικός κίνδυνος για εμφάνιση

συμπαγών νεοπλασμάτων και μετά μακρά παρακολούθηση είναι 1.5 – 4.5 φορές
μεγαλύτερος του φυσιολογικού πληθυσμού σε ενήλικες και περίπου 12 σε παιδιά
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144, 145, 146, 147, 148

. Ο αθροιστικός κίνδυνος για συμπαγή νεοπλάσματα είναι 9% – 13%,

στα 15 - 20 χρόνια και 18% - 26% στα 30 χρόνια 113. Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο για
ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία σε παιδική ηλικία 148.
Μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες αποδεικνύουν ότι ασθενείς με HL έχουν
αυξημένες, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, πιθανότητες καρκινωμάτων πνεύμονα,
κεφαλής – τραχήλου, παγκρέατος, μαστού, Γ.Ε.Σ., θυρεοειδούς, ουροποιογεννητικού
συστήματος,

μελανωμάτων

και

μη

μελανωματικών

καρκινωμάτων

δέρματος,

μεσοθηλιωμάτων, σαρκωμάτων οστών και μαλακών μορίων 109.
Στην συνέχεια θα εκτεθούν οι σχέσεις (κυρίως) HL ή (δευτερευόντως) NHL και
δευτέρων πρωτοπαθών συμπαγών κακοήθων νεοπλασμάτων, με την επισήμανση ότι
ανάλογες συσχετίσεις μεταξύ της άλλης κακοήθειας του λεμφικού και δευτέρων
καρκινωμάτων δεν θα αναπτυχθούν εφόσον δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες.
∆εύτερα πρωτοπαθή καρκινώματα πνεύμονα, παρατηρούνται συχνά σε
ασθενείς με HL, που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, κυρίως με αλκυλιούντες
παράγοντες. Ο κίνδυνος αυξάνει, σε καπνιστές, όταν η χημειοθεραπεία συνδυάζεται
με ακτινοθεραπεία και μεγαλώνει από τα 5 χρόνια μετά την θεραπεία έως τα 20 έτη
146,149

. Η πρόγνωση των ασθενών με δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα πνεύμονα, είναι

χειρότερη όσων έχουν de novo κακόηθες νεόπλασμα πνεύμονα. Το συμπέρασμα
προήλθε από αναδρομική σύγκριση της εκβάσεως 187 ασθενών με μη μικροκυτταρικό
καρκίνωμα πνεύμονα μετά θεραπεία 22.648 με HL, έναντι 178.431 ασθενών με de
novo NSCLC

150

. Στις κακοήθεις νόσους του λεμφικού, η ανάπτυξη δευτέρων

πρωτοπαθών συμπαγών νεοπλασμάτων είναι αυξημένη μετά την χημειοθεραπεία ή/
και την ακτινοθεραπεία

151

. Τα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν την πιθανότητα

αυξημένων δευτέρων πρωτοπαθών καρκινωμάτων πνεύμονα σε ασθενείς με NHL σε
σχέση με έχοντες HL 152.
Ο σχετικός κίνδυνος δεύτερου πρωτοπαθούς καρκινώματος μαστού αναφέρεται
σε ποοστά ≥ 1.5 114,151. Ο απόλυτος κίνδυνος είναι 1 – 2/ 10000 ασθενείς με HL ανά
έτος 153, αλλά 13/ 10000 στις Η.Π.Α. 114. Γυναίκες που ξεκίνησαν θεραπεία για HL, προ
της ηλικίας των 30 ετών και ακόμα περισσότερο επί ενάρξεως της αγωγής πριν τα 16
χρόνια, έχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο δευτέρων πρωτοπαθών καρκινωμάτων
μαστού. Ο αναλογιστικός κίνδυνος για ηλικίες <20, 20 - 29, και ≥30, είναι 34, 22 και
3.5%, αντιστοίχως
κίνδυνο

154

. Προηγούμενη ακτινοθεραπεία δίκην μανδύα αυξάνει πολύ τον

καρκινώματος

μαστού,

εφόσον

αυτός

ακτινοθεραπευτικού πεδίου ή και στα όριά του

151,155

περιλαμβάνονταν

εντός

του

. ∆όση ακτινοθεραπείας ≥4 Gy,

στην περιοχή του μαστού, αυξάνει τον κίνδυνο καρκινώματός του κατά 3.2 φορές
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(95% CI: 1.4-8.2), σε σχέση με δόση <4 Gy, χωρίς παράλληλη χημειοθεραπεία με
αλκυλιούντες παράγοντες. Ο κίνδυνος οκταπλασιάζεται όταν η δόση ακτινοθεραπείας
είναι ≥40 Gy

156

. Προηγούμενη θεραπεία με MOPP, σπληνεκτομή ή ακτινοβόληση του

σπληνός, αυξάνει τον κίνδυνο δευτέρων πρωτοπαθών καρκινωμάτων μαστού.
Εντούτοις φαίνεται ότι παράλληλη χορήγηση tamoxifen, μπορεί να μειώσει σημαντικά
τον κίνδυνο. Ήδη έχει σχεδιασθεί και είναι σε εξέλιξη μελέτη με τυχαία κατανομή
ασθενών που λαμβάνουν tamoxifen ή placebo

109

. Ιστορικό αναπαραγωγής και

κυήσεων, ορμονικής υποκαταστάσεως και οικογενειακή επιβάρυνση, μελετώνται όσον
αφορά στην επίπτωση που έχουν στην ανάπτυξη δεύτερων πρωτοπαθών
καρκινωμάτων μαστού

157,158

. Οι γυναίκες με δεύτερα πρωτοπαθή καρκινώματα του

μαστού, έχουν επιθετικότερη νόσο και χειρότερη πρόγνωση, είναι νεώτερης ηλικίας
(30 – 40 ετών) σε σχέση με τις πάσχουσες από πρωτοπαθή νεοπλάσματα, ενώ το
20% -25% έχουν προσβολή αμφοτέρων των μαστών

150, 154

. Στην μεγαλύτερη από τις

σχετικές μελέτες, αυτή της Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER),
περιελήφθησαν 2645 ασθενείς στις οποίες διαγνώσθηκε HL σε ηλικία < 35 ετών και
αντιμετωπίσθηκαν με ακτινοθεραπεία, ως τμήματος της θεραπείας τους μεταξύ 1973 –
2000 και έζησαν ≥ 5 χρόνια από την αρχική διάγνωση. Σε σύγκριση με τον γενικό
πληθυσμό, οι ασθενείς αυτές είχαν έξη φορές συχνότερα, διηθητικό νεόπλασμα, στην
πλειοψηφία τους (79%) πορογενές καρκίνωμα που εντοπίζετο στο άνω έξω
τεταρτημόριο

159

. ∆εδομένων των ιδιαιτεροτήτων των δεύτερων πρωτοπαθών

καρκινωμάτων μαστού, τα προγράμματα μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου, πρέπει να
σχεδιάζονται αναλόγως. Η MRI, η μαστογραφία ή και οι δύο μαζί, βρέθηκε να έχουν
ποσοστά ευαισθησίας 67%, 68%, και 94% και ειδικότητας 94%, 93% και 90%
αντιστοίχως, σε προοπτική μελέτη από το Harvard Medical School. Η πρώτη
μαστογραφία είναι σκόπιμο να γίνεται 8 – 10 έτη μετά την θεραπεία για το Hodgkin's ή
στην ηλικία των 40 ετών ή σε όποια από τις δύο ηλικίες είναι μικρότερη 160.
Η American Cancer Society το American College of Radiology και η Society for
Breast Imaging συνιστούν σε όσες γυναίκες ακτινοβολήθηκαν στην περιοχή των
μαστών σε ηλικίες μεταξύ 10 – 30 ετών, να υποβάλλονται αντί μαστογραφίας, σε MRI
μαστών ή σε συνδυασμό μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος 161-163.
Το καρκίνωμα του θυρεοειδούς είναι ασύνηθες μετά από θεραπεία για HL. Ο
απόλυτος κίνδυνος είναι 1 – 3/ 10.000 ασθενείς κατ ‘ έτος, που μεταφράζεται στο,
περίπου,

2%

του

συνολικού

αυξημένου

κινδύνου,

αναπτύξεως

δευτέρων

πρωτοπαθών καρκινωμάτων, σε άτομα που αντιμετωπίσθηκαν για λεμφώματα
Hodgkin's. Ο σχετικός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στα παιδιά και νέους ενήλικες και
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ανέρχεται στο 33 – 67 και στο 790 για όσα άτομα έλαβαν θεραπείες έως τις ηλικίες
των 20 και των 4 ετών, αντιστοίχως

164

. Ο κίνδυνος αυξάνει επί προγούμενης

ακτινοβολήσεως του θυρεοειδούς, που είναι πολύ ακτινοευαίσθητο όργανο, ιδίως στα
παιδιά, και χημειοθεραπείας με αλκυλιούντες παράγοντες 109.
Ο απόλυτος κίνδυνος καρκινωμάτων του Γ.Ε.Σ., είναι 6/ 10.000 ασθενείς κατ ‘
έτος, που μεταφράζεται στο, περίπου, 10% του συνολικού αυξημένου κινδύνου,
αναπτύξεως δευτέρων πρωτοπαθών καρκινωμάτων. Ο κίνδυνος εμφανίσεώς των,
αυξάνει από τα 5 χρόνια μετά την θεραπεία κακοήθων νόσων του λεμφικού και
συνεχίζεται ως τα 20 χρόνια. Ο σχετικός κίνδυνος μειώνεται, όσο αυξάνει η ηλικία των
ατόμων που αντιμετωπίσθηκαν για HL. Ο τύπος της θεραπείας για το HL φαίνεται ότι
επηρεάζει τον κίνδυνο αναπτύξεως του δευτεροπαθούς καρκινώματος του Γ.Ε.Σ. Σε
μελέτη στην Μεγάλη Βρεττανία με 5519 ασθενείς με HL, ο σχετικός κίνδυνος δεύτερου
πρωτοπαθούς καρκινώματος του Γ.Ε.Σ., ήταν μεγαλύτερος επί συνδυασμένης
θεραπείας (RR = 3.3), χαμηλότερος επί μόνον ακτινοθεραπεlας (RR = 1.7), και μη
σημαντικά αυξημένος επί μόνο χημειοθεραπείας. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε
μελέτη επί 19.882 επιζώντων, μεταξύ 1953 – 2003. Καρκίνωμα στομάχου ανέπτυξαν
89, με εκτιμώμενη αθροιστική συχνότητα 0.39% (95% CI 0.28% - 0.50%) στα 15
χρόνια και 0.92% (95% CI 0.70% - 1.13%) στα 30 χρόνια. Ο κίνδυνος αυξάνει, επί
αυξημένης δόσεως ακτινοθεραπείας του στομάχου και αυξημένης εκθέσεως σε
αλκυλιούντες παράγοντες, κυρίως σε procarbazine και dacarbazine. Η πρόγνωση
ασθενών με δεύτερα πρωτοπαθή καρκινώματα του Γ.Ε.Σ., είναι χειρότερη όσων
εμφανίζουν πρωτοπαθές κακόηθες νεόπλασμα του Γ.Ε.Σ., όπως έδειξε αναδρομική
μελέτη της SEER. Από τον κανόνα, εξαιρούνται μόνον όσοι διαγιγνώσκονται με τοπική
νόσο. Στην μελέτη συγκρίθηκε η επιβίωση 209 επιζώντων με HL που ανέπτυξαν
δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα του Γ.Ε.Σ. (οι 105 του εντέρου, οι 35 του στομάχου,
οι 30 του παγκρέατος, οι 21 του ορθού και οι 18 του οισοφάγου) με την επιβίωση
484.165 ασθενών με πρώτο καρκίνωμα του Γ.Ε.Σ. 165-167.
Ο σχετικός κίνδυνος δευτέρου πρωτοπαθούς κακοήθους μελανώματος μετά
θεραπεία για HL, είναι περίπου 2 και δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την ηλικία
ενάρξεως της θεραπείας. Το απόλυτο ποσοστό κινδύνου είναι 2 – 4/ 10000 ασθενείς
ανά έτος 104,114.
Ασθενείς

με

HL

φαίνεται

ότι

έχουν

αυξημένο

κίνδυνο

κακοήθους

μεσοθηλιώματος. Αυτό κυρίως απεδείχθη σε πληθυσμιακή μελέτη 2567 ασθενών στην
Ολλανδία. Οι ασθενείς είχαν επιζήσει ≥ 5 έτη μετά την θεραπεία για HL. Σε διάμεση
παρακολούθηση 18.1 ετών, παρατηρήθηκαν 13 περιπτώσεις μεσοθηλιώματος (8
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άνδρες, 5 γυναίκες), με διάμεσο διάστημα μεταξύ των δύο νεοπλασμάτων 27.7 έτη. Η
ομάδα όσων αντιμετωπίσθηκαν για HL είχε σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό 26
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφανίσεως μεσοθηλιώματος ή απόλυτη αύξηση των
περιστατικών 3.5 / 10000 ασθενείς, ανα έτος. Παράγοντες αυξημένου κινδύνου στην
μελέτη, ήταν το θήλυ φύλο, χορήγηση θεραπείας για το HL προ της ηλικίας των 31
ετών και ένταξη στον θεραπευτικό σχεδιασμό, της ακτινοθεραπείας 168.
Η ανάπτυξη δευτέρων πρωτοπαθών σαρκωμάτων παρουσιάζεται σε αντίστοιχο
κεφάλαιο.
2. Μη Hodgkin’s Λεμφώματα
Πολλές μελέτες έδειξαν τον κίνδυνο δευτέρων πρωτοπαθών κακοήθων
νεοπλασμάτων σε ασθενείς αντιμετωπισθέντες θεραπευτικά για NHL 169, 170, 171, 172, 173.
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η ανάπτυξη σαρκώματος του Ewing στην περιοχή της
αριστεράς ωμοπλάτης, σε γυναίκα 65 ετών, η οποία είχε 8 χρόνια νωρίτερα υποβληθεί
σε επιτυχή θεραπεία διαχύτου ενδοκοιλιακού NHL, β-κυτταρικής προελεύσεως, από
μεγάλα κύτταρα, κλινικού σταδίου IIA, χαμηλού κινδύνου (=1), κατά International
prognostic index, που είχε υποβληθεί σε 7 κύκλους CHOP14 (cyclophosphamide,
hydroxydaunomycin hydrochloride, vincristine και prednisolone), ανά 2 εβδομάδες και
προφυλακτική χορήγηση colony-stimulating factor. Η ασθενής δεν είχε λάβει
ακτινοθεραπεία στα πλαίσια της αντιμετωπίσεως του NHL. Η διάγνωση του
σαρκώματος Ewing έγινε, με χρήση για πρώτη φορά, τεχνικών, μοριακής βιολογίας.
Τα κύτταρα του σαρκώματος ήταν μικρά, στρογγυλά και είχαν θετική μεμβρανική
χρώση για CD99. Η FISH έδειξε θραύση του χρωμοσώματος 22q12. στο τμήμα του
γονιδίου του EWS, ενώ με την τεχνική της ανάστροφης μεταγραφάσης επιβεβαιώθηκε
η ύπαρξη μεταγραφικών τμημάτων σύντηξης των EWS-FLI1, στοιχείων αποδεικτικών
της δευτερογενούς φύσεως του σαρκώματος Ewing

174

. Στην κλασσική του μορφή το

σάρκωμα του Ewing εμφανίζεται στο, σχεδόν, 80% των περιπτώσεων σε νέους <20
ετών και εξαιρετικά σπάνια σε άτομα > 30 ετών

175

. Περιπτώσεις δευτέρων

πρωτοπαθών σαρκωμάτων Ewing, μετά από χημειοθεραπεία, περιγράφονται, έως
σήμερα, σπανιότατα στην διεθνή βιβλιογραφία την τελευταία 20ετία

176-185

. Το

περιστατικό δευτέρου πρωτοπαθούς σαρκώματος Ewing, μετά από θεραπεία NHL,
είναι το τέταρτο στην παγκόσμια βιβλιογραφία, από τα οποία τα προηγούμενα τρία
αφορούσαν σε παιδιά ή πολύ νέους

176,183

και το πρώτο που αφορούσε σε ενήλικα

σημαντικά μεγαλύτερης ηλικίας. Σε αναδρομική ανάλυση από το St Jude Children's
Research Hospital βρέθηκαν 6 από 11 183 ασθενείς <21 ετών, οι οποίοι μετά
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θεραπεία πρωτοπαθούς καρκινώματος, ανέπτυξαν δεύτερο πρωτοπαθές σάρκωμα
Ewing 183.
Η ανάπτυξη δευτέρου πρωτοπαθούς σαρκώματος σε ασθενείς με κακοήθη
νεοπλάσματα ή κακοήθεις νόσους του λεμφικού ιστού, περιγράφεται σε δύο μεγάλες
πληθυσμιακές μελέτες. Στην πρώτη εξ αυτών μελετήθηκαν τα κλινικά χαρακτηριστικά
από φακέλλους 2.456 ασθενών ηλικίας <60 ετών, με NHL, οι οποίοι είχαν
αντιμετωπισθεί στα πλαίσια του British National Lymphoma Investigation με
χημειοθεραπεία ± ακτινοθεραπεία, μεταξύ 1973 – 2000. Παρατηρήθηκαν 123 δεύτερα
πρωτοπαθή καρκινώματα. Ο σχετικός κίνδυνος Relative risk (RR) ήταν αυξημένος για
το σύνολο των δεύτερων πρωτοπαθών κακοηθειών, συμπεριμανομένου και του
σαρκώματος Ewing (RR = 1.3; 95% CI, 1.1 - 1.6), τις λευχαιμίες (RR = 8.8; 95% CI,
5.1 - 14.1) και τον καρκίνο του πνεύμονα (RR = 1.6; 95% CI, 1.1 - 2.3). Ο σχετικός
κίνδυνος των δεύτερων πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων, μειώνετο σημαντικά,
με την αύξηση της ηλικίας των ασθενών που ελάμβαναν την πρώτη θεραπεία. Ο
κίνδυνος δεύτερης πρωτοπαθούς λευχαιμίας ήταν μεγαλύτερος μετά χημειοθεραπεία
(RR = 10.5; 95% CI, 5.0 -19.3) ή συνδυασμένη χημειοθεραπεία – ακτινοθεραπεία (RR
= 13.0; 95% CI, 5.2 - 26.7). Ο κίνδυνος δευτέρου πρωτοπαθούς καρκινώματος του
πνεύμονα και του παχέος εντέρου ήταν μεγαλύτερος με, μόνον χημειοθεραπεία: (RR =
1.9; 95% CI, 1.1 - 3.1) και (RR = 2.1; 95% CI, 1.1 - 3.6), αντιστοίχως 172.
Στην δεύτερη μελέτη

170

, αποδείχθηκε αυξημένη συχνότητα δευτέρων

πρωτοπαθών σαρκωμάτων, σε ασθενείς με NHL, οι οποίοι έλαβαν ακτινοθεραπεία.
Εκτιμήθηκε το πηλίκον των παρατηρουμένων / αναμενόμενα, με βάση τα ενδημικά
χαρακτηριστικά, (Standardized incidence ratios, Ο/Ε) δεύτερα πρωτοπαθή κακοήθη
νεοπλάσματα και ο απόλυτος κίνδυνος εμφανίσεως αυτών σε πληθυσμό 77.876
ασθενών με NHL, που αντιμετωπίσθηκαν μεταξύ 1973 – 2001, σε κέντρα ενταγμένα
στο National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results Program.
Οι 5638 ασθενείς εμφάνισαν δεύτερα πρωτοπαθή κακοήθη νοσήματα, αριθμός
στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος του ενδημικά αναμενομένου (O/E, 1.14; P < 0.001).
Συνολικά οι ασθενείς που έλαβαν ακτινοθεραπεία είχαν κίνδυνο αναπτύξεως δευτέρων
πρωτοπαθών καρκινωμάτων παρόμοιο με όσους δεν ακτινοβολήθηκαν (RR = 1.04;
95% CI, 0.98-1.10; P = 0.21). Όσοι ασθενείς ακτινοβολήθηκαν, είχαν αυξημένο
κίνδυνο

δευτέρων

πρωτοπαθών

σαρκωμάτων,

καρκινωμάτων

μαστού

και

μεσοθηλιωμάτων, σε σχέση με τους επί μακρόν επιζήσαντες, μη ακτινοβοληθέντες (P
< 0.05). Ασθενείς με διάγνωση και αντιμετώπιση του ΝHL σε ηλικία < 25 ετών, είχαν
τον υψηλότερο κίνδυνο εμφανίσεως δευτέρων πρωτοπαθών κακοήθων νοσημάτων
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(όσοι δεν ακτινοβολήθηκαν είχαν O/E, 2.1; P < 0.05, όσοι ακτινοβολήθηκαν πηλίκον
O/E, 4.51, P < 0.05). ∆εν υπήρχαν διαφορές στην ανάπτυξη δευτέρων πρωτοπαθών
κακοήθων νοσημάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών (O/E, 1.12 έναντι. 1.15,
αντιστοίχως). Οι γυναίκες που επέζησαν επί μακρόν, μετά θεραπεία για NHL, είχαν
πιθανότητα αναπτύξεως καρκινώματος μαστού μικρότερη του γενικού πληθυσμού
(O/E, 0.85; P < 0.05), αλλά για όσες γυναίκες ήταν < 25 ετών, κατά την διάγνωση και
θεραπεία του ΝHL η πιθανότητα αναπτύξεως δευτέρου πρωτοπαθούς καρκινώματος
μαστού ήταν μεγαλύτερη (για όσες δεν ακτινοβολήθηκαν O/E, 2.1; P < 0.05, ενώ για
όσες ακτινοβολήθηκαν O/E, 4.51, P < 0.05).
∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ EWING
Εκτός της ήδη αναφερθείσας σχέσεως μεταξύ θεραπείας ΝHL και δευτέρων
πρωτοπαθών σαρκωμάτων Ewing, συλλέξαμε από την διεθνή βιβλιογραφία άλλες 12
περιπτώσεις ασθενών που εμφάνισαν σαρκώματα Ewing, μετά από θεραπεία, άλλων
πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων. Από τους ασθενείς αυτούς, μόνον τρεις
έλαβαν ακτινοθεραπεία και από αυτούς οι δύο ολοσωματική ακτινοθεραπεία, ενώ σε
μία περίπτωση το σάρκωμα ανεπτύχθη εντός πεδίου, στο οποίο χορηγήθηκε
τοπικοπεριοχική

ακτινοθεραπεία

176,178,181-183

.

Χαρακτηριστικό

του

δευτέρου

πρωτοπαθούς σαρκώματος Ewing, είναι οι ισοζυγυσμένες χρωμοσωμικές μεταθέσεις,
για τις οποίες, εικάζεται, ότι η θεραπεία με αναστολείς της topoisomerase II, αποτελεί
τόν ουσιώδη αιτιολογικό παράγοντα 174.
ΑΛΛΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ
Αυξημένος κίνδυνος δευτέρων πρωτοπαθών σαρκωμάτων των μαλακών ιστών,
παρατηρείται σε ασθενείς με καρκινώματα του τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου
και του μαστού, ιδίως επί αντιμετωπίσεως της βασικής νόσου, με ακτινοθεραπεία
188

186-

.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ EGFR ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΣ
ΤΟΥ KRAS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ Ή ΜΕΤΑΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΟΡΘΟΥ
Στην ακριβή καταγραφή των δεύτερων πρωτοπαθών καρκινωμάτων ασθενών
με κακοήθη νοσήματα του εντέρου, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν στην
πιθανότητα πολυεστιακής αναπτύξεως της νόσου και στις ιστολογικές ομοιότητες των
βιοπτικών υλικών, που λαμβάνονται σύγχρονα ή μετάχρονα, με πρωτοπαθές
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καρκίνωμα του εντερικού σωλήνα. Η διαφορετική έκφραση του EGFR και της
μεταλλάξεως του KRAS, μπορεί να παράσχουν πληροφορίες για ουσιαστικές
διαφορές, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων καρκινωμάτων παχέος εντέρου, στον ίδιο
ασθενή. Εξάλλου γενικώς η πρόγνωση του δευτέρου πρωτοπαθούς κακοήθους
νεοπλάσματος είναι χειρότερη του πρώτου. ∆εδομένων αυτών έχει μεγάλη αξία ο
καθορισμός της προγνώσεως ασθενών με περισσότερα του ενός, καρκινώματα του
παχέος εντέρου – ορθού. Η οδός του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού
παράγοντα

(EGFR)/RAS/RAF/MEK/MAPK

συνιστά

σημαντική

οδό

στην

καρκινογένεση, την διηθητική ικανότητα και την μεταστατική δυνατότητα του
καρκινώματος του παχέος εντέρου – ορθού. Σε πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομική
μελέτη καθορίστηκε η προγνωστική αξία της εκφράσεως του EGFR και της
μεταλλάξεως του KRAS, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα παχέος εντέρου –
ορθού με βάση το σύγχρονο ή μετάχρονο status. Για τον σκοπό αυτό μεταξύ 10/2002
– 3/2012, εκτιμήθηκαν 205 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα παχέος εντέρου –
ορθού, από τους οποίους οι 98 είχαν μετάχρονα καρκινώματα παχέος εντέρου –
ορθού και 107, σύγχρονα νεοπλάσματα. Η έκφραση του EGFR προσδιορίσθηκε με
IHC (immunohistochemistry / ανοσοϊστοχημική εξέταση) και κατηγοριοποιήθηκαν ως
1+ (ασθενής ένταση χρώσεως), 2+ (μέτρια ένταση χρώσεως) και 3+ (ισχυρά ένταση
χρώσεως). Γενωμικό DNA απομονώθηκε από διατηρημένους ιστούς καρκινώματος
παχέος εντέρου – ορθού και πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλληλουχίας του KRAS.
Ελέγχθηκαν τα κλινικοπαθολογοανατομικά δεδομένα αυτών των ασθενών με
καρκίνωμα παχέος εντέρου – ορθού και συσχετίσθηκαν με την έκφραση του EGFR και
την ύπαρξη ή όχι μεταλλάξεων του KRAS στο ιστολογικό υλικό. Παράλληλα
αναλύθηκαν σε προγνωστική βάση, οι τιμές της EGFR εκφράσεως και των
μεταλλάξεων του KRAS. Θετική EGFR έκφραση βρέθηκε σε 140 από 167 (83.8%)
ασθενείς στους οποίους εκτιμήθηκε, ενώ μεταλλάξεις του KRAS βρέθηκαν σε 88, από
τους 205 (42.9%) ασθενείς. Στην ομάδα των ασθενών με μετάχρονα καρκινώματα
παχέος εντέρου – ορθού, η θετική EGFR έκφραση συσχετίσθηκε με καλά ή ενδιάμεσα
διαφοροποιημένους όγκους (P = 0.028), μικρότερη ελεύθερης νόσου επιβίωση (P <
0.001) και συνολική επιβίωση (P < 0.001). Αντιθέτως οι μεταλλάξεις του KRAS δεν
συνδέθηκαν με διαφορές στην ελεύθερης νόσου επιβίωση και την συνολική επιβίωση,
σε ασθενείς με μετάχρονα ή σύγχρονα καρκινώματα παχέος εντέρου – ορθού 189.
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∆ΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΤΕΡΟΥ

ΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ

Α∆ΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Ή ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ BARRETT Ή ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΑ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ
Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν συσχέτιση μεταξύ μεταπλασίας τύπου
Barrett ή αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου και καρκινώματος του εντέρου, από
30ετίας

190

Φινλανδία

. Εντούτοις 10 χρόνια αργότερα, μελέτη ασθενών – μαρτύρων στην
δεν

επιβεβαίωσε

την

σχέση,

μη

ενισχύοντας

την

σκοπιμότητα

κολονοσκοπήσεως , στα πλαίσια ελέγχου σε ασθενείς με οισοφάγο Barrett 191.
Ασθενείς

με

καρκινώματα

παχέος

εντέρου,

έχουν

καρκινώματα 1.4 φορές συχνότερα του αναμενομένου

πρωτοπαθή
192

εξωεντερικά

. Μολονότι υπάρχουν

ανακοινώσεις συνυπάρξεως καρκινώματος του οισοφάγου και ασυμπτωματικού
καρκινώματος του εντέρου, αυτές είναι πολύ λίγες, ώστε να τεκμηριώσουν συσχέτιση
μεταξύ των δύο νοσολογικών οντοτήτων

2

. Για την αιτιολογική συνύπαρξη των

καρκινωμάτων οισοφάγου και εντέρου, προτείνονται αφ΄ενός γενετικοί και αφ΄ετέρου
περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως το αλκοόλ, το κάπνισμα και η διατροφή. Οι
παραπάνω παράγοντες αυξάνουν την έκφραση της cyclooxygenase-2, ενζύμου που
έχει κεντρική θέση στην ανάπτυξη των καρκινωμάτων του οισοφάγου και του εντέρου
193

. Είναι λογικό η αναστολή του ενζύμου με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

φάρμακανα (aspirin ή sulindac) να αναμένεται να επάγει χημειοπροφύλαξη έναντι των
καρκινωμάτων οισοφάγου και εντέρου.
Η χρησιμοποίηση του ολόσωμου PET-CT επί καρκινώματος του οισοφάγου
έχει σκοπό, συνήθως, όχι την αποκάλυψη συνυπάρχοντος αρχικού καρκινώματος του
εντέρου, αλλά την ακριβή σταδιεκτίμηση του νοσήματος, η οποία μπορεί να αλλάξει
τον σχεδιασμό της εγχειρήσεως

194

και της ιδεατής χημειοθεραπείας (FOLFOX ή

FOLFIRI) – ακτινοθεραπείας έως και στο 20% των ασθενών της συγκεκριμένης
ομάδας 195.
∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΟΡΘΟΥ ΣΕ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ Α∆ΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΟΥ Ή
ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Ο κίνδυνος αναπτύξεως καρκινώματος του παχέος εντέρου – ορθού σε
γυναίκες με προηγούμενο αδενοκαρκίνωμα του ενδομητρίου ή των ωοθηκών είναι 1.5
– 3 φορές μεγαλύτερος του φυσιολογικού πληθυσμού στις Η.Π.Α. 196.
∆ΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΥΣ
ΟΓΚΟΥΣ
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Θα γίνει αναφορά σε περιγραφή συνδυασμού σπανίων όγκων και δεύτερων
πρωτοπαθών

κακοήθων

νεοπλασμάτων,

κυρίως

με

κριτήριο

ενδιαφέρουσες

αιτιολογικές υποθέσεις για την συνύπαρξή τους και τον σπάνιο συνδυασμό γνωστών
κακοήθων νεοπλασμάτων, μεταξύ τους.
1. Καρκινοειδή του γαστρεντερικού συστήματος και καρκινώματα του παχέος
εντέρου-ορθού. Είναι συνέπεια παρακρινικής δράσεως;
Οι καρκινοειδείς όγκοι είναι ασυνήθη νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα, με
αναφερόμενη συχνότητα 1.3/100.000 στο σύνολο των κακοηθειών του γαστρεντερικού
συστήματος. Τα καρκινοειδή του λεπτού εντέρου είναι τα συνηθέστερα και έχουν την
υψηλότερη συχνότητα συνοδών δευτέρων πρωτοπαθών κακοήθων νεοπλασμάτων,
ακολουθούμενα από τα καρκινοειδή της σκωληκοειδούς και του παχέος εντέρου –
ορθού. Τα συχνότερα δεύτερα πρωτοπαθή καρκινώματα, επί καρκινοειδών του
εντερικού σωλήνα, είναι τα αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου – ορθού. Σε μελέτη
από το Department of Surgery, KCVA Medical Center, Kansas City, MO, USA, στην
περίοδο 2006- 2011, παρατηρήθηκαν 11 ασθενείς με σύγχρονα καρκινοειδή και
αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου. Οι ασθενείς χειρουργήθηκαν στα πλαίσια
θεραπείας των καρκινωμάτων του παχέος εντέρου και τα καρκινοειδή βρέθηκαν στην
λεπτομερή ιστολογική εξέταση του εκταμέντος εντέρου. Σε όλες τις περιπτώσεις
υπήρχε κοινό εμβρυονικό πρότυπο εντερικής προελεύσεως, ώστε να υποτίθεται, ότι η
παρακρινική δράση των βιολογικών πεπτιδίων των καρκινοειδών μπορεί να συνιστούν
τον αιτιολογικό παράγοντα γενέσεως των συγχρόνων αδενοκαρκινωμάτων 197.
2.

Σύγχρονη

ανάπτυξη

χολαγγειοκαρκινώματος

και

ηπατοκυτταρικού

καρκινώματος
Σε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, έως τον Οκτώβριο του 2013,
υπήρχαν μόνον 35 δημοσιεύσεις συγχρόνων ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων και
ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κοινός
παράγων ήταν η ηπατική κίρρωση επί ηπατίτιδας C. Πρόσφατα από το Department of
Internal Medicine, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea. δημοσιεύθηκε
ανακοίνωση δύο ασθενών με σύγχρονα ηπατικά αδενοκαρκινώματα και ηπατικά
χολαγγειοκαρκινώματα. Ο, ασυνήθης, κοινός αιτιολογικός παράγων ήταν λοίμωξη από
ηπατίτιδα Β, χωρίς ανάπτυξη κιρρώσεως του ήπατος 198.
3. ∆εύτερα πρωτοπαθή νεοπλάσματα σε ασθενείς με GISTs
Η αύξηση των γνώσεών μας για τους στρωματικούς όγκους του Γαστρεντερικού
Συστήματος (Gastrointestinal stromal tumors, GISTs), οδήγησε και στην παρατήρηση
της ενδεχόμενης συνυπάρξεώς των με διαφόρα είδη άλλων κακοήθων νεοπλασμάτων,
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συγχρόνων ή μεταχρόνων

199

, σε ποσοστά μεταξύ 4.5% - 33%. Οι περισσότεροι

GISTs εμφανίζονται με σποραδικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει αναφερθεί οικογενής
εμφάνιση, όπως επί νευροϊνωματώσεως ή της τριάδας του Carney. Τα συχνότερα
δεύτερα κακοήθη νεοπλάσματα επί GISTs είναι καρκινώματα του Γαστρεντερικού
Συστήματος (47%), του προστάτου (9%), του μαστού (7%), του νεφρού (6%), του
πνεύμονος (5%), του γυναικείου γεννητικού συστήματος (5%), καρκινοειδείς όγκοι
(3%), σαρκώματα των μαλακών μορίων – οστών (3%), κακοήθη μελανώματα (2%),
σεμινώματα (1%) και λευχαιμίες ή λεμφώματα (7%). Η θεραπεία της νόσου συνίσταται
στην χορήγηση της imatinib mesylate, από το 2002, που έγινε αποδεκτή από το FDA
και άλλαξε την φυσική ιστορία της νόσου. Η imatinib mesylate, είναι αναστολέας της
tyrosine kinase και επάγει συναγωνιστική αναστολή των τυροσινικών κινασών KIT,
BCR-ABL, ARG, PDGFR και PDGFR. Ο ακριβής κίνδυνος αναπτύξεως δευτέρων
πρωτοπαθών καρκινωμάτων σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται με αναστολείς της
τυροσινικής κινάσης δεν είναι σαφής, αλλά η αύξηση της επιβιώσεως των ασθενών με
GISTs υπό θεραπεία με imatinib φαίνεται υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τουλάχιστον,
Χρονίας Μυελογενούς Λευχαιμίας και σύμφωνα με τελευταίες απόψεις και των
υπολοίπων δευτέρων πρωτοπαθών κακοηθειών. Πρόσφατα, με κριτική ανάλυση,
εδείχθη ότι ασθενείς με GISTs που αντιμετωπίσθηκαν με Imatinib στο χρονικό
διάστημα 2002-2009, εμφάνιζαν κίνδυνο αναπτύξεως δευτέρων πρωτοπαθών
κακοήθων νεοπλασμάτων 7.07%, έναντι 1.15% (P=0.030) της περιόδου 1992-2001
προ

της

εισαγωγής

του

φαρμάκου

στην

θεραπευτική

πρακτική

200

.

Τα

αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου ήταν τα συχνότερα (P=0.023) δεύτερα
πρωτοπαθή καρκινώματα σε ασθενείς υπό imatinib. Είναι ενδιαφέρον ότι η συχνότητα
κακοήθων μελανωμάτων του δέρματος, ήταν μεγαλύτερη στην εποχή προ της
εισαγωγής της Imatinib (P=0.030), πιθανότατα λόγω του ποσοστού μελανωμάτων με
ενεργό μετάλλαξη του ΚΙΤ, στα οποία η Imatinib έχει αποδειχθεί δραστική 201,202.
Άλλοι

συγγραφείς

σε

μελέτη

παρατηρήσεως

μεταξύ

12/2001-12/2009,

κατέγραψαν ποσοστό 10% ασθενών με GIST, υπό θεραπεία με imatinib οι οποίοι
ανέπτυξαν δεύτερα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα 203.
4. ∆εύτερα πρωτοπαθή νεοπλάσματα σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο στομάχου
ή γαστρικά αδενώματα
Προ 15ετίας γνωρίζαμε οτι ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε περιορισμένες
γαστρεκτομές για καρκινώματα στομάχου, είχαν πιθανότητες 1.8% - 5% να
αναπτύξουν δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα στο γαστρικό υπόλοιπο 204. Το ποσοστό
πολλαπλών κακοήθων νεοπλασμάτων στομάχου ήδη, αυξάνει στο 9% - 24% εφόσον
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στις τακτικές εξετάσεις επανεκτιμήσεως περιλαμβάνεται η γαστροσκόπηση με λήψη
πολλαπλών βιοψιών

205, 206

. Μολονότι οι ενδοσκοπικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι

απολύτως λυσιτελείς, να μην επηρεάζουν τον δείκτη δραστηριότητας των ασθενών και
να επάγουν ελάχιστη νοσηρότητα, ο ιδεατός τρόπος περαιτέρω θεραπευτικών
χειρισμών και παρακολουθήσεως, παραμένει συζητήσιμος για την συγκεκριμένη
ομάδα των ασθενών. Η κυριότερη αντίρρηση συνίσταται στην επιφύλαξη που
διατυπώνουν πολλοί, στην αυξημένη πιθανότητα αναπτύξεως συγχρόνων ή
μεταχρόνων καρκινωμάτων από τον παραμένοντα γαστρικό βλεννογόνο. Συνέπεια
αυτών είναι πως ενώ η ενδοσκοπική αφαίρεση υποβλεννογονίων βλαβών, κατά την
διάρκεια ελέγχου του ανωτέρου πεπτικού, μπορεί να αποτελεί, γενικώς, ελάχιστη
επεμβατική παρέμβαση κατά την παρακολούθηση ασθενών με γαστρικό καρκίνωμα ή
υποτροπιάζοντα αδενώματα του στομάχου, μπορεί ταυτόχρονα να εγείρει μείζονα
θέματα

θεραπευτικών

καρκινώματα

205-209

χειρισμών,

όταν

αποκαλύψει

σύγχρονα

ή

μετάχρονα

. Σε τουλάχιστον δύο μελέτες, το 50% των πολλαπλών κακοήθων

νεοπλασμάτων, εντοπίζεται στο ίδιο τριτημόριο με την αρχική γαστρική βλάβη, που
αφαιρέθηκε ενδοσκοπικά, ενώ οι περισσότερες δεύτερες πρωτοπαθείς βλάβες είχαν
παρόμοια μακροσκοπική και ιστολογική εικόνα, με εκείνη της πρωτοπαθούς 210,211.
Το

διάμεσο

χρονικό

διάστημα

εμφανίσεως

μεταχρόνου

γαστρικού

καρκινώματος υπολογίζεται σε 31 – 37 μήνες, μετά την πρώτη ενδοσκοπική,
τεκμηρίωση / αφαίρεση αρχικού σταδίου καρκινώματος του στομάχου 206,208.
Γενικώς φαίνεται, ότι μεγάλη ηλικία (> 65 ετών), προηγούμενο αδιαφοροποίητο
κακόηθες γαστρικό νεόπλασμα, ατροφία του πυλωρικού άντρου, ο επιπολασμός του
παραμένοντος στομάχου από Helicobacter pylori, η μικροδορυφορική αστάθεια σε
προηγούμενο καρκίνωμα του παχέος εντέρου, μπορεί να αποτελούν παράγοντες
ενισχύοντες την πιθανότητα αυξημένου κινδύνου για σύγχρονο ή (κυρίως) μετάχρονο
καρκίνωμα στομάχου
εντατικότητα

της

212, 213, 214

. Προς το παρόν δεν έχει καθορισθεί το είδος και η

παρακολουθήσεως

των

ασθενών

με

ριζικά

χειρουργήσιμο

αδενοκαρκίνωμα στομάχου, με σκοπό την καταγραφή μεταχρόνων νεοπλασμάτων, σε
στάδιο ιάσιμο. Σε ενδιαφέρουσα μελέτη, η καμπύλη καταγραφής των μεταχρόνων
καρκινωμάτων αυξάνει σταθερά έως τους 78 μήνες από την διάγνωση του γαστρικού
καρκινώματος και φαίνεται να επιπεδώνεται στα 10 χρόνια 207.
Σε μελέτη της Korean Association of Internal Medicine στο Division of
Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Presbyterian Medical Center,
Jeonju, μεταξύ 1/2008 – 12/2011 ελέγχθηκαν 512 ασθενείς, διάμεσης ηλικίας 66 (23 –
90) ετών, με πρώιμο γαστρικό καρκίνωμα ή γαστρικά αδενώματα

211
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των γαστρικών βλαβών, ως συγχρόνων ή μεταχρόνων νεοπλασμάτων, έγινε με
χρησιμοποίηση των κριτηρίων του Moertel, τα οποία είναι: 1. κάθε βλάβη να είναι
ιστολογικά αποδεδειγμένα κακοήθης, 2. μεταξύ των νεοπλασματικών βλαβών, πρέπει
να παρεμβάλλεται φυσιολογικός γαστρικός βλεννογόνος και 3. η πιθανότητα μία
βλάβη να είναι μεταστατικής αιτιολογίας, πρέπει να αποκλείεται με τρόπο μη
επιδεχόμενο αμφισβητήσεις

215

. Καρκινώματα τα οποία διαγνώσθηκαν εντός του

έτους, από την ιστολογική τεκμηρίωση του πρώιμου γαστρικού νεοπλάσματος,
θεωρήθηκαν ως σύγχρονα σε αντίθεση με όσα διαγνώσθηκαν μετά την πάροδο ενός
έτους, που εκτιμήθηκαν ως μετάχρονα. Σε διάμεση παρακολούθηση 15.6 (1 - 52)
μηνών, των ασθενών και με ενδοσκοπική αφαίρεση υποβλεννογονίων βλαβών,
διαπιστώθηκε ότι 66 ασθενείς (12.9%) είχαν σύγχρονα και 13 (2.5%) μετάχρονα
αδενοκαρκινώματα στομάχου. Ασθενείς > 65 ετών είχαν αυξημένο κίνδυνο
πολλαπλών γαστρικών κακοήθων νεοπλασμάτων (p = 0.012). Περίπου τα 2/3 των
πολλαπλών βλαβών είχε παρόμοια μακροσκοπική και ιστολογική εικόνα, με εκείνη των
αρχικών άγκων.
Επί μεταχρόνων καρκινωμάτων, το διάμεσο διάστημα διαγνώσεως των δύο
πρωτοπαθών νεοπλασμάτων, ήταν 31 μήνες, ενώ το ετήσιο ποσοστό διαγνώσεως
μεταχρόνων νεοπλασμάτων περίπου 3%. Στην μελέτη αυτή και σε σχέση με την
σκοπιμότητα και την εντατικότητα της παρακολουθήσεως των ασθενών, με κακοήθη
νεοπλάσματα του στομάχου, που διαγνώσθηκαν άπαξ προηγουμένως, εφαρμόσθηκε
έλεγχος που άρχισε 3 μήνες μετά την διάγνωση του πρώιμου γαστρικού καρκινώματος
και συνεχίζετο ανά 6 – 12 μήνες. Όλοι οι ασθενείς που βρέθηκε με τον συγκεκριμένο
τρόπο παρακολουθήσεως, να έχουν μετάχρονα καρκινώματα, εκτός ενός που
εμφάνισε χολαγγειοκαρκίνωμα, θεραπεύτηκαν ριζικά, με ενδοσκοπικές εκτομές 211.
Υπάρχουν τέσσερεις μελέτες οι οποίες περιγράφουν την ανάδειξη μεταχρόνων
καρκινωμάτων 10 χρόνια μετά την ενδοσκοπική αφαίρεση, τοπικού, γαστρικού
καρκινώματος

207, 210, 216, 217

. Στην μία από τις μελέτες αυτές

217

, οι συγγραφείς

αναφέρουν ότι ο αυξημένος κίνδυνος, εμφανίσεως μετάχρονων νεοπλασμάτων παύει
να υφίσταται μετά την παρέλευση 10ετούς παρακολουθήσεως. Είναι εντούτοις σαφές
ότι για την ύπαρξη του συγκεκριμένου κινδύνου, πέραν της 10ετίας υπάρχουν και
αντίθετες απόψεις

211

, ώστε σήμερα να υποστηρίζεται η ετήσια παρακολούθηση, όχι

πλέον των 10 ετών, από την ενδοσκοπική αφαίρεση του πρωίμου γαστρικού
καρκινώματος, ιδίως σε ασθενείς > 65 ετών, κατά την πρώτη ενδοσκοπική εξαίρεση
της κακοήθους γαστρικής βλάβης.
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Εντούτοις η συγκεκριμένη μελέτη, μολονότι εξαιρετικά σχεδιασμένη, έχει
ορισμένες αδυναμίες:
1. Ο χρόνος διάμεσης παρακολουθήσεως είναι πολύ βραχύς, για το συγκεκριμένο
νεόπλασμα – μόνον 15.6 μήνες. Συνεπώς το ποσοστό μεταχρόνων
νεοπλασμάτων που κατεγράφησαν στην μελέτη, δεν αντιπροσωπεύει την
πραγματικότητα.
2. Τα κριτήρια αποκλεισμού ασθενών από την ένταξή τους, είναι ανεπαρκή:
3. Στην μελέτη αναλύθηκαν ασθενείς με προηγούμενες γατρεκτομές, ατελείς
εκτομές (αφαίρεση της βλάβης υπό μορφή τεμαχιδίων / piecemeal, όρια
εκτομής άγνωστα ή διηθημένα).
4. Ασθενείς με παρακολούθηση < 1 έτους εντάχθηκαν στην μελέτη.
5. Πληροφορίες για ύπαρξη εντερικής μεταπλασίας στο ιστολογικό υλικό ήταν
ανεπαρκείς, επειδή συλλάχθηκαν αναδρομικά, από τους ιατρικούς φακέλλους.
5. ∆εύτερα πρωτοπαθή πρώιμα γαστρικά καρκινώματα στομάχου
Η εξέλιξη στις ενδοσκοπικές τεχνικές διαγνώσεως και η ανάπτυξη των
δυνατοτήτων ελαχίστων εκτομών αφ ενός και η χρησιμοποίηση των μονοκλωνικών
αντισωμάτων στην Ιστολογική εξέταση των βιοπτικών υλικών αφ ετέρου, αύξησε τον
αριθμό των ασθενών, με την διάγνωση των πολλαπλών συγχρόνων γαστρικών
καρινωμάτων σε ποσοστά μεταξύ 6% - 14% του συνόλου των περιπτώσεων με
καρκίνωμα στομάχου

218, 219

. Τα πολλαπλά πρώιμα καρκινώματα του στομάχου έχουν

μεταξύ τους κοινά κλινικά – ιστολογικά χαρακτηριστικά, όπως την εμφάνισή τους σε
μεγάλη ηλικία, την καλή τους διαφοροποίηση και την διάγνωσή τους, συνήθως, σε
αρχικά στάδια. Εφόσον αυτά συμβαίνουν, η πρόγνωσή τους είναι παρόμοια, με των
αντίστοιχων μονήρων κακοήθων αδενοκαρκινωμάτων του στομάχου

220

. Για την

κατάταξή τους ως πρώιμα γαστρικά καρκινώματα χρησιμοποιήθηκαν τα ήδη
αναφερθέντα κριτήρια του Moertel 215.
Τεχνικές ελαχίστης παρεμβάσεως, όπως η ενδοσκοπική βλενογοννική εκτομή
[endoscopic mucosal resection (EMR)], η ενδοσκοπική υποβλενογοννική εκτομή
[submucosal dissection (ESD)] και η λαπαροσκοπική χειρουργική, αποδεδειγμένα
έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με πρώιμα γαστρικά καρκινώματα,
νόσος που απασχολεί ιδιαίτερα την Άπω Ανατολή

221,222

. Όπως και προηγουμένως

ανεφέρθη η παρουσία συγχρόνων γαστρικών καρκινωμάτων, αυξάνει τον κίνδυνο
υπάρξεως υπολειμματικής νόσου, μετά την ελαχίστη χειρουργική παρέμβαση ή την
εμφάνιση

νέας

νόσου,

μεταγενέστερα,

ώστε

το

ερώτημα

της

απαραίτητης

γαστρεκτομής στους ασθενείς αυτούς κατά την πρώτη διάγνωση, να μην μπορεί να
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απαντηθεί με απόλυτη βεβαιότητα. Για την απάντησή του, σε συνδυασμό με την
εκτίμηση των κλινικών – ιστολογικών χαρακτηριστικών, των παραγόντων κινδύνου και
της προγνώσεως των ασθενών με πολλαπλά, σύγχρονα πρώιμα καρκινώματα
στομάχου, σχεδιάσθηκε πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομική μελέτη, που συνέκρινε
δεδομένα 146 ασθενών, με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και 1194 ασθενών με
μονήρες αδενοκαρκίνωμα στομάχου που αντιμετωπίσθηκαν με γαστρεκτομή. Οι
ασθενείς είχαν νοσηλευθεί μεταξύ 1989 - 2008, στο

Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν

ανάλογα με την εντόπιση και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της νόσου των. Οι
καπνιστικές τους συνήθειες εκτιμήθηκαν με τον δείκτη Brinkman [Brinkman Index (BI)]
που ορίζεται

223, 224

, από τον αριθμό των καναλισκώμενων τσιγάρων ημερησίως × τον

αριθμό των ετών που καπνίζουν. Οι ασθενείς διακρίθηκαν σε μη καπνιστές, σε ελαφρά
καπνιστές (BI < 400) και σε βαρείς καπνιστές (BI ≥ 400). Με αντίστοιχο τρόπο έγινε η
διάκριση των ασθενών σε τρεις ομάδες, λαμβανομένης υπ ‘ όψη της ημερήσιας λήψης
αιθανόλης. Ανάλογα με ημερήσια λήψη < 22.8, 22.8-45.5 και > 45.5 gr, οι ασθενείς
εντάχθηκαν στις ομάδες των μη καταναλισκόντων ποτά, στους περιστασιακούς πότες
και στους τακτικούς ημερήσιους πότες, αντιστοίχως. Η στατιστική σύγκριση των
δεδομένων της μελέτης, έγινε με την χρήση του Fisher’s exact test ή του Pearson’s χ2
test. Οι ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου καθορίσθηκαν με την μέθοδο της λογιστικής
παλίνδρομης αναλύσεως (Logistic regression analysis) και η σύγκριση των καμπυλών
ειπιβιώσεως των ομάδων με την μέθοδο Kaplan-Meier.
Από την μελέτη δείχθηκε, ότι τα σύγχρονα, πολλαπλά, γαστρικά καρκινώματα
αποτελούσαν το 10.9% του συνόλου των καρκινωμάτων στομάχου. Οι ασθενείς
διακρίθηκαν στις ομάδες Α και Β, ανάλογα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά: Οι
ασθενείς της ομάδας Α είχαν μεγαλύτερη διάμεση ηλικία (68.0 έναντι 64.3 ετών, P <
0.001), ήταν άνδρες (81.5% έναντι 67.1%, P < 0.001), κάπνιζαν περισσότερο (P =
0.020) και κατανάλωναν ημερησίως μεγαλύτερη ποσοότητα αλκοόλης (P = 0.005). Οι
ασθενείς της ομάδας Α, είχαν μεγαλύτερο αριθμό συγγενών με καρκίνωμα στομάχου
(P = 0.046), τα καρκινώματά τους υπεγείροντο συνηθέστερα του βλεννογόνου (68.3%
έναντι 55.5%), εμφάνιζαν μικρότερο βάθος διηθήσεως (P = 0.011), ήταν καλύτερα
διαφοροποιημένα στην ιστολογική εξέταση (80.8% έναντι 64.6%, P < 0.001) και είχαν
μικρότερου βαθμού ιστολογικής κακοήθειας (P = 0.034). Μεταξύ των δύο ομάδων δεν
υπήρχαν διαφορές στην εντόπιση της νεοπλασματικής βλάβης, το μέγεθος του όγκου,
την ύπαρξη ή όχι λεμφαδενικών μεταστάσεων, τον αριθμό των προσβεβλημένων
λεμφαδένων, την διήθηση των φλεβών και το στάδιο της νόσου (P = 0.052, P = 0.347,
P = 0.595, P = 0.805, P = 0.559 και P = 0.408, αντιστοίχως). Από τα μονήρη
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αδενοκαρκινώματα στομάχου δεν διέφεραν στην εντόπιση, το μέγεθος, τις μεταστάσεις
στους λαμφαδένες, τον αριθμό των προσβεβλημένων λεμφαδένων, την διήθηση του
φλεβικού δικτύου, το στάδιο του όγκου, όπως καθορίζεται από την Japanese
Classification of Gastric Carcinoma - 3rd English edition

225

και την την μετεγχειρητική

επιβίωση (P = 0.052, P = 0.347, P = 0.595, P = 0.805, P = 0.559, P = 0.408 και P =
0.200, αντιστοίχως). Από 9 παράγοντες που αποδείχθηκαν σημαντικοί στην
μονοπαραγοντική ανάλυση, η πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρομήσεως έδειξε
στατιστική σημαντικότητα όσον αφορά στον κίνδυνο εμφανίσεως πολλαπλών
πρωτοπαθών πρώιμων καρκινωμάτων στομάχου, μόνον για την ηλικία (OR = 1.93,
95% CI: 1.27-2.99, P = 0.002) και το φύλο (OR = 1.86, 95% CI: 1.07-3.32, P = 0.028).
Είναι ενδιαφέρον ότι μόνον ένας από τους 146 ασθενείς, είχε υπολειμματική κακοήθη
νόσο μετά την ελαχίστη χειρουργική παρέμβαση με την οποία όλοι αντιμετωπίσθηκαν
και δύο πέθαναν κατά την διάρκεια της παρακολουθήσεώς των από καρκίνωμα
στομάχου που επανεμφανίσθηκε. Οι ασθενείς των ομάδων Α και Β δεν διέφεραν στην
εμφάνιση συγχρόνων ή μεταχρόνων καρκινωμάτων σε άλλα όργανα

219

. Η συνήθης

εμφάνιση πολλαπλών πρωτοπαθών πρώιμων γαστρικών καρκινωμάτων σε ασθενείς
προχωρημένης ηλικίας δικαιολογείται με την αύξηση της εντερικής μεταπλασίας και
την ατροφία των αδενίων στους ασθενείς αυτούς 226. Από τις αρχές της προηγούμενης
10ετίας είχε παρατηρηθεί ότι το 52% των γαστρικών καρκινωμάτων εμφάνιζε εντερική
μεταπλασία

227

. Άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκινωμάτων στομάχου έχουν

αυξημένο κίνδυνο 1.5 – 3.5 φορές να εμφανίσουν την νόσο, πιθανότατα λόγω
γενετικών παραγόντων αφορώντων στα γονίδια Ras και p53

219, 228

. Προφανώς

περιβαλλοντικοί παράγοντες, η διατροφή και οι ατομικές συνήθειες, μπορεί να
επηρεάσουν τον ατομικό κίνδυνο, σε εξατομικευμένο επίπεδο, όπως αποδεικνύεται με
τις διαφορές εμφανίσεως της νόσου, στα μέλη ίδιων οικογενειών.
Η επίδραση του καπνίσματος και της λήψεως αλκοόλης στην εμφάνιση
πρωτοπαθών γαστρικών καρκινωμάτων φαίνεται να συσχετίζεται θετικά σε ορισμένες
μελέτες

229, 230, 231

, αρνητικά σε άλλες

αρνητικά σε πολυπαραγοντικές

219

232

, θετικά σε μονοπαραγοντικές αναλύσεις και

, ώστε ο ρόλος τους στην εμφάνιση (πολλαπλών)

αδενοκαρκινωμάτων του στομάχου, να παραμένει αμφισβητήσιμος.
Η εντόπιση των πολλαπλών πρώιμων γαστρικών καρκινωμάτων αφορά
περισσότερο στο άνω τριτημόριο του οργάνου, σε αντίθεση με τα μονήρη
καρκινώματα, αλλά οι τεχνικές δυσκολίες για τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής,
καθιστούν το εύρημα, συζητήσιμο. Η πρόγνωση ασθενών με πολλαπλά πρώιμα
γαστρικά καρκινώματα, όπως αποτυπώνεται με τα ποσοστά 3ετούς και 5ετούς
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επιβιώσεως (≥ 90%), είναι όμοια εκείνης των ασθενών, με μονοεστιακό πρώιμο
αδενοκαρκίνωμα 219,233.
Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ιδιαιτέρως αξιόλογη όσον αφορά στον σχεδιασμό
και την στατιστική ανάλυση την οποία χρησιμοποίησε. Τα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματά της θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά χωρίς επιφυλάξεις, αν
παρεβλέποντο έξη ασθενή της στοιχεία: 1. Έχει σχετικά μικρό αριθμό ασθενών, 2
Είναι αναδρομική, 3. Οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά με διαφορετικό
τρόπο: από πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις, έως διαφόρων ειδών γαστρεκτομές.
Συνεπώς τουλάχιστον παρατηρήσεις για εμφάνιση μεταγενέστερης παθολογίας στον
υπολειμματικό στόμαχο, είναι συζητήσιμες, 4. ∆εν καταλήγει (προφανώς είναι πολύ
δύσκολο, ακόμα...) σε αυστηρές ενδείξεις χρησιμοποιήσεως τεχνικών ελαχίστης
χειρουργικής παρεμβάσεως και δη ενδοσκοπικής, σε ασθενείς με πολλαπλά,
σύγχρονα (ή μετάχρονα) γαστρικά καρκινώματα, 5. Επί εγχειρήσεων ευρύτερων των
γαστροσκοπικών εξαιρέσεων δεν δίδονται λεπτομερέστερα ιστολογικά στοιχεία του
εξαιρεθέντος στομάχου, εφόσον σε αυτόν δεν τεκμηριώνετο η ύπαρξη πρώιμου
γαστρικού καρκινώματος, και, 6. Ενώ είναι σαφής η πολύ καλή ποιότητα ζωής σε
ασθενείς με μονήρες πρώιμο γαστρικό καρκίνωμα και αφαίρεσή του κατά την διάρκεια
γαστροσκοπήσεως, η συγκεκριμένη μελέτη δεν παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα
ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε πολλαπλές, σύγχρονες ή μετάχρονες,
ενδοσκοπικές αφαιρέσεις καρκινωμάτων ή ελάσσονες (κυρίως λαπαροσκοπικές)
θεραπευτικές

εγχειρήσεις

και

στην

συνέχεια

σε

τακτικές

γαστροσκοπήσεις

επανελέγχου.
Το θέμα της προφυλακτικής γαστρεκτομής σε ασθενείς με πολλαπλά, πρώιμα,
γαστρικά καρκινώματα, συζητείται από πολλούς συγγραφείς με το επιχείρημα, ότι στον
παραμένοντα στόμαχο, επί μερικής γαστρεκτομής, μπορεί να επαχθεί καρκινογένεση.
Η πιθανότητα αναπτύξεως πρώιμου γαστρικού καρκινώματος, στον υπολειμματικό
στόμαχο, μετά ενδοσκοπική χειρουργική αφαίρεση ή μερική γαστρεκτομή υπολογίζεται
μεταξύ 2.4% - 14% στα 5 χρόνια

210

. Εντούτοις η προφυλακτική γαστρεκτομή δεν

φαίνεται να βελτιώνει την έκβαση των ασθενών αυτών

233-235

. Επί πολλαπλών

γαστρικών καρκινωμάτων, που αντιμετωπίσθηκαν με ελάσσονες χειρουργικές
παρεμβάσεις και παραμονή τμήματος του στομάχου, οι ενδοσκόποι πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην διαλάθουν σύγχρονα ή μετάχρονα πρώιμα
γαστρικά καρκινώματα 235,236.
6.

Σύγχρονα

πρωτοπαθή

εξωπνευμονικό

καρκίνωμα

μαστού

και

μη

μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα σε άνδρα
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Είναι γνωστόν ότι τα εξωπνευμονικά μικροκυτταρικά καρκινώματα είναι
εξαιρετικά σπάνια. Οι συχνότερες θέσεις εντοπίσεώς των αφορούν στο γεννητικό
σύστημα της γυναίκας κόλπος, τραχηλος μήτρας), το Γ.Ε.Σ. (πάγκρεας, τυφλό,
στόμαχος,

οισοφάγος),

το

ουροποιογεννητικό

σύστημα

προστάτης, νεφρός) και την περιοχή κεφαλής και τραχήλου

(ουροδόχος

237-242

κύστη,

. Τα καρκινώματα

μοιάζουν με τα πνευμονικά μικροκυτταρικά, όσον αφορά στην κλινική τους
συμπεριφορά και την ιστολογική τους εικόνα 243-246.
Το πρωτοπαθές μικροκυτταρικό καρκίνωμα του μαστού είναι εξαιρετικά σπάνιο.
Στην διεθνή βιβλιογραφία και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 υπήρχαν 70
ανακοινώσεις περιστατικών

247

, από τα οποία μόνον δύο αφορούσαν τεκμηριωμένα,

σε άνδρες 243,248. Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τον
χρόνο της διαγνώσεως. Η αντιμετώπιση περλαμβάνει εγχείρηση, χημειοθεραπεία ±
ακτινοθεραπεία. Συνδυασμός σε άνδρα μικροκυτταρικού καρκινώματος μαστού και μη
μικροκυτταρικού καρκινώματος πνεύμονα σταδίου IV, περιγράφηκε για πρώτη φορά
στα μέσα του 2013 247.
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ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρεντερική χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών είναι η τρίτη σε συχνότητα αιτία
πρόκλησης ενδονοσοκομειακής οξείας νεφρικής βλάβης, ευθυνόμενη για το 11% των
περιπτώσεων1. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις όπως μετά από αγγειοπλαστική
λόγω οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, η θνητότητα των ασθενών με νεφροπάθεια
από σκιαγραφικό υπολογίστηκε στο 31%, ενώ η θνητότητα των ασθενών χωρίς
νεφροπάθεια στο 0,6%2-5. Ως νεφρική βλάβη από σκιαγραφικό ορίζεται η νεφρική
δυσλειτουργία που εμφανίζεται εντός των επομένων 3 ημερών από την χορήγηση
σκιαγραφικού, μετά από τον αποκλεισμό άλλων αιτίων νεφρικής βλάβης και
χαρακτηρίζεται από αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης >25% ή >0,5 mg/dL συγκριτικά
με τα προ της χορήγησης επίπεδα3,6,7. Η αύξηση των επιπέδων της κρεατινίνης >0,5
mg/dL αποτελεί πιο ευαίσθητο δείκτη νεφροτοξικότητας σε ασθενείς με σοβαρή
προϋπάρχουσα νεφρική δυσλειτουργία, ενώ η αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης
>25% εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία σε ασθενείς με καλύτερη προϋπάρχουσα
νεφρική λειτουργία2.
Η

συχνότητα

της

οξείας

νεφρικής

βλάβης

από

σκιαγραφικές

ουσίες

καταγράφεται στο 2% του γενικού πληθυσμού, αλλά μπορεί να ποικίλει σημαντικά και
δυνατόν να κυμαίνεται σε αρκετές περιπτώσεις από 0 έως 90% ανάλογα με την
παρουσία ή την απουσία παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τον ασθενή
(νεφρική

ανεπάρκεια,

σακχαρώδης

διαβήτης

σε

συνδυασμό
3,6,8-11

νεφροπάθεια) ή/και τη σκιαγραφική ουσία (Πίνακες 1, 2)

με

διαβητική

.

Σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη νεφροπάθειας από σκιαγραφικά
και ιδιαίτερα σε αυτούς με προϋπάρχουσα νεφρική βλάβη θα πρέπει να προτιμώνται
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τα μη ιονικά ισο-ωσμωτικά σκιαγραφικά, παρά το αυξημένο οικονομικό κόστος τους,
διότι με τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα θεωρούνται τα λιγότερο νεφροτοξικά11.
Ο παθογενετικός μηχανισμός της οξείας νεφρικής βλάβης από ιωδιούχα
σκιαγραφικά δεν έχει πλήρως ακόμη αποσαφηνιστεί αλλά είναι πιθανόν να
περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση αρκετών παραγόντων εκ των οποίων ο βασικότερος
είναι η επιβάρυνση της προϋπάρχουσας νεφρικής λειτουργίας (Εικόνα 1)7,8,12,13.
Η οξεία νεφρική βλάβη από σκιαγραφικά εκδηλώνεται συνήθως ως μια
παροδική, συμπτωματική, μη ολιγουρική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Η τιμή
της κρεατινίνης ορού αρχίζει να αυξάνεται μέσα σε 24 ώρες από τη χορήγηση του
σκιαγραφικού, κορυφώνεται την 3η έως 5η ημέρα και επιστρέφει στην αρχική της τιμή
μέσα σε 10-14 ημέρες10,11. Σπανιότερα (περίπου 0,4-2%) μπορεί να εμφανιστεί
ολιγουρική οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η οποία απαιτεί αιμοκάθαρση. Η ολιγουρία
(<400 ml ούρων το 24ώρου) εμφανίζεται μέσα σε 24 ώρες από τη χορήγηση του
σκιαγραφικού και συνήθως επιμένει για 2-5 ημέρες. Η τιμή της κρεατινίνης του ορού
κορυφώνεται μέσα σε 5-10 ημέρες και επιστρέφει στην αρχική τιμή της σε 14-21
ημέρες6,10,11. Η γενική ούρων συχνά αποκαλύπτει σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα,
κοκκώδεις κυλίνδρους, κρυστάλλους ουρικού οξέως και οξαλικού ασβεστίου και σε
περιπτώσεις μικρολευκωματινουρία, που όμως δεν είναι παθογνωμονική. Επίσης οι
περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν χαμηλή κλασματική απέκκριση νατρίου
(<1%)10,11.
Μια ειδική κατηγορία ασθενών είναι οι διαβητικοί που λαμβάνουν μετφορμίνη
από του στόματος και στους οποίους μπορεί να εμφανιστεί γαλακτική οξέωση, όταν
αναπτύξουν νεφρική ανεπάρκεια από σκιαγραφικά, με θνητότητα που υπολογίζεται
στο 50% των περιπτώσεων14.
Το ιστορικό νεφρικής νόσου, πρωτεΐνουρίας, υπέρτασης, σακχαρώδους
διαβήτη, ουρικής αρθρίτιδας ή προηγηθείσας χειρουργικής επέμβασης στους νεφρούς
αποκαλύπτει τους περισσότερους ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Η κρεατινίνη
του ορού και ο εκτιμώμενος GFR (eGFR) θα πρέπει να προσδιορίζονται τουλάχιστον 7
ημέρες πριν τη χορήγηση ιωδιούχων σκιαγραφικών, εάν υπάρχει προηγούμενο
ιστορικό, γνωστή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και εάν το σκιαγραφικό πρόκειται
να χορηγηθεί ενδοαρτηριακά.
Η χορήγηση υγρών πριν την ακτινολογική εξέταση θεωρείται επιβεβλημένη. Ο
ευεργετικός ρόλος της ενυδάτωσης οφείλεται πιθανόν στην αύξηση της νεφρικής
αιματικής ροής, στη μείωση της νεφρικής αγγειοσύσπασης και του χρόνου
απομάκρυνσης του σκιαγραφικού και στη βελτίωση της σωληναριακής κάθαρσης του
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ουρικού οξέως και των κυλίνδρων. Επίσης η διούρηση που προκαλείται από την
ενυδάτωση, αυξάνει την ενδονεφρική παραγωγή προστακυκλίνης, η οποία προκαλεί
αγγειοδιαστολή στην ευπαθή περιοχή του νεφρικού μυελού2. Θα πρέπει επίσης να
τονιστεί ότι ακόμη και η έντονη ενυδάτωση δεν παρέχει πλήρη προστασία από την
ανάπτυξη νεφροπάθειας από σκιαγραφικό στους ασθενείς υψηλού κινδύνου11.
Ένα προτεινόμενο σχήμα ενυδάτωσης περιλαμβάνει 1-1,5 ml/kg/ώρα iv
ισότονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου για 6 ώρες πριν και για 6 ώρες μετά την
έκθεση στο σκιαγραφικό, ώστε να διατηρείται η διούρηση με ρυθμό τουλάχιστον 150
ml/ώρα10. Το σχήμα αυτό είναι κατάλληλο για ασθενείς που δεν πάσχουν από
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, δεν υπόκεινται σε επείγοντα ακτινολογικό έλεγχο
και για τους ασθενείς που δεν επιτρέπεται η λήψη υγρών ή τροφής. Σε ασθενής που
επιτρέπεται η ελεύθερη λήψη υγρών αυτή θα πρέπει να ενθαρρύνεται (τουλάχιστον
λήψη 500 ml υγρών πριν και 2500 ml κατά τη διάρκεια του 1ου 24ώρου μετά τη
χορήγηση σκιαγραφικού).
Η N-ακετυλοκυστεΐνη (NAC) δρα ίσως ως αντιοξειδωτικό, είτε αδρανοποιώντας
τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που συμμετέχουν στην παθογένεια της βλάβης από
σκιαγραφικά, είτε ενισχύοντας την αγγειοδιασταλτική δράση του NO. Όμως
απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να θεωρηθεί η NAC ως μέτρο πρόληψης6.
Το μείζον πρόβλημα στον σχεδιασμό αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης
έναντι

της

νεφροπάθειας

από

σκιαγραφικά

είναι

η

ελλιπής

γνώση

των

παθοφυσιολογικών μηχανισμών που την προκαλούν. Τα μέτρα πρόληψης που
σήμερα θεωρούνται αποτελεσματικά είναι η ενυδάτωση, η επιλογή χαμηλού ή ισοοσμωτικού μη ιονικού σκιαγραφικού, η διακοπή λήψης δυνητικά νεφροτοξικών
φαρμάκων και η χρήση ελάχιστης δυνατής δόσης σκιαγραφικού η οποία μπορεί να
δώσει διαγνωστικό αποτέλεσμα.
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Πίνακας 1. Παράγοντες κινδύνου για οξεία νεφρική βλάβη από σκιαγραφικές
ουσίες
Συσχετιζόμενοι με τον ασθενή
 Προϋπάρχουσα νεφρική νόσος
 Ενδοαορτική αντλία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, απώλεια υγρών
 Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας <40%, ηπατική κίρρωση
 Νεφρωσικό σύνδρομο, λήψη διουρητικών (ιδίως φλουροσεμίδης)
 Πρωτεΐνουρία
 Μειωμένος ενδοαγγειακός όγκος
 Μεταβολικές διαταραχές
 Σακχαρώδης διαβήτης, υπερουριχαιμία, υπερασβεστιαιμία,
υπερχοληστεριναιμία
 Ηλικία >70 ετών
 Υπέρταση ή υπόταση
 Αναιμία
 Σηψαιμία
 Λήψη νεφροτοξικών φαρμάκων
 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αμινογλυκοσίδες, αμφοτερικίνη Β,
κυκλοσπορίνη Α, σουλφοναμίδες, παράγωγα πλατίνης, αναστολείς
μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης
 Πολλαπλούν μυέλωμα
Συσχετιζόμενοι με τη σκιαγραφική ουσία
 Σκιαγραφικό υψηλής ωσμωτικότητας
 Ιονικό σκιαγραφικό
 Σκιαγραφικό με υψηλό ιξώδες
 Αυξημένος όγκος σκιαγραφικού
Πίνακας 2. Ταξινόμηση παρεντερικά χορηγούμενων ιωδιούχων σκιαγραφικών
σύμφωνα με την ωσμωτικότητά τους
Υψηλής ωσμωτικότητας
 Diatrizoate (ιονικό μονομερές)
 Iothalamate (ιονικό μονομερές)
Χαμηλής ωσμωτικότητας
 Iopamodol (μη ιονικό μονομερές)
 Iomeprol (μη ιονικό μονομερές)
 Iopentol (μη ιονικό μονομερές)
 Iobiditrol (μη ιονικό μονομερές)
 Iohexol (μη ιονικό μονομερές)
 Ioversol (μη ιονικό μονομερές)
 Iopromide (μη ιονικό μονομερές)
 Ioxilan (μη ιονικό μονομερές)
 Ioxaglate (μη ιονικό μονομερές)
Ισο-ωσμωτικά (μη ιονικά)
 Iodixanol (μη ιονικό διμερές)
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Εικόνα 1. Πιθανός παθογενετικός μηχανισμός της οξείας νεφρικής βλάβης από
ιωδιούχες σκιαγραφικές ουσίες.
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Οξεία νεφρική βλάβη από τη χρήση σκιαγραφικών
Ανδρέας Γεωργακόπουλος
Επιμελητής Α΄, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 6944774434
Ε-mail: ageorgako@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η χορήγηση σκιαγραφικών μπορεί να προκαλέσει συνήθως αναστρέψιμη
οξεία νεφρική βλάβη, που χαρακτηριστικά συμβαίνει αμέσως μετά την χορήγηση. Οι
βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί, καθώς και η σχετική νεφροτοξικότητα κάθε
κατηγορίας σκιαγραφικών δεν είναι ακόμα πλήρως γνωστή. Η παρεντερική χορήγηση
σκιαγραφικών ουσιών είναι η τρίτη σε συχνότητα αιτία πρόκλησης ενδονοσοκομειακής
οξείας νεφρικής βλάβης ευθυνόμενη για το 10-14% των περιπτώσεων. Η νεφρική
δυσλειτουργία αποδίδεται στη σκιαγραφική ουσία, εφόσον έχουν προηγουμένως
αποκλειστεί άλλα αίτια νεφρικής βλάβης. Ορισμός: Ως νεφρική βλάβη από
σκιαγραφικό ορίζεται η νεφρική δυσλειτουργία (αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης >
25% ή > 0,5 mg/dl συγκριτικά με τα προ της χορήγησης επίπεδα), η οποία εμφανίζεται
μέσα σε τρεις ημέρες από την παρεντερική χορήγηση του σκιαγραφικού. Πάντως με τα
νεότερα δεδομένα για την οξεία νεφρική βλάβη, ακόμη και μια μικρή αύξηση της
κρεατινίνης ορού κατά 0,3 mg% αποτελεί οξεία νεφρική βλάβη. Σε αντίθεση με την
κλινική σπουδαιότητα της νεφρικής βλάβης από τη χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών η
παρουσία και ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων προφύλαξης είναι περιορισμένη,
εξαιτίας της μικρής κατανόησης της παθογένειά τους. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες
αυξημένου κινδύνου για την εμφάνιση νεφρικής βλάβης και αυτοί είναι η παρουσία
προϋπάρχουσας νεφρικής νόσου, σακχαρώδους διαβήτου, καρδιακής ανεπάρκειας,
ηπατικής κίρρωσης, μεγάλης ηλικίας κλπ. Ο παθογενετικός μηχανισμός της
νεφρικής βλάβης δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. Ενοχοποιείται άμεση τοξική επίδραση
στα σωληναριακά κύτταρα. Φαίνεται όμως να συμβάλλει και η νεφρική ισχαιμία
(μείωση της νεφρικής ροής αίματος που ακολουθεί την έγχυση των σκιαγραφικών).
Κλινική Πορεία – πρόγνωση: Η οξεία νεφρική βλάβη από σκιαγραφικά
παρουσιάζεται συνήθως ως παροδική, ασυμπτωματική, μη ολιγουρική έκπτωση της
νεφρικής λειτουργίας. Τα επίπεδα κρεατινίνης αυξάνονται μέσα σε 24 ώρες από τη
χορήγηση του σκιαγραφικού τα οποία και κορυφώνονται την τρίτη έως πέμπτη μέρα,
ενώ επιστρέφουν στην αρχική τους τιμή σε διάστημα δύο εβδομάδων. Η πρόγνωση
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είναι συνήθως καλή αλλά εξαρτάται και από την συνοδό νοσηρότητα. Πρόληψη: Πριν
την χορήγηση σκιαγραφικού για την ακτινολογική εξέταση θα πρέπει να ληφθεί
λεπτομερές ιστορικό για την εντόπιση ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδη
διαβήτη, υπέρταση, πρωτεϊνουρία, κ.λπ. Εκτίμηση για την αποφυγή του ίδιου του
σκιαγραφικού εάν είναι δυνατόν, διενεργώντας την ίδια εξέταση χωρίς ή προτιμώντας
τη διενέργεια υπερήχου ή μαγνητικής χωρίς γανδολίνιο. Θα πρέπει να δίνονται
μικρότερες δόσεις σκιαγραφικού, ισο-ωσμωτικού, μη ιονισμένου κατά προτίμηση. Να
αποφεύγουμε επιπλέον εξετάσεις με χρήση σκιαγραφικού σε μικρό χρονικό διάστημα
(48-72 ώρες). Και να αποφεύγουμε την χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων. Επιβάλλεται η ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού ορού. Η χορήγηση
διαλύματος διττανθρακικών ή/και ακετυλοκυστεΐνης από το στόμα σε κάποιες μελέτες
βοήθησε στην πρόληψη της νεφρικής βλάβης αλλά οι μετα-αναλύσεις όλων των
μελετών δεν φαίνεται να υποστηρίζουν τέτοια δεδομένα. ∆εν συστήνεται η
προφυλακτική αιμοκάθαρση για την απομάκρυνση του σκιαγραφικού σε ασθενείς με
νεφρική ανεπάρκεια σταδίου 3 και 4. Ίσως θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί την
προφυλακτική αιμοκάθαρση σε νεφρική ανεπάρκεια σταδίου 5 και εφόσον ο ασθενής
διαθέτει ήδη αγγειακή προσπέλαση. Συμπερασματικά: Ο Κίνδυνος νεφροτοξικότητας
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι σημαντικός, μπορεί όμως να μειωθεί με κατάλληλη
ενυδάτωση,

χρήση

μη

ιονικών

χαμηλής

ωσμωτικότητας

ή

ισο-ωσμωτικών

σκιαγραφικών, χρήση χαμηλών συνολικά δόσεων σκιαγραφικού, διακοπή λήψης
δυνητικά νεφροτοξικών φαρμάκων και εφαρμογή εναλλακτικών απεικονιστικών
μεθόδων. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 582-584, 2014.
Λέξεις κλειδιά: σκιαγραφικές ουσίες, νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες, οξεία
νεφρική βλάβη.
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα είναι μία
δυνητικά συστηματική νόσος. Το Στάδιο IIIA (N2) αποτελεί μία από τις πιο γκρίζες
ζώνες στη χειρουργική του Καρκίνου του Πνεύμονα. (Εικόνα 1). Η Ν2 Νόσος αποτελεί
ένα θέμα, όπου επικρατεί μεγάλη σύγχυση και διαμάχη. Η βασική αντιμετώπιση
περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση πριν ή μετά από μια αποτελεσματική τοπικήπεριοχική θεραπεία. Ωστόσο, η πρόγνωση των ασθενών είναι μάλλον κακή.
Ξεκινώντας από μία ρεαλιστική βάση, η Ν2 νόσος μπορεί να διαιρεθεί σε 3
κύριες κατηγορίες: 1. ανεγχείρητη, 2. δυνητικά εξαιρέσιμη και 3. ριζικά εξαιρέσιμη. Η
οριοθέτηση της πρώτης κατηγορίας φαίνεται αρκετά υποκειμενική, δεδομένου ότι ο
ορισμός της «εξαιρεσιμότητας» πιθανώς βασίζεται στην πείρα του χειρουργού και την
ικανότητά του. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι κλινικοί ιατροί, που ασχολούνται
με τον καρκίνο του πνεύμονα, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το τι συνιστά
ανεγχείρητη τη Ν2 νόσο, όταν δηλ. υπάρχει οποιοσδήποτε συνδυασμός μερικών από
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ογκώδες (bulky), εξωαδενικό (extranodal), σταθερά
συμφυόμενο (fixed), εντόπιση σε πολλαπλές λεμφαδενικές θέσεις (multistation).
(Εικόνα 2) Στις άλλες δύο κατηγορίες τα όρια είναι ασαφή, δεδομένου ότι μετακινούνται
συνεχώς εξαιτίας της εισαγωγής όλο και περισσοτέρων νέων τεχνολογιών. Πράγματι,
η τελευταία κατηγορία της «ριζικής» εκτομής της Ν2 νόσου, προκύπτει σήμερα ως
τυχαίο εύρημα σε θωρακοτομή ή στην τελική παθολογοανατομική εξέταση του
χειρουργικού παρασκευάσματος παρά την προσεκτική σταδιοποίηση της εξεργασίας,
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συμπεριλαμβανομένων σε βάση ρουτίνας της αξονικής τομογραφίας, της ποζιτρονικής
τομογραφίας (PET) και της επιλεκτικής μεσοθωρακοσκόπησης. Προσθέτοντας δε, ότι
νεότερο προσφέρει η τεχνολογία, όπως διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (EUS) και / ή
διαβρογχικό υπερηχογράφημα (EBUS) με δυνατότητα λήψης βιοψίας των λεμφαδένων
του μεσοθωρακίου, έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε δραματικά το ποσοστό
ασθενών με απρόσμενη διεγχειρητική Ν2 νόσο1, καθώς και να βελτιώσουμε τη γενική
πρόγνωση αυτής της «ψευδώς αρνητικής» κατηγορίας μετά την χειρουργική επέμβαση
λόγω του πολύ γνωστού «Will Rogers-φαινόμενο μετανάστευσης» σταδίου2. Ως εκ
τούτου η τακτική εφαρμογή της εν λόγω ενδελεχούς σταδιοποίησης μπορεί να αλλάξει
το θολό σχήμα του λεγόμενης ελάχιστης Ν2 νόσου προσφέροντας νέες πληροφορίες
σχετικά με τη θέση της χειρουργικής επέμβασης πρώτης γραμμής.
Η Ομάδα Μελέτης Καρκίνου του Πνεύμονα του Leuven3 ασχολήθηκε με την
ενδιάμεση αυτή κατηγορία. Σε δημοσίευσή τους, σε μία σχολαστική αναδρομική
αξιολόγηση μιας ομοιογενούς ομάδας Ν2 ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, που
θεωρήθηκε εξαιρέσιμος μετά από εισαγωγική χημειοθεραπεία, η 5ετής επιβίωση
άγγιξε το 33%. Άλλοι δε συγγραφείς αναφέρουν ποσοστό επιβίωσης 36% και 34%,
αντίστοιχα4-5.
Τι γίνεται όμως με αυτούς τους ασθενείς, που έχουν λανθάνουσα Ν2 Νόσο?
Οι Goldstraw και συν, σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία περιελάμβανε 876
ασθενείς που χειρουργήθηκαν με NSCLC, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρά τον
αυστηρό προεγχειρητικό έλεγχο, μετάσταση σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου
ανευρέθηκε σε 26% των ασθενών, που υποβλήθηκαν σε θωρακοτομή6, ενώ οι
Cerfolio και συν παρατήρησαν με αρνητική ποζιτρονική αξονική τομογραφία, μόνο το
4,7% είχαν Ν2 νόσο μετά από χειρουργική επέμβαση7. Σε πιο πρόσφατη μελέτη, οι AlSarraf και συν το 2008, διαπίστωσαν ότι πάνω από 16% των ασθενών, παρά τον
ενδελεχή έλεγχο, συμπεριλαμβανομένου της ποζιτρονικής αξονικής τομογραφίας
έχουν λανθάνουσα Ν2 νόσο8.
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Εικόνα 1. ΤΝΜ σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα

Εικόνα 2. Υποομάδες της Ν2 Νόσου
Είναι αποδεδειγμένο, ότι είτε η δειγματοληψία λεμφαδένων είτε η ριζική εκτομή
τους διεγχειρητικά δεν αυξάνουν την νοσηρότητα, ούτε και τη θνητότητα των
ασθενών9.
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Ως εκ τούτου, σε λανθάνουσα Ν2 νόσο, διεγχειρητικά πιστοποιούμενη, η
χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να συνεχιστεί, με μέγιστη επέμβαση τη λοβεκτομή
και εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Το συνολικό ποσοστό 5ετούς επιβίωσης των
ασθενών με νόσο Ν2, που εντοπίσθηκε «απροσδόκητα», σε θωρακοτομή, που
υποβάλλονται σε ριζική εκτομή είναι 30%. Αυτό είναι και το συμπέρασμα παλαιότερης
εργασίας της Valerie Rusch, που δημοσιεύθηκε το 199610.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι το ποσοστό των ασθενών στους
οποίους δεν επιτυγχάνεται ριζική εκτομή (R0 εκτομή) είναι περίπου 35% για τη Ν2
νόσο11. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν την ακύρωση της χειρουργικής
επέμβασης, αν η ριζική εκτομή είναι αδύνατη, δεδομένου ότι η 5ετής επιβίωση είναι
<5%12. Άλλοι πάλι υποστήριξαν ότι υπάρχουν ορισμένες υποομάδες ασθενών με νόσο
Ν2 (Ν2 νόσος σε μία ομάδα λεμφαδένων, σε ανώτερους παρατραχειακούς, σε
λεμφαδένες ομάδας 5), στους οποίους η χειρουργική επέμβαση είναι η καλύτερη
θεραπεία. ∆υστυχώς, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ασφαλή κριτήρια για την επιλογή των
ασθενών.
Για να επιτευχθεί μία ομοιομορφία, η ∆ιεθνής Ένωση για τη Μελέτη του
καρκίνου του πνεύμονα προτείνει έναν νέο χάρτη λεμφαδένων, καθώς και μια μέθοδο
για την ομαδοποίηση σταθμών λεμφαδένων σε «ζώνες» με σκοπό τη μελλοντική
ανάλυση της επιβίωσης13. Ωστόσο, αυτές οι ανατομικές περιγραφές αντικατοπτρίζουν
μόνο εν μέρει τη βιολογική ετερογένεια των όγκων. Πρόσφατα, η ιστολογία των μη
μικροκυτταρικών καρκίνων έχει αναθεωρηθεί με συμπληρωματικούς παράγοντες αντί
– αγγειογένεσης, για τους οποίους οι ασθενείς απαιτείται να έχουν ένα μη-πλακώδη
υπότυπο14. Επιπλέον, ορισμένοι βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες έχουν συσχετισθεί
με βελτιωμένη ανταπόκριση στους αναστολείς του υποδοχέα του επιδερμοειδούς
αυξητικού παράγοντα (EGFR)15, ή με αυξημένη ευαισθησία του όγκου σε
χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα16, προβλέποντας νέες εξελίξεις στη θεραπεία του
μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα με εξατομικευμένη προσαρμοσμένη
προσέγγιση εκάστοτε ασθενούς. Βεβαίως, στις μελλοντικές μελέτες, σημαντικό ρόλο
θα πρέπει να παίξει και η ακτινοθεραπεία, που έχει σημειώσει εκπληκτική τεχνολογική
πρόοδο τα τελευταία χρόνια.
Πρέπει να παραδεχθούμε, ότι στο μέλλον, η συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων ειδικοτήτων για το καλό του ογκολογικού ασθενούς είναι ο μόνος
δρόμος, που θα οδηγήσει στην εξάλειψη των γκρίζων ζωνών.
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Εικόνα 3. Ποζιτρονική αξονική τομογραφία, ψευδώς αρνητική για Ν2 Νόσο, που
ανακαλύφθηκε διεγχειρητικά
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η βυθοσκόπηση είναι η μόνη εξεταστική μέθοδος μέσω της οποίας γίνονται άμεσα
ορατές εσωτερικές δομές του οργανισμού, όπως αγγεία, νεύρα, και εν τω βάθει ιστοί.
∆ίνεται έτσι η δυνατότητα με τη χρήση της να διαγνωσθεί πλήθος νοσημάτων που
αφήνουν το αποτύπωμα τους στις εσωτερικές αυτές δομές. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν οι αιματολογικές κακοήθειες και τα συμπαγή νεοπλάσματα του
οφθαλμού. Οι αιματολογικές κακοήθειες είναι συστηματικά νοσήματα που μπορεί να
έχουν οφθαλμική συμμετοχή. Η οφθαλμική συμμετοχή οφείλεται είτε στην απ ’ευθείας
διήθηση των οφθαλμικών ιστών από νεοπλασματικά κύτταρα, είτε στην δευτεροπαθή
προσβολή των οφθαλμικών ιστών σε έδαφος μιας συστηματικής εκδήλωσης της
νόσου. Η βυθοσκόπηση και ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος στους ασθενείς
αυτούς είναι απαραίτητα εργαλεία για την ανίχνευση και αντιμετώπιση των
προβλημάτων στους οφθαλμούς, προκειμένου να διατηρηθεί η όραση τους, ενώ, σε
ασθενείς που είναι σε ύφεση, μπορεί να οδηγήσουν στην έγκαιρη διάγνωση της
υποτροπής και έτσι μια έγκαιρη θεραπεία μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση του
ασθενούς. Τα συμπαγή νεοπλάσματα του οφθαλμού αναπτύσσονται είτε σε έδαφος
καρκινικής εξαλλαγής κάποιου οφθαλμικού ιστού, είτε αποτελούν σταθμό μετάστασης
κάποιας άλλης πρωτοπαθούς εστίας. Τα πλέον συνήθη πρωτοπαθή συμπαγή
νεοπλάσματα είναι το ρετινοβλάστωμα και το μελάνωμα, ενώ μεταστατικές εστίες
δίνουν συνήθως ο μαστός και οι πνεύμονες, ενώ λιγότερο συχνά οι νεφροί, το
γαστρεντερικό σύστημα και

το δέρμα, και σπανίως ο προστάτης. Νοσοκομειακά

Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 591-610, 2014.
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SUMMARY
KAFETZI D., BACHARIOU A. The importance of fundoscopy in patients with blood
malignancies and solid tumors οf the eye. Fundoscopy is the only examination method
that makes inner structures of the body, such as vessels, nerves and deep tissues,
visible to the human eye. This gives us the opportunity to set the diagnosis in a variety
of diseases that affect those deep structures. Notable examples are the malignancies
of the blood and the solid tumors of the eye. Blood malignancies are systemic
diseases that may have eye involvement. Eye involvement is either due to direct
evasion of eye tissues by neoplastic disease, or because of the spread of a systemic
manifestation also to the eye tissues. Fundoscopy and thoroughly conducted
ophthalmological examination constitute a necessary tool to set the diagnosis and deal
with the eye manifestations of blood malignancies, but also they may help to set an
early diagnosis of recurrence, thus leading to an early treatment and a better
prognosis for those patients. Solid eye tumors develop either as a primary cancer
growth of ophthalmic tissues, or they represent a distant metastasis of a primary tumor
elsewhere in the body. The most common primary solid eye tumors are retinoblastoma
and melanoma of the eye, and metastasis to the ophthalmic tissues can be seen
commonly in breast and lung cancer, and less commonly in kidney, gastrointestinal
tract and skin cancer. Rarely prostate cancer can develop ophthalmic solid
metastases. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 591-610, 2014.
Key words: leukemia, lymphomas, retinoblastoma, melanoma, fundoscopy
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βυθοσκόπηση αποτελεί τη μέθοδο εξέτασης του βυθού του οφθαλμού,
δηλαδή του αμφιβληστροειδή και δευτερευόντως του υποκείμενου χοριοειδή χιτώνα.
Τα βασικά στοιχεία που παρατηρούμε με τη βυθοσκόπηση είναι: Η κεφαλή του
οπτικού νεύρου ή οπτική θηλή, η κεντρική αρτηρία και φλέβα, η ωχρά κηλίδα (ή
περιοχή της ευκρινούς όρασης), ο οπίσθιος πόλος (η περιοχή μεταξύ και πέριξ θηλής
και ωχράς), οι διακλαδώσεις των μεγάλων αγγείων, η μέση περιφέρεια και η άκρα
περιφέρεια και τέλος ο αγγειοβριθής χοριοειδής (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1: Φυσιολογικός βυθός
Πλήθος συστηματικών νοσημάτων αφήνουν το αποτύπωμά τους στους
οφθαλμούς, και η βυθοσκόπηση είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο κατά την
διερεύνηση

των αιματολογικών νεοπλασμάτων και των συμπαγών νεοπλασμάτων

του οφθαλμού.
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
Λευχαιμίες
Η λευχαιμία είναι μια συστηματική νόσος που μπορεί να προσβάλει τους
οφθαλμούς. Οι λευχαιμίες χωρίζονται σε οξείες και χρόνιες ανάλογα με το πόσο
γρήγορα εξελίσσεται η νόσος και σε λεμφοκυτταρική και μυελογενή ανάλογα με τον
τύπο των λευκοκυττάρων που επηρεάζουν. Η οφθαλμική προσβολή παρουσιάζεται
συχνότερα στις οξείες λευχαιμίες παρά στις χρόνιες, και μπορεί να προσβάλει έναν ή
όλους τους οφθαλμικούς ιστούς. Η οφθαλμική συμμετοχή μπορεί να προκληθεί απο
άμεση διείσδυση από τα λευχαιμικά κύτταρα ή να είναι δευτεροπαθής εκδήλωση και
να

οφείλεται

σε

αναιμία,

θρομβοπενία,

λευκοπενία,

υπερβολικό

ιξώδες

(υπεργλοιότητα), ευκαιριακές λοιμώξεις σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή και στην ίδια
τη θεραπεία για τη λευχαιμία1,2, όπως η νόσος του δότη κατά του ξενιστή (Graft Versus
Host Disease-GVHD), η τοξικότητα της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας1,3.
Όλες οι δομές του οφθαλμού μπορεί να επηρεαστούν, όπως ο βολβός, τα βλέφαρα και
οι δακρυϊκοί αδένες3. Ανάλογα με τη θέση των λευχαιμικών διηθήσεων, οι ασθενείς θα
έχουν

διαφορετικά

συμπτώματα.

Στους

περισσότερους

ασθενείς

κατά

τη

βυθοσκόπηση παρατηρούνται μάζες στον αμφιβληστροειδή με αιμορραγικά στοιχεία
και οίδημα της οπτικής θηλής. Τα οφθαλμολογικά αυτά σημεία, σε ασθενείς που
πάσχουν

από

λευχαιμία,

περιγράφηκαν

για

πρώτη

φορά

ως

"λευχαιμική

αμφιβληστροειδοπάθεια" από τον Liebreich το 18634,5.
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Ο χοριοειδής χιτώνας είναι ο πιο συχνά εμπλεκόμενος οφθαλμικός ιστός στις
λευχαιμίες. ∆ιήθηση λευχαιμικών κυττάρων ή αιματολογικές διαταραχές μπορεί να
προκαλέσουν μερική απόφραξη των αγγείων του χορειοδούς και καθυστέρηση της
χοριοειδικής κυκλοφορίας. Η χοριοειδική συμμετοχή συχνά δεν είναι κλινικά εμφανής.
Μερικές φορές οι χοριοειδικές και οι βολβικές λευχαιμικές διηθήσεις μιμούνται
προηγμένο ρετινοβλάστωμα. Μπορεί να υπάρξει διάχυτη ή περιαγγειακή συμμετοχή.
Όταν αυτό συμβαίνει, ο υπερκείμενος αμφιβληστροειδής μπορεί να εμφανίσει
αλλοιώσεις στους φωτοϋποδοχείς, ατροφία του μελάγχρου επιθηλίου, ή ορώδη
αποκόλληση, που συνήθως εντοπίζεται στον οπίσθιο πόλο (Εικόνα 2)4,6.

Εικόνα 2. Ορώδης αποκόλληση του οπίσθιου πόλου
Ο

αμφιβληστροειδής

εμπλέκεται

επίσης

στις

λευχαιμίες

πολύ

συχνά.

Υπολογίζεται ότι το 70% του συνόλου των ασθενών με λευχαιμία εμφανίζουν
βυθοσκοπικές αλλοιώσεις κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους7. Από τις πρώτες
εκδηλώσεις είναι η φλεβική διάταση8 (Εικόνα 3), ενώ άλλη κοινή εκδήλωση είναι οι
αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες (Εικόνα 4). Οι αιμορραγίες εντοπίζονται συνήθως
στον

οπίσθιο

πόλο,

αλλά

μπορεί

να

συμβούν

σε

όλα

τα

επίπεδα

του

αμφιβληστροειδούς και ιδίως στα εσωτερικά στρώματα με εστιακή καταστροφή. Αυτές
μπορεί να είναι αιμορραγίες στρογγυλού σχήματος ή φλογοειδείς αιμορραγίες και
συχνά έχουν ένα λευκό συστατικό στο κέντρο (κηλίδες του Roth) (Εικόνα 5). Αυτή η
λευκή περιοχή αποτελείται από λευχαιμικά κύτταρα, από ιζήματα αιμοπεταλίωνινώδους ή σηπτικά έμβολα9. Επίσης, παρατηρούμε αιμορραγίες του υαλώδους που
προέρχονται από τις αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς. Οι διηθήσεις και τα ιζήματα
των λευχαιμικών κυττάρων συνήθως συνοδεύονται

από αιμορραγικά στοιχεία10.

Μεγάλες διηθήσεις από λευχαιμικά κύτταρα μπορεί να προκαλέσουν ολική
αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Η υπαμφιβληστροειδική διείσδυση στη λευχαιμία
έχει αναφερθεί ως υπαμφιβληστροειδικό υπόπυον11. Άλλα κλινικά σημεία του
αμφιβληστροειδή είναι οι βαμβακόμορφες κηλίδες (cotton wool spots) (Εικόνα 6), οι
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οποίες πιθανώς οφείλονται σε ισχαιμία από την αναιμία, την υπεργλοιότητα ή τη
λευχαιμική διήθηση και οι αγγειακές αποφράξεις12 (Εικόνα 7).

Εικόνα

3.

Αγγειακή

συμφόρηση

και

tortuosity

σε

λευχαιμική

αμφιβληστροειδοπάθεια

Εικόνα 4. Λευχαιμική αμφιβληστροειδοπάθεια. Βαμβακόμορφες κηλίδες και
φλογοειδέις αιμορραγίες

Εικόνα 5. Κηλίδες του Roth
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Εικόνα 6. Βαμβακόμορφες κηλίδες cottonwool σε ασθενή με λευχαιμία

Εικόνα 7. Απόφραξη της Κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς σε έναν
ασθενή με υπεργλοιότητα.
Λιγότερο

συχνές

εκδηλώσεις

περιλαμβάνουν

μικροανευρύσματα

στην

περιφέρεια. Η παρουσία μικροανευρυσμάτων πιθανόν να σχετίζεται με αυξημένο
ιξώδες από τα αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια, και δεν συσχετίζονται με το επίπεδο της
αιμοσφαιρίνης ή τον αριθμό των αιμοπεταλίων13. Στην περιφέρεια επίσης συναντάται
αμφιβληστροειδική νεοαγγείωση κυρίως στην χρόνια μυελογενή λευχαιμία12.
Το οπτικό νεύρο εμπλέκεται συνήθως σε λευχαιμία του κεντρικού νευρικού
συστήματος. Μπορεί να συμβεί σε ποσοστό 13%–18% όλων των λευχαιμιών. Η
συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι όλο και πιο συχνή, καθώς νέες
πιο αποτελεσματικές θεραπείες επέτρεψαν τη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών
που πάσχουν από λευχαιμία14. Τα συμπτώματα της λευχαιμίας του κεντρικού νευρικού
συστήματος εξαρτώνται από την αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και την προσβολή
των κρανιακών νεύρων. Κύρια συμπτώματα είναι ο λήθαργος, η ναυτία, ο έμετος,
σπασμοί και οφθαλμικά συμπτώματα όπως θάμβος όρασης, έκπτωση ή απώλεια της
οπτικής οξύτητας ή η διπλωπία, όταν επηρεάζονται τα κρανιακά νεύρα ΙΙΙ, IV ή VI.
Μερικές φορές η βλάβη του οπτικού νεύρου είναι ασυμπτωματική και μπορεί να βρεθεί
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μόνο οίδημα της οπτικής θηλής3,15,16,17. Το οίδημα της οπτικής θηλής είναι το πιο
συχνό σημάδι της συμμετοχής του οπτικού νεύρου. Μπορεί να οφείλεται σε άμεση
διήθηση του νεύρου από λευχαιμικά κύτταρα, σε αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, ή σε
οίδημα λόγω της λευχαιμικής εισβολής (Εικόνα 8). Ωστόσο, το οπτικό νεύρο μπορεί να
επηρεαστεί χωρίς την παρουσία οιδήματος της οπτικής θηλής18,19,20,21.

Εικόνα 8. Μαζικό οίδημα της οπτικής θηλής σε έναν ασθενή με οξεία
λεμφοβλαστική λευχαιμία
∆ευτεροπαθείς εκδηλώσεις έχουμε κυρίως μετά την ύφεση της ασθένειας ή
δευτεροπαθώς στην χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία ή σαν GVH αντίδραση.
Αυτές συνήθως εμφανίζονται σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και αφορούν
ευκαιριακές λοιμώξεις. Ασθενείς με οξεία λευχαιμία είναι ευαίσθητοι σε ασυνήθιστες και
δυνητικά

απειλητικές ευκαιριακές

λοιμώξεις

που

μπορεί

να

εμπλέξουν

τον

αμφιβληστροειδή, ιδιαίτερα σε περιόδους ουδετεροπενίας, που προκύπτει τόσο από
την υποκείμενη νόσο, καθώς και από τη χημειοθεραπεία. Αυτοί οι ασθενείς είναι
επιρρεπείς σε μια ευρεία ποικιλία λοιμώξεων από ιούς, όπως ο κυτταρομεγαλοϊός
(Εικόνα 9), μύκητες (Candida, Aspergillus), πρωτόζωα, και βακτήρια22. Άλλοι ιοί
(απλός έρπητας, έρπητας ζωστήρας και της παρωτίτιδας) μπορεί επίσης να
προκαλέσουν

νεκρωτική

μελαγχρωστική

αμφιβληστροειδοπάθεια

σε

22

ανοσοκατασταλμένους . Οι μύκητες είναι κοινές αιτίες οφθαλμικών λοιμώξεων σε
λευχαιμίες. Ειδικά η Candida albicans είναι από τις πιο κοινές λοιμώξεις σε αυτούς
τους ασθενείς και προκαλεί στον αμφιβληστροειδή εστιακές, λευκές βλάβες που
μπορεί να είναι μεμονωμένες ή πολλαπλές. Η λοίμωξη μπορεί να επεκταθεί στο
υαλοειδές σώμα και να προκαλέσει ραγοειδίτιδα και αμφιβληστροειδοπάθεια με
χαρακτηριστικές βαμβακόμορφες μπάλες μέσα σε αυτό (Εικόνα 10)22. Η δευτερογενής
λευχαιμική

επιθηλιοπάθεια

του

μελάγχρου

επιθηλίου,

λόγω

δευτεροπαθούς

χοριοειδικής διήθησης, παρουσιάζεται ως κηλίδες λεοπαρδάλεως12 και εμφανίζεται
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κυρίως σε χρόνια λευχαιμία (Εικόνα 11). Τέλος, το οπτικό νεύρο ως δευτεροπαθή
εκδήλωση μπορεί να εμφανίσει τοξική οπτική νευροπάθεια.

Εικόνα

9.

Ευκαιριακή

λοίμωξη

από

κυτταρομεγαλοϊό

σε

ασθενή

με

ουδετεροπενία.

Εικόνα 10. Υαλίτιδα που προκαλείται από λοίμωξη Candida.

Εικόνα 11. Κηλίδες λεοπαρδάλεως (παρατηρούνται επίσης σε μεταστατικό
καρκίνο του πνεύμονα)
Η θεραπεία των οφθαλμικών εκδηλώσεων είναι περίπλοκη, καθώς η διείσδυση
των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στο οφθαλμό είναι αρκετά δύσκολη. Η
ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία15,23,24. Το γεγονός ότι η
συστηματική

χημειοθεραπεία

προκαλεί

μια

ταχεία

ύφεση

της

εξιδρωματικής

αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, παραπέμπει στη διήθηση λευχαιμικών
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κυττάρων ως την υποκείμενη παθολογία25,26. Με μια κατάλληλη και έγκαιρη θεραπεία,
που μπορεί να περιλαμβάνει συστηματική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, η
ορώδης αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς μπορεί να υποχωρήσει εντελώς με καλή
ανάκτηση της οπτικής οξύτητας25. Η θεραπεία της συμμετοχής του οπτικού νεύρου
είναι αρκετά δύσκολη, καθώς το οπτικό νεύρο είναι σχετικά ανεπηρέαστο από την
συστηματική χημειοθεραπεία.
Κάθε ασθενής που πάσχει από λευχαιμία πρέπει να υποβάλλεται τακτικά σε
πλήρη οφθαλμολογική εξέταση, για να ανιχνεύονται και να αντιμετωπίζονται τα
προβλήματα των οφθαλμών και να διατηρηθεί η όραση του, αλλά και για να
διαγνωσθεί πρώιμα τυχόν υποτροπή, ώστε έγκαιρη θεραπεία να βελτιωθεί η
πρόγνωση του ασθενούς.
Λεμφώματα
Είναι κακοήθεις νόσοι του λεμφικού συστήματος. Χωρίζονται σε λέμφωμα Hodgkin και
σε Non-Hodgkin που είναι η πιο συχνή μορφη27. Το λέμφωμα Hodgkin πολύ σπάνια
προκαλεί οφθαλμική νόσο, σε αντίθεση με το Non-Hodgkin που είναι από τους πιο
συχνούς κακοήθεις όγκους που προσβάλλουν τον

βολβό28 και εμφανίζεται σε

ποσοστό 55% σε ενήλικες29. Ανάλογα με την περιοχή προσβολής, τα οφθαλμικά
λεμφώματα μπορεί να είναι ενδοφθάλμια ή κογχικά και των εξαρτημάτων του βολβού.
Τα ενδοφθάλμια λεμφώματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε: πρωτοπαθή
υαλοειδούς

–

αμφιβληστροειδούς,

πρωτοπαθή

ραγοειδούς,

και

δευτεροπαθή

ενδοφθάλμιων εκδηλώσεων σε έδαφος συστηματικού λεμφώματος. Κάθε μορφή έχει
ξεχωριστά κλινικά χαρακτηριστικά που βοηθούν να τεθεί η διάγνωση και να
καθοδηγηθεί η θεραπεία.
Το πρωτοπαθές λέμφωμα του υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς (Primary Vitreo
Retinal Lymphoma–PVRL) είναι μια παραλλαγή του πρωτοπαθούς λεμφώματος του
κεντρικού νευρικού συστήματος (Primary Central Nervous System LymphomaPCNSL), που γενικά είναι πολύ επιθετικό και με κακή πρόγνωση30. Τα κλινικά
ευρήματα είναι αμφοτερόπλευρα στο 80% των περιπτώσεων. Οι ασθενείς μπορεί να
είναι ασυμπτωματικοί, ωστόσο στη πλειοψηφία παρουσιάζονται με ανώδυνη μείωση
της οπτικής οξύτητας. Το σήμα κατατεθέν του PVRL είναι η παρουσία αιωρούμενων
κυττάρων (floaters)31 στο υαλώδες (Εικόνα 12) και η υπαμφιβληστροειδική διήθηση
από πολλαπλές κίτρινες πλάκες με υπερκείμενη αποκόλληση του μελάγχρου
επιθηλίου, οι οποίες θεωρούνται παθογνωμικές32 (Εικόνα 13). Άλλα λιγότερο συχνά
ευρήματα είναι η περιαγγειίτιδα31, η απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του
αμφιβληστροειδούς33

(Εικόνα

14)

η

εξιδρωματική

αποκόλληση
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αμφιβληστροειδούς34 (Εικόνα 15) και η ατροφία του οπτικού δίσκου35,36 (Εικόνα 16). Η
διαφορική διάγνωση είναι πολύ σημαντική εδώ γιατί ένα πλήθος ασθενειών έχουν
παρόμοια εικόνα και έτσι η διάγνωση του PVRL γίνεται αρκετά καθυστερημένα.

Εικόνα 12. Παρουσία κυττάρων στο υαλοειδές, δημιουργούν θολερότητα κατά
τη βυθοσκόπηση.

Εικόνα 13. Υποεπιθηλιακές λευκωπές εναποθέσεις κροταφικά στην ωχρά
κηλίδα.

Εικόνα 14. Απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας
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Εικόνα 15. Εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Εικόνα 16. Ατροφία οπτικού νεύρου.
Το πρωτοπαθές λέμφωμα του ραγοειδούς αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των
περιπτώσεων των οφθαλμικών λεμφωμάτων και υποδιαιρείται περαιτέρω σε
χοριοειδικό, ιριδικό και λέμφωμα του ακτινωτού σώματος. Τα πρωτοπαθή χοριοειδικά
λεμφώματα συνήθως εμφανίζονται σε άνδρες στην πέμπτη με έβδομη δεκαετία.
Αρχικά τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν υποτροπιάζοντα επεισόδια θολής
όρασης και μεταμορφοψία που είναι το αποτέλεσμα μιας εξιδρωματικής αποκόλλησης
του αμφιβληστροειδούς στο κεντρικό βοθρίο. Όταν η νόσος είναι σε προχωρημένο
στάδιο, οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν άλγος και σοβαρά μειωμένη όραση λόγω
δευτερογενούς γλαυκώματος κλειστής γωνίας και εκτεταμένη αποκόλληση του
αμφιβληστροειδούς, αντίστοιχα. Όταν υπάρχει εξοφθάλμια επέκταση της νόσου, τότε
παρατηρείται πρόπτωση και διπλωπία. Ένα κλασικό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία
μονομερών ή πολλαπλών κίτρινων κρεμωδών χοριοειδικών διηθήσεων (Εικόνα 17).
Τελικά, η διάχυτη πάχυνση του ραγοειδούς αναπτύσσεται και συνδέεται συχνά με
εξιδρωματική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί
να υπάρξει επέκταση στο επισκληρίδιο και εμφανίζεται ως μία μη κινητή πορτοκαλί με
κίτρινο χρώμα πλάκα ή "salmon" patch.
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Εικόνα 17. Πάχυνση του χοριοειδούς στον οπίσθιο πόλο ως την περιοχή της
ωχράς
Τα συστηματικά λεμφώματα με δευτεροπαθείς ενδοφθάλμιες εκδηλώσεις, πιο
συχνά, επηρεάζουν τον χοριοειδή. Για το λόγο αυτό, το δευτεροπαθές λέμφωμα
μπορεί να έχει παρόμοια κλινική εμφάνιση με το πρωτοπαθές χοριοειδικό λέμφωμα37.
Σπάνια, επέκταση στον αμφιβληστροειδή μπορεί να παρουσιαστεί χωρίς χοριοειδική
διήθηση37. Η πιο κοινή υποκατηγορία συστημικού λεμφώματος που επηρεάζει τα
μάτια είναι το διάχυτο λέμφωμα μεγάλων Β-κυττάρων, και ακολούθως το πολλαπλούν
μυέλωμα και το εξωμυελικό πλασμοκύττωμα37.
Σταδιοποίηση της νόσου και η συνεργασία με έμπειρους ογκολόγους είναι
κρίσιμης σημασίας για τη διαχείριση των ασθενών με συστηματικό λέμφωμα με
ενδοφθάλμια συμμετοχή. Η πρόγνωση για το οφθαλμικό λέμφωμα εξαρτάται απο τον
ιστολογικό τύπο του όγκου και το στάδιο, καθώς και στη θεραπεία που χορηγείται.
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ
Ρετινοβλάστωμα
Το ρετινοβλάστωμα είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής ενδοφθαλμικός κακοήθης
όγκος της παιδικής ηλικίας. Εξορμάται από τον αμφιβληστροειδή38. Η συχνότητα
εμφάνισης του είναι 1 σε 15.000 – 20.000 γεννήσεις και ευθύνεται για το 5% περίπου
της τύφλωσης στα παιδιά. Εκδηλώνεται κυρίως με λευκοκορία (Εικόνα 18) και έχει
γενετική προδιάθεση. Χωρίζεται σε κληρονομικό (40%) και εμφανίζεται και στους δυο
οφθαλμούς,

και

σε

σποραδικό

ή

ετερόπλευρο

ρετινιβλάστωμα

(60%)

και

παρουσιάζεται συνήθως μόνο στο ένα μάτι.
Το ρετινοβλάστωμα στο αρχικό στάδιο είναι εντός του βολβού. Αν όμως δεν
αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να διηθήσει τον βολβό και τον κόγχο και να δώσει
μεταστάσεις στον εγκέφαλο ή σε άλλα απομακρυσμένα όργανα. Είναι μεγάλης
σημασίας η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, ώστε η ζωή των ασθενών να μην
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κινδυνεύει αλλά και οι προσβεβλημένοι οφθαλμοί να διατηρηθούν και να διατηρήσουν
κάποια λειτουργική όραση. Εάν η ασθένεια δεν αντιμετωπισθεί, είναι συνήθως
θανατηφόρα μέσα σε δύο με τέσσερα χρόνια μετά τα πρώτα κλινικά συμπτώματα.

Εικόνα

18

Λευκοκορία

σε

παιδί

με

ρετινοβλάστωμα

ετερόπλευρο-

αμφοτερόπλευρο
Το ρετινοβλάστωμα μπορεί να είναι ετερόπλευρο (75%) ή αμφοτερόπλευρο
(25%), και διαγιγνώσκεται με βυθοσκόπηση, και στη συνέχεια ο ακτινολογικός έλεγχος
μπορεί να επιβεβαιώσει την διάγνωση. Έμμεση βυθοσκόπηση με σκληρική πίεση
γίνεται και στους δυο οφθαλμούς, μία τεχνική με την οποία μπορούμε να ελέγξουμε
μέχρι και την άκρα περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς, ασκώντας πίεση πάνω στο
βολβό. Πολλές φορές περισσότεροι απο έναν όγκο είναι παρόντες στον ίδιο οφθαλμό.
Ένας πρώιμος ενδοαμφιβληστροειδικός όγκος είναι μια επίπεδη ή στρογγυλή λευκή
μάζα (Εικόνα 19) Ένας ενδοφυτικός όγκος προβάλλει από την επιφάνεια του
αμφιβληστροειδη προς το υαλωειδές σαν μία εύθρυπτη λευκή μάζα που συχνά
συνοδεύεται με λεπτά αγγεία στην επιφάνειά του (Εικόνα 20). Επί παρουσίας
δευτερογενούς ασβεστοποιήσεως, ο όγκος είναι οριοθετημένος και μοιάζει με μαλακό
τυρί. Ένας εξωφυτικός όγκος μεγαλώνει σαν μια πολυσφαιρική λευκή μάζα με μια
υπεράνω αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς36 (Εικόνα 21). Παιδιά με ετερόπλευρο
ρετινοβλάστωμα θα πρέπει ανά συχνά χρονικά διαστήματα να υποβάλλονται σε
βυθοσκόπηση του υγιούς οφθαλμού διότι υπάρχει φόβος εμφάνισης όγκου και στον
άλλο οφθαλμό38. Επιπλέον θα πρέπει να παρακολουθείται για εμφάνιση κακοήθων
όγκων σε άλλα μέρη του σώματος.

Εικόνα 19. Πρώιμος ενδοαμφιβληστροειδικός όγκος
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Στη διάγνωση και στη διαφορική διάγνωση του ρετινοβλαστώματος σημαντικό
ρόλο παίζουν η υπερηχογραφία του οφθαλμού, η μαγνητική τομογραφία και η αξονική
τομογραφία. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ρετινοβλαστώματος είναι διαφορετική
σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του όγκου, την τοπική
επέκτασή του, την ηλικία του παιδιού και τη δυνατότητα διατήρησης της όρασης. Στην
αντιμετώπιση του ρετινοβλαστώματος περιλαμβάνεται και η γενετική συμβουλευτική.
Ο ασθενής και η οικογένειά του θα πρέπει να γνωρίζουν την πιθανότητα εμφάνισης
του όγκου στα αδέλφια και στους απογόνους. Μετά την θεραπεία οι ασθενείς θα
πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για τον φόβο υποτροπής του αρχικού όγκου ή
εμφάνισης νέου όγκου στον ίδιο ή τον άλλο οφθαλμό39,40. Το 80% των παιδιών με
ρετινιβλάστωμα έχουν απόλυτα ικανοποιητική όραση.

Εικόνα 20. Ενδοφυτικός όγκος

Εικόνα 21. Εξωφυτικός όγκος
Μελάνωμα
Είναι ο πλέον διαδεδομένος ενδοφθάλμιος όγκος στους ενήλικες που
αναπτύσσεται στα χρωστικά κύτταρα (μελανοκύτταρα). Σχεδόν πάντα αφορά τον έναν
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μόνο οφθαλμό και μπορεί να εντοπίζεται στο χοριοειδή, το ακτινωτό σώμα, την ίριδα ή
στον επιπεφυκότα. Μπορεί να είναι πρωτοπαθές, ή να αποτελεί εξαλλαγή
μελαγχρωστικού σπίλου, και πολύ σπάνια είναι μεταστατικός από άλλες περιοχές του
σώματος (π.χ. δέρμα, συκώτι).
Το μελάνωμα του χοριοειδούς είναι συνήθως ασυμπτωματικό, μπορεί όμως να
δώσει

συμπτώματα,

όπως

μείωση

ή

απώλεια

της

όρασης,

μεταμορφοψία

(παραμόρφωση των αντικειμένων) λόγω προσβολής του αμφιβληστροειδούς στην
περιοχή της ωχράς κηλίδας κ.α. Συχνά αποτελεί τυχαίο εύρημα σε μια οφθαλμολογική
εξέταση, γιατί στα αρχικά στάδια δεν προκαλεί συμπτώματα, δείχνοντας έτσι τη
μεγάλη σημασία που έχουν οι περιοδικές εξετάσεις ρουτίνας, μια και μπορούν να
προλάβουν καταστάσεις απειλητικές για την όραση ή ακόμη και για τη ζωή.
Βυθοσκοπικά παρουσιάζεται μια υπεγερμένη υπαμφιβληστροειδική ωοειδούς
σχήματος μάζα (Εικόνα 22). Το χρώμα του όγκου είναι συχνά καστανό αν και μπορεί
να είναι διάστικτο με σκούρα καστανή ή μαύρη χρωστική ή ενίοτε να είναι
αμελανωτικό42. Πορτοκαλί χρωστική (λιποφουσκίνη) στο μελάγχρουν επιθήλιο του
αμφιβληστροειδούς στην επιφάνεια του όγκου είναι συχνή αλλά όχι διαγνωστική
(Εικόνα 23)36. Καθώς ο όγκος μεγαλώνει μπορεί να διασπάσει τη μεμβράνη του Bruch
και να αποκτήσει τη μορφή μανιταριού (Εικόνα 24.). ∆ευτερογενής εξιδρωματική
αποκόλληση είναι συχνή καθώς και πτυχές στον χοριοειδή και αιμορραγίες43,44.

Εικόνα 22. Μελάνωμα χοριοειδή. Ο όγκος προβάλλει κάτω από τον
αμφιβληστροειδή
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Εικόνα 23. Μελάνωμα χοριοειδούς με πορτοκαλί χρωστική στο μελάγχρου
επιθήλιο

Εικόνα 24. Χοριοειδικός όγκος σχήματος μανιταριού που έχει διασπάσει τη
μεμβράνη του Bruch και αναπτύσσεται στον υπαμφιβληστροειδικό χώρο
Μεταστατικοί όγκοι.
Ο χοριοειδής αποτελεί το πιο συχνό σημείο μετάστασης στον οφθαλμό.
Συνήθως είναι μεταστάσεις από όγκους του

μαστού και των πνευμόνων45. Άλλες

λιγότερο συχνές μεταστάσεις είναι από τους νεφρούς, το γαστρεντερικό σύστημα και
απο το δέρμα. Ο προστάτης αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια μετάσταση που όμως
συναντιέται.
Η εμφάνισή τους είναι συνήθως αιφνίδια με μείωση της οπτικής οξύτητας, αλλά
μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί όταν η μετάσταση βρίσκεται μακριά από την ωχρά
κηλίδα.
Κατά τη βυθοσκόπηση παρατηρούνται μια ταχέως αναπτυσσόμενη κρεμώδηςλευκή πλακοειδής ή ωοειδής βλάβη, συνήθως εντοπισμένη στον οπίσθιο πόλο. Η
βλάβη δεν έχει έντονα όρια και η υπέγερση δεν είναι σημαντικού βαθμού λόγω της
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πλάγιας διήθησης. Σε μερικές περιπτώσεις οι εναποθέσεις λαμβάνουν ένα
σφαιροειδές σχήμα και μπορεί να θυμίσουν αμελανωτικό μελάνωμα (Εικόνα 25). Οι
εναποθέσεις είναι πολλαπλές στο 30% των ασθενών και εμπλέκουν και τους δυο
οφθαλμούς στο 30% των περιπτώσεων36. Ακόμα δευτερογενής εξιδρωματική
αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς συναντάται συχνά (Εικόνα 26).

Εικόνα 25. ∆ύο ευμεγέθη νεοπλασματικά μορφώματα, μετά από μετάσταση
καρκίνου του στομάχου.

Εικόνα 26. Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, εμπλεκόμενης και της ωχράς
κηλίδος (πριν και μετά την ακτινοβολία)
∆ιαγνωστικά εκτός από την βυθοσκόπηση, η υπερηχογραφία δείχνει διάχυτη
χοριοειδική πάχυνση, η φλουοροαγγειογραφία και η βιοψία είναι χρήσιμες. Φυσικά
πρέπει να γίνει και συστηματικός έλεγχος για να εντοπισθεί η πρωτοπαθής εστία. Θα
πρέπει να παρακολουθείται τακτικά, για τυχόν μεταβολές στο μέγεθος ή την υφή του.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πρώτη αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας υπό εξωσωματική κυκλοφορία για την
αντιμετώπιση της σοβαρής, συμπτωματικής στένωσης της αορτής έγινε το 1960.
Έκτοτε η συγκεκριμένη επέμβαση αποτελεί μέχρι και σήμερα τη μέθοδο εκλογής για
την αορτική στένωση βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης
των ασθενών. Αν και στη διάρκεια των χρόνων πολλών τύπων βαλβίδες έχουν
προταθεί με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, η τεχνική της εμφύτευσης παραμένει σχεδόν
αναλλοίωτη. ∆ιάφορα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την αντικατάσταση είναι
μεταξύ άλλων ο χρόνος εξωσωματικής κυκλοφορίας, καθώς και η δυσαναλογία
ασθενούς/βαλβίδος. Τα δύο αυτά μειονεκτήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία
σήμερα που παρατηρείται γήρανση του πληθυσμού και κατ’επέκταση αύξηση των
ασθενών που χρειάζονται αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας και συνοδεύονται από
υψηλή

νοσηρότητα.

Σε

αυτή

τη

νέα

πραγματικότητα

μια

νέα

πρόταση

αυτοεκπτυσσόμενης, αστήρικτης βιολογικής βαλβίδας υπόσχεται την επίλυση των
προβλημάτων που αναφέρθηκαν συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής
αντικατάστασης και την εμπειρία των διακαθετηριακών προτάσεων. Οι αρχικές
αναφορές

περιγράφουν

ελάττωση

του

χρόνου

ισχαιμίας

και

εξωσωματικής

κυκλοφορίας, ελάττωση του αριθμού των εγκεφαλικών επεισοδίων και της
παραβαλβιδικής διαφυγής, καθώς και ικανοποιητική αντιμετώπιση της δυσαναλογίας
ασθενούς/βαλβίδος

ιδιαίτερα

στους

ασθενείς

με

μικρό

αορτικό

δακτύλιο.

Περιγράφουμε την τεχνική και αναφέρουμε την αρχική εμπειρία μας. Νοσοκομειακά
Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 611-617, 2014.
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Λέξεις

κλειδιά:

αντικατάσταση

αορτικής

βαλβίδος,

αστήρικτη

βαλβίδα,

αυτοεκπτυσσόμενη αστήρικτη βαλβίδα, ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική.

SUMMARY
DEDEILIAS P, ARGIRIOU M, CHARITOS C. Aortic valve replacement with
sutureless self-anchoring biological valve. Since 1960 when the first aortic valve
replacement with cardiopulmonary bypass was performed this type of surgery remains
the gold standard for the treatment of symptomatic aortic valve stenosis. Although
through the years various valves have been designed the basic technique of
implantation remains more or less the same. Numerous disadvantages have been
related to this technique namely prolonged bypass time and its consequences, as well
as patient-prosthesis mismatch, being the most important especially in recent years
with an increase to the ageing population requiring surgical treatment of aortic valve
stenosis. In this era a new sutureless, stentless self-anchoring biological prosthesis
has been proposed with very promising characteristics. This type of valve combines
the benefits of open valve replacement and transcatheter devices. Initial reports
describe decreased ischemic and bypass time, decreased stroke rate and
paravalvular leaks and satisfactory avoidance of mismatch. We describe the technique
and present our initial experience. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 611617, 2014.
Key words: sutureless aortic valve replacement, stentless valve, Perceval S,
minimally invasive aortic valve replacement.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρώτη μηχανική βαλβίδα τοποθετήθηκε το 1952 στην κατιούσα θωρακική
αορτή χωρίς τη χρήση της εξωσωματικής κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση σοβαρής
αορτικής ανεπάρκειας1. Το 1960 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αντικατάσταση αορτικής
βαλβίδας υπό εξωσωματική κυκλοφορία και έκτοτε η μέθοδος αυτή παραμένει η
μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση της σοβαρής συμπτωματικής στένωσης της
αορτικής βαλβίδος2,3,4. ∆ιάφοροι τύποι βαλβίδων έχουν κατά καιρούς κατασκευαστεί
με ικανοποιητικά για την εποχή τους χαρακτηριστικά5. Η εξελισσόμενη τεχνολογία
συνεχίζει να προτείνει καλύτερους τύπους βαλβίδων τόσο στη σειρά των μηχανικών
που εμφυτεύονται σε νέους ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 60 ετών όσο και των

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 612

βιολογικών που ενδείκνυνται σε ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών σύμφωνα με τις
τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες (Class IIa, level C)6.
Αν και διάφοροι τύποι βαλβίδων έχουν προταθεί η βασική τεχνική την
εμφύτευση παραμένει αναλλοίωτη. Μετά την αφαίρεση της στενωμένης βαλβίδος και
την απασβέστωση του αορτικού δακτυλίου, η νέα αορτική βαλβίδα εμφυτεύεται με τη
χρήση στηρικτικών ραμμάτων. Η επέμβαση προϋποθέτει τη χρήση εξωσωματικής
κυκλοφορίας, αποκλεισμού της αορτής και καρδιοπληγικής διακοπής της καρδιακής
λειτουργίας για χρονικό διάστημα 60-90 λεπτών περίπου. Ο μισός χρόνος διατίθεται
για την τοποθέτηση και σύσφιξη των στηρικτικών ραμμάτων. Για την ανάγκη ύπαρξης
των ραμμάτων αυτών εξάλλου οι σύγχρονες βιολογικές και μηχανικές βαλβίδες
διατηρούν συρραπτικό δακτύλιο ικανού μεγέθους και στερεότητας, πράγμα που
περιορίζει το ωφέλιμο εμβαδόν της βαλβίδος. Το τελευταίο πρόβλημα γίνεται οξύτερο
σε περιπτώσεις ασθενών με μικρό αορτικό δακτύλιο και η επίπτωσή του μπορεί να
οδηγήσει στο αποτέλεσμα της δυσαναλογίας ασθενούς–βαλβίδος, δηλαδή ακόμη και
μετά την αντικατάσταση να υπάρχει υπολειπόμενη σημαντική στένωση λόγω
περιορισμένου ωφέλιμου εμβαδού βαλβίδος (patient–prosthesis mismatch)7. Το
τελευταίο επηρεάζει την άμεση και απώτερη επιβίωση των ασθενών που
υποβάλλονται σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος8. Το πρόβλημα αυτό το
εμφανίζεται όλο και συχνότερα σήμερα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
υπερήλικες ασθενείς μικρής σωματικής διάπλασης με στένωση της αορτικής βαλβίδος.
Οι χειρουργικές τεχνικές που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του
προβλήματος είναι:
1. Χρήση αστήρικτων βαλβίδων.
2. Πλήρης αντικατάσταση της ρίζας της αορτής και της βαλβίδος με
ομοιομοσχεύματα ή επέμβαση Ross.
3. Χειρουργική διάνοιξη του αορτικού δακτυλίου και εμφύτευση μεγαλύτερης
βαλβίδος (Manouguian).
Όλες οι παραπάνω τεχνικές έχουν αιμοδυναμικά πλεονεκτήματα, συνοδεύονται
όμως από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, και απαιτούν παρατεταμένο χρόνο
ισχαιμίας και εξωσωματικής κυκλοφορίας που είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για τους
υπερήλικες ασθενείς9,10,11.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ
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Πρόσφατα, για την κατηγορία των υπερήλικων ασθενών με σοβαρή στένωση
αορτικής βαλβίδος που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση μια καινούργια
κατηγορία βαλβίδων έχει προταθεί12. Πρόκειται για βιολογικές βαλβίδες που δεν
χρειάζεται να συρραφούν στον αορτικό δακτύλιο και έτσι περιορίζεται σημαντικά ο
χρόνος ισχαιμίας. Επιπλέον στερούνται συρραπτικού δακτυλίου με αποτέλεσμα να
προσφέρουν μεγαλύτερο ωφέλιμο εμβαδόν σε σχέση με τις συμβατικές βιολογικές
βαλβίδες13. Η εμφύτευσή τους προϋποθέτει την αφαίρεση της ασβεστωμένης
παθολογικής βαλβίδας χωρίς πλήρη απασβέστωση του αορτικού δακτυλίου, πράγμα
που οδηγεί σε μικρότερο ποσοστό παραβαλβιδικών διαφυγών και εγκεφαλικών σε
σύγκριση με τις διακαθετηριακές βαλβίδες. Η μέθοδος εμφύτευσης είναι απλή, εύκολα
αναπαραγώγιμη και επιτρέπει την εφαρμογή της με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και,
τέλος, αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα της δυσαναλογίας προσφέροντας καλύτερα
άμεσα και απώτερα αποτελέσματα14 (Εικόνα 1). Μετά την εμφύτευση της νέας
βαλβίδος με τη βοήθεια 3 προσωρινών ραμμάτων απαιτείται διαστολή με αεροθάλαμο
για 40 δευτερόλεπτα με πίεση 4 ΑΤΜ και λουτρό θερμού διαλύματος φυσιολογικού
ορού για την τελική θέση του υπερβαλβιδικού στηρικτικού μηχανισμού από νιτινόλη
(Εικόνα 2).

Εικόνα 1. Χειρουργική τεχνική τοποθέτησης αστήρικτης, αυτοεκπτυσσόμενης
βαλβίδας
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Εικόνα 2. Τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα μετά την εμφύτευση
ΕΜΠΕΙΡΙΑ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Το τελευταίο έτος (2013) χρησιμοποιήσαμε, μετά τις απαραίτητες άδειες, τη νέα
αυτή βαλβίδα σε 15 ασθενείς που δεν ήσαν υποψήφιοι να υποδεχθούν μηχανική
βαλβίδα και ταυτόχρονα ήσαν υπερήλικες με δείκτη επικινδυνότητας Euroscore > 6 και
μικρή επιφάνεια σώματος (ομάδα SVP). Τα αποτελέσματα τα συγκρίναμε με ομάδα 20
ασθενών που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση αορτικής με τυπική βιολογική βαλβίδα
(ομάδα BVP). Συγκρίθηκαν τα άμεσα μετεγχειρητικά αποτελέσματα των δύο ομάδων,
τα οποία παρατίθενται στον Πίνακα 1, από τα οποία εξάγεται το σίγουρο αποτέλεσμα
της βελτίωσης των χειρουργικών χρόνων και τα σχεδόν παρεμφερή αιμοδυναμικά
αποτελέσματα με βελτιωμένη δραστική ωφέλιμη επιφάνεια στην ομάδα της αστήρικτης
αυτοεκπτυσσόμενης βαλβίδας και μάλιστα σε ασθενείς με μικρότερη επιφάνεια
σώματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η τέλεια αορτική βαλβίδα, μηχανική ή βιολογική, δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη.
Σε ένα διαρκώς και περισσότερο γηράσκοντα πληθυσμό η ανάγκη για τεχνολογικές
προτάσεις που θα μειώνουν τη νοσηρότητα είναι επιτακτική. Προτάσεις όπως οι
διακαθετηριακές βαλβίδες που τοποθετούνται σε υβριδικά χειρουργεία αποτελούν μια
καλή λύση, συνοδεύονται όμως από αυξημένα ποσοστά παραβαλβιδικής διαφυγής και
εγκεφαλικών, καθώς και από υψηλό κόστος. Η πρόσφατα εμφανιζόμενη, χειρουργικά
τοποθετούμενη, αστήρικτη, αυτοεκπτυσσόμενη, βιολογική βαλβίδα δείχνει να αποτελεί
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τη

χρυσή

τομή

συνδυάζοντας

πλεονεκτήματα

της

παραδοσιακής

και

της

διακαθετηριακής τεχνικής. Είναι συνεπώς κατάλληλη λύση για τους υπερήλικες,
υψηλού κινδύνου ασθενείς, με σοβαρή συμπτωματική στένωση της αορτικής
βαλβίδας. Απομένει να δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου με μεγαλύτερες από τις
εμφανιζόμενες στη βιβλιογραφία μελέτες.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά και αποτελέσματα της αρχικής εμπειρίας του Γ.Ν.Α.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
SVP
(n = 15)

BVP
(n = 20)

Ασθενείς (n)

15

20

Ηλικία (MO χρόνια)

78

75

5/10

9/11

Προεγχειρητικό max gradient
(cm/sec)

88±10.5

89±12.5

Μετεγχειρητικό max gradient
(cm/sec)

23.5±19.20

24.5±19.90

0.670

1.5±0.3

1.1±0.5

0.002

149.38±15.22

206.64±42.85

p<0.001

73.75±8.12

120.36±28.31

p<0.001

40±5.50

86±15.86

p<0.001

Προσωρινή βηματοδότηση

13/15

2/20

Θάνατοι

0/15

1/20*

♂/♁

ΕΟΑ (cm2)
Χρόνος χειρουργείου (min)
CPB time (min)
Χρόνος ισχαιμίας (min)

P

SVP Ομάδα αστήρικτης βαλβίδας, BVP Ομάδα κλασσικής βιολογικής βαλβίδας
* Αιτία θανάτου: αρρυθμία
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∆ιαδερμική θεραπεία ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας
με το ΜitraClip (edge-to-edge-repair)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (MR) είναι ο συνηθέστερος τύπος βαλβιδικής
ανεπάρκειας στις ΗΠΑ και η δεύτερη σε συχνότητα βαλβιδοπάθεια που παραπέμπεται
για χειρουργική θεραπεία. Υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ασθενείς
με σημαντική MR, και η συχνότητά της αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας. Παραδόξως,
μόνο το 2% αντιμετωπίζεται χειρουργικά ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με
MR αφήνεται χωρίς θεραπεία διότι δεν πληρούν τα χειρουργικά κριτήρια ή κρίνονται
αυξημένου χειρουργικού κινδύνου. Η συσκευή MitraClip είναι η πρώτη παγκοσμίως
εγκεκριμένη και κλινικά διαθέσιμη διαδερμική θεραπεία διόρθωσης της μιτροειδούς
βαλβίδας με εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα
αποτελώντας μια εναλλακτική επιλογή για ασθενείς με σημαντική συμπτωματική,
εκφυλιστικής αιτιολογίας MR που έχουν προσδιορισθεί υψηλού χειρουργικού κινδύνου
από καρδιολογική ομάδα (Ηeart team). ∆ύο νέες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για την
εκτίμηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μεθόδου MitraClip στην
θεραπεία της σοβαρής λειτουργικής ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας σε
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό
Τεύχος 1, 618-625, 2014.
Λέξεις κλειδιά: MitralClip, edge-to-edge repair, ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας,
διαδερμική επιδιόρθωση
SUMMARY
STALIKAS D. Percutaneous mitral valve repair using the MitraClip system. Mitral
regurgitation (MR) is the most common type of heart valve insufficiency in the US and
the second most frequent valve disease requiring surgery. There are more than four
million patients with significant MR, and the prevalence increases with increasing age.
Surprisingly, only 2% are being surgically treated and a large portion of MR patients
are left untreated due to ineligibility for surgical treatment or concerns about surgical
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risk. MitraClip is the world's first percutaneous mitral valve repair therapy available
with an excellent safety profile and clinically important results providing an option for
select patients with significant, symptomatic, degenerative MR who have been
determined to be at prohibitive risk for mitral valve surgery by a heart team.Τwo trials
are now underway to evaluate the safety and efficacy of the use of the MitraClip
device for the treatment of significant functional MR in heart failure patients.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 618-625, 2014.
Key words: MitraClip, mitral regurgitation, percutaneous mitral valve repair
Η μιτροειδική συσκευή συνιστά έναν σύμπλοκο μηχανισμό αποτελούμενο από
τις γλωχίνες, τον δακτύλιο, τους θηλοειδείς μύες, τις τενόντιες χορδές καθώς και το
υποκείμενο μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας. Οποιαδήποτε βλάβη σε κάποιο από τα
δομικά συστατικά της βαλβίδας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή παλινδρόμηση με
τελικό αποτέλεσμα την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Συνηθέστερα αίτια χρόνιας
ανεπάρκειας της μιτροειδούς αποτελούν αφενός οι εκφυλιστικές/οργανικές παθήσεις
(όπως η μυξωματώδης ή ινοελαστική εκφύλιση των γλωχίνων ή των τενόντιων
χορδών) που οδηγούν σε πρόπτωση ή flail της μιτροειδούς βαλβίδας και αφετέρου οι
λειτουργικές παθήσεις, όπου το πρόβλημα εντοπίζεται στο μυοκάρδιο (ισχαιμική ή
διατατική μυοκαρδιοπάθεια) με συνέπεια τη διάταση και γεωμετρική αναδιαμόρφωση
της αριστερής κοιλίας που οδηγεί σε απώλεια της στεγανής σύγκλεισης των γλωχίνων.
H ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (MR) είναι ο συνηθέστερος τύπος
βαλβιδικής

ανεπάρκειας

και

η

δεύτερη

σε

συχνότητα

βαλβιδοπάθεια

που

παραπέμπεται για χειρουργική θεραπεία. Υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα
εκατομμύρια ασθενείς με σημαντική MR, και η συχνότητά της αυξάνει με την αύξηση
της ηλικίας με αποτέλεσμα να παρατηρείται στο 9,3% του πληθυσμού με ηλικία άνω
των 75 έτη1. Παραδόξως, μόνο το 2% (περίπου 30.000 ασθενείς κατ’ έτος)
αντιμετωπίζεται χειρουργικά2 ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με MR αφήνεται
χωρίς θεραπεία διότι δεν πληρούν τα χειρουργικά κριτήρια ή κρίνονται αυξημένου
χειρουργικού κινδύνου3.
Η χειρουργική θεραπεία είναι καταξιωμένη μέθοδος αντιμετώπισης, με σαφείς
κατευθυντήριες οδηγίες, ιδίως όσον αφορά την πρωτοπαθή ή εκφυλιστική MR ειδικά
μάλιστα όταν συνδυάζεται με επιδιόρθωση της βαλβίδας (αντί για αντικατάσταση).
Αντιθέτως, η χειρουργική θεραπεία της λειτουργικής ανεπάρκειας μιτροειδούς
ενδείκνυται εφόσον ο ασθενής χρήζει καρδιοχειρουργικής επέμβασης για υποκείμενη
στεφανιαία νόσο (class I) ενώ οι ενδείξεις σε ασθενείς που δεν χρήζουν χειρουργικής
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επαναγγείωσης ή με διατατική μυοκαρδιοπάθεια είναι λιγότερο ισχυρές (class ΙΙb)4. Το
κενό αυτό έρχονται πλέον να καλύψουν οι διακαθετηριακές παρεμβάσεις, οι οποίες εκ
των πραγμάτων δεν ανταγωνίζονται αλλά συμπληρώνουν τις κλασσικές χειρουργικές
τεχνικές.
Από τις διαθέσιμες σήμερα διαδερμικές μεθόδους επεμβατικής αντιμετώπισης
της MR, η επιδιόρθωση τύπου edge-to-edge με το σύστημα mitral clip (Abbott
Vascular, Menlo Park, CA) είναι η μόνη εγκεκριμένη και ευρέως διαδεδομένη μέθοδος
για τον σκοπό αυτό και προέρχεται από την χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά από τον Alfieri και συν. (1992) σύμφωνα με την οποία γίνεται
συρραφή της πρόσθιας και οπίσθιας γλωχίνας στην περιοχή Α2-P2 με τη δημιουργία
δίστομης πλέον μιτροειδούς βαλβίδας5. Το σύστημα MitraClip έλαβε έγκριση CE Mark
τον Μάρτιο του 2008, και λόγω των αρχικά ενθαρρυντικών κλινικών αποτελεσμάτων η
συσκευή έχει ήδη εμφυτευθεί σε περισσότερους από 10.000 ασθενείς σε όλο τον
κόσμο μέχρι τον Αύγουστο του 2013 (Εικόνα 1).
Η καθιέρωση της μεθόδου βασίστηκε στην πολυκεντρική τυχαιοποιημένη
μελέτη EVEREST II Feldman et al (2011) κατά την οποία 279 ασθενείς με μετρίου
προς σοβαρού ή σοβαρού βαθμού (3-4+) ανεπάρκεια της μιτροειδούς (MR) βαλβίδας
τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 2:1 με σκοπό να υποβληθούν σε διαδερμική διόρθωση
(n = 184) ή σε χειρουργική (n = 95) διόρθωση ή αντικατάσταση της μιτροειδούς
βαλβίδας. Οι ασθενείς που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη είχαν συνήθη χειρουργικό
κίνδυνο και αφορούσε κυρίως εκφυλιστικού τύπου MR με διατηρημένη τη
λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Το σύνθετο πρωτεύον καταληκτικό σημείο
όσον αφορά την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ήταν η απουσία θανάτου, ανάγκη
χειρουργικής επέμβασης και παρουσία MR (3-4+) στους 12 μήνες. Το πρωτεύον
καταληκτικό σημείο όσον αφορά την ασφάλεια ήταν η εμφάνιση σοβαρών
ανεπιθύμητων συμβαμάτων εντός 30 ημερών. Στους 12 μήνες, το ποσοστό του
πρωτεύοντος τελικού σημείου για την αποτελεσματικότητα ήταν 55 % στην ομάδα της
διαδερμικής διόρθωσης και 73 % στην ομάδα της χειρουργικής θεραπείας. Αναλυτικά
τα ποσοστά ήταν θάνατος 6%, χειρουργική επέμβαση για τη δυσλειτουργία της
μιτροειδούς βαλβίδας 20 % έναντι 2 % και MR (3-4+) 21% έναντι 20 % αντίστοιχα.
Μείζονα ανεπιθύμητα συμβάματα εμφανίστηκαν στο 15% των ασθενών στην ομάδα
της διαδερμικής διόρθωσης και 48% στην ομάδα της χειρουργικής αντιμετώπισης στις
30 ημέρες. Στους 12 μήνες και οι δύο ομάδες είχαν βελτίωση του μεγέθους της
αριστερής κοιλίας, της λειτουργικής κλάσης κατά NYHA και της ποιότητας της ζωής.
Αν και η διαδερμική διόρθωση ήταν λιγότερο αποτελεσματική στη μείωση της
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ανεπάρκειας της μιτροειδούς σε σύγκριση με την συμβατική χειρουργική θεραπεία
στους 12 μήνες, συσχετίστηκε με χαμηλότερο ποσοστό ανεπιθύμητων συμβαμάτων
και παρόμοια βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος6.

.

Εικονα 1. Mitral clip system.
Η

διατηρησιμότητα

της

μεθόδου

επαληθεύτηκε

και

κατά

την

4ετή

παρακολούθηση των ασθενών της μελέτης EVEREST II με το ποσοστό του σύνθετου
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πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου να είναι 39,8% στην ομάδα της διαδερμικής
διόρθωσης έναντι 53,4% στην ομάδα της χειρουργικής αντιμετώπισης (p = 0.070).
Αναλυτικά, τα αντίστοιχα ποσοστά θανάτου ήταν 17,4% έναντι 17,8% (p = 0,914) και
της MR (3-4+) 21,7% έναντι 24,7% (p = 0.745) ενώ η ανάγκη χειρουργικής επέμβασης
για δυσλειτουργία της MV ήταν 24,8% έναντι 5,5% (ρ <0,001) στην 4ετια.
Συμπερασματικά, οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε

διαδερμική επιδιόρθωση της

μιτροειδούς βαλβίδας χρειάσθηκε πιο συχνά να υποβληθούν σε χειρουργική
επέμβαση για αντιμετώπιση της υπολειπόμενης MR. Όμως, μετά το πρώτο έτος
παρακολούθησης, χρειάσθηκαν λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις είτε μετά από
διαδερμική ή χειρουργική θεραπεία και δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο
στην εμφάνιση μέτριας-σοβαρής και σοβαρής MR όσο και στην θνησιμότητα7.
Οι Whitlow και συν.(2012) στο EVEREST II High Risk Registry συμπεριέλαβαν
για διαδερμική διόρθωση με mitral clip 78 συμπτωματικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου
που δεν ήταν υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια
μιτροειδούς (MR 3-4+) και εκτιμώμενη χειρουργική θνητότητα ≥ 12 %. Για λόγους
σύγκρισης, οι ερευνητές εντόπισαν αναδρομικά μια ομάδα ασθενών με MR (≥ 3 +) και
με την ίδια προβλεπόμενη χειρουργική θνητότητα που είχαν εξετασθεί, αλλά δεν είχαν
συμπεριληφθεί στο μητρώο ή δεν πληρούσαν τα ανατομικά κριτήρια για τοποθέτηση
MitraClip και έλαβαν την καθιερωμένη θεραπεία (n = 36). Οι συσκευές τοποθετήθηκαν
με επιτυχία σε ποσοστό 96 % των ασθενών. Η σχετιζόμενη με την επέμβαση
θνητότητα στις 30 ημέρες ήταν παρόμοια στους ασθενείς που υπεβλήθησαν στην
τοποθέτηση MitraClip με την ομάδα αναφοράς (7,7 % έναντι 8,3%) αλλά οι ασθενείς
με MitraClip είχαν καλύτερη ετήσια επιβίωση (76% έναντι 55%). Στους ασθενείς που
τοποθετήθηκε mitral clip 78 % είχαν βαθμό MR ≤ 2 +. Ο τελοδιαστολικός όγκος της
αριστερής κοιλίας μειώθηκε από 172 ml στα 140ml, και ο τελοσυστολικός όγκος από
82 ml στα 73 ml. Η λειτουργική κλάση κατά NYHA βελτιώθηκε από III / IV στο 89 %
κατά την έναρξη σε I / II στο 74%. Η ποιότητα ζωής QoL βελτιώθηκε ενώ η συχνότητα
νοσηλείας για συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μειώθηκε από 0,59 στο 0,32.
Συμπερασματικά, η συσκευή MitraClip μείωσε την MR στην πλειοψηφία των ασθενών
που εκτιμήθηκαν ως υψηλού κινδύνου για χειρουργική επέμβαση με αποτέλεσμα την
βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων και σημαντική ανάστροφη αναδιαμόρφωση της
αριστερής κοιλίας στην περίοδο των 12 μηνών. Η μελέτη παρότι είχε αρκετούς
περιορισμούς όπως την έλλειψη τυχαιοποίησης και μια αμφισβητήσιμη ομάδα
σύγκρισης που επιλέχθηκε αναδρομικά8.
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Σε αντίθεση με την Αμερικάνικη και την μόνη έως τώρα τυχαιοποιημένη μελέτη
EVEREST II η Ευρωπαϊκή εμπειρία με τη συσκευή mitral clip που ξεκίνησε το 2008
μετά την έγκριση CE mark επικεντρώθηκε περισσότερο σε πληθυσμούς μεγαλύτερης
ηλικίας, με υψηλό χειρουργικό κίνδυνο και κυρίως με δευτεροπαθή ή λειτουργική ΜR.
Η Γερμανία με 80 επεμβατικά κέντρα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του
παγκόσμιου ποσοστού εμφύτευσης. Έτσι από τα διάφορα ευρωπαϊκά registries
μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα,
ασφάλεια και χρησιμότητα της μεθόδου σε αυτές τις ομάδες ασθενών.
Στη κλινική πράξη ACCESS-ΕU registry (Maisano et al, 2013) το ποσοστό
επιτυχούς εμφύτευσης του MitraClip εφθασε το 99,6%. Συνολικά 19 ασθενείς (3,4%)
απεβίωσαν στις 30 ημερες και η καμπύλη επιβίωσης Kaplan-Meier στο 1 έτος ήταν
81,8%. Σημαντική βελτίωση στην σοβαρότητα της MR και της λειτουργικής κλάσης
(NYHA) παρατηρήθηκε στους 12 μήνες ενώ μόνο 36 ασθενείς (6,3%) χρειάστηκαν
χειρουργική

επέμβαση,

αποδεικνύοντας

ότι

το

MitraClip

είναι

ασφαλές

και

αποτελεσματικό για τους ηλικιωμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου9.
Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στην PERMIT-CARE (διαδερμική
διόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας στην θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού)
(Auricchio et al, 2011), στην TRAMI (Γερμανικό registry mitral clip με 1400 ασθενείς)
(Baldus et al, 2012), GRASP (μείωση ανεπάρκειας μιτροειδούς με διαδερμική
εμφύτευση clip) (Grasso et al, 2013), MitraSwiss registry (Sürder et al, 2013), και σε
ασθενείς που δεν επιδέχονται χειρουργική επέμβαση (Rudolph et al, 2011)10-15
Συμπερασματικά, όπως έχει αποδειχθεί από την τυχαιοποιημένη μελέτη
EVEREST II, καθώς και το high risk EVEREST ΙΙ registry, η διακαθετηριακή διόρθωση
της μιτροειδούς βαλβίδας με τη συσκευή MitraClip είναι αποτελεσματική και ασφαλής
μέθοδος για την θεραπεία της εκφυλιστικής MR, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου καθώς και στους ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν απαγορευτικό κίνδυνο για την
ανοικτή χειρουργική διόρθωση. Ωστόσο, σε υποομάδες ασθενών χαμηλότερου
κινδύνου η ανοικτή χειρουργική διόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας εκφυλιστικής
παθολογίας παραμένει πιο ελκυστική επιλογή σε εξειδικευμένα κέντρα λόγω των
μικρότερων

ποσοστών

ανεπιθύμητων

υποτροπής

συμβάντων.

Επειδή

της

MR

μελετήθηκε

παρά

το

μικρός

υψηλότερο
αριθμός

ποσοστό

ασθενών

με

λειτουργική MR, παραμένει η ανάγκη για μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες για να
προσδιοριστεί η χρησιμότητα της μεθόδου στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και
λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας.
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Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η μελέτη COAPT στην Αμερική όσο και η
μελέτη RESHAPE-HF στην Ευρώπη, πού θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια της μεθόδου MitraClip σε ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια ισχαιμικής/ή
μη ισχαιμικής αιτιολογίας και σοβαρή _>3+ λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς
βαλβίδας.
Όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των μελετών COAPT και RESHAPE - HF
μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή των συστάσεων στις προσεχείς κατευθυντήριες
οδηγίες και η συσκευή MitraClip είναι πιθανόν στο εγγύς μέλλον να γίνει η πρώτη
εναλλακτική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με λειτουργική MR.
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Ο ρόλος της κλασικής ακτινολογίας (ακτινογραφίας θώρακος)
στη σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση της πνευμονικής εμβολής
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως οξεία πνευμονική εμβολή ορίζεται η εμβολική απόφραξη της κύριας πνευμονικής
αρτηρίας ή κλάδων αυτής, από θρόμβους ή άλλα εμβολικά αίτια. Είναι μία συχνή
αγγειακή πάθηση με υψηλή θνητότητα που απαιτεί την έγκαιρη έναρξη αντιπηκτικής
αγωγής. Η διάγνωσή της βασίζεται σε έναν διαγνωστικό αλγόριθμο που υποδεικνύει
την καταλληλότερη για κάθε περίσταση ακτινολογική εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη την
κλινική πιθανότητα του κάθε ασθενούς και τον ορολογικό του έλεγχο (d-dimers).
Μέθοδος εκλογής με την υψηλότερη αρνητική προγνωστική αξία θεωρείται η
αγγειογραφία της πνευμονικής αρτηρίας υπό Αξονικό Τομογράφο. Ωστόσο, η απλή
ακτινογραφία θώρακος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό άλλων
παθήσεων που μπορεί να μιμηθούν τη νόσο (π.χ πνευμοθώρακας, πνευμονία) καθώς
και στην ερμηνεία του σπινθηρογραφήματος αερισμού-αιμάτωσης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις ο ακτινογραφικός έλεγχος είναι μη ειδικός και μόνο στο 10% των
ασθενών

παρατηρούνται

ευρήματα

υψηλής

ειδικότητας

(περιοχές

ολιγαιμίας,

διόγκωσης της αποφραγμένης πνευμονικής αρτηρίας, περιφερικά έμφρακτα). Η
χρόνια πνευμονική εμβολή είναι σπάνια επιπλοκή της οξείας πνευμονικής εμβολής και
συνήθως καταλήγει σε πνευμονική υπέρταση και πνευμονική καρδιά. Η διάγνωσή της
βασίζεται στις νεότερες απεικονιστικές μεθόδους (Αξονική και Ψηφιακή Αγγειογραφία)
καθώς και εδώ τα ακτινογραφικά ευρήματα είναι μη ειδικά. Νοσοκομειακά Χρονικά,
76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 626-641, 2014.
Λέξεις κλειδιά: οξεία-χρόνια πνευμονική εμβολή, απλή ακτινογραφία θώρακος
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SUMMARY
KALOGEROPOULOS J, KOLOFOUSI C. The role of chest x-ray in the diagnosis
of pulmonary embolism. Acute pulmonary embolism refers to embolic occlusion of
the main pulmonary artery or its branches. It is a common vascular disease of
thrombotic or non-thrombotic etiology, with high morbidity and mortality without early
treatment with anticoagulants. The diagnosis of pulmonary embolism is based on an
algorithm that indicates which imaging study best fits every individual patient
depending on the clinical possibility and the laboratory tests (D-dimers). Overall, the
imaging method of choice is Computed Tomographic Angiography (CTA), which has
the highest negative prognostic value. Nevertheless, chest x-ray is still an important
tool used for the exclusion of other diseases (such as pneumothorax and pneumonia)
that may mimic pulmonary embolism clinically, as well as for the interpretation of
ventilation-perfusion lung scans (V-Q Scan). In the majority of cases, the radiographic
features are non-specific and only in about 10% of patients there are signs in chest xrays with a relatively high specificity but low sensitivity for pulmonary embolism (these
include decreased vascularity in the peripheral lung, enlargement of the central
pulmonary artery, pleura-based infarcts). Chronic pulmonary embolism is a rare
complication of acute pulmonary embolism, which usually leads to severe pulmonary
hypertension and cor pulmonale. The diagnosis is based basically on CTA and Digital
Subtracted Angiography (DSA). Radiographs are non-specific. Nosokomiaka
Chronika, 76, Supplement 1, 626-641, 2014.
Key words: acute-chronic pulmonary embolism, chest x-ray
ΕΙΣΑΓΩΓH
Ως πνευμονική εμβολή (ΠΕ) ορίζεται η εμβολική απόφραξη της κύριας
πνευμονικής αρτηρίας ή κλάδων αυτής (Εικόνα 1). Η πλειοψηφία των εμβόλων
(>90%) είναι θρόμβοι που προέρχονται από το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα της
πυέλου και των κάτω άκρων (λαγονομηριαίες φλέβες) και σπανιότερα από τις φλέβες
των άνω άκρων, από τις καρδιακές κοιλότητες ή από κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες.
Η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) και η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΤΒΦ) (Deep
Venous Thrombosis- DVT) αποτελούν εκδηλώσεις της ίδιας κλινικής οντότητας, της
Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου (Venous Thromboembolism-VTE).1,2 Σε περίπου
70% των ασθενών με ΠΕ συνυπάρχει ΕΤΒΦ όταν χρησιμοποιηθούν ευαίσθητες
διαγνωστικές μέθοδοι3, ενώ από τους ασθενείς που έχουν ΕΤΒΦ, περίπου 50% έχουν
κλινικά ασυμπτωματική ΠΕ στο σπινθηρογράφημα του πνεύμονα4. Σπανιότατα, ΠΕ
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προκύπτει από ενσφήνωση μη θρομβωτικού υλικού στο πνευμονικό αρτηριακό
σύστημα (λίπους, αέρα, κακοήθων κυττάρων, αμνιακού υγρού κτλ.).5
Η ΠΕ είναι μία συχνή αγγειακή πάθηση με επίπτωση 500-600.000 άτομα/έτος.
Είναι συχνότερη σε άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών, ενώ αποτελεί την 3η αιτία θανάτου
από καρδιαγγειακά αίτια.2

α

β

Εικόνα 1. Η παθογένεια της ΠΕ: Εμβολική απόφραξη της κύριας πνευμονικής
αρτηρίας (α) ή/και κλάδων αυτής (β).
ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Υπάρχουν σαφείς προδιαθεσικοί παράγοντες για την πρόκληση ΠΕ και οι
οποίοι διακρίνονται σε υψηλού, μετρίου και χαμηλού κινδύνου (Πίνακας 1).1 Ωστόσο,
μέχρι και σε 20% των περιπτώσεων μπορεί να μην υπάρχει προδιαθεσικός
παράγοντας (ιδιοπαθής ΠΕ).6
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
Η σωστή διάγνωση της οξείας ΠΕ είναι κεφαλαιώδους σημασίας, διότι χωρίς
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή η θνητότητα είναι υψηλή (~30%), ενώ από την άλλη η
αντιπηκτική αγωγή έχει σημαντικές επιπλοκές και θα πρέπει να χορηγείται όπου
υπάρχει τεκμηριωμένη διάγνωση. Η διάγνωση βασίζεται σε έναν συνδυασμό κλινικής
εκτίμησης, εργαστηριακών παραμέτρων (κυρίως των d-dimers) και απεικονιστικών
εξετάσεων.
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Πίνακας 1. Ταξινόμηση των παραγόντων κινδύνου της ΠΕ.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Η κλινική εικόνα είναι μη ειδική. Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ταχύπνοια,
ταχυκαρδία, υποξία-κυάνωση και πυρετό. Αναφερόμενα συμπτώματα είναι η
δύσπνοια, ο βήχας, ο υπεζωκοτικός πόνος, η αιμόπτυση και το συγκοπτικό επεισόδιο,
κανένα όμως με ευαισθησία υψηλότερη του 80%.2,5 Για την εκτίμηση της κλινικής
πιθανότητας ΠΕ χρησιμοποιούνται 2 κλίμακες (Wells score και Geneva score) οι
οποίες βασίζονται στην συναξιολόγηση του ιστορικού, των παραγόντων κινδύνου και
των κλινικών ευρημάτων.7,8
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Τα d-dimers του πλάσματος αποτελούν προϊόντα αποδόμησης της ινικής και
θεωρούνται πολύ ευαίσθητος δείκτης φλεβοθρόμβωσης, με ευαισθησία της τάξεως
των 98%-100%. Ο υπολογισμός τους έχει αξία στη διαλογή των ασθενών με χαμηλή
και μέτρια κλινική πιθανότητα ΠΕ. Σ’ αυτούς τους ασθενείς, τα φυσιολογικά επίπεδα
των d-dimers έχουν 100% αρνητική προγνωστική αξία και πρακτικά αποκλείουν την
ύπαρξη ΠΕ και την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης.9 Αντιθέτως, τα αυξημένα επίπεδα
των d-dimers είναι μη ειδικός δείκτης καθώς πέραν της ΠΕ συνοδεύουν και άλλες
παθολογίες (κακοήθεια, φλεγμονή, τραύμα) και ως εκ τούτου συνιστάται περαιτέρω
έλεγχος.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 629

Στους ασθενείς με υψηλή κλινική πιθανότητα ΠΕ, τα επίπεδα των d-dimers δεν
είναι διαγνωστικά καθώς οι φυσιολογικές τιμές τους δεν αποκλείουν την ύπαρξη ΠΕ σε
άνω του 15% των ασθενών. Αυτοί οι ασθενείς ξεκινούν προληπτικά τη λήψη
αντιπηκτικών μέχρι να γίνει η τελική διάγνωση, που θα καθορίσει και την περαιτέρω
αντιμετώπιση των ασθενών.9
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Τα απεικονιστικά ευρήματα της ΠΕ εξαρτώνται από το αν είναι οξεία ή χρόνια.
Στην πλειοψηφία προσβάλλονται οι κάτω πνευμονικοί λοβοί.
Ο απεικονιστικός έλεγχος της ΠΕ περιλαμβάνει:
 Την απλή ακτινογραφία θώρακος
 Το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης
 Την αγγειογραφία της πνευμονικής αρτηρίας υπό Αξονικό Τομογράφο
 Το υπερηχοκαρδιογράφημα
 Την ψηφιακή αγγειογραφία της πνευμονικής αρτηρίας
 Το υπερηχογράφημα των φλεβών των κάτω άκρων
Για την απεικονιστική αξιολόγηση της ΠΕ υπάρχει συγκεκριμένος αλγόριθμος
που υποδεικνύει την καταλληλότερη για κάθε περίσταση ακτινολογική εξέταση
(Πίνακας 2). Ωστόσο, γενικότερα, μέθοδος εκλογής με την υψηλότερη αρνητική
προγνωστική αξία θεωρείται η αγγειογραφία του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου υπό
Αξονικό Τομογράφο.
ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
Η απλή ακτινογραφία θώρακος είναι στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών
θετική (88% στη μελέτη PIOPED)

9

. Είναι μέθοδος με χαμηλή ευαισθησία και

ειδικότητα και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 2,5
1. Για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων που μπορεί να μιμηθούν ΠΕ (π.χ
πνευμοθώρακας, πνευμονία)
2. Για την ερμηνεία του σπινθηρογραφήματος αερισμού-αιμάτωσης
Πρόσφατα

προτείνεται

η χρήση της

στη

διαλογή των

ασθενών

για

σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης, όπου προϋπόθεση είναι η αρνητική α/α
θώρακος και η υψηλή κλινική πιθανότητα.2
Τα περισσότερα ακτινογραφικά ευρήματα είναι μη ειδικά και περιλαμβάνουν με
σειρά συχνότητας: διηθήσεις ταινιοειδούς σχήματος, πλευριτικό υγρό, άνωση
ημιδιαφράγματος, διάταση πνευμονικής αρτηρίας και καρδιομεγαλία (Εικόνα 2).1,2,5,10
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Σπάνια, σε ποσοστό <10%, είναι εμφανή στην ακτινογραφία θώρακος ευρήματα
με σχετικά υψηλή ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία, όπως είναι οι περιοχές
αραίωσης πνευμονικών αγγείων και ολιγαιμίας (σημείο Westermark), η διόγκωση της
πνευμονικής αρτηρίας κεντρικότερα της απόφραξης (σημείο Fleischner) (Εικόνα 3) και
οι περιφερικές τριγωνικές σκιάσεις με βάση στον υπεζωκότα που αντιπροσωπεύουν
έμφρακτα (ύβος του Hampton) (Εικόνα 4) (Πίνακας 3).1,2,5,10
Πίνακας 2. Αλγόριθμος απεικονιστικής αξιολόγησης της ΠΕ.
ΥΠΟΨΙΑ
Π
ΥΠΟΨΙΑ
Χαμηλή

Μέτρια

D-dimer

.
κφ

Υψηλή
Εσωτερικός ασθενής
>40 ετών
COPD
Παθολ α/α θώρακος

αυξημένα

Εξωτερικός ασθενής
<40 ετών
α/α θώρακος κφ

V/Q Scan
καμμία
περαιτέρω
αξιολόγηση

↓πιθανότητας
κφ

CT Αγγειογραφία±Φλεβογραφία

θετικό

θεραπεία

αρνητικό
Χαμηλή υποψία
Υψηλή υποψία
ή ↓καρδιοπν.
εφεδρεία

↑πιθανότητας

καμμία
περαιτέρω
αξιολόγηση

θεραπεία

καμμία
περαιτέρω
αξιολόγηση

DSA

COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease= Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
V/Q Scan: Σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης
DSA: Digital Subtraction Angiography= Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία
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Εικόνα

2.

Απλή

ακτινογραφία

θώρακος

ασθενούς

με

ΠΕ.

Ελέγχονται

αμφοτερόπλευρα ταινιοειδείς ατελεκτασίες και πλευριτικές συλλογές που
προκαλούν εξάλειψη των πλευροδιαφραγματικών γωνιών.

Εικόνα 3. Απλή ακτινογραφία θώρακος ασθενούς με ΠΕ. Ελέγχεται τοπικά
περιοχή αραίωσης των πνευμονικών αγγείων στον δεξιό πνεύμονα - σημείο
Westermark (περιοχή μεταξύ των άσπρων βελών) και διόγκωση του κλάδου της
πνευμονικής αρτηρίας για τον δεξιό κάτω πνευμονικό λοβό κεντρικότερα της
απόφραξης - σημείο Fleischner (μαύρο βέλος).
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Εικόνα 4. Απλές ακτινογραφίες θώρακος δύο διαφορετικών ασθενών με ΠΕ.
Παρατηρούνται περιφερικές τριγωνικές σκιάσεις με βάση στον υπεζωκότα που
αντιπροσωπεύουν πνευμονικά έμφρακτα (ύβοι του Hampton).
Πίνακας 3. ∆είκτες διαγνωστικής ακρίβειας ειδικών ακτινογραφικών σημείων
της ΠΕ στην ακτινογραφία θώρακος
Ευαισθησία% Ειδικότητα%

PPV

NPV

Σημείο
Westermark

14

92

38

76

Ύβος Hampton

22

82

29

76

10

87

21

74

36

70

28

76

20

85

30

76

Αγγειακή
ανακατανομή
Πλευριτική
συλλογή
Άνωση
Ημιδιαφράγματος

PPV: Positive Predictive Value= Θετική Προγνωστική Αξία
NPV: Negative Predictive Value= Αρνητική Προγνωστική Αξία

ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
Η πλειοψηφία των πνευμονικών εμβόλων λύονται χωρίς επακόλουθα. Σ’ ένα
μικρό ποσοστό ασθενών όμως, ιδίως όταν τα έμβολα είναι μεγάλα (μαζικές ΠΕ), οι
θρόμβοι οργανώνονται, συμφύονται στο τοίχωμα των αγγείων και προοδευτικά
κινητοποιούνται μηχανισμοί επανασηραγγοποίησης και ίνωσης. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι η απόφραξη των κεντρικών κλάδων των πνευμονικών αρτηριών, που με τη σειρά
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της μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πνευμονική υπέρταση και πνευμονική καρδιά.5 Η
οξεία ΠΕ είναι το κύριο ερέθισμα και η μικροαγγειοπάθεια που παρουσιάζεται στη
συνέχεια συμβάλλει στην προοδευτική αύξηση των πνευμονικών πιέσεων και στην
αιμοδυναμική και κλινική επιδείνωση.2
Η ακτινογραφία θώρακος στην χρόνια ΠΕ είναι μη διαγνωστική. Συνήθως
παρατηρούνται μη ειδικά ευρήματα πνευμονικής υπέρτασης, όπως απότομη μείωση
της διαμέτρου των πνευμονικών αρτηριών με ακρωτηριασμό των περιφερικών κλάδων
και διόγκωση της δεξιάς κοιλίας ή σκιάσεις από παλαιά έμφρακτα.2
Τα ευρήματα της Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας είναι ενδεικτικά αλλά η
επιβεβαίωση της χρόνιας ΠΕ γίνεται με την πνευμονική αγγειογραφία.
Οι ανωτέρω απεικονιστικές μέθοδοι και πολύ λιγότερο η ακτινογραφία θώρακος
βοηθούν στην ανάδειξη των σημείων εκείνων που διαφοροδιαγνώσκουν την οξεία από
τη χρόνια ΠΕ (Πίνακας 4).
Πίνακας 4: ∆ιαφορές οξείας και χρόνιας ΠΕ
ΟΞΕΙΑ ΠΕ
Αύξηση

διαμέτρου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΕ
πνευμονικής

αρτηρίας

διαμέτρου

πνευμονικής

αρτηρίας

Οξεία γωνία μεταξύ εμβόλου και αγγείου
Σπάνια

Μείωση

διατείνονται

οι

βρογχικές

αρτηρίες
∆ιάταση ∆Ε κοιλίας επί εγκατάστασης
οξείας πνευμονικής υπέρτασης

Αμβλεία γωνία μεταξύ εμβόλου και
αγγείου
Συχνά

διατείνονται

οι

βρογχικές

αρτηρίες
∆ιάταση και υπερτροφία ∆Ε κοιλίας

ΜΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
Σε σπάνιες περιπτώσεις η ΠΕ δεν προκύπτει από ενσφήνωση θρόμβων του εν
τω βάθει φλεβικού συστήματος αλλά από έτερο εμβολικό υλικό. Τέτοιες περιπτώσεις
είναι οι ακόλουθες:
Σηπτική ΠΕ
Σ’ αυτόν τον τύπο ΠΕ οι θρόμβοι εμπεριέχουν μικροοργανισμούς, πιο συχνά
βακτήρια και λιγότερο συχνά μύκητες ή παράσιτα. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η
ενδοκαρδίτιδα, σχετιζόμενη ή μη με τη χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, ο αλκοολισμός, η
λοίμωξη του δέρματος και οι ανοσολογικές ανεπάρκειες (ιδίως το λέμφωμα).
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Ακτινογραφικώς,

παρατηρούνται

περιφερικά,

αμφοτερόπλευρα,

ασαφώς

αφοριζόμενα οζίδια που συχνά κοιλοποιούνται. Το μέγεθός τους ποικίλλει λόγω των
επαναλαμβανόμενων εμβολικών επεισοδίων. Η σηπτική ΠΕ συχνά επιπλέκεται με
εμπύημα (Εικόνα 5).11
Λιπώδης εμβολή
Η λιπώδης εμβολή αποτελεί μία σπάνια επιπλοκή κατάγματος μακρού οστού
και προσβάλλει μόλις το 1%-3% των ασθενών με απλό κάταγμα κνήμης ή μηρού και
το 20% αυτών με πιο σοβαρά τραύματα.12 Ο παθογενετικός μηχανισμός, αν και όχι
απολύτως κατανοητός, έχει δύο σκέλη. Πρώτον, την απελευθέρωση ελεύθερων
λιπαρών οξέων από τα λιπώδη έμβολα, τα οποία μαζί με τα ουδετερόφιλα και τα λοιπά
φλεγμονώδη κύτταρα δρουν τοξικά στο ενδοθήλιο. ∆εύτερον, την μηχανική απόφραξη
των πνευμονικών αρτηριών από τα μόρια λίπους και τη συγκέντρωση ερυθρών
αιμοσφαιρών και ουδετεροφίλων.13
O χρόνος μεταξύ του τραυματικού επεισοδίου και της εμφάνισης των
ακτινογραφικών ευρημάτων της λιπώδους ΠΕ είναι συνήθως 1-2 ημέρες, γεγονός που
επιτρέπει τη διαφοροδιάγνωση από τις πνευμονικές θλάσεις, οι οποίες εμφανίζονται
μέσα στις πρώτες ώρες. Τα ακτινογραφικά ευρήματα ομοιάζουν εκείνων του
συνδρόμου

οξείας

αναπνευστικής

δυσχέρειας

και

περιλαμβάνουν

διάχυτες,

νεφελοειδείς περιοχές αυξημένης σκιερότητας (Εικόνα 6).13

Εικόνα 5: Σηπτική ΠΕ σε νεαρό χρήστη ενδοφλέβιων ουσιών με σύνδρομο
επίκτητης ανοσοανεπάρκειας. Αριστερά: Απλή ακτινογραφία θώρακος με
διάσπαρτα κοιλοποιητικά οζίδια σε αμφότερους τους πνεύμονες. ∆εξιά: Τα
οζίδια επιβεβαιώνονται στην Α.Τ, όπου επίσης αναδεικνύονται και τα σύστοιχα
τροφοφόρα αγγεία.
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Εικόνα 6: Λιπώδης εμβολή ασθενούς με κάταγμα κεφαλής μηριαίου 2 μέρες μετά
τον τραυματισμό. Στην απλή ακτινογραφία θώρακος (αριστερά) ελέγχονται
διάσπαρτες περιοχές κυψελιδικών διηθημάτων και σκιάσεις του τύπου της
θαμβής υάλου σε αμφότερους τους πνεύμονες, οι οποίες επιβεβαιώνονται και
και στην ΑΤ (δεξιά).
Εμβολή από αμνιακό υγρό
Αποτελεί μία σπάνια επιπλοκή της εγκυμοσύνης με υψηλή θνητότητα για τη
μητέρα της τάξεως του 80%. Συμβαίνει όταν το αμνιακό υγρό βρίσκει δίοδο και
εισέρχεται στην συστηματική κυκλοφορία διαμέσου μικρών ρήξεων στις

μητριαίες

φλέβες κατά τη διάρκεια των ωδινών. Επίσης, μπορεί να επιπλέξει ρήξη του
πλακούντα από τραυματισμό ή επεμβατική πράξη.14 Οι ασθενείς εμφανίζουν
δύσπνοια, κυάνωση και καταπληξία που εγκαθίστανται απότομα και εξελίσσονται
ταχέως σε καρδιοπνευμονική ανεπάρκεια και σε σοβαρό πνευμονικό οίδημα. Επίσης,
συχνά συνυπάρχει υπερευαισθησία του κεντρικού νευρικού συστήματος (σπασμοί ή
υπεραντανακλαστικότητα).
Τα κυρίαρχα ακτινογραφικά ευρήματα είναι διάχυτες, αμφοτερόπλευρες,
συρρέουσες περιοχές αυξημένης πυκνότητας, όμοιες του οξέως πνευμονικού
οιδήματος από άλλες αιτίες (Εικόνα 7).15
ΠΕ από κακοήθη έμβολα
Αποτελεί μία σπάνια επιπλοκή κακοήθους νόσου. Συχνές εξωπνευμονικές
κακοήθειες που μπορεί να δώσουν κακοήθη έμβολα είναι το ηπάτωμα, ο καρκίνος του
μαστού, το υπερνέφρωμα, ο καρκίνος του στομάχου, ο καρκίνος του προστάτη και το
χοριοκαρκίνωμα.
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Ενίοτε, μπορεί να παρατηρηθούν εστιακές ή διάχυτες ετερογενείς περιοχές
αυξημένης πυκνότητας.11 Γενικότερα όμως, τα ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακος
είναι ήπια ή μη ειδικά και καθιστούν τη διάγνωση δύσκολη.16

Εικόνα 7: Εμβολή αμνιακού υγρού σε γυναίκα μετά από καισαρική τομή. Η
ασθενής εμφάνισε ταχεία αναπνευστική δυσχέρεια λίγες ώρες μετά από την
επέμβαση.

Στην

ακτινογραφία

θώρακος

(προσθιοπίσθια)

ελέγχονται

σε

αμφότερους τους πνεύμονες διάχυτες κυψελιδικού τύπου σκιάσεις.
ΠΕ από αέρα
Οφείλεται συνήθως σε ιατρογενή αίτια, όπου ο αέρας εισέρχεται εντός της
πνευμονικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια ενδοθωρακικής παρακέντησης και βιοψίας,
βαροτραύματος λόγω υψηλής θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης, αιμοδιάλυσης καθώς
και διαμέσου κεντρικών φλεβικών καθετήρων.17 ΠΕ από αέρα μπορεί επίσης να
παρατηρηθεί σε δύτες που πραγματοποιούν ταχεία άνοδο στην επιφάνεια της
θάλασσας χωρίς αποτελεσματική αποσυμπίεση, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση
αζώτου από το μυελό των οστών στην κυκλοφορία.
Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να είναι φυσιολογική. Άλλοτε όμως μπορεί να
διακρίνονται περιοχές ακτινοδιαύγασης στην καρδιά, την κύρια πνευμονική αρτηρία ή
τις ηπατικές φλέβες. Πνευμονικό οίδημα και διόγκωση των κεντρικών πνευμονικών
αρτηριών ή/και της άνω κοίλης φλέβας μπορεί να συνυπάρχουν.
ΠΕ από ταλκ
Αφορά

πιο

συχνά

χρήστες

ενδοφλέβιων

ουσιών.

Αυτές

οι

ουσίες

ενσφηνώνονται σε πνευμονικά αγγεία, προκαλούν θρόμβωση, φλεγμονή και τελικά
κοκκιωματώδη αντίδραση.
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Στην ακτινογραφία θώρακος, αρχικά διακρίνονται μικρά διάσπαρτα πνευμονικά
οζίδια, τα οποία προοδευτικά εξελίσσονται σε ευμεγέθεις περιοχές αυξημένης
πυκνότητας, όμοιες των περιοχών προοδευτικής μαζικής ίνωσης που παρατηρείται σε
ασθενείς με πυριτίαση (Εικόνα 8).2

Εικόνα 8: ΠΕ από τάλκ σε ασθενή με ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης κοκαΐνης.
Στην απλή ακτινογραφία θώρακος ελέγχονται λεπτές οζόμορφες σκιάσεις και
συρρέουσες περιοχές αυξημένης σκιερότητας (συρρέουσα μαζική ίνωση).
ΠΕ από ιωδιούχο ελαιώδες διάλυμα
Αποτελεί συνήθως επιπλοκή διακαθετηριακού χημειοεμβολισμού ηπατώματος.
Οι ασθενείς συνήθως είναι συμπτωματικοί με δύσπνοια, βήχα ή και αιμόπτυση.
Ακτινογραφικά, 2-5 ημέρες μετά από τον χημειοεμβολισμό παρατηρούνται στο
πνευμονικό παρέγχυμα αμφοτερόπλευρα διάχυτα κυψελιδικά διηθήματα (Εικόνα 9).18
Εικόνα 9: ΠΕ από ιωδιούχο ελαιώδες
διάλυμα σε ασθενή που υπεβλήθη σε
χημειοεμβολισμό
απλή

ηπατώματος.

ακτινογραφία

ελήφθη

μία

ημέρα

θώρακος
μετά

από

Στην
που
τον

χημειοεμβολισμό ελέγχονται διάσπαρτα
πνευμονικά

οζίδια

και

περιοχές

πύκνωσης αμφοτερόπλευρα. ∆ιακριτή
είναι

επίσης

η

ιωδιούχος

ελαιώδης

ουσία εντός του ήπατος (βέλη).
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ΠΕ από υδράργυρο
Παρατηρείται σε λήψη υδραργύρου τυχαίως, σε απόπειρα αυτοκτονίας ή και
ιατρογενώς. Στην ακτινογραφία θώρακος συνήθως διακρίνονται
εντόνως

ακτινοσκιερά

οζίδια,

διάχυτα

κατανεμημένα

σε

πολλαπλά, μικρά,
αμφότερους

τους

πνεύμονες.5,11
ΠΕ από μεθακρυλικό μεθύλιο
Το μεθακρυλικό μεθύλιο (τσιμέντο) είναι η ουσία που χρησιμοποιείται στη
διαδερμική

σπονδυλοπλαστική.

Η

τελευταία,

παρότι

θεωρείται

μία

ασφαλής

επεμβατική πράξη, ενέχει έναν μικρό κίνδυνο διαφυγής μεθακρυλικού μεθυλίου εντός
των σπονδυλικών φλεβικών πλεγμάτων και από εκεί στην πνευμονική κυκλοφορία. Οι
ασθενείς εμφανίζουν σπανίως συμπτώματα, ενώ ακτινογραφικώς ελέγχονται περιοχές
αυξημένης σκιερότητας κατά μήκος των πνευμονικών αρτηριών (Εικόνα 10).5

Εικόνα 10: ΠΕ από μεθακρυλικό μεθύλιο σε ασθενή που υπεβλήθη σε
σπονδυλοπλαστική. Απλή ακτινογραφία θώρακος (κατά μέτωπο και πλαγία) όπου
αναδεικνύονται στο ∆Ε κάτω πνευμονικό πεδίο γραμμοειδείς σκιάσεις, που
αντιπροσωπεύουν έμβολα μεθακρυλικού μεθυλίου εντός πνευμονικών αρτηριακών
κλάδων.
ΠΕ από ξένο σώμα
Παραδείγματα τέτοιου εμβολικού υλικού αποτελούν οι καθετήρες, όταν τμήματά
τους αποκόπτονται κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων και ανευρίσκονται σε
έκτοπες θέσεις εντός του πνεύμονα (Εικόνα 11). Άλλο παράδειγμα αποτελούν οι ίνες
βάμβακος που μπορεί να παρασυρθούν εντός της κυκλοφορίας κατά τη χρήση
ενδοφλέβιων ουσιών καθώς και κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων. Η
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ακτινογραφία θώρακος είναι συνήθως φυσιολογική, μπορεί ωστόσο να παρατηρηθούν
περιοχές αυξημένης σκιερότητας σε αμφότερους τους πνεύμονες.11

Εικόνα 11: Εμβολή από καθετήρα. Εντοπισμένη λήψη της ΑΡ πνευμονικής
βάσης με απλή ακτινογραφία (αριστερά) και Α.Τ. (δεξιά) όπου αναδεικνύεται το
αποσπασμένο άκρο ενός κεντρικού φλεβικού καθετήρα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το επείγον υπερηχογράφημα φλεβών κάτω άκρων αποτελεί εξέταση ρουτίνας για την
ανίχνευση οξείας εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης κατά τη διερεύνηση ασθενών με
κλινική υποψία πνευμονικής εμβολής. Το άρθρο αυτό αναλύει τα συμπτώματα της
θρόμβωσης, την ανατομία και ονοματολογία των φλεβών των κάτω άκρων, καθώς και
τα πλεονεκτήματα και περιορισμούς της μεθόδου. Προτείνει επίσης

διαφορετικά

πρωτόκολλα εξέτασης ανάλογα με τη βαρύτητα και την εντόπιση των συμπτωμάτων
και μελετά το ρόλο του υπερηχογραφήματος στους αλγορίθμους διάγνωσης εν των
βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 642-654, 2014.
Λέξεις κλειδιά: υπερηχογράφημα, φλέβες, θρόμβωση, πνευμονική εμβολή

SUMMARY
COKKINOS DD. ANTYPA GE. Urgent ultrasound of the lower extremity veins.
How useful is it? Ultrasound examination of the lower extremity veins is a routine
practice for detecting deep vein thrombosis during the assessment of patients with
pulmonary embolism suspicion. This article studies symptoms of thrombosis, anatomy
and terminology of lower extremity veins, as well as advantages and disadvantages of
ultrasound in this field. It also suggests examination protocols depending on the
severity and location of symptoms and examines the role of ultrasound in guidelines
for diagnosing deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Nosokomiaka
Chronika, 76, Supplement 1, 642-654, 2014.
Key words: ultrasound, veins, thrombosis, pulmonary embolism
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την επείγουσα διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με πιθανότητα
πνευμονικής εμβολής, μία από τις συχνότερες απεικονιστικές εξετάσεις που
πραγματοποιούνται είναι το έγχρωμο υπερηχογράφημα φλεβών των κάτω άκρων. Η
εξέταση αυτή πραγματοποιείται για τη διαπίστωση οξείας εν τω βάθει φλεβικής
θρόμβωσης (ΕΤΒΦΘ), η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή των θρόμβων που
προκαλούν πνευμονική εμβολή. Προδιαθεσικούς παράγοντες για ΕΤΒΦΘ αποτελούν
πρόσφατη χειρουργική επέμβαση πυέλου ή κάτω άκρου, ακινησία, τετραπληγία,
παρατεταμένη

συμφορητική

ανεπάρκεια,

παρανεοπλασματικά

σύνδρομα

και

διαταραχές πήξεως.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΤΒΦΘ
Η ΕΤΒΦΘ αποτελεί μία επικίνδυνη οντότητα, η οποία απαιτεί άμεση διάγνωση,
καθώς χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική εμβολή σε ποσοστό έως
και 50%, ενώ το 90% των πνευμονικών εμβόλων προέρχονται από τις φλέβες των
κάτω άκρων1. Η κλινική συμπτωματολογία τυπικά περιλαμβάνει οίδημα, άλγος και
θερμότητα του πάσχοντος κάτω άκρου. Ορισμένες φορές ο ασθενής μπορεί να
εντοπίσει τα συμπτώματα στο ακριβές σημείο όπου έχει αναπτυχθεί ο θρόμβος, ακόμη
και να τον ψηλαφήσει κάτω από το δέρμα του. Συχνά ωστόσο η κλινική εικόνα είναι
άτυπη και δεν παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ εντόπισης άλγους-οιδήματος και
εντόπισης-έκτασης θρόμβωσης, ενώ ενίοτε μπορεί να υπάρχει ασυμπτωματική
σοβαρή θρόμβωση.
Ειδικότερα, μετά από σχετική στατιστική ανάλυση, κανένα ύποπτο σύμπτωμα
δεν έχει αποδειχθεί να έχει αξία για τον αξιόπιστο καθορισμό παρουσίας ή απουσίας
ΕΤΒΦΘ². Σε περιπτώσεις εγκατάστασης οξέων συμπτωμάτων από τα κάτω άκρα,
όπου τελικώς η διαγνωστική προσέγγιση δεν ανακαλύπτει ΕΤΒΦΘ, η υπερηχογραφική
εξέταση μπορεί να αναδείξει κύστη Baker, κυτταρίτιδα, λεμφοίδημα, χρονία φλεβική
ανεπάρκεια, επιπολής θρομβοφλεβίτιδα, ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας ή φλέβας,
διογκωμένους λεμφαδένες, ετερότοπη οστεοποίηση, αιμάτωμα, ρήξη μυός-τένοντος ή
διαβητικό μυϊκό έμφρακτο3-5.
Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
Η υπερηχογραφική εξέταση των φλεβών των κάτω άκρων ξεκινά από την κοινή
μηριαία φλέβα, με ανάδειξη της σαφηνομηριαίας συμβολής, καθώς και της συμβολής
της μηριαίας με την εν τω βάθει μηριαία φλέβα. Η μηριαία φλέβα είναι διπλή σε
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ποσοστό 20-46%6, 7και τριπλή σε 14% των εξεταζομένων. Η ανίχνευση διπλής
μηριαίας φλέβας είναι πολύ σημαντική, ώστε να μην διαφύγει τυχόν θρόμβος στο ένα
από τα δύο αγγεία. Πίσω από το γόνατο εξετάζεται η ιγνυακή φλέβα (20% διπλή, 3%
τριπλή) και περιφερικότερα η πρόσθια κνημιαία, η οπίσθια κνημιαία και η περονιαία
φλέβα. Οι φλέβες περιφερικότερα της ιγνυακής είναι διπλές. Πέραν του εν τω βάθει
φλεβικού συστήματος, εξετάζονται και οι επιπολής φλέβες (μείζων και ελάσσων
σαφηνής), η παρουσία θρόμβωσης στις οποίες ωστόσο δεν έχει την ίδια κλινική
σημασία με την ΕΤΒΦΘ. Εξαίρεση αποτελούν το τμήμα της μείζονος σαφηνούς που
βρίσκεται σε απόσταση έως 5 εκ. από τη σαφηνομηριαία συμβολή. Η θρόμβωση στην
περιοχή αυτή έχει την ίδια κλινική βαρύτητα με την εντόπισή της σε εν τω βάθει φλέβα
(Εικόνα

1).

Πάντως,

έχει

παρατηρηθεί

πως,

επί

υπάρξεως

επιπολής

θρομβοφλεβίτιδος, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ΕΤΒΦΘ (11-23% σε διάφορες
μελέτες)8,9.

Εικόνα 1. Ηχογενής θρόμβος (βέλη) σημειώνεται στη δεξιά σαφηνομηριαία
συμβολή σε εγκάρσια (αριστερά) και επιμήκη (δεξιά) τομή.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο όρος «επιπολής μηριαία φλέβα» έχει
καταργηθεί από το 2002. Συγκεκριμένα, λόγω επανειλημμένων περιστατικών
λανθασμένης εκτίμησης της διάγνωσης «θρόμβωση στην επιπολής μηριαία φλέβα»
ως παρουσίας θρόμβου στο επιπολής, και όχι στο εν τω βάθει (όπως είναι το ορθό)
φλεβικό δίκτυο10 πραγματοποιήθηκε μία ευρεία συνάντηση της ∆ιεθνούς Επιτροπής
για την Ανατομική Φλεβική Ορολογία (International Interdisciplinary Consensus
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Committee on Venous Anatomical Terminology) με σκοπό την αποσαφήνιση αυτού,
καθώς και πολλών άλλων, ανατομικών όρων. Στη συνάντηση αυτή αποφασίσθηκε η
κατάργηση του όρου «επιπολής μηριαία φλέβα», ως ενός ανεπίσημου όρου που δεν
συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη Terminologia Anatomica11,12, ούτε σε άλλα διεθνώς
αναγνωρισμένα

επίσημα ανατομικά εγχειρίδια13-15. Η Terminologia Anatomica

αποτελεί το διεθνές πρότυπο της ανθρώπινης ανατομικής ορολογίας και αναπτύχθηκε
από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή για την Ανατομική Ορολογία (Federative Committee
on Anatomical Terminology-FCAT) και τη ∆ιεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Ανατόμων
(International Federation of Associations of Anatomists-IFAA), δημοσιεύθηκε το 199810
και δεν περιλαμβάνει τον όρο «επιπολής μηριαία φλέβα». Πλέον έχει επισήμως
εισαχθεί ο όρος «μηριαία φλέβα», ως η φλέβα που άρχεται από την ιγνυακή φλέβα και
πορεύεται στο μηριαίο πόρο12.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος της κοινής μηριαίας, της μηριαίας και της εν τω
βάθει μηριαίας φλέβας θα πρέπει να γίνεται με απλή ασπρόμαυρη απεικόνιση (Bmode imaging), έγχρωμη Doppler απεικόνιση (Colour Doppler flow imaging) και
φασματική ανάδειξη ροής (Doppler spectral analysis). Ο έλεγχος συμπληρώνεται
απαραιτήτως με συμπίεση των φλεβών σε τακτά διαστήματα (κάθε 1-2 εκ), καθώς και
με απεικόνιση κατά τη δοκιμασία περιφερικής ενισχύσεως.
Στον B-mode έλεγχο, οι φυσιολογικές φλέβες εμφανίζουν λεπτό τοίχωμα και
άνηχο αυλό με σταθερή διάμετρο. Όταν επάνω τους εξασκείται συμπίεση, τα
τοιχώματά τους συγκλίνουν πλήρως και ο αυλός εξαφανίζεται. Η συμπίεση πρέπει να
είναι χαμηλής ισχύος για να αποκλεισθεί η (πάντως μικρή)16 πιθανότητα μετακίνησης
του θρόμβου και πρόκλησης πνευμονικής εμβολής. Στον έγχρωμο έλεγχο,
διαπιστώνεται πλήρωση του αγγείου με αιματική ροή σε όλη του την έκταση, ενώ
παρατηρείται φασικότητα της κυματομορφής με τις αναπνευστικές κινήσεις. Κατά τη
δοκιμασία Valsalva σημειώνεται παύση της ροής με ήπια αύξηση ροής αμέσως μετά
την άρση της δοκιμασίας.
Επί παρουσίας οξείας ΕΤΒΦΘ, σημειώνεται υλικό εντός του αυλού, ο οποίος
στο σημείο του θρόμβου εμφανίζει αυξημένη διάμετρο συγκριτικά με το υπόλοιπο
μήκος του (Εικόνα 2). Το υλικό αυτό έχει αρχικά χαμηλή ηχογένεια, ενώ στη συνέχεια
καθίσταται υπερηχογενές (Εικόνα 3). Όταν επιχειρείται συμπίεση, η φλέβα είναι μη
συμπιεστή και τα τοιχώματα δεν μπορούν να συγκλίνουν απολύτως μεταξύ τους
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(Εικόνα 4). Περιφερικότερα της θρόμβωσης σημειώνεται απώλεια της αναπνευστικής
φασικότητας.

Εικόνα 2. Θρόμβωση αριστεράς μηριαίας φλέβας: Η φλέβα (μεταξύ των βελών)
εμφανίζει αυξημένη διάμετρο σε σχέση με την παρακείμενη μηριαία αρτηρία
(LFA) και δεν συμπιέζεται.

Εικόνα 3. Θρόμβωση αριστεράς κοινής μηριαίας φλέβας: Υπερηχογενής
θρόμβος (βέλος) παρατηρείται εντός του αυλού.
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Εικόνα 4. Θρόμβωση αριστεράς ιγνυακής φλέβας: Η φλέβα (βέλη) εμφανίζει την
ίδια διάμετρο χωρίς συμπίεση (αριστερά) και κατά την εφαρμογή συμπίεσης. Η
παρουσία θρόμβου δεν επιτρέπει τη σύμπτωση των τοιχωμάτων της.
Κατά τη δοκιμασία περιφερικής ενισχύσεως, εφαρμόζεται συμπίεση σε
περιφερικό σημείο του φλεβικού συστήματος, συνήθως στη γαστροκνημία, με
τοποθέτηση της υπερηχογραφικής κεφαλής κεντρικότερα (π.χ. στη μηριαία φλέβα).
Απουσία θρόμβου μεταξύ του σημείου συμπιέσεως και του σημείου ελέγχου
διαπιστώνεται με ανύψωση

(ενίσχυση) της φλεβικής κυματομορφής στο σημείο

ελέγχου. Επί παρουσίας θρόμβου μεταξύ των δύο αυτών σημείων, παρά τη συμπίεση,
δεν σημειώνεται μεταβολή της κυματομορφής ενισχύσεως κατά την περιφερικότερη
συμπίεση (απουσία ενίσχυσης).
Η απώλεια φασικότητας έχει ιδιαίτερη αξία σε μερική θρόμβωση, όπου η
περιφερική ενίσχυση διατηρείται, αλλά η αναπνευστική φασικότητα εμφανίζει ήπιες
αλλοιώσεις1.
Ιδανικά κάθε υπερηχογραφική εξέταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις
αναφερθείσες τεχνικές. Ενίοτε για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πλήρης
εκτέλεσή τους σε όλους τους ασθενείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πλέον διαγνωστική
τεχνική είναι αυτή της συμπίεσης. Πλήρης συμπίεση του αυλού του αγγείου με
σύμπτωση των τοιχωμάτων του αποκλείει την παρουσία θρόμβου με ευαισθησία 95%
και ειδικότητα 98%2, ακόμη και αν δεν είναι δυνατή η ανάδειξη αιματικής ροής.
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Ωστόσο, για εντοπισμένη θρόμβωση υπό το γόνατο, οι αντίστοιχες τιμές ευαισθησίας
κυμαίνονται μεταξύ 60% και 80%1. Όπως σε όλες τις διαγνωστικές τεχνικές, ακρίβεια
100% δεν είναι δυνατή. ΄Ετσι, έχει αναφερθεί 1,6% ποσοστό πνευμονικής εμβολής σε
ασθενείς με αρνητική αξιόπιστη υπερηχογραφική εξέταση17.
Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Εκτεταμένες συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς για την έκταση στην οποία
πραγματοποιείται η υπερηχογραφική εξέταση των φλεβών των κάτω άκρων. Σύμφωνα
με τις Οδηγίες του Αμερικανικού Κολλεγίου Ακτινολογίας (American College of
Radiology Standard for Performance of the Peripheral Venous Ultrasound
Examination), μία ελάχιστη εξέταση πρέπει να συμπεριλαμβάνει απαραιτήτως την
κοινή μηριαία, τη μηριαία, την ιγνυακή φλέβα18, καθώς και τη μείζονα σαφηνή φλέβα
στην περιοχή της σαφηνομηριαίας συμβολής. Έλεγχος πρέπει να γίνεται χωρίς και με
συμπίεση των φλεβών κάθε 1-2 εκ.
Ο πλήρης έλεγχος πρέπει να επεκτείνεται και υπό το γόνατο (πρόσθια και
οπίσθια κνημιαία-περονιαία φλέβα). Ωστόσο, οι φλέβες αυτές δεν ανιχνεύονται το ίδιο
εύκολα και αξιόπιστα με τις φλέβες κεντρικότερα του γόνατος με, όπως αναφέρθηκε,
αντίστοιχη μείωση των τιμών ακρίβειας και ευαισθησίας. Ποσοστά μη διαγνωστικών
εξετάσεων υπό το γόνατο κυμαίνονται στη βιβλιογραφία από 19,3% έως 82,7%19.
Συγκεκριμένα, αρκετά συχνά δεν ανιχνεύεται αυτομάτως φλεβική ροή στις υπογονάτιες
φλέβες. Στις περιπτώσεις αυτές, με οδηγό την αντίστοιχη αρτηρία, διαπιστώνεται η
ύπαρξη βατότητας με άσκηση συμπίεσης.
∆ιχογνωμία υπάρχει σχετικά με την κλινική βαρύτητα της ΕΤΒΦΘ πάνω και
κάτω από το γόνατο, καθώς η κεντρικότερη θρόμβωση σχετίζεται περισσότερο με
χρόνιους παράγοντες κινδύνου και η περιφερικότερη με παροδικούς. Η αμφιλεγόμενη
πιθανότητα για κεντρικότερη επέκταση των περιφερικών θρόμβων, και ως εκ τούτου η
ανάγκη για θρομβολυτική αγωγή τους, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης20,21. Σε
γενικές γραμμές οι θρόμβοι στις υπογονάτιες φλέβες υποχωρούν αυτομάτως1. Σε 20%
των ασθενών όμως επεκτείνονται κεντρικότερα19,22. Ιδιαίτερα σε ορθοπαιδικούς
ασθενείς με κατάγματα ισχίου και τεχνητές αρθρώσεις, εμφανίζονται εντοπισμένες
θρομβώσεις πάνω από το γόνατο και εκτεταμένοι θρόμβοι κάτω από αυτό1.
Έχει

προταθεί

επίσης ένα

πρωτόκολλο περιορισμένης

εξέτασης

που

περιλαμβάνει συμπίεση της κοινής μηριαίας φλέβας (μεταξύ βουβωνικού συνδέσμου
και κατάφυσης της εν τω βάθει μηριαίας φλέβας) και της ιγνυακής φλέβας (αμέσως
πάνω και κάτω από το γόνατο), με απόλυτη επιτυχία ανάδειξης θρόμβων που
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διαπιστώθηκαν με τον πλήρη έλεγχο22, με μείωση του χρόνου εξέτασης κατά 54%.
Ωστόσο, άλλες μελέτες διεπίστωσαν εντοπισμένη θρόμβωση στη μηριαία φλέβα μόνο
σε 22,3% των ασθενών23. Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η εφαρμογή αυτού του
περιορισμένου πρωτοκόλλου1.
Μία λογική προσέγγιση είναι η εξέταση των φλεβών των κάτω άκρων από την
κοινή μηριαία έως και την ιγνυακή φλέβα ως ρουτίνα. Σε περίπτωση που ο ασθενής
παραπονείται για συμπτώματα υπό το γόνατο, θα πρέπει να αφιερώνεται πρόσθετος
χρόνος και να εξετάζεται και η περιοχή όπου εντοπίζονται τα συμπτώματα. Ωστόσο,
αρκετά συχνά η εντόπιση των συμπτωμάτων είναι ανεξάρτητη της εντόπισης του
θρόμβου: συμπτώματα στη γαστροκνημία μπορεί να προκαλούνται από θρόμβο στη
μηριαία φλέβα, ενώ άλγος στο μηρό μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη των φλεβών
της γαστροκνημίας3.
Εξάλλου κατά περίπτωση, και εφ’όσον υπάρχει κλινική υποψία θρόμβου
κεντρικότερα, η εξέταση πρέπει να επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει τις λαγόνιες
φλέβες (Εικόνα 5). Οι διατιτρώσες φλέβες δεν περιλαμβάνονται στα αγγεία που
εξετάζονται ως ρουτίνα για ανίχνευση ΕΤΒΦΘ. Ωστόσο, παρουσία θρόμβου ή
διεύρυνσης (>3 χιλ) σε αυτές πρέπει να σημειώνεται αν διαπιστώνεται1. Σε ασθενείς με
μεμονωμένη θρόμβωση υπό το γόνατο, επανέλεγχος απαιτείται 1 εβδομάδα μετά από
την έναρξη της αγωγής24,25 για διαπίστωση πιθανής κεντρικότερης μετανάστευσης του
θρόμβου.
Τα ευρήματα της υπερηχογραφικής εξέτασης πρέπει να αξιολογούνται μαζί με
τα λοιπά εργαστηριακά ευρήματα. Συνδυασμός αρνητικού υπερηχογραφήματος με
φυσιολογικές τιμές D-dimers πλάσματος μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα
ΕΤΒΦΘ χωρίς περαιτέρω εξετάσεις26.
∆ιχογνωμία υπάρχει για την ανάγκη εξετάσεως του ενός ή των δύο κάτω
άκρων.

Μελέτες

έχουν

δείξει

πως

η

πιθανότητα

υπάρξεως

θρόμβου

στο

ασυμπτωματικό κάτω άκρο είναι μόλις 1%27,28. Ωστόσο, χρήσιμη θεωρείται η
αμφοτερόπλευρη μελέτη για εκτίμηση των φλεβών ως σημείο αναφοράς, ώστε να είναι
δυνατή η μελλοντική διαφορική διάγνωση μεταξύ οξείας υποτροπιάζουσας και χρονίας
θρόμβωσης.
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Εικόνα 5. Θρόμβωση δεξιάς έξω λαγονίου φλέβας: Η φλέβα (βέλος) εμφανίζει
αύξηση εύρους συγκριτικά με την αρτηρία (διπλά βέλη) και περιέχει ηχογενή
θρόμβο.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Ψευδώς θετική διάγνωση θρόμβωσης μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με
κεντρική φλεβική απόφραξη λόγω μάζας, αδενοπάθειας ή αιματώματος, που μειώνουν
τη συμπιεστότητα των φλεβών. Ασθενείς με παχυσαρκία ή οιδηματώδη κάτω άκρα
αποτελούν παράγοντες μειωμένης διαγνωστικής αξίας. Θρόμβοι μικρότεροι από 3 εκ.
στην εν τω βάθει μηριαία ή στην άπω μοίρα της ιγνυακής φλέβας είναι δυνατόν να
διαφύγουν29,30. Μερική θρόμβωση με παράπλευρα αγγεία μπορεί να οδηγήσει σε
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ο πόρος των προσαγωγών αποτελεί δύσκολο
τεχνικά σημείο εξέτασης, αλλά ευτυχώς, εντοπισμένη θρόμβωση στο σημείο αυτό είναι
σπάνια31. ∆ιπλασιασμός ενός αγγείου αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για
ψευδώς αρνητική μελέτη.
∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΞΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ
Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί πάντοτε να δοθεί απάντηση. Έχει διαπιστωθεί
πως, μετά από την παρέλευση 6 μηνών από ένα επεισόδιο οξείας ΕΤΒΦΘ, 48% των
φλεβών θα εμφανίζουν υπερηχογραφικά παθολογικά ευρήματα και 14% αυτών θα
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είναι πλήρως αποφραγμένες2. Οι υπόλοιπες φλέβες σε μεγάλο βαθμό εμφανίζουν
μερική

επανασηραγγοποίηση

με

υπολειπόμενο

θρόμβο.

Ο

θρόμβος

αυτός

συνδυάζεται με ανάπτυξη φλεγμονωδών κυττάρων και ινώδη πάχυνση του ενδοθηλίου
του φλεβικού τοιχώματος. Ως αποτέλεσμα, η φλέβα δεν συμπιέζεται και μπορεί να
δώσει ψευδή εντύπωση οξείας υποτροπής ΕΤΒΦΘ.
Υπάρχουν πάντως στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το
διαχωρισμό. Σε γενικές γραμμές η οξεία θρόμβωση συνοδεύεται από διεύρυνση του
αγγείου και από σχετικό κλινικό ιστορικό. Ο θρόμβος έχει χαμηλή ηχογένεια, τα
τοιχώματα του αγγείου δεν είναι παχυσμένα και δεν υπάρχουν παράπλευρα αγγεία. Η
δοκιμασία συμπίεσης είναι αρνητική. Η χρόνια θρόμβωση δεν συνοδεύεται πάντοτε
από διεύρυνση αγγείου, ενώ ο θρόμβος συνήθως εμφανίζει αυξημένη ηχογένεια. Τα
τοιχώματα του αγγείου είναι παχυσμένα, ενώ παράπλευρα στελέχη μπορούν να
διαπιστωθούν. Συνήθως υπάρχει κάποιος βαθμός επανασηραγγοποίησης με
παρουσία μερικής ροής μέσα στον αυλό του αγγείου. Τέλος, η χρονίως θρομβωθείσα
φλέβα είναι δυνατόν να συμπιέζεται. Συνολικά, σε ασθενείς με χρόνια ΕΤΒΦΘ, όπου
υπάρχει πάχυνση τοιχώματος και μειωμένη συμπιεστότητα του αγγείου, η εμφάνιση
νέου θρόμβου δεν οδηγεί σε διεύρυνση του αγγείου και η διαγνωστική βεβαιότητα της
μεθόδου μειώνεται1.
Η

ΘΕΣΗ

ΤΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

ΦΛΕΒΩΝ

ΚΑΤΩ

ΑΚΡΩΝ

ΣΤΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ.
Το υπερηχογράφημα φλεβών κάτω άκρων, αναλόγως με τα διάφορα
∆ιαγνωστικά Πρωτόκολλα, έχει σχετική έως απόλυτη ένδειξη σε ασθενείς με κλινική
υποψία πνευμονικής εμβολής. Τα Πρωτόκολλα του Αμερικανικού Κολλεγίου
Ακτινολογίας (American College of Radiology Appropriateness Criteria for Clinical
Condition: Suspected Lower Extremity Deep Vein Thrombosis) θεωρούν την εξέταση
απολύτως ενδεδειγμένη18. Τα αντίστοιχα Βρετανικά Πρωτόκολλα32 θεωρούν επίσης
την εξέταση ενδεδειγμένη, καθώς με αυτήν ανευρίσκονται οι περισσότεροι κλινικώς
σημαντικοί θρόμβοι. Σύμφωνα με τα ∆ιαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα της
Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας33, το υπερηχογράφημα των φλεβών των κάτω
άκρων έχει σχετική ένδειξη. Εάν η εξέταση είναι θετική για παρουσία ΕΤΒΦΘ,
αυξάνεται η πιθανότητα ύπαρξης πνευμονικής εμβολής σε ασθενή στον οποίο δεν έχει
ακόμη τεθεί η διάγνωση, έως και στο 50% των περιπτώσεων34. Ωστόσο, φυσιολογική
υπερηχογραφική εξέταση δεν αποκλείει την ύπαρξη πνευμονικής εμβολής. Επιπλέον,
το υπερηχογράφημα είναι χρήσιμο για τη λήψη αποφάσεων περαιτέρω διερεύνησης
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σε εγκύους, καθώς και σε περιπτώσεις όπου η αξονική αγγειογραφία είναι χωρίς
παθολογικά ευρήματα ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το υπερηχογράφημα αποτελεί την πρώτη απεικονιστική μέθοδο που
χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της οξείας εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, η οποία
συσχετίζεται συχνότατα με την πνευμονική εμβολή. Τα πλεονεκτήματά της αφορούν
ταχύτητα, ευκολία, χαμηλό κόστος, απουσία επιπλοκών και επιβάρυνσης με
ιοντίζουσα ακτινοβολία. Έχει υψηλές τιμές ακρίβειας και ευαισθησίας, ενώ πέραν της
θρόμβωσης μπορεί να αναδείξει παθολογία άλλου είδους. Στα μειονεκτήματα
περιλαμβάνονται η ανάγκη για εξειδικευμένους χειριστές, η μείωση της διαγνωστικής
αξίας στα λαγόνια και υπογονάτια αγγεία, η δυσχέρεια διαφορικής διάγνωσης μεταξύ
οξείας και χρόνιας θρόμβωσης και η πιθανότητα διαφυγής θρόμβωσης σε διπλά
αγγεία. Συνολικά ωστόσο, το υπερηχογράφημα αποτελεί την εξέταση εκλογής σε αυτό
το διαγνωστικό ερώτημα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αξονική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών (πολυτομική αξονική) είναι σήμερα η
απεικονιστική μέθοδος εκλογής για την διάγνωση της οξείας πνευμονικής εμβολής. Οι
νεότερες μελέτες PIOPED II

προτείνουν την χρήση της μεθόδου ανάλογα με τον

βαθμό κλινικής υποψίας καθώς και τη χρήση της σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών. Η
ειδικότητα, ευαισθησία, θετική και αρνητική προγνωστική της μεθόδου είναι υψηλές με
αποτέλεσμα να γίνει η απεικονιστική μέθοδος αναφοράς για την οξεία πνευμονική
εμβολή αλλά και για την εκτίμηση της

χρόνιας θρομβοεμβολικής νόσου.

Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 655-660, 2014.
Λέξεις κλειδιά: πνευμονική εμβολή, αξονικός τομογράφος πολλαπλών ανιχνευτών

SUMMARY
EXARHOS

DN.

Pulmonary

Embolism:

Role

of

Multidetector

computed

tomography. Investigators recommend stratification of all patients suspected of
having pulmonary embolism according to an objective probability evaluation.

A

negative D-dimer result with a low or moderate probability clinical assessment can
safely exclude pulmonary embolism.

If pulmonary embolism is not excluded, CT

angiography and venography is recommended by 77% of the PIOPED II investigators,
CT angiography alone is an option.

In patients with discordant clinical and CT

findings, further evaluation depends on clinical judgment.

In pregnant women,

pulmonary scintigraphy is recommended by 69% of the investigators as the first
imaging examination. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 655-660, 2014.
Key words: pulmonary embolism, multidetector computed tomography.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H oξεία πνευμονική εμβολή έχει ένα μεγάλο εύρος κλινικής βαρύτητας καθώς
και ενδονοσοκομειακής θνητότητας. Ο κλινικός παράγοντας που καθορίζει τη
βαρύτητα της νόσου είναι η παρουσία αιμοδυναμικής αστάθειας. Η επικινδυνότητα της
ορίζεται ως υψηλή, μέση και χαμηλή.
Η διάγνωση της πνευμονικής εμβολής στηρίζεται στην κλινική εικόνα, στις
εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις.

Πολλά συμπτώματα, κλινικά σημεία,

ακτινολογικά ευρήματα σχετίζονται με την οξεία πνευμονική εμβολή χωρίς όμως να
είναι ειδικά και χωρίς να επιτρέπουν την διαφοροδιάγνωση της από άλλες παθήσεις
του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος.
Το πιο σημαντικό βήμα για την διάγνωση της πνευμονικής εμβολής είναι η
σωστή εκτίμηση της κλινικής πιθανότητας με την χρήση κλινικών βαθμονομήσεων
όπως κατά Wells και εκείνης της Γενεύης.
Όταν ο ασθενής είναι σταθεροποιημένος η πολυτομική αξονική τομογραφία,
αρτηριογραφία της πνευμονικής αρτηρίας, πρέπει να είναι το πρώτο διαγνωστικό μέσο
όταν φυσικά είναι διαθέσιμη. Η μέθοδος έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, 96100% και 86-89% αντίστοιχα και υψηλή αρνητική και θετική προγνωστική αξία, 94100% και 92-96% αντίστοιχα.
Εάν ο ασθενής είναι χαμηλής-μέτριας πιθανότητας για πνευμονική εμβολή και
έχει αρνητική αξονική, τότε η πιθανότητα να έχει εμβολή είναι <5% και 10% αντίστοιχα,
ενώ σε περίπτωση αναντιστοιχίας κλινικής πιθανότητας και απεικονιστικών ευρημάτων
η πιθανότητα είναι περίπου 40%.
Η πολυτομική αξονική τομογραφία είναι η πρώτη απεικονιστική εξέταση στους
ασθενείς με υψηλή κλινική υποψία πνευμονικής εμβολής και το επόμενο βήμα στους
ασθενείς με χαμηλή ή ενδιάμεση κλινική υποψία με θετικά D-dimers.
Oι

παρακάτω

χειρισμοί

προτείνονται

από

τους

ερευνητές

PIOPED

II

(Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis)1.
Προτεινόμενοι χειρισμοί ασθενών με χαμηλή πιθανότητα πνευμονικής
εμβολής.
1. D-dimer rapid ELISA2
2. Eάν είναι αρνητική δεν χρειάζονται άλλες εξετάσεις.
3. Εάν είναι θετική προτείνεται αξονική αρτηριογραφία της πνευμονικής αρτηρίας
και αξονική φλεβογραφία από 77% των ερευνητών της PIOPED II
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4. Προτείνεται αξονική φλεβογραφία μόνο των μηριαίων και ιγνυακών φλεβών για
ελάττωση της ακτινοβολίας3.
5. Εάν οι αξονικές είναι αρνητικές, δεν χρειάζεται να υποβληθεί ο ασθενής σε
άλλες εξετάσεις.
6. Όταν απεικονισθούν έμβολα σε κύριους και τμηματικούς αρτηριακούς κλάδους
των πνευμονικών αρτηριών τότε ενδείκνυται η θεραπεία με αντιπηκτικά.
Προτεινόμενοι χειρισμοί ασθενών με ενδιάμεση πιθανότητα πνευμονικής
εμβολής.
1. D-dimer rapid ELISA
2. Eάν είναι αρνητική, τότε υποβάλλεται ο ασθενείς σε υπερηχοτομογραφία
φλεβών κάτω άκρων ή μαγνητική φλεβογραφία.
3. Εάν είναι θετική, προτείνεται αξονική αρτηριογραφία και φλεβογραφία από το
77% των ερευνητών.
4. Θεραπεία με αντιπηκτικά προτείνεται όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων
αργούν ή αργεί η ίδια η εξέταση να γίνει.
5. Εάν οι αξονικές είναι αρνητικές δεν χρειάζεται να πάρει θεραπεία ο ασθενής και
προτείνεται να υποβληθεί σε υπερηχοτομογραφία φλεβών κάτω άκρων.
6. Εάν οι αξονικές είναι θετικές ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία.
Προτεινόμενοι χειρισμοί σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα πνευμονικής
εμβολής.
1. ∆εν χρειάζεται να γίνει η εξέταση για D-dimers διότι μια αρνητική εξέταση σε
ασθενή με υψηλή κλινική πιθανότητα πνευμονικής εμβολής μπορεί να μην
αποκλείσει την πνευμονική εμβολή. Χορηγούνται αντιπηκτικά καθώς αναμένεται
να υποβληθεί ο ασθενής σε αξονική τομογραφία.
2. Το 77% των ερευνητών προτείνει αξονική αρτηριογραφία και αξονική
φλεβογραφία.
3. Εάν είναι αρνητική η εξέταση ή τεχνικά ανεπαρκής προτείνεται να υποβληθεί ο
ασθενής

σε

φλεβογραφία

υπερηχοτομογραφία
και

φλεβών

σπινθηρογράφημα

κάτω

άκρων

(αιμάτωσης-αέρωσης)

ή
ή

μαγνητική
κλασσική

αρτηριογραφία πνευμονικών αρτηριών.
4. Εάν η αξονική αρτηριογραφία είναι θετική ή η αρτηριογραφία και φλεβογραφία
θετικές τότε λαμβάνει αγωγή ο ασθενής.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 657

Ειδικές Περιπτώσεις Ασθενών
Α. Αλλεργία στα Ιωδιούχα Σκιαγραφικά5
Ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις στα ιωδιούχα σκιαγραφικά χρήζουν προετοιμασία
με στεροειδή.
Για γνωστές σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις προτείνεται το σπινθηρογράφημα
πνευμόνων ως εναλλακτική απεικονιστική μέθοδος ή η υπερηχοτομογραφία των κάτω
άκρων καθώς και η αξονική αρτηριογραφία της πνευμονικής αρτηρίας με ενδοφλέβια
χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (γαδολίνιο 0.3mmol/kg)4.
B. Eπηρεασμένη Νεφρική Λειτουργία6
Όταν η νεφρική λειτουργία είναι επηρεασμένη το εάν θα υποβληθεί ο ασθενής
σε αξονική τομογραφία εξαρτάται καθαρά από τον κλινικό ιατρό.

Προτείνεται η

προφυλακτική ενυδάτωση με διτανθρακικό νάτριο 3ml/kg/hr μια ώρα πρίν την εξέταση
και 1ml/kg/hr

για 6ώρες μετά την εξέταση.

Γίνεται αναστολή χορήγησης

διπυριδαμόλης και μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων πρίν την χορήγηση
του σκιαγραφικού.

Η λήψη μετφορμίνης επίσης πρέπει να διακοπεί πρίν την

χορήγηση του σκιαγραφικού. Σε επείγουσες περιπτώσεις η εξέταση μπορεί να γίνει εφ’
όσον η νεφρική λειτουργία είναι καλή.
Γ. Γυναίκες Αναπαραγωγικής Ηλικίας
Όταν τα D-dimers είναι θετικά το 33% των ερευνητών της PIOPED II προτείνει
το σπινθηρογράφημα πνευμόνων ως πρώτη απεικονιστική εξέταση και το 69% την
αξονική τομογραφία. Η απορροφούμενη δόση από τον μαστό στην αξονική
αρτηριογραφία είναι 10-50mGy ενώ με το σπινθηρογράφημα 0.28mGy.
∆. Εγκυμοσύνη7
Όταν τα D-dimers είναι θετικά προτείνεται η υπερηχοτομογραφία φλεβών των
κάτω άκρων πρίν από κάποια εξέταση με ιοντίζουσα ακτινοβολία ωστόσο το 31% των
ερευνητών

προτείνει

σπινθηρογράφημα

πνευμόνων

και

το

69%

αξονική

αρτηριογραφία.
Ε. Προθανάτια Κατάσταση
Προτείνεται η επί κλίνης υπερηχοτομογραφία καρδίας σε συνδυασμό με U/S
φλεβών κάτω άκρων και άμεση μεταφορά του ασθενούς σε αγγειογράφο όταν τα
ευρήματα συνηγορούν υπέρ ΠΕ από το 30% των ερευνητών της PIOPED II. Εάν τα
ευρήματα της υπερηχοτομογραφίας δεν είναι ενδεικτικά πνευμονικής εμβολής τότε
υποβάλλεται ο ασθενής σε αξονική αρτηριογραφία όταν αυτό είναι εφικτό.
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Χρόνια Θρομβοεμβολική Νόσος
Απεικονιστικά ευρήματα8
1. Ομαλά ή ανώμαλα έκκεντρα ελλείμματα πλήρωσης
2. Ελάττωση του εύρους του αυλού των πνευμονικών αρτηριακών κλάδων
3. ∆ιάταση του κώνου της πνευμονικής αρτηρίας
4. Έμμεσα σημεία (απότομη στένωση αρτηρίας, διαφραγμάτια εντός του αυλού,
ασάφεια της παρυφής των αγγείων, αποτιτανώσεις ενδοαυλικές, διάταση δεξιού
καρδιακού κόλπου).
5. Παρεγχυματικές αλλοιώσεις- εικόνα μωσαικού, διηθήματα.
Τα πλεονεκτήματα των αξονικών τομογράφων πολλαπλών ανιχνευτών ή
πολλαπλών τομών είναι η ταχύτητα τους, η ισοτροπική απεικόνιση, η λήψη λεπτών
τομών και οι πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις. Οι νεότεροι αξονικοί τομογράφοι “Dual”
επιτρέπουν την μελέτη αιμάτωσης-αέρωσης των πνευμόνων. Η τεχνική μπορεί να
εφαρμοστεί

σε

περιπτώσεις

χρόνιας

θρομβοεμβολικής

νόσου

όταν

υπάρχει

αναντιστοιχία μεταξύ του μεγέθους- έκτασης των εμβόλων με την δύσπνοια του
ασθενή ή στο να εκτιμηθεί κατά πόσο ένα έμβολο επηρεάζει την αέρωση ενός
πνευμονικού λοβού σε οξεία πνευμονική εμβολή9.
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Μαγνητική αγγειογραφία πνευμονικής αρτηρίας για την διάγνωση
της Πνευμονικής Εμβολής
Αικατερίνη Ταβερναράκη
Επιμελήτρια Α’, Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πνευμονική εμβολή είναι σημαντικό αίτιο θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες. Σε
ασθενείς με κλινική υποψία, η αγγειογραφία με τον αξονικό τομογράφο (CTA) αποτελεί
την μέθοδο εκλογής. Όμως, ο ασθενής εκτίθεται σε μεγάλη δόση ακτινοβολίας. Στην
παρούσα εργασία γίνεται αναδρομή στη βιβλιογραφία για τη σημασία και
αποτελεσματικότητα της μαγνητικής αγγειογραφίας της πνευμονικής αρτηρίας ως
εναλλακτικής μεθόδου στην διερεύνηση πνευμονικής εμβολής. Νοσοκομειακά
Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 661-667, 2014.
Λέξεις κλειδιά: πνευμονική εμβολή, μαγνητική αγγειογραφία, πνευμονική αρτηρία
SUMMARY
TAVERNARAKI E. MRA of the pulmonary artery for the diagnosis of pulmonary
embolism. Pulmonary embolism is an important cause of death in the industrialized
world. In symptomatic patients with a clinical suspicion οf a pulmonary embolus, the
currently

accepted

imaging

reference

standard

is

CT

angiography

(CTA).

Unfortunately, the patient is exposed to ionizing radiation. In this study, we review the
effectiveness of magnetic resonance angiography (MRA) as an alternative method for
detection of pulmonary embolism. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 661667, 2014.
Key words: pulmonary embolism, magnetic resonance angiography, pulmonary
artery.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πνευμονική εμβολή αποτελεί σημαντικό αίτιο θανάτου στις αναπτυγμένες
χώρες1,2. Σε ασθενείς με κλινική υποψία, η αγγειογραφία με τον αξονικό τομογράφο
(CTA) αποτελεί τη μέθοδο εκλογής3,4,5. Οι

λόγοι είναι η υψηλή
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ειδικότητα της μεθόδου καθώς και η δυνατότητα απεικόνισης μικρών υπό-τμηματικών
εμβόλων.
Από την άλλη μεριά, γίνεται κατάχρηση της εξέτασης6 και ο ασθενής εκτίθεται
σε μεγάλη δόση ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα σε κάθε αγγειογραφία πνευμονικής
αρτηρίας

λαμβάνει

δόση

περίπου

1-5mSv.

Γνωρίζοντας

από

πρόσφατη

επιδημιολογική μελέτη πως δόση ακτινοβολίας του βαθμού των 50mSv αυξάνει την
συχνότητα εμφάνισης κακοήθειας στον εγκέφαλο ή λευχαιμίας

αλλά και ότι η

ακτινοβολία έχει αθροιστικό αποτέλεσμα,7 καταλαβαίνουμε πως θα ήταν χρήσιμη μία
εναλλακτική μέθοδος στην οποία δεν ακτινοβολείται ο ασθενής. Επίσης, ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε νέες γυναίκες στις οποίες ο μαζικός αδένας είναι
ακτινοευαίσθητος8.
Η μαγνητική τομογραφία παρόλο που από αυτή την άποψη είναι ακίνδυνη, δεν
έχει ακόμα τεκμηριωθεί επαρκώς ως διαγνωστική εξέταση δεύτερης γραμμής για τη
διάγνωση της πνευμονικής εμβολής σε ασθενείς στους οποίους αντενδείκνυται η
αξονική αγγειογραφία. Τα δύο μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η περιορισμένη
ευαισθησία και ο μεγάλος αριθμός τεχνικά ανεπαρκών εικόνων9. Σε προοπτική
πολυκεντρική συνεργατική μελέτη (PIOPED III)9 εκτιμήθηκε η ευαισθησία, ειδικότητα, η
θετική και αρνητική προγνωστική αξία της αγγειογραφίας των πνευμονικών αρτηριών
για την διάγνωση της οξείας πνευμονικής εμβολής .Προτείνεται η χρήση της εξέτασης
μόνο σε ασθενείς που αντενδείκνυνται οι καθιερωμένοι τρόποι εξέτασης. Επίσης,
λόγω του μεγάλου αριθμού τεχνικά ανεπαρκών εξετάσεων προτείνεται η τέλεση της
εξέτασης μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα που την χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους
πράξη. Σε άλλη μελέτη10, προτείνεται η συμπληρωματική χρήση και άλλων
ακολουθιών όπως αγγειογραφίες χωρίς τη χρήση παραμαγνητικής ουσίας (steadystate precession) και τεχνικές perfusion που βελτιώνουν συνολικά τη διαγνωστική
ακρίβεια της μεθόδου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με ένα ειδικό πηνίο (body multichannel
phased array coil) στο θώρακα του. Φλεβοκαθετήρας 20 G τοποθετείται σε φλέβα του
αντιβραχίου που συνδέεται με ειδικό εγχυτή χορήγησης παραμαγνητικής ουσίας. Οι
παράμετροι εξέτασης σε μαγνητικό τομογράφο 1.5 Τ είναι οι ακόλουθοι: 3D –GRE T1
(Vasc TOF SPGR) σε εγκάρσιο επίπεδο(TR=3.4ms, TE=1.2ms, flip angle=25°,
FOV=36cm, slice thickness=2.4mm, bandwidth 83.3κHz, 40slices per slab)10. Ο
καθορισμός έναρξης χρόνου σάρωσης καθορίζεται με τεχνική «timing run» ή αυτόματα
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όταν το σκιαγραφικό φτάνει στην αριστερή κοιλία ή κώνο της πνευμονικής αρτηρίας. Η
δόση χορηγούμενου φαρμάκου είναι 0.1mmol/kgr σωματικού βάρους με ταχύτητα
ροής 3ml/sec και ακολουθεί έγχυση 15ml φυσιολογικού ορού με ταχύτητα ροής
3ml/sec. Η σάρωση γίνεται με κράτημα της αναπνοής. Οι πληροφορίες στέλνονται σε
ειδικά workstations

όπου γίνονται ανασυνθέσεις ΜΙΡ και σε άλλα επίπεδα και οι

εικόνες μελετώνται από τους ειδικούς. Τα κριτήρια οξείας θρόμβωσης είναι πλήρης ή
μερική απόφραξη του αγγείου.
Σε άλλη μελέτη, προτείνεται η λήψη δεύτερης αγγειογραφικής σάρωσης αμέσως
μετά την αρτηριακή φάση και τέλος η λήψη όλου του θώρακα με ακολουθία Τ1 και
καταστολή λίπους11.
ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ-

PERFUSION

SEQUENCE ΚΑΙ UNENHANCED (SSFP) 2D ANGIOGRAPHY
Άλλη τεχνική είναι η ακολουθία

Perfusion στην οποία γίνεται σάρωση σε

στεφανιαίο επίπεδο με τη χρήση 3D Fast SPGR με τις ακόλουθες παραμέτρους
(TR=2ms, TE=0.8ms, flip angle=20°, FOV=48cm, slice thickness=6.4mm interpolated
to3.2mm, bandwidth 142.9κHz)10. Οι πρώτες τομές λαμβάνονται πριν την έγχυση
παραμαγνητικής ουσίας και στη συνέχεια σε φάση άπνοιας, επτά συνεχόμενες λήψεις
λαμβάνονται 7 δευτερόλεπτα μετά την έγχυση. Η δόση χορηγούμενου φαρμάκου είναι
0.1mmol/kgr σωματικού βάρους με ταχύτητα ροής 5ml/sec και ακολουθεί έγχυση 15ml
φυσιολογικού ορού με ταχύτητα ροής 3ml/sec . Τέλος, σε ειδικές κονσόλες
επεξεργασίας γίνεται αφαίρεση (subtraction) της έντασης σήματος των ιστών που δεν
προσλαμβάνουν.
Η αγγειογραφία χωρίς τη χρήση σκιαγραφικού «unenhanced (SSFP) 2D
angiography» γίνεται αρχικά χωρίς άπνοια ή καρδιογραφικό συγχρονισμό σε εγκάρσιο
επίπεδο σε πολυφασική κινηματογραφική εικόνα, 6 φάσεις ανά θέση. Οι παράμετροι
είναι οι ακόλουθες (TR=3.1ms, TE=1.3ms, flip angle=60°, FOV=42cm, slice
thickness=1.4mm,

bandwidth

125κHz).

Στη

συνέχεια

γίνεται

καρδιογραφικός

συγχρονισμός με παρόμοιες παραμέτρους εκτός από TR=2.9ms, TE=1.2ms, slice
thickness=5mm10.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Σε προοπτική πολυκεντρική συνεργατική μελέτη (PIOPED III)9 εκτιμήθηκε η
ευαισθησία, ειδικότητα, η θετική και αρνητική προγνωστική αξία της αγγειογραφίας των
πνευμονικών αρτηριών για την διάγνωση της οξείας πνευμονικής εμβολής καθώς και
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σε συνδυασμό με τη μαγνητική φλεβογραφία κάτω άκρων. Όλοι οι υποψήφιοι ασθενείς
υποβλήθηκαν σε εξέταση αναφοράς (CTA, D-Dimer, υπερηχογράφημα φλεβών κάτω
άκρων, σπινθηρογράφημα πνευμόνων) και κλινική εξέταση με βάση τα κριτήρια Wells.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου 78%
και 99% αντίστοιχα όταν η εξέταση έχει γίνει τεχνικά σωστά. Σε συνδυασμό με τη
φλεβογραφία, η ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου βελτιώνεται και συγκεκριμένα
είναι 92% και 96% αντίστοιχα. Η θετική προγνωστική αξία ήταν 91-98% και η αρνητική
97-82%. Η ευαισθησία της μεθόδου στην απεικόνιση εμβόλων σε κεντρικούς κλάδους
ήταν 79%, 50% σε τμηματικούς και 0% σε υπό-τμηματικούς κλάδους. Παρόλα αυτά,
52% των ασθενών είχαν τεχνικά ανεπιτυχή εξέταση. Αίτια αυτών ήταν ανεπαρκής
σκιαγράφιση αγγείων (67%), κινητικά artifact (36%), wrap artifact (4%), parallel
imaging artifact (2%).

Συμπερασματικά, καταλήγουν ότι η εξέταση θα πρέπει να

εκτελείται σε κέντρα που την χρησιμοποιούν στην ρουτίνα τους και σε ασθενείς στους
οποίους αντενδείκνυνται οι εξετάσεις αναφοράς.
Σε άλλη αναδρομική μελέτη11 συμπτωματικών ασθενών που εξετάζει την
αποτελεσματικότητα της μεθόδου με βάση την πρόοδο των ασθενών στους 3 μήνες
και στον ένα χρόνο, αναφέρεται ότι η αρνητική προγνωστική αξία της εξέτασης ήταν
97% . Η εξέταση ήταν διαγνωστικά επιτυχής σε ποσοστό 97.4%. Επιπλέον βρέθηκε
ότι η αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου σε συμπτωματικούς ασθενείς είναι
παρόμοια της αξονικής τομογραφίας. Παρόλο που ο μεγαλύτερος αριθμός ψευδώς
αρνητικών αποτελεσμάτων οφείλεται στη μειωμένη ευαισθησία της μεθόδου στην
αναγνώριση υπό-τμηματικών εμβόλων, η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην
πρώτη γραμμή διάγνωσης διότι η ύπαρξη υπό-τμηματικών εμβόλων δεν είναι κλινικής
σημασίας. Επίσης, υπάρχουν μελέτες που αμφισβητούν την αναγκαιότητα χρήσης
αντιπηκτικών σε υπό-τμηματικές εμβολές λόγω του υψηλού ποσοστού επιπλοκών από
την χρήση τους1,12,13.
Τεχνικές

αγγειογραφίας

χωρίς

τη

χορήγηση

παραμαγνητικής

ουσίας

(unenhanced angiography 2D steady-state-free precession- SSFP) είναι λιγότερο
ευαίσθητες συνολικά σε σύγκριση με αυτές που γίνεται χρήση παραμαγνητικής ουσίας
λόγω μεγαλύτερου πάχους τομής και μικρότερης χωρικής διακριτικής ικανότητας10.
Παρόλα αυτά, παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην απεικόνιση
κεντρικών εμβόλων . Αποτελεί χρήσιμη μέθοδο σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και
στους

οποίους

το

σπινθηρογράφημα

δεν

είναι

διαγνωστικό.

Επίσης,

όταν

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την αγγειογραφία βοηθάει πολύ στη διάγνωση14.
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Άλλες τεχνικές εξέτασης με μαγνητικό τομογράφο είναι η τεχνική «perfusion».
Σε προοπτική μελέτη, αναφέρεται ευαισθησία και ειδικότητα 75% και 79.3%
αντίστοιχα, ενώ η αρνητική εξέταση δεν αποκλείει την ύπαρξη πνευμονικής εμβολής
με ασφάλεια10. Σε άλλη μελέτη, η μαγνητική αγγειογραφία αναφέρεται ως χρήσιμη
μέθοδος μελέτης της έκτασης και πρόγνωσης των ασθενών με οξεία πνευμονική
εμβολή μέσω κάποιων δεικτών όπως είναι RV/LV diameter ratio και PE perfusion MRI
index15. Τέλος, φαίνεται πως ο συνδυασμός και των τριών μεθόδων βελτιώνει την
ευαισθησία στο 84% σε σύγκριση με αυτή που κυμαίνεται από 55-73% όταν εκτελείται
κάθε μία μεμονωμένα14.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ- ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
∆εν υπάρχουν σαφή κριτήρια επιλογής της μεθόδου. Καταστάσεις στις οποίες η
μέθοδος ενδείκνυται είναι σε παιδιά, νέες γυναίκες και σε ασθενείς αλλεργικούς στο
ιωδιούχο σκιαγραφικό. Περιορισμοί της μεθόδου είναι ότι ο ασθενής θα πρέπει να
συνεργάζεται και να μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για περίπου 15-21sec.
Αντενδείξεις στην εξέταση αποτελούν αυτές που αφορούν γενικά την εξέταση
της μαγνητικής τομογραφίας. Συγκεκριμένα, αφορούν τοποθετούμενα ξένα σώματα
από υλικά που μαγνητίζονται, χρήση εξωτερικού ηλεκτρικού εξαρτήματος ή αντλίας,
παρουσία

βηματοδότη,

κλειστοφοβία

και

αδυναμία

συνεργασίας15.

Άλλες

αναφερόμενες αντενδείξεις σε μελέτη είναι οι ακόλουθες: ασθενής σε σοκ/ υπόταση
(<80mm Hg συστολικής πίεσης)/ αιμοδυναμική αστάθεια, αναπνευστική υποστήριξη,
κοιλιακή

μαρμαρυγή

εντός

24ώρου,

έμφραγμα

μυοκαρδίου

εντός

μηνός,

δρεπανοκυτταρική αναιμία ή αιμολυτικές αναιμίες, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ρυθμός
κάθαρσης κρεατινίνης <60ml/min/1.73m², αλλεργία στο γαδολίνιο, εγκυμοσύνη,
θηλασμός, κ.λ.π9.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μαγνητική αγγειογραφία της πνευμονικής αρτηρίας είναι μια χρήσιμη
εναλλακτική

μέθοδος

σε

ασθενείς

στους

οποίους

αντενδείκνυνται

οι

άλλες

καθιερωμένες μέθοδοι όπως είναι η αγγειογραφία με αξονικό τομογράφο. Είναι μία
ακίνδυνη μέθοδος καθώς ο ασθενής δεν εκτίθεται σε ακτινοβολία. Παρόλο που η
ευαισθησία της μεθόδου είναι χαμηλότερη της αξονικής αγγειογραφίας, κυρίως λόγω
χαμηλής ευαισθησίας στην παρουσία εμβόλων σε υπό-τμηματικούς κλάδους, η
ειδικότητα, η θετική και αρνητική προγνωστική αξία είναι υψηλές. Εάν υποθέσουμε ότι
η απεικόνιση υπό-τμηματικών εμβόλων δεν έχει κλινική σημασία τότε η μαγνητική
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αγγειογραφία πνευμονικής αρτηρίας μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί σε
ορισμένες καταστάσεις ως πρώτης γραμμής μέθοδος. Τέλος, λόγω υψηλού αριθμού
τεχνικών σφαλμάτων καλό είναι να εκτελείται σε κέντρα με αντίστοιχη εμπειρία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η θρομβοεμβολική νόσος των φλεβών είναι πάθηση που προκαλεί υψηλή νοσηρότητα
και θνησιμότητα. Η υπολογιστική τομογραφία-αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών,
αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την διάγνωση της πνευμονικής εμβολής. Η
υπερηχοτομογραφική μελέτη χρησιμοποιείται ευρέως στην διάγνωση της εν τω βάθει
φλεβικής θρόμβωσης. Παρόλο που οι εν λόγω μέθοδοι είναι ασφαλείς και αξιόπιστες,
παραμένουν δυσεπίλυτα θέματα όπως η επέκταση της μελέτης των κάτω άκρων με
υπολογιστική τομογραφία και η διάγνωση και αξιολόγηση της υποτροπιάζουσας εν τω
βάθει θρόμβωσης. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει πλεονεκτήματα στην
απεικόνιση της θρόμβωσης των άκρων. Νέες προοπτικές προσφέρουν τα νέα
πρωτόκολλα εξέτασης με νέες ακολουθίες, με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου που
απαιτείται και η χρήση ενδογενών μέσων αντίθεσης. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 668-673, 2014.
Λέξεις κλειδιά: μαγνητική φλεβογραφία, πνευμονική εμβολή, εν τω βάθει θρόμβωση

SUMMARY
BENAKIS SV, TAVERNARAKI E. MR Venography of the lower extremities:
current status and future directions for the diagnosis of PE/DVT. Venous
thromboembolism (VTE) is a disease that causes high morbidity and mortality in the
population. At present the first-line imaging test for a suspected pulmonary embolism
(PE) is computed tomography (CT) pulmonary angiography, and ultrasonography is
widely used for the diagnosis of deep-vein thrombosis (DVT). Although these
modalities are proven to be safe and accurate, unresolved issues remain, such as
whether CT scanning in patients with a suspected PE should be extended to the legs.
Another issue is the diagnosis of recurrent DVT. Magnetic resonance imaging (MRI)
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offers a number of advantages in the imaging of VTE. Recent developments of
scanning protocols with shorter acquisition times, sometimes complemented by
navigator gating or making use of endogenous contrast, offer new perspectives for the
use of MRI. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 668-673, 2014.
Key words: MR venography, pulmonary embolism, deep vein thrombosis
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θρομβοεμβολική νόσος των φλεβών, προκαλεί σημαντική νοσηρότητα και
θνησιμότητα στον γενικό πληθυσμό. Τα κλινικά προβλήματα που δημιουργεί,
περιλαμβάνουν την πνευμονική εμβολή (ΠΕ), την ανάπτυξη μετα-θρομβωτικού
συνδρόμου που ακολουθεί την εν τω βαθει φλεβική θρόμβωση και υποτροπιάζοντα
θρομβωτικά επεισόδια. Η ΠΕ είναι ένα από τα κυριότερα αίτια καρδιαγγειακού
θανάτου.
Αίτια του θρομβωτικού φλεβικού επεισοδίου είναι συγγενή-γονιδιακά και επίκτητα
όπως η ακινητοποίηση του πάσχοντος, μακρινά-διηπειρωτικά ταξίδια και η χρήση
αντισυλληπτικών.
Η αξονική αγγειογραφία των πνευμονικών αρτηριών, αποτελεί διαγνωστική
εξέταση πρώτης γραμμής για την διάγνωση της ΠΕ. Όσον αφορά στην εν τω βάθει
φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων, η υπερηχογραφική μελέτη αποτελεί την εξέταση
εκλογής. Για την μελέτη όμως των περιφερικών της γαστροκνημίας τμημάτων των
φλεβών, η υπερηχογραφική μελέτη είναι λιγότερο αξιόπιστη, με αύξηση των ψευδώς
θετικών διαγνώσεων. Επίσης η διάγνωση της υποτροπιάζουσας εν τω βάθει
θρόμβωσης, αποτελεί δύσκολο πεδίο για υπερηχογραφική διερεύνηση.
Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει νέα δεδομένα στην απεικόνιση της εν τω
βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Η μαγνητική τομογραφία με ενδοφλέβια χορήγηση
παραμαγνητικής ουσίας-γαδολινίου, είναι καθιερωμένη μέθοδος απεικόνισης των
θρόμβων από την δεκαετία του 90. Η άμεση απεικονιστική μελέτη του θρόμβου με
μαγνητική τομογραφία (MRDTI-direct thrombus imaging), χρησιμοποιώντας την
μεθαιμοσφαιρίνη εντός του θρόμβου σαν ενδογενή παράγοντα αντίθεσης, βοηθάει
στην διάγνωση της οξείας θρόμβωσης. Με την συνεχιζόμενη έρευνα νέων
απεικονιστικών-σκιαγραφικών μέσων, η μοριακή απεικόνιση με χρήση μαγνητικής
τομογραφίας, υπεισέρχεται στην μελέτη της ΠΕ και της θρόμβωσης κεντρικών και
περιφερικών φλεβών.
Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα μηχανημάτων μαγνητικής τομογραφίας, η απουσία
ιοντίζουσας ακτινοβολίας, η μη χρήση ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων σε σύγκριση
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με την υπολογιστική τομογραφία, η μη αναγκαιότητα χορήγησης παραμαγνητικής
ουσίας, ιδίως με τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και αυξημένης δυναμικότητας
(3Tesla), η σημαντική μείωση της δόσης της παραμαγνητικής ουσίας αν χορηγηθεί
καθώς και ότι πρόκειται για αναίμακτη-μη επεμβατική μέθοδο, καθιστούν την
μαγνητική τομογραφία σημαντικό εργαλείο στην απεικόνιση της ΠΕ και της
θρομβοεμβολικής νόσου των άκρων.
Ειδικότερα για την απεικόνιση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, ο υπέρηχος
αποτελεί μέθοδο εκλογής, λόγω της απλότητας, της αξιοπιστίας και της μη
επεμβατικής φύσης της τεχνικής. Ο υπέρηχος είναι λιγότερο αξιόπιστος για την
αξιολόγηση περιφερικών τμημάτων των φλεβών και τη μελέτη των λαγονίων φλεβών
και της κάτω κοίλης φλέβας. Η αξιολόγηση των λαγονίων και της κάτω κοίλης φλέβας
είναι σημαντική τόσο για την παρουσία και την έκταση που καταλαμβάνει ο θρόμβος,
όσο και για την αξιολόγηση της ανατομίας και των συγγενών παραλλαγών
(διπλασιασμός, έκτοπη θέση-πορεία), τόσο για την διάγνωση όσο και για πιθανή
τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης, ως προφύλαξη της πνευμονικής κυκλοφορίας.
Επίσης αρκετές φορές, η υπερηχογραφική μελέτη των άκρων είναι δυσχερής λόγω
σωματότυπου (εκσεσημασμένη παχυσαρκία) και λόγω πιθανής κάλυψης των άκρων
και του σώματος απο νάρθηκες κλπ.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ
Η μαγνητική τομογραφία για την απεικόνιση του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου
των άκρων μπορεί να πραγματοποιηθεί με ή χωρίς την ενδοφλέβια χορήγηση
παραμαγνητικής ουσίας. Η εν λόγω ουσία μπορεί να χορηγηθεί απ’ευθείας στην
περιφερική φλέβα. Νεότερες ενδοφλέβιες ουσίες, συνδεόμενες με την λευκωματίνη,
προκαλούν σκιαγράφηση των αγγείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με σαφώς
καλύτερα απεικονιστικά αποτελέσματα.
Στον πίνακα 1 φαίνονται η ευαισθησία και η ειδικότητα των διαφόρων τεχνικών
στην απεικόνιση των περιφερικών φλεβών με μαγνητική τομογραφία, συγκρινόμενη με
τις άλλες μεθόδους. Η υπεροχή της μαγνητικής τομογραφίας σε σύγκριση με τον
υπερηχογραφικό έλεγχο είναι σαφής, στην αξιολόγηση των φλεβών της πυέλου και της
κάτω κοίλης.
Οι

αγγειογραφικές

τεχνικές

που

δεν

απαιτούν

ενδοφλέβιο

χορήγηση

παραμαγνητικής ουσίας είναι η phase-contrast και η TOF (time of flight).
Χρησιμοποιούν για την δημιουργία μαγνητικού σήματος την κίνηση του αίματος εντός
των αγγείων, σε σύγκριση με την στατικότητα των πέριξ ιστών. Θρόμβος εντός της
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φλέβας έχει παρόμοιο σήμα με τους γύρω μαλακούς ιστούς, οδηγώντας στην
διάγνωση της φλεβικής θρόμβωσης.
Οι νεότερες τεχνικές, συνήθως απαιτούν την χρήση παραμαγνητικής ουσίας και
πρωτόκολλα μελέτης φλεβικής φάσης των αγγείων των κάτω άκρων. Μειώνουν τον
χρόνο της εξέτασης, περιορίζουν τα τεχνικά σφάλματα,αυξάνοντας την διαγνωστική
αξία τους. Με την αύξηση της έντασης του μαγνητικού σήματος των νεότερων
μηχανημάτων (3Tesla), περιορίζεται και η ποσότητα της παραμαγνητικής ουσίας που
χρειάζεται να χορηγηθεί.
Πίνακας 1: Ευαισθησία και η ειδικότητα των διαφόρων τεχνικών στην
απεικόνιση των περιφερικών φλεβών με μαγνητική τομογραφία, συγκρινόμενη
με τις άλλες μεθόδους
First
author

N

Year

Patients

Erdman

100

1990

Upper and lower
extremity

Evans

61

1993 Lower extremity

Carpent
er

85

1993 Lower extremity

Spritzer

199

1993 Lower extremity

Dupas

25

1995 Pelvic vein

Time of flight Contrast
venography/US

100

Laissy

37

Lower extremity
1996 or pulmonary
embolism

Time of flight /US

100

Evans

75

1996 Lower extremity

Catalano

43

1997 Lower extremity

Fraser

101

2002 Lower extremity

Fraser

55

2003 Lower extremity

Cantwell

24

2006 Lower extremity

Westerb
eek

43

2008 Lower extremity

Pedrosa

24

2009

Upper and lower
extremity

Technique /Gold
standard
Phase contrast/ Contrast
venography
Phase contrast and cine
MR Contrast venography
Time of flight Contrast
venography/US
Time of flight/ Contrast
venography

Sensitivi
ty

Specifici
ty

90

100

Phase contrast and cine
MR/ US
Time of flight /Contrast
venography
MRDTI /Contrast
venography
VESPA /Contrast
venography
bSSFP /Contrast
venography

100
100
97

100
96
98
98
100

100

100

100

94

100

100

100

97

100

98

MRDTI/ US

95

100

HASTE /Gadolinium
enhanced MRV

100

91

J. Magn. Reson. Imaging 2010;32:1302-1312

Νέα τεχνική αποτελεί η DTI (direct thrombus imaging), η άμεση απεικονιστική
μελέτη του θρόμβου και η αξιολόγηση της χρονιότητος αυτού, βασιζόμενοι στην
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αλλαγή του μαγνητικού σήματος που προκαλείται από την μετατροπή της
αιμοσφαιρίνης σε μεθαιμοσφαιρίνη, εντός του θρόμβου, με την πάροδο του χρόνου. Η
τεχνική δεν απαιτεί την χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας. Αποτελεί πολύτιμο
εργαλείο στην αξιολόγηση της υποτροπιάζουσας εν τω βάθει θρόμβωσης και στην
απεικόνιση νέων θρόμβων.
Νεότερες παραμαγνητικές ουσίες (gadofosveset trisodium), συνδεόμενες με
πρωτεϊνες του αίματος, έχουν το πλεονέκτημα να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα στην κυκλοφορία, ενδοαγγειακά και ως εκ τούτου να δίνουν την ευχέρεια
καλύτερης απεικόνισης του αυλού των αγγείων-φλεβών, με υπολειπόμενη ενίσχυση
των γύρω ιστών, σε σύγκριση με τις κλασικές παραμαγνητικές ουσίες.
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Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας. Ενδείξεις και πιθανές επιπλοκές
Θεόδωρος Κρατημένος
Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας,
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνo: 2132041072
E-mail: tkratimenos@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρώτο φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας τοποθετήθηκε το 1967 στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής και το 2003 εγκρίθηκε η χρήση δυνητικά αφαιρέσιμων φίλτρων κάτω
κοίλης φλέβας από την υπηρεσία FDA των ΗΠΑ. Η χρήση φίλτρων κάτω κοίλης
φλέβας σε ασθενείς που είναι σε κίνδυνο για σοβαρή πνευμονική εμβολή, είτε με
τεκμηριωμένη συνοδό παρουσία εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, είτε για λόγους
προφύλαξης, τα τελευταία χρόνια αυξάνει σε συχνότητα. Η εμφύτευση αυτών των
μόνιμων ή δυνητικά αφαιρέσιμων συσκευών στην κάτω κοίλη φλέβα, διέπεται από
συγκεκριμένες ενδείξεις , όπως έχουν καθοριστεί και δημοσιευτεί από την Εταιρεία
Επεμβατικής Ακτινολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 2006 και έχουν
γίνει αποδεκτές και στην Ευρώπη. Στη Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας του
Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκομείου ''Ο Ευαγγελισμός'' υπηρετούν σήμερα
δύο έμπειροι Επιμελητές Επεμβατικοί Ακτινολόγοι, οι οποίοι πραγματοποιούν σε
ετήσια βάση 25-30 επεμβάσεις εμφύτευσης φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας (μόνιμων ή
δυνητικά

αφαιρέσιμων)

αποτελέσματα. Η

σε

τοποθέτηση

αντίστοιχο
φίλτρου

αριθμό
στην

κάτω

ασθενών,
κοίλη

με

φλέβα

πολύ

καλά

αποτελεί μια

καταξιωμένη κλινικά και ασφαλή μέθοδο εφόσον πραγματοποιείται σε έμπειρα κέντρα,
με μικρά ποσοστά επιπλοκών, προσφέροντας προστασία των ασθενών ενάντια στην
πνευμονική εμβολή, καθώς και την επιλογή της αφαίρεσης των συσκευών όταν η
κλινική κατάσταση των ασθενών το επιτρέψει. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 674, 2014.
Λέξεις κλειδιά: φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας, πνευμονική εμβολή
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ
∆ρ. Ε. Πλέσια
Συντονίστρια ∆ιευθύντρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Ιατρείο Πόνου
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας::
Tηλέφωνο: 2132041261
E-mail: eplesia@hotmail.com
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο

πόνος

αποτελεί

μια

εμπειρία

κοινή

για

όλους

τους

ανθρώπους.

Ο προστατευτικός ρόλος του οξέως πόνου είναι γνωστός και οι γιατροί αντιμετωπίζουν
καθημερινά το ανθρώπινο κόστος του.
Όμως ο χρόνιος πόνος, δηλ. ο πόνος που παραμένει μετά την αποδρομή του
αίτιου που τον προκάλεσε και διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες, δεν εξυπηρετεί
κανένα σκοπό, αντίθετα καταστρέφει τον πάσχοντα και τον κάνει ανίκανο να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς την οικογένεια, την εργασία και το κοινωνικό
περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει το κόστος υπηρεσιών υγείας και μειώνει την
παραγωγικότητα. Γι’ αυτό σήμερα ο χρόνιος πόνος αναγνωρίζεται ως ασθένεια και
σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος αρκεί να αναφερθούν τα
αποτελέσματα μιας μεγάλης πανευρωπαϊκής μελέτης που διεξήχθη από την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιρειών Πόνου (EFIC).
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο χρόνιος πόνος προσβάλλει 1 στους 5 ενήλικες δηλ.
75.000.000 ανθρώπους. ∆ιαρκεί κατά μέσο όρο 7 χρόνια, ενώ το 1/5 των ασθενών
υποφέρει 20 χρόνια και το 1/3 υποφέρει καθημερινά.
Από τις απαντήσεις των ασθενών προκύπτει ότι 1 στους 3 ασθενείς δεν αντέχει
περισσότερο πόνο, περισσότερο από 40% δηλώνουν ανίκανοι να σκεφτούν και να
λειτουργήσουν κανονικά, ενώ 1 στους 6 ασθενείς προτιμούν το θάνατο! Τέλος το 64%
των ασθενών αισθάνονται ότι η θεραπεία τους είναι ανεπαρκής.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στην αντιμετώπιση του
χρόνιου πόνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στη κατανόηση των μηχανισμών που τον
προκαλούν και στη συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη πόνου που
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απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό έχει οδηγήσει σε πιο στοχευμένες
παρεμβάσεις με κατάλληλα φάρμακα και τεχνικές που βοηθούν στη μείωση των
παρενεργειών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Στο πεδίο της φαρμακευτικής αντιμετώπισης τα νεώτερα αντιεπιληπτικά και
αντικαταθλιπτικά έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά και περισσότερο ασφαλή,
ενώ και οι νέες φαρμακοτεχνικές μορφές παλαιότερων φαρμάκων όπως τα οπιοειδή
και η καψαϊκίνη, προσφέρουν μεγάλη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.
Στην επεμβατική αντιμετώπιση, εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους
αποκλεισμού περιφερικών και κεντρικών νεύρων, νεώτερες τεχνικές αντιμετωπίζουν
καταστάσεις που παλαιότερα ήταν δυσίατες ή ανίατες. Τέτοιες είναι η εμφύτευση
συσκευών για απελευθέρωση αναλγητικών στο ΕΝΥ, η χρήση ραδιοσυχνότητας για
διακοπή μετάδοσης σήματος πόνου με θερμική βλάβη νεύρων και η ηλεκτρική
διέγερση περιφερικών νεύρων, νωτιαίου μυελού και εγκεφάλου.
∆εν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι ο χρόνιος πόνος είναι πολύπλοκο
φαινόμενο που απαιτεί πολυδιάστατη αντιμετώπιση και φροντίδα και αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με ολιστική προσέγγιση από πολυδύναμη ομάδα θεραπευτών διαφόρων
ειδικοτήτων, σε εξειδικευμένα κέντρα.
Η κατανόηση και η επίτευξη αυτού του στόχου θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη
εξέλιξη στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο χρόνιος πόνος είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα που επηρεάζει τον ίδιο τον ασθενή
αλλά και το οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό του περιβάλλον. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι το
20% των ανθρώπων παγκοσμίως πάσχει από κάποια μορφή χρόνιου πόνου. Το
γεγονός αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την περίθαλψη των ασθενών και
έμμεσες στην παραγωγικότητα και την οικονομία γενικότερα. Το μέγεθος του
ερεθίσματος ή της βλάβης, η αντίληψη του ως πόνος και η απάντηση που προκαλείται
αποτελούν μέρος μιας εξίσωσης στην οποία ουσιαστικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα
του ατόμου, τα προηγούμενα βιώματά του και η φιλοσοφική και υπαρξιακή
τοποθέτησή του απέναντι στο φαινόμενο της ζωής κ.α. Παρά τις σημαντικές προόδους
στην κατανόηση της νευροφυσιολογίας του πόνου, την αύξηση της διαθεσιμότητας
προηγμένων διαγνωστικών διαδικασιών, καθώς και την εφαρμογή εξελιγμένων
θεραπευτικών μεθόδων, οι διαθέσιμες θεραπείες σπάνια οδηγούν σε πλήρη
υποχώρηση των συμπτωμάτων. Είναι έτσι πολύ πιθανό οι άνθρωποι με χρόνιο πόνο
να συνεχίσουν να ζουν με κάποιο επίπεδο πόνου ανεξάρτητα από τις θεραπείες που
λαμβάνουν. Υπάρχει επομένως επιτακτική ανάγκη για καλύτερη αξιολόγηση
συνδυαστικών θεραπειών, καλύτερο προσδιορισμό των δεικτών ανταπόκρισης στη
θεραπεία καθώς και αξιολόγηση του οφέλους της κάθε θεραπείας στα χαρακτηριστικά
του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό
Τεύχος 1, 677-687, 2014.
Λέξεις κλειδιά: χρόνιος πόνος
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SUMMARY
DIPLAS D. Chronic pain. Chronic pain is a pervasive problem that affects the patient,
their significant others, and society in many ways. WHO estimates that 20% of
individuals worldwide have some degree of chronic pain. The presence of chronic pain
has both direct health-care and associated indirect (e.g., disability payments, lost
productivity) costs. For most of those affected, the presence of chronic pain
compromises all aspects of their lives and the lives of their significant others. Despite
important advances in understanding of the neurophysiology of pain, the increasing
availability of advanced diagnostic procedures, and the application of sophisticated
therapeutic modalities and approaches, currently available treatments for chronic pain
rarely result in complete resolution of symptoms. Chronic non-cancer pain is typically
defined as pain lasting longer than 3 months or beyond the expected period of healing
of tissue pathology. Pain severity, however, is not correlated with the amount of
damage and symptoms can persist long after tissue damage from an antecedent injury
resolves. Research suggests that chronic non-cancer pain can develop as a result of
persistent stimulation of or changes to nociceptors due to localized tissue damage
from an acute injury or disease, or damage to the peripheral or central nervous
system, or both (e.g. painful diabetic neuropathy, post-stroke pain, spinal cord injury),
which might not be readily detectable with currently available diagnostic technologies.
Mechanisms underlying chronic pain include a complex interaction of physiological,
emotional, cognitive, social, and environmental factors. Treatment options include
pharmacological approaches; interventional techniques including nerve blocks,
surgery, implantable drug-delivery systems, and spinal-cord stimulators; exercise and
physical rehabilitation; psychological treatments; interdisciplinary treatment; and
complementary and alternative treatments. In view of the complex nature of chronic
pain, treatment often necessitates use of a blend of different approaches. Nosokomiaka
Chronika, 76, Supplement 1, 677-687, 2014.
Key words: chronic pain.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)1 ένας
στους πέντε ανθρώπους παγκοσμίως πάσχει από κάποια μορφή χρόνιου πόνου. Για
πολλούς από τους ασθενείς αυτούς η παρουσία του χρόνιου πόνου επηρεάζει
σημαντικά την ποιότητα ζωής τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους, ενώ
αυξάνει σημαντικά το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Υπολογίζεται ότι
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στις ΗΠΑ το κόστος αντιμετώπισης του σωματικού πόνου και την παρενεργειών του
(αναπηρικές συντάξεις, χαμηλή παραγωγικότητα κ.α.) ανέρχεται σε 210 δις δολάρια
ετησίως. Αυτά τα μεγάλα ποσά δεν είναι μοναδικά για της ΗΠΑ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο
εκτιμάται ότι το κόστος που συνεπάγεται από μόνη της η οσφυαλγία αγγίζει τα 26-49
δις δολάρια ετησίως2.
Αλλά και ο οξύς πόνος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η International
Association for the Study of Pain (IASP) κηρύσσοντας το 2010-2011 ως παγκόσμιο
έτος κατά του οξέος πόνου κάνει τις παρακάτω αναφορές: Μόνο στις ΗΠΑ γίνονται
σχεδόν 100 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις κάθε χρόνο. Περισσότερο από το
80% αυτών των χειρουργικών ασθενών αναφέρουν μετεγχειρητικό πόνο. Πάνω από
το 70% των επισκέψεων σε τμήματα επειγόντων οφείλονται σε οξύ πόνο. Η οξεία
κεφαλαλγία αντιπροσωπεύει από μόνη της 2,1 εκατομμύρια επισκέψεις σε τμήματα
επειγόντων.
Επιδημιολογικές μελέτες επιπολασμού του χρόνιου πόνου σε διάφορες χώρες
έδειξαν ότι στο 80-85% των περιπτώσεων το αίτιο είναι κάποια πάθηση του
μυοσκελετικού συστήματος. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι χρόνιες
αρθρίτιδες μαζί με τους χρόνιους πόνους από τη σπονδυλική στήλη καλύπτουν το
90% των περιπτώσεων του χρόνιου μη καρκινικού πόνου. Παρά τις σημαντικές
προόδους στον τομέα της έρευνας του πόνου κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο
ανεπαρκής έλεγχος του οξέος και του χρόνιου πόνου είναι ακόμη και σήμερα
περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση.
ΟΡΙΣΜΟΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ο πόνος όπως ορίσθηκε το 1979 από την IASP είναι μια δυσάρεστη
υποκειμενική αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που συνδέεται με πραγματική ή
δυνητική ιστική βλάβη ή που περιγράφεται σαν τέτοια. Αποτελείται από δύο
συνιστώσες:

την

αισθητική

(φυσική)

και

την

συναισθηματική

(ψυχολογική-

υποκειμενική). Οι δύο αυτές συνιστώσες βρίσκονται μεταξύ τους σε μια δυναμική
σχέση που διαμορφώνεται και εκφράζεται ανάλογα με το άτομο, το περιβάλλον, το
χώρο, το χρόνο και τη στιγμή.
Η ταξινόμηση του πόνου έχει γίνει με διάφορα κριτήρια όπως π.χ. έντασης,
διάρκειας, εντόπισης, αιτιολογίας κ.α. Η χρονική διάρκεια είναι αυτή που μας επιτρέπει
να διακρίνουμε τον πόνο σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τον οξύ και τον χρόνιο. Οξύς
ορίζεται ο πόνος που διαρκεί λιγότερο από 3-6 μήνες και είναι η φυσιολογική
προβλεπόμενη απάντηση σε βλαπτικό χημικό, θερμικό ή μηχανικό ερέθισμα, ενώ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 679

χρόνιος είναι ο πόνος που εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τον αναμενόμενο χρόνο
αποδρομής της νόσου ή της ιστικής κάκωσης που τον προκάλεσε ή παρατείνεται
τουλάχιστον για 3-6 μήνες από την αρχική προσβολή3. Σε αντίθεση με τον οξύ πόνο, ο
οποίος αποτελεί μια προειδοποίηση ή έναν προστατευτικό μηχανισμό στην ιστική
βλάβη και ως εκ τούτου θεωρείται χρήσιμος, ο χρόνιος πόνος εκτός του ότι δεν
προσφέρει καμία γνωστή βιολογική υπηρεσία αποτελεί μια αυθύπαρκτη και περίπλοκη
οντότητα που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής του ασθενούς και έτσι θεωρείται ο
ίδιος νόσος. Ο χρόνιος πόνος μπορεί γρήγορα να εξαντλήσει τα φυσικά και
συναισθηματικά αποθέματα του ασθενούς. Να τον καθηλώσει και να τον οδηγήσει σε
σωματική ανικανότητα με σοβαρές επιπτώσεις και στο εργασιακό του περιβάλλον, να
διαταράξει τον ύπνο του και τις διατροφικές του συνήθειες, να του προκαλέσει
εξάρτηση από τα φάρμακα και τους οικείους του και τελικά να προκαλέσει μεγάλη
επιβάρυνση στα συστήματα υγείας.
Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Μεταξύ της ιστικής βλάβης και της αντίληψης του πόνου μεσολαβούν μια σειρά
περίπλοκα ηλεκτροχημικά γεγονότα τα οποία συλλογικά ονομάζουμε αλγαισθησία
(nocipetion). Μια συνοπτική περιγραφή επιχειρείται πιο κάτω. Η αλγαισθησία, δηλαδή
η επικοινωνία της περιφέρειας με τον εγκέφαλο και η αντίδρασή του στα διάφορα
ερεθίσματα εξελίσσεται σε 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά τη μετατροπή
(transduction) των διαφόρων ερεθισμάτων σε ηλεκτρικά δυναμικά ενέργειας. Το
αρχικό ερέθισμα διεγείρει τις αισθητικές απολήξεις των νευρικών κυττάρων
(αλγοϋποδοχείς), είτε απευθείας, είτε με εξαγγείωση αλγογόνων ουσιών όπως Κ+,
σεροτονίνη, ισταμίνη, βραδυκινίνη, προσταγλανδίνες, ουσία Ρ, προκαλώντας έτσι
εκπόλωση της κυτταρικής τους μεμβράνης. Το δεύτερο καλύπτει τη μεταβίβαση
(transmission) των ηλεκτρικών ερεθισμάτων διαμέσου του νωτιαίου μυελού και του
θαλάμου στη σωματοαισθητική περιοχή του εγκεφάλου. Στα οπίσθια κέρατα του
νωτιαίου μυελού συνάπτεται ο κεντρικός άξονας του πρώτου νευρώνα με τον δεύτερο
νευρώνα σχηματίζοντας τη νωτιαιοθαλαμική οδό. Το ερέθισμα αναλαμβάνουν να
μεταδώσουν διαμέσου της σύναψης νευροδιαβιβαστικές ουσίες, όπως π.χ. η ουσία Ρ.
Οι νευρώνες της νωτιαιοθαλαμικής οδού μεταφέρουν την αίσθηση του άλγους
κεντρικότερα κατά μήκος του νωτιαίου μυελού, ο οποίος περιέχει ένα μεγάλο αριθμό
οπιοϋποδοχέων. Το τρίτο στάδιο αφορά την αντίληψη (perception) και αναγνώριση
των ερεθισμάτων από τον εγκέφαλο (σωματοαισθητικός φλοιός, μετωπιαίος λοβός,
μεταιχμιακό σύστημα), και το τέταρτο στάδιο καλύπτει την τροποποίηση (modulation)
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των ερεθισμάτων, δηλ. την αντίδραση του εγκεφάλου διαμέσου των διαφόρων
μετακυκλωμάτων του σώματος. Πιο συγκεκριμένα ένα κατιόν σύστημα νευρικών ινών
οι οποίες προέρχονται από τη γέφυρα και τον προμήκη απελευθερώνει στα οπίσθια
κέρατα του νωτιαίου μυελού μια σειρά από βιοχημικές ουσίες (σεροτονίνη,
νοραδρελανίνη και άλλες νοραδρενεργικές ουσίες), οι οποίες σταματούν την πορεία
του ερεθίσματος πριν αυτό αναγνωρισθεί από τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου4.
ΕΙ∆Η ΠΟΝΟΥ
Από παθοφυσιολογικής πλευράς ο χρόνιος πόνος κατατάσσεται σε τρεις κύριες
κατηγορίες,

στον

αλγαισθητικό,

τον

νευροπαθητικό

και

τον

ψυχογενή.

Ως

αλγαισθητικός (nociceptive) πόνος ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία το επώδυνο
σήμα μεταδίδεται διαμέσου ενός φυσιολογικού και ανατομικά ακέραιου νευρικού
συστήματος. ∆ιακρίνεται σε σωματικό, προερχόμενο από τις περισσότερες δομές του
σώματος, κυρίως όμως από το μυοσκελετικό σύστημα, και σπλαγχνικό αλγαισθητικό
πόνο που προέρχεται από αυτόνομες νευρικές ίνες που νευρώνουν τις λείες μυϊκές
ίνες των σπλάγχνων. Ο σωματικός πόνος είναι συνεχής, σταθερός, οξύς,
διαξιφιστικός, σφύζων, εντοπισμένος και άγεται με Αδ. και C ίνες. Ο σπλαγχνικός
πόνος άγεται κυρίως με C ίνες και λιγότερο με Αδ. και είναι συνεχής, βαθύς, αμβλύς,
συσφιγκτικός, διάχυτος και ασαφής. Μπορεί να συμμετέχει το συμπαθητικό σύστημα ή
να είναι αναφερόμενος ή προβαλλόμενος σε άλλη περιοχή, π.χ. η καρδιά αντανακλά
τον πόνο στο αριστερό άνω άκρο και η χολοκυστοπάθεια προβάλλει τον πόνο στην
ωμοπλάτη. Παραδείγματα αλγαισθητικού πόνου είναι οι πόνοι των αρθρώσεων, οι
μυϊκοί σπασμοί, μερικά είδη καρκινικού πόνου, ο μετεγχειρητικός πόνος, ο πόνος των
καταγμάτων κ.α.
Ως νευροπαθητικός πόνος περιγράφεται αυτός που προέρχεται από βλάβη ή
νόσο κάποιας περιοχής του σωματοαισθητικού συστήματος είτε στο κεντρικό νευρικό
σύστημα (ΚΝΣ) είτε στο περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ). Το σωματοαισθητικό
σύστημα αποτελείται από τα περιφερειακά νεύρα και τις ελεύθερες απολήξεις τους, τα
γάγγλια, στις ραχιαίες ρίζες των περιφερικών νεύρων, το οπίσθιο κέρας του νωτιαίου
μυελού και τις συνάψεις του, την νωτιαιοθαλαμική οδό, τον θάλαμο5.
Η βλάβη μπορεί να προέρχεται από μικρόβιο ή ιό (μεθερπητική νευραλγία), από
τραυματισμό ή πίεση του νεύρου (χειρουργική επέμβαση, καρκινικός όγκος, κήλη
μεσοσπονδυλίου δίσκου), από τοξικές ουσίες (χημειοθεραπεία, χρόνιος αλκοολισμός),
από χρόνια αγγειακή διαταραχή των περιφερικών νεύρων (διαβητική νευροπάθεια),
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από εγκεφαλικό επεισόδιο και από άλλες ιδιοπαθείς ή άγνωστες ακόμη αιτίες
(ινομυαλγία).
Ο νευροπαθητικός πόνος χωρίζεται από πλευράς εντόπισης στον κεντρικό
νευροπαθητικό πόνο και τον περιφερικό νευροπαθητικό πόνο. Στον πρώτο η βλάβη
εστιάζεται στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, στον δεύτερο η προσβεβλημένη
περιοχή αφορά τα περιφερικά νεύρα και τα αντίστοιχα γάγγλια των ραχιαίων ριζών
μέχρι την προσυναπτική περιοχή των συνάψεων του νωτιαίου μυελού (ΝΜ). Κεντρικός
νευροπαθητικός πόνος παράγεται από εγκεφαλικό επεισόδιο, όγκους στην περιοχή
του εγκεφάλου και του ΝΜ, τραυματισμούς στις ίδιες περιοχές, πολλαπλή σκλήρυνση,
συριγγομυελία, μυελοπάθεια HIV, ινομυαλγία κ.α. Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος
παράγεται από πίεση ή τραυματισμό περιφερικού νεύρου (σύνδρομο καρπιαίου
σωλήνα, ριζαλγία, χειρουργική επέμβαση, μέλος φάντασμα), λοίμωξη νεύρου (από ιό
HIV ή του έρπητα), βλάβη νεύρου από μεταβολικές διαταραχές (διαβήτης, ουραιμία),
δυσλειτουργία γύρω από τοξικές ουσίες (χημειοθεραπεία, οινόπνευμα), αγγειίτιδα
νεύρων από ανοσολογικές παθήσεις (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, οζώδης
πολυαρτηρίτις), πίεση ή διήθηση νεύρου από καρκινικούς όγκους, υποβιταμινώσεις,
νευραλγία τριδύμου, CRPS I και II, και άλλα.
Ο νευροπαθητικός πόνος περιγράφεται συνήθως ως νυγμώδης, καυστικός ή
σαν να διαπερνά το σώμα ηλεκτρικό ρεύμα διαφοροποιείται όμως τόσο πολύ από τα
άλλα είδη πόνου που πολλές φορές οι ασθενείς δυσκολεύονται να περιγράψουν την
εμπειρία τους.
Ο ψυχογενής πόνος είναι πόνος που οφείλεται, αυξάνει ή διαρκεί από
συναισθηματικούς ή στρεσσογόνους παράγοντες. Υπάρχει διχογνωμία για το εάν και
σε ποιο βαθμό οι ψυχολογικές διαταραχές οφείλονται στον πόνο ή αντιθέτως οι
διαταραχές αυτές είναι η αιτία του πόνου.
Μερικές φορές ο πόνος είναι μικτού τύπου, αλγαισθητικός και νευροπαθητικός.
Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για τη συχνότερη μορφή χρόνιου πόνου. Συνήθως οι
περισσότεροι πόνοι των αρθρώσεων (οστεοαρθρίτιδα γονάτων, χρόνια οσφυαλγία)
ανήκουν στη κατηγορία αυτή.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Η μέτρηση του πόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς σκοπούς,
για θεραπευτικές προσεγγίσεις και για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας
θεραπείας. ∆εν υπάρχει καμία αντικειμενική μέτρηση του πόνου. Η ατομική αναφορά
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είναι το εγκυρότερο μέτρο για μια προσωπική εμπειρία πόνου. Η εξέταση του
ασθενούς που υποφέρει από χρόνιο πόνο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α) Ατομικό ιστορικό και ιστορικό πόνου. Στο ατομικό ιστορικό αναζητούμε
την ύπαρξη ασθενειών που σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θα
μπορούσε να αποδοθεί ο πόνος, αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες
όπως επάγγελμα, μόρφωση, οικονομικές υποχρεώσεις και ψυχολογικό
ιστορικό. Πολύ σημαντικά κατά τη λήψη του ιστορικού είναι στοιχεία που
αφορούν την τοπογραφική εντόπιση, τη διάρκεια και την ποιότητα του
πόνου, τις διαταραχές του ύπνου, τις διατροφικές διαταραχές.
β) Επισκόπηση, ψηλάφηση.
γ) Αναζήτηση κινητικής διαταραχής, εξέταση δηλ. του μυοσκελετικού
συστήματος.
δ) Νευρολογική εξέταση, με ιδιαίτερη έμφαση στο αυτόματο νευρικό
σύστημα (ΑΝΣ).
ε)

Εργαστηριακές εξετάσεις και απεικονιστικές μεθόδους6.

Θα πρέπει δηλαδή συμπερασματικά να γίνεται πλήρης αξιολόγηση του
ασθενούς, πλήρης εκτίμηση του πόνου του, θα πρέπει να εκτιμώνται οι προηγούμενες
θεραπείες (εάν ελάμβανε), η επίπτωση του πόνου στη ζωή του ασθενούς (ύπνος,
διατροφή, ψυχολογία κ.α.), και ο πιθανός κίνδυνος εθισμού από τις θεραπείες.
Στην

προσπάθεια εκτίμησης

του πόνου πλην

της κλινικής εξέτασης

χρησιμοποιούνται διάφορα ερωτηματολόγια που υπάρχουν και με τα οποία
προσπαθούμε να μετρήσουμε την έντασή του. Αυτά που χρησιμοποιούνται
περισσότερο είναι τα ερωτηματολόγια κλίμακας λέξεων (ήπιος, μέτριος, ισχυρός, πολύ
ισχυρός, ανυπόφορος), ερωτηματολόγια κλίμακας αριθμών (από 0 καθόλου πόνος
έως 10 ανυπόφορος πόνος), ερωτηματολόγιο βασισμένο σε οπτική κλίμακα (visual
analog scale), με σχήματα προσώπου που χαμογελούν ή κλαίνε (κυρίως απευθύνεται
σε παιδιά), ερωτηματολόγιο MPQ (The McGill Pain Questionnaire) πιο σύνθετο και
λεπτομερές ερωτηματολόγιο κ.α. Για τον νευροπαθητικό πόνο χρησιμοποιείται το
ερωτηματολόγιο DΝ4 που είναι σταθμισμένο και στα ελληνικά.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου είτε αλγαισθητικού είτε
νευροπαθητικού θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο
πόνο είναι πολύ συχνά αγχωμένοι και καταθλιπτικοί. ∆ιακατέχονται από φόβο,
ανησυχία, συναισθηματική φόρτιση, ευερεθιστότητα, έλλειψη συγκέντρωσης. Αυτή η
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ψυχική τους κατάσταση δημιουργεί όχι μόνο λειτουργική ανεπάρκεια αλλά και σοβαρά
προβλήματα στον ύπνο, τα οποία με τη δημιουργία φαύλου κύκλου επιδεινώνουν την
κατάσταση και επομένως η θεραπεία του χρόνιου πόνου θα πρέπει να καλύπτει και
αυτές τις παραμέτρους. Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου γίνεται με φαρμακευτική
αγωγή με επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές. Με βάση την παθοφυσιολογία του
πόνου, θεραπευτικά μπορούμε να επέμβουμε στο σύστημα αγωγής του πόνου
(κεντρομόλο ή φυγόκεντρο) και στο σύστημα ενδογενούς αναλγησίας ενισχύοντας την
άμυνα του οργανισμού στον πόνο7.
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου περιλαμβάνει:


Μη οπιοειδή αναλγητικά (ασπιρίνη, παρακεταμόλη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα – ΜΣΑΦ): δρουν αναστέλλοντας την παραγωγή
προσταγλανδινών στην περιφέρεια, στον Ν.Μ. και στον εγκέφαλο8.



Οπιοειδή αναλγητικά (ήπια και ισχυρά): κωδεΐνη, οξυκωδόνη, τραμαδόλη,
βουπρενορφίνη, φεντανύλη, μορφίνη, πεθιδίνη, μεθαδόνη κ.α.: τα οπιοειδή
φάρμακα δεσμεύονται από τους οπιοϋποδοχείς που βρίσκονται στα οπίσθια
κέρατα του Ν.Μ. αναστέλλοντας την έκκριση της ουσίας Ρ και εμποδίζοντας
έτσι τη μετάδοση του βλαβερού ερεθίσματος9.



Συνοδά των αναλγητικών φάρμακα (αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά,
κεταμίνη, α2 αδρενεργικούς αγωνιστές, βενζοδιαζεπίνες, διφωσφονικά,
κορτικοειδή, μπακλοφένη, τοπικά αναισθητικά κ.α.)



Συνδυασμούς ήπιων οπιοειδών (κωδεΐνη, τραμαδόλη) με μη οπιοειδή
φάρμακα (παρακεταμόλη, μυοχαλαρωτικά κ.α.).

Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα δρουν παρεμποδίζοντας την είσοδο Ca στις
συνάψεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκλυθούν οι νευροδιαβιβαστικές ουσίες
και να μεταφερθεί το αλγεινό ερέθισμα. Τα αντικαταθλιπτικά και ειδικά οι αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης εμποδίζουν την επαναρρόφηση
της σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης από τη συναπτική σχισμή10. Η δράση τους έχει
σαν αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων των δύο αυτών ουσιών στην
περιοχή και τη μεγαλύτερη καταστολή των ερεθισμάτων του πόνου. Τα τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά δρουν ή στις συνάψεις αποκλείοντας την επαναπρόσληψη
σεροτονίνης ή αποκλείουν την είσοδο Na στο μετασυναπτικό τμήμα εμποδίζοντας τη
ροή αλγεινού ερεθίσματος προς τον εγκέφαλο. Τα τοπικά αναισθητικά είναι ουσίες που
αποκλείουν τη λειτουργία των ηλεκτρο-ευαίσθητων διαύλων Νατρίου της κυτταρικής
μεμβράνης των νευρώνων. Με τον τρόπο αυτό οποιοδήποτε ερέθισμα (πόνος, αφή
κ.α.) είναι αδύνατο να φθάσει στο ΚΝΣ.
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Η θεραπεία του χρόνιου πόνου είναι μια κλιμακωτή διαδικασία. Αρχίζει με τη
φυσική θεραπεία και την ψυχολογική υποστήριξη, εάν χρειάζεται, και συνεχίζει στη
φαρμακευτική θεραπεία και σε άλλες περισσότερο σοβαρές και επεμβατικές
θεραπευτικές μεθόδους.
Ο Π.Ο.Υ., προτείνει την αναλγητική κλίμακα τριών βημάτων για την
αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου: (1) ήπιος πόνος: μη οπιοειδή αναλγητικά ± συνοδά
φάρμακα, (2) ήπιος ή μέτριος πόνος: οπιοειδή ± συνοδά, (3) μέτριος έως ισχυρός
πόνος: οπιοειδή ± συνοδά φάρμακα. Στην κλίμακα αυτή έχει προστεθεί και τέταρτο
βήμα που αφορά τη χρήση επεμβατικών τεχνικών επί αποτυχίας της φαρμακευτικής
αγωγής.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη χρήση οπιοειδών φαρμάκων για την
αντιμετώπιση του χρόνιου μη καρκινικού πόνου11. Ενώ τα φάρμακα αυτά είναι τα
κύρια αναλγητικά φάρμακα για την αντιμετώπιση του χρόνιου καρκινικού πόνου, στον
μη καρκινικό πόνο η φαρμακευτική υποστήριξη βασίζεται κυρίως σε μη οπιοειδή
φάρμακα. Τα οπιοειδή αν και δεν ανήκουν στα φάρμακα πρώτης επιλογής μπορούν
ωστόσο να βοηθήσουν σε ορισμένες δύσκολες και επίμονες περιπτώσεις από τον
πόνο χωρίς να ενισχύουν την εξάρτηση του ασθενούς από τα φάρμακα αυτά.
Η

θεραπεία

του

χρόνιου

πόνου

γίνεται

σε

ποσοστό

97%

με

συνταγογραφούμενα φάρμακα τουλάχιστον στις αρχικές φάσεις στα παρακάτω
ποσοστά: ΜΣΑΦ 41%, μη οπιοειδή και ήπια οπιοειδή αναλγητικά 23%, αντιεπιληπτικά
13%, ηρεμιστικά 9%, τοπικά αναισθητικά 6%, οπιοειδή 4%, αντικαταθλιπτικά 4%, άλλα
φάρμακα 2%.
Οι επεμβατικές τεχνικές είναι αναισθησιολογικές και νευροχειρουργικές
(υπαραχνοειδής αναλγησία, επισκληρίδιος αναλγησία, περιφερικός αποκλεισμός
νεύρων, αποκλεισμός συμπαθητικού, νευροτροποποίηση), δηλαδή ενδονωτιαία
χορήγηση φαρμάκων ή ηλεκτρική διέγερση του Ν.Μ.
Στις μη επεμβατικές και μη φαρμακευτικές τεχνικές περιλαμβάνονται ο
βελονισμός, ο διαδερμικός ερεθισμός νεύρων (TENS), η φυσικοθεραπεία, οι
χειρομαλάξεις, οι τεχνικές χαλάρωσης, η ψυχολογική υποστήριξη, ο αυτοέλεγχος
(biofeedback), η μουσικουθεραπεία κ.α.
Σε μια εκτεταμένη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Lancet12 το 2011 και
βασίσθηκε σε αναφορές στο Medline από το 2000 έως το 2010, στο Embase (20002010) και Cochrane (2005-2010) με έμφαση στις πρακτικές αντιμετώπισης του
χρόνιου μη καρκινικού πόνου, γίνονται οι παρακάτω αναφορές: η από του στόματος
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χρήση αναλγητικών φαρμάκων έχει επεκταθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια με μια
αύξηση δαπανών περί το 188% μεταξύ του 1996 και του 2005 για τη χρήση τους.
Τα φάρμακα των οποίων η συνταγογράφηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι τα
οπιοειδή τα οποία όμως παρά την αύξηση της συνταγογράφησής τους στις ΗΠΑ κατά
175% μεταξύ των ετών 1997 και 2006, πρόσφεραν τελικά ελάχιστα αποτελέσματα
στην βελτίωση του χρόνιου μη καρκινικού πόνου και της κινητικότητας των ασθενών
ενώ παρουσίασαν αρκετές και μερικές φορές εξαιρετικά επικίνδυνες ανεπιθύμητες
ενέργειες.
Αλλά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμη όπως τα
μη

στεροειδή

αντιφλεγμονώδη,

η

παρακεταμόλη,

τα

αντικαταθλιπτικά,

τα

αντιεπιληπτικά κ.ά. καλύπτουν ορισμένες μορφές χρόνιου πόνου σε περιορισμένο
αριθμό ασθενών και συνήθως οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους εμποδίζουν την χρόνια
χορήγησή τους. Άρα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά διότι για τη θεραπεία μιας
χρόνιας κατάστασης χρειάζεται το φάρμακο για να είναι αποτελεσματικό, να συνδυάζει
την δραστικότητα με την ανοχή. Φάρμακο ιδιαίτερα δραστικό αλλά που δημιουργεί
εύκολα ανεπιθύμητες ενέργειες δεν μπορεί να χορηγηθεί χρονίως άρα είναι μη
αποτελεσματικό.
Η εκτεταμένη αυτή ανασκόπηση καταλήγει στο ότι είναι ανάγκη η έρευνα πάνω
στην παθογένεια του χρόνιου πόνου να ενταθεί, να δημιουργηθούν νέα φάρμακα με
ευρύ αναλγητικό φάσμα και με ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά και να μελετηθούν
οι συνδυασμοί των υπαρχόντων φαρμάκων, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να τα
χορηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ανοσολογικές αντιδράσεις κατά των αυτο - αντιγόνων αποτελούν μια σημαντική
αιτία ορισμένων ασθενειών. Αυξανόμενος αριθμός νοσημάτων έχουν αποδοθεί σε
αυτοανοσία, αλλά σε πολλά τα στοιχεία δεν είναι σταθερά. Αυτοαντισώματα μπορεί να
βρεθούν στον ορό φαινομενικά φυσιολογικών ατόμων, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες
ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, αβλαβή - αθώα αυτοαντισώματα σχηματίζονται επίσης
μετά από βλάβη των ιστών και μπορεί να εξυπηρετούν ένα φυσιολογικό ρόλο στην
απομάκρυνση των προϊόντων διάσπασης των ιστών. Πώς, μπορεί λοιπόν κανείς να
καθορίσει την παθολογική αυτοανοσία;Στην ιδανική περίπτωση, πρέπει να πληρούνται
τουλάχιστον τρεις προϋποθέσεις πριν η διαταραχή θεωρηθεί ότι οφείλεται αληθινά σε
αυτοανοσία: 1.Η παρουσία μιας αυτοάνοσης αντίδρασης, 2.Στοιχεία ότι η αντίδραση
αυτή δεν είναι δευτερεύουσα σε βλάβη ιστού, π.χ. αποτέλεσμα λοίμωξης, αλλά είναι
πρωταρχικής παθογενετικής σημασίας και 3.Η απουσία του άλλου σαφώς
καθορισμένου αίτιου της νόσου. Η ομοιότητα με πειραματικά μοντέλα αποδεδειγμένης
αυτοανοσίας χρησιμοποιείται συχνά προς υποστήριξη του μηχανισμού αυτού στα
νοσήματα του ανθρώπου.Οι αυτοάνοσες διαταραχές σχηματίζουν ένα φάσμα, στο ένα
άκρο του οποίου είναι συνθήκες υπό τις οποίες η ανοσοαπόκριση στρέφεται εναντίον
ενός μόνο οργάνου ή ιστού, με αποτέλεσμα organ – specific νόσο και στο άλλο άκρο
είναι νοσήματα στα οποία η αυτοάνοση αντίδραση είναι εναντίον διαδεδομένων
αντιγόνων, με αποτέλεσμα γενικευμένη ή συστηματική νόσο. Παραδείγματα των
οργάνων - ειδικής αυτοανοσίας (organ – specific) είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου
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Ι και η πολλαπλή σκλήρυνση. Παράδειγμα συστηματικής αυτοάνοσης νόσου αποτελεί
ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (SLE), στον οποίο ποικιλία αντισωμάτων
κατευθύνεται έναντι του DNA, των αιμοπεταλίων, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και
προκύπτουν σύμπλοκα πρωτεΐνης -φωσφολιπιδίων με εκτεταμένες βλάβες σε όλο το
σώμα. Στη μέση του φάσματος εμπίπτει το σύνδρομο Goodpasture, στο οποίο τα
αντισώματα έναντι των βασικών μεμβρανών των πνευμόνων και των νεφρών
προκαλούν αλλοιώσεις σε αυτά τα όργανα.Σε πολλές περιπτώσεις, οι μορφολογικές
αλλοιώσεις σε βιοψίες ιστών είναι ουσιώδεις για την διάγνωση και την πρόγνωση των
ασθενειών. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 688-734,
2014.
Λέξεις κλειδιά: αυτοάνοσα νοσήματα, αυτοανοσία, φλεγμονή, ιστολογική διάγνωση
SUMMARY
ANDREOUG, VOURLAKOUC. Autoimmune diseases-Histological diagnosis.
Immune reactions against self-antigens—autoimmunity are an important cause of
certain diseases in humans. A growing number of diseases have been attributed to
autoimmunity but in many the evidence is not firm. Autoantibodies can be found in the
serum of apparently normal individuals, particularly in older age groups. Furthermore,
innocuous autoantibodies are also formed after tissue damage and may serve a
physiologic role in the removal of tissue breakdown products. How, then, does one
define pathologic autoimmunity? Ideally, at least three requirements should be met
before a disorder is categorized as truly due to autoimmunity: 1.Presence of an
autoimmune reaction; 2.Evidence that such a reaction is not secondary to tissue
damage, e.g., resulting from infection, but is of primary pathogenetic significance; and
3.Absence of another well-defined cause of the disease. Similarity with experimental
models of proven autoimmunity is also often used to support this mechanism in human
diseases. Autoimmune disorders may result from tissue injury caused by T cells or
antibodies that react against self-antigens. The autoimmune disorders form a
spectrum, on one end of which are conditions in which the immune response is
directed against a single organ or tissue, resulting in organ-specific disease, and on
the other end are diseases in which the autoimmune reaction is against widespread
antigens, resulting in generalized or systemic disease. Examples of organ - specific
autoimmunity are type I diabetes mellitus and multiple sclerosis. An example of
systemic autoimmune disease is SLE, in which a diversity of antibodies directed
against DNA, platelets, red cells, and protein-phospholipid complexes result in
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widespread lesions throughout the body. In the middle of the spectrum falls
Goodpasture syndrome, in which antibodies to basement membranes of lung and
kidney induce lesions in these organs. In many cases the morphological changes in
tissues biopsies are essential for diagnosis and prognosis of the diseases.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 688-734, 2014.
Key words: autoimmune diseases, autoimmunity, inflammation, histological diagnosis
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ NΟΣΗΜΑΤΑ– ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Ορισμός
Η αυτοανοσία είναι μια ανοσοαπάντηση η οποία κατευθύνεται εναντίον ενός
αντιγόνου στο σώμα του ξενιστού. Ο ορισμός δεν διαχωρίζει εάν η απάντηση είναι
έμφυτη ή επίκτητη και, εάν είναι επίκτητη, εάν επάγεται από ξένο ή αυτόχθονο
αντιγόνο. Συνήθως συμμετέχουν απαντήσεις από αμφότερα τα Τ-κύτταρα και Βκύτταρα. Αυτό απαιτεί μόνο ότι η ανοσοαπόκριση να κατευθύνεται σε ένα αυτοαντιγόνο.
Αυξανόμενος αριθμός ασθενειώνέχει αποδοθεί σε αυτοανοσία (Πίνακας 1),
αλλά και σε πολλές δεν υπάρχουν σταθερά αποδεικτικά στοιχεία. Αυτοαντισώματα
μπορεί να βρεθούν στον ορό φαινομενικά φυσιολογικών ατόμων, ιδιαίτερα στις
μεγαλύτερες

ηλικιακές

ομάδες.

Επιπλέον,

αβλαβή

–

αθώα

αυτοαντισώματα

σχηματίζονται επίσης μετά από βλάβη των ιστών και μπορεί να εξυπηρετούν ένα
φυσιολογικό ρόλο στην απομάκρυνση των προϊόντων διάσπασηςτων ιστών.
Πώς, λοιπόν, μπορεί κανείς νακαθορίσει την παθολογικήαυτοανοσία; Στην
ιδανική περίπτωση, τουλάχιστον τρεις προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται πριν η
διαταραχή ενοχοποιηθεί πως οφείλεται πράγματι σε αυτοανοσία: (1) παρουσία μιας
αυτοάνοσης

αντίδρασης.

(2)

στοιχεία

ότι

παρόμοιες

αντιδράσεις

δεν

είναι

δευτερεύουσες σε βλάβη ενός ιστού, π.χ. αποτέλεσμα λοίμωξης, αλλά είναι
πρωταρχικής και παθογενετικής σημασίας και (3) απουσία άλλου καλά καθορισμένου
αίτιου της νόσου. Ομοιότητες με πειραματικά μοντέλα αποδεδειγμένης αυτοανοσίας
χρησιμοποιούνται επίσης συχνά για να υποστηρίξουν αυτό το μηχανισμό σε
ανθρώπινες ασθένειες.
Τα αυτοάνοσα νοσήματα αποτελούν παθολογικές καταστάσεις οι οποίες
προκαλούνται

από

μια

επίκτητη

ή

προσαρμοστική

αυτοάνοση

απάντηση.

Οπωσδήποτε, αυτός ο ορισμός μπορεί να είναι ιασαφής, δεδομένου ότι είναι συχνά
δύσκολο να αναθέσει την αιτιότητα όταν διαπραγματεύεται με νόσο του ανθρώπου.
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Είναι χρήσιμο επομένως να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία μιας αυτοάνοσης
αιτιολογίας ανθρώπινης νόσου με τρεις βαθμούς αυστηρότητας 1,2.
 Άμεσες αποδείξεις (Direct evidence)
 Έμμεσες αποδείξεις (Indirect evidence)
 Περιστασιακές αποδείξεις (Circumstantial evidence)

Πίνακας 1. Αυτοάνοσα Νοσήματα
Εντοπισμένα σε Όργανο

Συστηματικά

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα της Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Μεγαλοβλαστικής Αναιμίας
Πολλαπλή Σκλήρυνση

Σύνδρομο Sjogren

Αυτοάνοση Ορχίτις

Σύνδρομο Reiter

Σύνδρομο Goodpasture

Φλεγμονώδεις μυοπάθειες

Αυτοάνοση Θρομβοκυτταροπενία

Συστηματική Σκλήρυνση (Σκληρόδερμα)

Ινσουλινοεξαρτώμενος

Σακχαρώδης Οζώδης Πολυαρτηρίτιδα

∆ιαβήτης
Βαρειά Μυασθένεια
Νόσος Graves
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση
Αυτοάνοση ηπατίτιδα
Ελκώδης κολίτιδα
Κριτήρια για αυτοάνοσα νοσήματα
Πώς μπορούμε να καθορίσουμε αν η αυτοανοσία είναι η αιτία της νόσου παρά
ένα συνοδευτικό στοιχείο ή κάποια συνέπεια; Η ανάδειξη των αυτοαντισωμάτων είναι
το πρώτο βήμα στη διάγνωση αυτών των ασθενειών, αν και τα αντισώματα μπορεί να
μην είναι οι πραγματικοί παθογόνοι παράγοντες της διαταραχής. Φυσικώς
απαντώμενα αυτοαντισώματα είναι κοινά σε όλα τα ανοσολογικά ικανά άτομα και
μπορεί ακόμη και να αυξηθούν μη ειδικά κατά τη διάρκεια της ασθένειας ή κάποιου
τραυματισμού. Έτσι, η απλή παρουσία αυτοαντισωμάτων δεν αποδεικνύει κατ’ ανάγκη
μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος, δεδομένου ότι τα αυτοαντισώματα μπορεί να είναι το
αποτέλεσμα, όχι η αιτία της εξέλιξης της νόσου. Τονίζουμε ωστόσο, ότι η παρουσία
των απαντήσεων αυτοαντισωμάτων έχει μεγάλη αξία στη διάγνωση καιτην πρόγνωση
πολλών νοσημάτων.
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Αυτοαντισώματα μπορεί να είναι παρόντα πολλά χρόνια πριν από τη διάγνωση
των ασθενειών, όπως ο ΣΕΛ, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι. Σε συνδυασμό με τη γενετική
πληροφορία ή το οικογενειακό ιστορικό, η παρουσία αυτοαντισωμάτων μπορεί να είναι
άκρως προγνωστική της μετέπειτα έναρξης μιας αυτοάνοσης νόσου3,4.
Αυτοάνοση νόσοςείναι μια παθολογικήκατάσταση που προκαλείται από μια
προσαρμοστική αυτοάνοση απόκριση, μία ανοσολογική απόκριση που κατευθύνεται
έναντι ενός αντιγόνου εντός του σώματος του ξενιστή,που ονομάζεται αυτό -αντιγόνο.
Η απάντηση μπορεί να προκαλείται από ένα ξένο ή ένα αυτο-αντιγόνο. Αυτό συνήθως
περιλαμβάνει απάντηση Τ-κυττάρων και Β-κυττάρων1,2.
Η κατάδειξη των αυτοαντισωμάτων είναι συνήθως το πρώτο βήμα για την
διάγνωση μιας αυτοάνοσης νόσου, αν και δεν είναι επαρκές.Τα αντισώματα μπορεί να
μην είναι τα πραγματικά παθογόνα. Φυσικώς απαντώμενα αυτοαντισώματα είναι κοινά
σε όλα τα ανοσολογικά ικανά άτομα και μπορεί ακόμη και να αυξηθούν μη ειδικά κατά
τη διάρκεια τηςασθένειας ή ενός τραυματισμού 5,6.
Άμεση απόδειξη (Direct evidence) της αιτιότητας,το πιο αυστηρό επίπεδο των
αποδεικτικών στοιχείων για την αυτοανοσία, σημαίνει ότι μια αυτοάνοση αντίδραση
μπορεί να αποδειχθεί ότι παράγει την ασθένεια. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη
μεταφορά των αυτοαντισωμάτων από έναν ασθενή σε ένα υγιή αποδέκτη, είτε άλλο
άνθρωπο είτε ένα ζώο. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι παθολογικές
επιδράσεις του αντισώματος μπορεί να αναπαραχθούν in vitro. Ένα σημαντικό κενό
στις μελέτες της ανθρώπινης αυτοάνοσης νόσου είναι η έλλειψη τωνμεθόδων που
δείχνουν άμεσα τις παθογόνες επιδράσειςτων Τκυττάρων με υιοθετούμενη μεταφορά
(adoptivetransfer)7,8.
Ένα δεύτερο επίπεδο της απόδειξης της αιτιώδους συνάφειας εξαρτάται από
έμμεσες αποδείξεις (Indirect evidence). Στην αυτοάνοση νόσο του ανθρώπου, αυτό
απαιτεί την διαθεσιμότητα ενός κατάλληλου μοντέλου ζώου στο οποίο μπορεί να
διεξαχθούν οι απαραίτητες μελέτες μεταφοράς. Τα διαφορετικά ζωικά μοντέλα
χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής της νόσου, σε ζώα
μέσω ανοσοποίησης με το κατάλληλο αντιγόνο, φυσικώς εμφανιζόμενες ασθένειες σε
ζώα που μοιάζουν μεανθρώπινο ομόλογό της και την ασθένεια που προκύπτει από το
χειρισμό τουανοσοποιητικού συστήματος.Το πιο σημαντικό γενετικό γνώρισμα στον
προσδιορισμό επιδεκτικότητας σε αυτοάνοσο νόσημα είναι το ανθρώπινο μείζον
σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας HLA 3,4.
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Το

χαμηλότερο

επίπεδο

της

απόδειξης,

οι

περιστασιακές

αποδείξεις

(Circumstantial evidence), είναι οι πλέον ευρέως διαθέσιμες για να αποδώσουν μια
αινιγματική ασθένεια στον άνθρωπο στην αυτοανοσία. Τέτοια στοιχεία μπορεί να
περιλαμβάνουν τα αυτοαντισώματα, την ομαδοποίηση των ασθενειών μέσα σε ένα
άτομο ή μια οικογένεια, την ενοχοποίηση ορισμένων απλοτύπων HLA, την
προδιάθεση του φύλου,και μια απάντησησε ανοσοκατασταλτική θεραπεία 9,10.
Μια αυτοάνοση αντίδραση μπορεί να ξεκινήσει από αυτόλογα ή ξένα αντιγόνα.
Όπως όλες οι ανοσοαπαντήσεις, η αυτοανοσία είναι υπό τον αυστηρό έλεγχο της
γενετικής αναγνώρισης αντιγόνου, των κυτταρικών αλληλεπιδράσεων και της
ενδεχόμενης έκβασης11,12.
Η ανάπτυξη της αυτοάνοσης νόσου εξαρτάται από μια ανισορροπία μεταξύ των
παθογόνων παραγόντων που δημιουργούνται από αυτοδραστικά (autoreactive) Τ
κύτταρακαι Β κύτταρα και των ρυθμιστικών παραγόντων που κανονικά ελέγχουν την
ανοσολογική απάντηση. Για παράδειγμα, η ισορροπία των δραστηριοτήτων μεταξύ
των διαφόρων επαγωγικών Τ κυττάρων (Teff) [effector Tcells (Teff)] και των
ρυθμιστικών Τκυττάρων (Treg) [regulatory Tcells (Treg)] βοηθάνα προσδιορίσει ανένα
άτομοδιατηρεί την κανονικήαυτο-ανοχή ή εξελίσσεται σεαυτοάνοση ασθένεια13,14.
Νοσήματαστα

οποία

υπάρχειχρόνια

φλεγμονή,

αλλά

καμία

ένδειξη

αυτοδραστικών Τ κυττάρωνή Β κυττάρων, που ονομάζονται αυτοφλεγμονώδεις
ασθένειες, συνδέονται με την έμφυτη ανοσοαπόκριση 15.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ∆ΗΣ ΛΥΚΟΣ (SLE)
Η αιτιολογία του SLE παραμένει άγνωστη και είναι σαφώς πολυπαραγοντική.
Πολλές παρατηρήσεις υποδηλώνουν ρόλο γενετικών, ορμονικών, ανοσολογικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων. ∆εν υπάρχει πολυμορφισμός ενός μόνο γονιδίου που
δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για SLE, εκτός από τη σπάνια μετάλλαξη του TREX1 ή
ελλείψεις των πρώιμων (early) συστατικών του συμπληρώματος και είναι πιθανό ότι
περιβαλλοντικές ή επιγενετικές μεταβολές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο16.
Ουσιαστική απόδειξη της ανοσορυθμιστικής λειτουργίας της οιστραδιόλης,
τεστοστερόνης,

προγεστερόνης,

DHEA

και

των

ορμονών

της

υπόφυσης,

συμπεριλαμβανομένης της προλακτίνης, υποστήριξε την υπόθεση ότι αυτές οι
ορμόνες ρυθμίζουν τη συχνότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα του SLE. Υπάρχουν
πολυάριθμα ανοσοποιητικά ελαττώματα σε ασθενείς με SLE. Ωστόσο, η αιτιολογία
αυτών των ανωμαλιών παραμένει ασαφής. ∆εν ξέρουμε ποια ελαττώματα είναι
πρωταρχικά και ποια επάγονται δευτερογενώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα
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ελαττώματα

του

ανοσοποιητικού

συστήματος

είναι

επεισοδιακά

και

μερικά

συσχετίζονται με την δραστηριότητα της ασθένειας. Το περιβάλλον έχει πιθανώς ένα
ρόλο στην αιτιολογία του SLE μέσω των επιδράσεων του στις επιγενετικές αλλαγές και
το ανοσοποιητικό σύστημα17,18.
Είναι σαφές ότι πολλές από τις κλινικές εκδηλώσεις προκαλούνται άμεσα ή
έμμεσα από τον σχηματισμό αντισωμάτων και τη δημιουργία ανοσοσυμπλόκων (IC). Η
έναρξητης νεφρικής νόσου σε SLE είναι πιθανό να οφείλεται στην εναπόθεση ή τον
σχηματισμό IC στο μεσάγγειο, υποενδοθηλιακά ή υποεπιθηλιακά, με επακόλουθη
ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Ασθενείς με SLE παράγουν αντισώματα σε έναν
αριθμό αντιγόνων επιφανείας κυττάρου, όπως εκείνα έναντι της phospholipid-beta-2
glycoproteinIcomplex (σύμπλοκο γλυκοπρωτεΐνηςΙ - φωσφολιπιδίου-βήτα-2). Αυτά τα
αντισώματα εμπλέκονται στην πρόκληση θρομβοεμβολικών επεισοδίων και μαιευτικές
επιπλοκές. Οι βλάβες του δέρματος πιστεύεται ότι είναι πολυπαραγοντικής
προέλευσης. Το υπεριώδες φως έχει τοπικές επιδράσει ςστο δέρμα και μπορεί να
αυξήσει το βαθμότης αυτοανοσίας 19.
Η νεφρική συμμετοχή είναι συχνή στον SLΕ. Παθολογική ανάλυση ούρων με ή
χωρίς αύξηση των συγκεντρώσεων της κρεατινίνης στο πλάσμα είναι υπαρκτά
ευρήματα σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών κατά το χρόνο της διάγνωσης της
νεφρίτιδας του λύκου και μπορεί τελικά να παρατηρούνται στο 75 % των ασθενών με
διάγνωση SLE. Το πλέον συχνό εύρημα σε ασθενείς με νεφρίτιδα του λύκου είναι η
πρωτεϊνουρία

20

. Τα κλινικά ευρήματα υποτιμούν την πραγματική συχνότητα της

συμμετοχής των νεφρών στην νόσο, καθώς μερικοί ασθενείς μπορεί (σπάνια) να
έχουν σημαντικές παθολογικές βλάβες, χωρίς κλινικά σημεία της συμμετοχής των
νεφρών «Silent νεφρίτιδα λύκου». Υπάρχουν διάφοροι τύποι της νεφρικής νόσου σε
SLE,

συνηθέστερα

ανοσοσυμπλεγμάτων

σπειραματοπάθειες
(IC),

οι

οποίες

μέσω

σχηματισμού

συνήθως

–

μεσολάβησης

διαφοροδιαγιγνώσκονται

και

κατατάσσονται με την νεφρική βιοψία. Επιπλέον, άσχετα με τον λύκο, μπορεί να
παρατηρούνται λοιπά νεφρικά νοσήματα

21

. Η διάγνωση με βιοψία νεφρού - Μια

βιοψία νεφρού θα πρέπει να πραγματοποιείται στους περισσότερους ασθενείς με SLE,
οι οποίοι παρουσιάζουν ενδείξεις για συμμετοχή του νεφρικού παρεγχύματος,
προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση και η τάξη (class) της νεφρίτιδας του λύκου. Ο
προσδιορισμός της κατηγορίας (class) των νεφριτίδων του λύκου είναι σημαντικός για
τους ακόλουθους λόγους:
Η θεραπεία καθοδηγείται από τον ιστολογικό υπότυπο, [the International
Society of Nephrology/Renal Pathology Society or World Health Organization class],
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δηλαδή το βαθμό δραστηριότητας και χρονιότητας της νόσου και τις αλλοιώσεις
που συνδυάζονται με αυτά, όπως τη διάμεση νεφρίτιδα και τη θρομβωτική
μικροαγγειοπάθεια 22,23.
Η κλινική εικόνα μπορεί να μην απεικονίζει με ακρίβεια τη σοβαρότητα των
ιστολογικών ευρημάτων. Ως ένα παράδειγμα αναφέρεται ότι είναι δυνατόν να
υπάρχουν αλλοιώσεις του τύπου της διάχυτης υπερπλαστικής νεφρίτιδας του
λύκου,ακόμη και αν ο ασθενής έχει ελάχιστη λευκωματουρία και φυσιολογική
κρεατινίνη ορού.
Ωστόσο, οι ασθενείς με πρωτεϊνουρία λιγότερο από 500 mg / ημέρα και ήπιο
(bland) ίζημα ούρων δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε βιοψία νεφρού, εκτός εάν
σημειώνεται

επιδείνωση

της

νεφρικής

λειτουργίας

κατά

τη

διάρκεια

της

παρακολούθησης. Αυτοί οι ασθενείς είναι απίθανο να έχουν μια νεφρίτιδα τάξης
(class) που δικαιολογεί ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Οι ιστοπαθολογικές εικόνες της
νεφρίτιδας του λύκου μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές και κατά καιρούς η
νεφρίτιδα λύκου μπορεί να συγχέεται με λοιπές επαγόμενες από ανοσοσυμπλέγματα
σπειραματονεφρίτιδες (glomerulonephritides). Ωστόσο, ορισμένα ιστοπαθολογικά
χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νεφρίτιδας του λύκου 24.
ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΤΙ∆Α HASHIMOTO
Η

θυρεοειδίτιδα

Hashimoto

χαρακτηρίζεται

κλινικά

από

προοδευτική

ανεπάρκεια του θυρεοειδούς, ανάπτυξη βρογχοκήλης, ή και τα δύο, οφείλεται δε σε
αυτοάνοση διαμεσολαβούμενη καταστροφή του θυρεοειδούς αδένα που εμπλέκει την
απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων.
Οι δύο κύριες μορφές της θυρεοειδίτιδας του Hashimoto είναι η αυτοάνοση
θυρεοειδίτιδα με την μορφή βρογχοκήλης (goitrousform), η οποία συνδυάζεται με τα
HLA-DR5, και η ατροφική αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (atrophicform), που σχετίζεται με
τα HLA-DR3, με κοινό ιστολογικό χαρακτηριστικό την λεμφοκυτταρική διήθηση και
κοινό ορολογικό εύρημα την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αντισωμάτων έναντι
της περοξειδάσης του θυρεοειδούς (thyroid peroxidase) και θυρεοσφαιρίνης
(thyroglobulin) στον ορό του ασθενούς 25.
Είναι δυνατόν να συνυπάρχει με SLE, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σύνδρομο
Sjogren, διαβήτη τύπου 2, νόσο Graves’, χρόνια ενεργό ηπατίτιδα, επινεφριδιακή
ανεπάρκεια, λέμφωμα MALT του γαστρεντερικού σωλήνα (80:1) ή άλλα λεμφώματα
από Β λεμφοκύτταρα. Σχετίζεται με καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα του
θυρεοειδούς ή μπορεί να εξελιχθεί σε λέμφωμα του θυρεοειδούς αδένα26. Σε
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 695

θυρεοειδεκτομή, ο καρκίνος είναι συχνό εύρημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει υπόνοια
προεγχειρητικά.
Η συνήθης πορεία της θυρεοειδίτιδας Hashimoto είναι η σταδιακή απώλεια της
λειτουργίας του θυρεοειδούς. Μεταξύ των ασθενών με τη διαταραχή αυτή, οι οποίοι
έχουν ήπιο (υποκλινικό) υποθυρεοειδισμό, ορισμένοι εμφανίζουν ήπιες αυξήσεις των
τιμών της TSH του ορού και παρουσία αυτοαντισωμάτων θυρεοειδούς. Εμφανής
υποθυρεοειδισμός συμβαίνει με ρυθμό περίπου 5% ανά έτος. Ο κλινικός
υποθυρεοειδισμός είναι μόνιμος σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, εκτός από ορισμένα
παιδιά και τις γυναίκες μετά τον τοκετό, στους οποίους είναι συχνά παροδικός27.
Τα κύτταρα Β από το θυρεοειδή ιστό των ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto
είναι ενεργοποιημένα, όπως υποδεικνύεται από την ικανότητά τους να εκκρίνουν
αντισώματα θυρεοειδούς, αυθόρμητα-αυτόματα in vitro. Τα Τ κύτταρα σε ασθενείς με
θυρεοειδίτιδα Hashimoto αντιδρούν με τροποποιημένα αντιγόνα του θυρεοειδούς και
πεπτίδια που προέρχονται από αυτά τα αντιγόνα. Αυτά τα ενεργοποιημένα Τ
κύτταρατα οποία εκκρίνουν κυτοκίνες από μόνα τους ενεργοποιούν μια ποικιλία άλλων
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα Τ – κύτταρα έχουν δύο ρόλους σε αυτή
τη νόσο: ένα ρόλο στην παραγωγή αντισωμάτων (aTh2 typeoffunction) και ένα ρόλο
στην αποπτωτική καταστροφή των θυρεοειδικών κυττάρων με την ενεργοποίηση
κυτταροτοξικών Τ κυττάρων (aTh1 function) 27,28.
∆ιάφοροι μηχανισμοί έχουν προταθεί για την παθογένεση της θυρεοειδίτιδας
Hashimoto. Αυτοί περιλαμβάνουν μοριακό μιμητισμό (molecularmimicry) και την
ενεργοποίηση

των

παρευρισκομένων-

παριστάμενων

(bystander),

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των κυττάρων του θυρεοειδούς με έκφραση
HLA αντιγόνων και την ενεργοποίηση των μηχανισμών της κυτταρικής απόπτωσης
των θυρεοειδικών κυττάρων από αλληλεπίδραση συνδέτη Fas-Fas (FasligandFasinteraction).
Η αιτία τηςθυρεοειδίτιδας του Hashimoto πιστεύεται ότι είναι ένας συνδυασμός
της γενετικής προδιάθεσης και των περιβαλλοντικών παραγόντων.
Οι χαρακτηριστικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις είναι η έντονη λεμφοκυτταρική
διήθηση, τα λεμφικά βλαστικά κέντρα και η καταστροφή των θυλακίων του
θυρεοειδούς. Ίνωση και περιοχές υπερπλασίας των θυλακικών κυττάρων, πιθανώς
επαγόμενες από την TSH, έχουν επίσης παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή νόσο και
η αντίδραση των ινοβλαστών μπορεί να γίνει υπερβολική, όπως φαίνεται στην
θυρεοειδίτιδα Riedel29. Τα ενδοθυρεοειδικά λεμφοκύτταρα είναι αμφότερα Τ και Β
λεμφοκύτταρα. Επιπρόσθετα, τα Τ κύτταρα και τα πλασματοκύτταρα μπορεί να
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παρατηρούνται μεταξύ των θυλακιωδών κυττάρων εντός ενός θυλακίου του
θυρεοειδούς, ένα φαινόμενο που ονομάζεται «emperipolesis». Πρόσφατες μελέτες για
τη διερεύνηση της ανάπτυξης των ενδοθυρεοειδικών (intrathyroidal) βλαστικών
κέντρων και των λεμφαγγείων υποδηλώνουν τη σημασία των τοπικών χυμοκινών27,28.
Αναλυτικότερα σε ιστολογικό επίπεδο παρατηρούνται τα εξής:
•Εκτεταμένες λεμφοκυτταρικές διηθήσεις με σχηματισμό βλαστικών κέντρων.
•Τα λεμφοκύτταρα είναι κατά κύριο λόγο Τ κύτταρα και πλασματοκύτταρα
(πολυκλωνικά).
•Ατροφικά θυλάκια με άφθονα κύτταρα Hürthle/ογκοκύτταρα αλλά όχι /μείωση
του κολλοειδούς.
•Είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ίνωση, αλλά δεν εκτείνεται πέραν της κάψας.
•Μπορεί να παρατηρούνται γιγαντοκύτταρα.
•Το επιθήλιο είναι δυνατόν να διογκώνεται, με επικαλυπτόμενους πυρήνες με εν
μέρει

πυρηνική

διαύγαση,

ευμεγέθεις

αθροίσεις

πλακωδών

κυττάρων,

υπερπλαστικά θυλάκια, μεταπλαστικές αλλοιώσεις, κ.τ.λ.
•Μερικές φορές η διαμόρφωση είναι οζώδης.
•Η αρχική βλάβη είναι εστιακή, εν συνεχεία παρατηρείται ογκοκυτταρική
(oxyphilic) μετάπλαση των επιθηλιακών κυττάρων των θυλακίων και οζώδης
διαμόρφωση (nodularity), ενώ αργότερα το θυρεοειδικό παρέγχυμα είναι
ατροφικό 30.
ΝΟΣΟΣ GRAVES’ (GRAVES’ DISEASE)
Αποτελεί

αυτοάνοση

νόσο

μεθυρεοτοξίκωση,

διάχυτη

βρογχοκήλη,

οφθαλμοπάθεια και περιστασιακά διηθητική δερματοπάθεια/pretibialmyxedema [scaly
πάχυνση και σκλήρυνσητης κνήμης παρατηρείται σε προχωρημένη νόσο σε 5-10%
των ασθενών]. Επίσης, συνυπάρχει θυρεοειδική ακροπάθεια (acropathy), διόγκωση –
οίδημα (clubbing) των δακτύλων των χεριών και των ποδιών, λόγω περιοστικού
σχηματισμού νέου οστού και καρδιακή υπερτροφία. Η αιτία της νόσου είναι άγνωστη.
Επίσης, αποκαλείται διάχυτη τοξική βρογχοκήλη, αυτοάνοσος υπερθυρεοειδισμός,
νόσος του Basedow (στην Ευρώπη).
Χαρακτηριστικό εύρημα αποτελεί η οφθαλμοπάθεια, με αύξηση του όγκου του
οπισθοκογχικού συνδετικού ιστού και των εξοφθάλμιων μυών, λόγω οιδήματος και
συσσώρευσης πρωτεογλυκανών και υαλουρονικού οξέος, που ωθούν τον βολβό του
οφθαλμού προς τα εμπρός, ενώ συνυπάρχει υπερδιέγερσητου συμπαθητικού. Η
νόσος συνδέεται με υψηλούς τίτλους αντι-TSH αντισωμάτων όπως: 1.LongΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014
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actingthyroidstimulator(LATS): IgGπου διεγείρει τη λειτουργία του θυρεοειδούς
παρόμοια αλλά πιο αργά από ότι η TSH (δηλ. μακράς δράσης). 2.Ειδικάγια τη νόσο
τουGraves'

αντισώματα.

3.Θυρεοτρόπες

ανοσοσφαιρίνες

[Thyroid

stimulatin

gimmunoglobulins (TSI)], εκτός από τον LATS, οι οποίες διεγείρουν επίσης τον
υποδοχέατης TSH. 4.Ανοσοσφαιρίνες, με διεγερτική ή ανασταλτική επίδραση, οι
οποίες δεσμεύουν τον αναστολέα της TSH και εμποδίζουν την TSH να συνδεθεί
φυσιολογικά. 5. Παραγωγή αντισωμάτων έναντι της (thyroid peroxidase) περοξειδάσης
του

θυρεοειδούς

(microsomalantigen

-

μικροσωματικό

αντιγόνο)

και

της

θυρεοσφαιρίνης, (thyroglobulin) τα οποία παρατηρούνται επίσης σε θυρεοειδίτιδα
Hashimoto 31,32.
Ιστολογικά Ευρήματα:
∆ιάχυτη υπερπλασία και υπερτροφία των επιθηλιακών κυττάρων των θυλακίων
με διατήρηση της λοβιώδους αρχιτεκτονικής του αδένα και εμφανή αγγειακή
συμφόρηση.
Υψηλά θυλακιώδη κύτταρα, με θηλές, στις οποίες συνήθως λείπουν οι
αγγειοσυνδετικοί άξονες.
Οι

πυρήνες

είναι

υποστρόγγυλοι,

συχνά

προσανατολισμένοι,

σπάνια

αλληλοεπικαλύπτονται, το κολλοειδές είναι ωχρό, με scallopedmargins (το κολλοειδές
δεν

πληροί

την

κοιλότητα

και

το

scalloping

αποτελεί

fixationartifact),

οι

λεμφοκυτταρικές αθροίσεις, κυρίως Τ λεμφοκυττάρων, αντιπροσωπεύουν αυτοάνοσα
φαινόμενα. Επίσης αναγνωρίζονται ογκοκύτταρα (oncocytes) και ίνωση.
Συνυπάρχουν διαύγαση πυρήνων (15%), ανθηρή θηλώδης υπερπλασία (13%)
με

θηλώδες

καρκίνωμα

του

θυρεοειδούς,

πυρηνικές

εντομές

(grooves)

ή

pseudonuclear έγκλειστα (8%), διόγκωση του πυρήνα, πολυπύρηνα κύτταρα,
κυτταρική

πλειομορφία

ή

προέχοντα

πυρήνια

(7%),

μιτώσεις

(6

%)

ή

psammomabodies (1 %).
Τα υπερπλαστικά θυλάκια μπορεί να εκτείνονται στους παρακείμενους
σκελετικούς μύες (1 %).
Σπάνια μικρές ομάδες φυσιολογικών θυλακίων του θυρεοειδούς εντοπίζονται σε
παρακείμενους λεμφαδένες - lymphnodesinuses30.
Σημείωση: Η προεγχειρητική χορήγηση ιωδιούχου καλίου για την καταστολή
της αγγείωσης προκαλεί υποστροφή των επιθηλιακών κυττάρων και την συσσώρευση
κολλοειδούς. Ο αδένας μπορεί να φαίνεται φυσιολογικός μετά από τρεις εβδομάδες
θεραπείας.
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Η προεγχειρητική PTU υπερτονίζει την υπερπλασία και την υπερτροφία.
Το ραδιενεργό ιώδιο (Radio active iodine) προκαλεί αρχικά τη διάλυση ορισμένων
θυλάκων, αγγειακές και πυρηνικές αλλοιώσεις 33.
Απώτερες αλλοιώσεις είναι η ατροφία των θυλακίων, η ίνωση, η οζώδης
διαμόρφωση (nodularity) και οι ογκοκυτταρικού (oncocytic) τύπου αλλοιώσεις.
Λεμφοπλασματοκυτταρικό διήθημα συνυπάρχει στα περικογχικά μαλθακά
μόρια και τους εξωφθάλμιους (extraorbital) σκελετικούς μύες. Στην περιοχή του
δέρματος

παρατηρείται

υπερκεράτωση

βλεννοπολυσακχαριτών στο χόριο

34,35

και

εναποθέσεις

όξινων

.

ΑΓΓΕΙΙΤΙ∆ΕΣ
Οι αγγειίτιδες ορίζονται από την παρουσία φλεγμονωδών λευκοκυττάρων στα
αγγειακά τοιχώματα με αντιδραστική βλάβη στις δομές του τοιχώματος. Η απώλεια της
ακεραιότητας του αγγείου μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία και η στένωση του αυλού
οδηγεί σε ισχαιμία των ιστών και νέκρωση. Σε γενικές γραμμές, τα αγγεία που
επηρεάζονται ποικίλουν σε μέγεθος, τύπο και εντόπιση, σε συνδυασμό με την ειδική
αγγειϊτιδική διαταραχή, η οποία μπορεί να συμβεί ως μία πρωταρχική βλάβη ή μπορεί
να είναι δευτερεύουσα σε άλλη υποκείμενη νόσο. Η κατανομή των προσβεβλημένων
οργάνων μπορεί να σημαίνει ένα συγκεκριμένο πρότυπο αγγειϊτιδικής διαταραχής,
αλλά
36,37

παρατηρείται

σημαντική

επικάλυψη

μεταξύ

των

διαφόρων

οντοτήτων

.Κλασικά, τα αγγειϊτιδικά σύνδρομα έχουν ταξινομηθεί από τα κυρίαρχα μεγέθη

των αιμοφόρων αγγείων και τους τύπους των αγγείων που πλήττονται πιο συχνά
στους ασθενείς με την νόσο. Η παρουσία ή η απουσία των αντιουδετεροφιλικών
κυτταροπλασματικών αντισωμάτων [anti neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA)]
περιλαμβάνεται

στα

προτεινόμενα

κριτήρια

ταξινόμησης38.

Οι

αγγειΐτιδες

περιλαμβάνουν:
•

Αγγειίτιδες των μεγάλου μεγέθους

αγγείων –αρτηρίτιδα Takayasuκαι

Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (giantcellarteritis).
•

Αγγειίτιδες των μέσου μεγέθους αγγείων -οζώδης πολυαρτηρίτιδα, νόσος
Kawasaki, πρωτοπαθής αγγειίτιδατου κεντρικού νευρικού συστήματος

•

Αγγειίτιδες των μικρού μεγέθους αγγείων-ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με
πολυαγγειίτιδα

(Churg-Strauss),

η

κοκκιωμάτωση

μεπολυαγγειίτιδα

(Granulomatosis with polyangiitis Wegener’s), μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα,
πορφύρα Henoch-Schönlein (IgA αγγειίτιδα), κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα
(πρώην

ιδιοπαθής

κρυοσφαιριναιμική

αγγειίτιδα),
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υπερευαισθησία, αγγειίτιδα δευτεροπαθής σε νοσήματα του συνδετικού ιστού
και αγγειίτιδα δευτεροπαθής σε ιογενείς λοιμώξεις 39.
Η παρουσία της αγγειίτιδας θα πρέπεινα πιθανολογείται σε ασθενείςοι οποίοι
παρουσιάζουν συστηματικά συμπτώματα σε συνδυασμό με ενδείξεις μονοοργανικής
ή/και πολυοργανικής δυσλειτουργίας. Τα συνήθη συμπτώματα και σημεία της
αγγειίτιδας, αν και ούτε ευαίσθητα ούτε ειδικά, περιλαμβάνουν την κόπωση, αδυναμία,
πυρετό, αρθραλγίες, κοιλιακό άλγος, υπέρταση, νεφρική ανεπάρκεια [με ενεργό ίζημα
ούρων που περιέχει ερυθρά αιμοσφαίρια και λευκοκύτταρα και περιστασιακά εκμαγεία
(casts) ερυθροκυττάρων] και νευρολογική δυσλειτουργία. Ορισμένα συμπτώματα είναι
ιδιαίτερα

ενδεικτικά

αγγειίτιδας,

συμπεριλαμβανομένης

της

πολλαπλής

μονονευρίτιδας, της ψηλαφητής πορφύρας και ο συνδυασμός πνευμονικής και
νεφρικής συμμετοχής.
Η διαγνωστική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηλικία και το
φύλο, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν άμεσα την αξιολόγηση. Ένα λεπτομερές
ιστορικό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φαρμάκων,η έκθεση σε λοιμώδη νόσο και
τα συμπτώματα των εκδηλώσεων που μπορούν να χαρακτηρίζουν ή να αποκλείουν
την υπόνοια της διάγνωσης. Γενικές εργαστηριακές εξετάσεις πιθανά βοηθούν στον
προσδιορισμό του είδους της διαταραχής και του βαθμού και του είδους της
συμμετοχής του οργάνου και συμπληρωματικές εξετάσεις, ανάλογα με την πιθανή
διάγνωση και τα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για αντιπυρηνικά
αντισώματα, τα επίπεδα του συμπληρώματος του ορού, και η παρουσία ANCA,
ηλεκτρομυογράφημα, βιοψία ιστού και διενέργεια αρτηριογραφίας.
Τα κριτήρια για την ταξινόμηση των περισσότερων από τις σημαντικότερες
μορφές της αγγειίτιδας έχουν θεσπισθεί. Η διάγνωση μιας συγκεκριμένης μορφής
αγγειίτιδας σχεδόν πάντα επιβεβαιώνεται με βιοψία ιστού.
Χαρακτηριστικά ιστολογικά ευρήματα αποτελούν:
1.Φλεγμονή στο αγγειακό τοίχωμα
2.Νέκρωση (ινιδοειδής νέκρωση)
3.∆ιάσπαση ή αναδιπλασιασμός του έσω ελαστικού πετάλου
4.Ινώδης υπερπλασία του τοιχώματος
5.Έμφρακτα-αιμορραγία
Ασθενείς με μη αγγειιτιδική νόσο μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα και
ευρήματα που μιμούνται εκείνα των διαφόρων αγγειιτίδων. Το συχνότερο αποτελούν
τα συστηματικά ρευματικά νοσήματα, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
38,40,41

.
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Η κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Granulomatosis with polyangiitis του
Wegener), σε συντομογραφία GPA, είναι μια σύνθετη, ανοσιακή διαταραχή κατά την
οποία η βλάβη του ιστού είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασηςενός αρχικού
φλεγμονώδους συμβάντος και μιας ιδιαίτερα ειδικής ανοσολογικής απάντησης. Μέρος
αυτής της απάντησης κατευθύνεται έναντι προηγουμένως θωρακισμένων επίτοπων
πρωτεϊνικών κοκκίων ουδετερόφιλων, οδηγώντας σε αυτοαντισώματα γνωστά ως αντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA). Περίπου το 85% των
ασθενών με GPA έχουν ANCA.
Σε περιπτώσεις Granulomatosis with polyangiitis (GPA) – Κοκκιωμάτωσης με
πολυαγγειΐτιδα, συχνότερα αναγνωρίζονται και αξιολογούνται τα αντιγόνα της
πρωτεϊνάσης 3 (PR3), τα οποία παρατηρούνται στο 70έως 80% των ασθενών και της
μυελοϋπεροξειδάσης (ΜΡΟ) που παρατηρήθηκαν στο 10% των ασθενών. Άλλα
αντισώματα, όπως εκείνα που κατευθύνονται έναντι της συνδεδεμένης μεμβρανικής
πρωτεΐνης -2 [lysosome associated membrane protein-2 - LAMP-2] στα λυσοσώματα,
μπορεί επίσης να είναι σημαντικά παθογενετικά. Τα γεγονότα που μπορεί να
οδηγήσουν

στην

έναρξη

της

GPA

περιλαμβάνουν

λοίμωξη,

γενετικούς

και

περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων 38,42,43.
Η αυτοαντισωματική απάντηση η οποία παράγει ANCAs είναι πιθανό να
παράγεται έναντι πρόσφατα εκτειθέμενων επιτόπων (δηλαδή, crypticsites) του
αυτοαντιγόνου στόχου. Αντισώματα παράγονται επίσης έναντι συμπληρωματικών
πεπτιδίων τα οποία μεταφράζονται από το antisense RNA που κωδικοποιεί την PR3.
∆εδομένου ότι είναι μιαδιαδικασία με γνώμονα το αντιγόνο, η παθογένεια της GPA
μπορεί επίσης να είναι εξαρτώμενη από το Τ-κύτταρο. Η ενεργοποίηση των
ουδετεροφίλων, των ενδοθηλιακών κυττάρων και τα κύτταρα Β μπορεί επίσης να
παίζουν σημαντικούς ρόλους. Μελέτες σε πειραματικά μοντέλα αγγειιτίδων που
σχετίζονται με ANCA παρέχουν in vivo ενδείξεις για το παθογενετικό δυναμικό των
ANCA. Αποδεικτικά στοιχεία για την παθογένεια των ANCA αναφέρονται επίσης στην
περίπτωση ενός νεογέννητου στο οποίο η μετάδοση μέσω του πλακούντα των
μητρικών αντισωμάτων αντι-MPO οδήγησε σε πνευμονο-νεφρικό σύνδρομο 44,45.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ IGG4
[IMMUNOGLOBULING4-RELATED DISEASE - IgG4-RD]
Τα νοσήματα τα οποία σχετίζονται με την ανοσοσφαιρίνη G4 (Immunoglobulin
G4-relateddisease - IgG4-RD) αποτελούν ένα όλο και πιο αναγνωρισμένο σύνδρομο
άγνωστης αιτιολογίας, το οποίο αποτελείται από μια συλλογή διαταραχών που
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μοιράζονται συγκεκριμένα παθολογικά, ορολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά46. Αυτές
οι διαφορετικές περιπτώσεις παλαιότερα θεωρούνταν άσχετες μεταξύ τους

46,47

. Τις

περισσότερες φορές απαντούν σε μεσήλικες και ηλικιωμένους άνδρες. Τα κοινά
αποδεκτά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την διόγκωση τύπου όγκου (ογκόμορφη)
των εμπλεκόμενων οργάνων, ένα λεμφοπλασματοκυτταρικό διήθημα εμπλουτισμένο
σε πλασματοκύτταρα IgG4-θετικά και ποικίλου βαθμού ίνωση, η οποία εμφανίζει μια
χαρακτηριστική στροβιλώδη - «storiform» διαμόρφωση. Επιπλέον, αναφέρονται
αυξημένες συγκεντρώσεις της IgG4 σφαιρίνης στον ορό στο 60έως 70% των
περιπτώσεων ασθενών με IgG4-RD. Η πλειονότητα των ασθενών ανταποκρίνονται
στα γλυκοκορτικοειδή, ιδίως στα πρώτα στάδια της νόσου. Σε ορισμένες υποομάδες
της

νόσου

ορισμένου

οργάνου

(π.χ.

παγκρεατίτιδα),

η

ανταπόκριση

στα

γλυκοκορτικοειδή έχει θεωρηθεί διαγνωστικό κριτήριο για την νόσο.
∆ύο σημαντικές εκδηλώσεις αυτής της νοσολογικής οντότητας, η οποία
επηρεάζει συχνά περισσότερα από ένα όργανο, είναι η τύπου 1 αυτοάνοση
παγκρεατίτιδα (IgG4 που σχετίζεται με παγκρεατίτιδα) και η νόσος των σιελογόνων
αδένων. Η τελευταία μπορεί να εμφανίζεται ως διόγκωση των σιελογόνων αδένων ή
ως σκληρυντική σιαλαδενίτιδα (πρώην ορισμός «νόσος Mikulicz» και όγκος Küttner
αντίστοιχα). Οι καταστάσεις αυτές συχνά προσομοιάζουν με το σύνδρομο Sjögren,
αλλά είναι παθοφυσιολογικά διαφορετικές. Το όνομα το οποίο θεωρείται πλέον δόκιμο
για την εν γένει κατάσταση είναι «ασθένειες που σχετίζονται με την IgG4» «IgG4relateddisease»48.

Ωστόσο,

πολλά

ονόματα

έχουν

χρησιμοποιηθεί

για

να

περιγράψουν αυτή τηνοντότητα (Πίνακας 2). Αυτά περιλαμβάνουν:
Η παθογένεια των ασθενειών που σχετίζονται με την IgG4 (IgG4-RD) είναι
ελάχιστα κατανοητή. Ευρήματα συνάδουν τόσο με μια αυτοάνοση διαταραχή όσο και
με ένα αλλεργικό υπόβαθρο

49

. Η IgG4έχει τεκμηριωθεί ότι έχει ένα ρόλο στην ανοχή

σε αλλεργιογόνα και σε απαντήσεις σε ορισμένους μολυσματικούς παράγοντες, αλλά
ο φυσιολογικός ρόλος της είναι ελάχιστα κατανοητός. Ειδικός αυτοαντιγονικός στόχος
δεν έχει ταυτοποιηθεί, και δεν είναι σαφές αν τα αντισώματα IgG4 είναι παθογόνα50. Οι
αυξήσειςστον ορό και οι συγκεντρώσεις IgG4 στον ιστό δεν είναι ειδικά για νοσήματα
IgG4-RD. Βρίσκονται επίσης σε διαταραχές όπως η πολυκεντρική νόσος του
Castleman,

σε

αλλεργικές

διαταραχές,

στο

σύνδρομο

Churg-Strauss,

την

51

σαρκοείδωση και σε ένα μεγάλο αριθμό άλλων καταστάσεων .
Ευρήματα σε περιπτώσεις IgG4-RD που υποδηλώνουν αυτοανοσία υπήρξαν
ιδιαίτερα εμφανήσε ασθενείς με τύπου1 αυτοάνοση παγκρεατίτιδα (IgG4 σχετιζόμενη
παγκρεατίτιδα), το πρωτότυπο των νοσημάτων τα οποία σχετίζονται με διαταραχή της
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IgG4, συμπεριλαμβανομένης μιας συσχέτισης με ένα συγκεκριμένο γονότυπο των
αντιγόνων

ιστοσυμβατότητας

κατηγορίας

II

(classII)52.

Ορισμένες

φορές

παρατηρούνται αντιπυρηνικά αντισώματα, ενώ έχουν περιγραφεί αυτοαντισώματα
έναντι της λακτοφερίνης (lactoferrin) και της καρβονικής ανυδράσης ΙΙ (carbonic
anhydraseII). Μερικές μελέτες έχουν προτείνει έναν πιθανό ρόλο για μοριακό
μιμητισμό συμπεριλαμβανόμενου του Helicobacter pylori53. Επίσης, έχουν αναφερθεί
εναποθέσεις ανοσοσυμπλεγμάτωνστο πάγκρεας, τους νεφρούς και ορισμένους
άλλους προσβεβλημένους ιστούς54. Ωστόσο, μελέτες αυτοαντισωμάτων εμφανίζουν
ασυνέπειες, και δεν υπάρχει καμία οριστική απόδειξη για ένα ρόλο της αυτοανοσίας σε
αυτή τη νόσο.
Πίνακας 2. Νοσήματα σχετζόμενα με την IgG4 (ΙgG4-related disease)
IgG4 σχετιζόμενη νόσος (IgG4-related disease)
IgG4 σχετιζόμενη συστηματική νόσος (IgG4-related systemic disease)
Σύνδρομο ΙgG4 (ΙgG4-syndrome)
ΙgG4 συνδεόμενη νόσος (IgG4-associated disease)
ΙgG4 σχετιζόμενη σκληρυντική νόσος (IgG4-related sclerosing disease)
ΙgG4 σχετιζόμενη συστηματική σκληρυντική νόσος (IgG4-related systemic
sclerosing disease)
ΙgG4 σχετιζόμενη αυτοάνοση νόσος (IgG4-related autoimmune disease)
ΙgG4-θετικό πολυοργανικό λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο (IgG4-positive
multiorgan lymphoproliferative syndrome)
Νόσος Υπερ-IgG4 (Hyper-IgG4 disease)
Συστηματικό πλασματοκυτταρικό σύνδρομο σχετιζόμενο με την IgG4
(Systemic IgG4-related plasmacytic syndrome)
Πολυεστιακή ινοσκλήρυνση (Multifocal fibrosclerosis)
Πολυεστιακή ιδιοπαθής ινοσκλήρυνση (Multifocal idiopathic fibrosclerosis)
Ως αποδεικτικά στοιχεία πιθανής αλλεργικής αντίδρασης αναφέρονται τα
αυξημένα επίπεδα κυτοκινών Th2 σε προσβεβλημένους ιστούς και οι αυξημένες
ποσότητες IgE του ορού55. Επιπλέον, οι ασθενείς με IgG4-RD έχουν αυξημένη
επικράτηση της αλλεργικής ρινίτιδας και τουβρογχικού άσθματος56. Υπάρχουν
αυξημένοι αριθμο ίτων ρυθμιστικών κυττάρων Τα (Tregs) στο περιφερικό αίμα και
αυξημένα επίπεδα κυτοκινών που παράγονται από τα Tregs, συμπεριλαμβανομένης
της ιντερλευκίνης-10 (IL-10) και του transforming growth factor (TGF-β) σε
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προσβεβλημένους ιστούς. Οι κυτοκίνες Th2, τα Tregs, και η IL-10 φαίνεται να
υποστηρίζουν την παραγωγή IgG4. Μέχρι 40% των ασθενών με IgG4-RD έχουν
περιφερική ηωσινοφιλία. Επιπρόσθετα,σε μια υποομάδα ασθενών μεIgG4 σχετιζόμενη
παγκρεατίτιδα, η νόσος μπορεί να αναπτυχθεί ως ένα παρανεοπλασματικό
σύνδρομο57.
IgG4-σχετιζόμενες διαταραχές (IgG4-RD associated disorders) - Οι προηγούμενα
περιγραφόμενες καταστάσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις εκδηλώσεις της IgG4RD και την ονοματολογία, όταν δεν αναφέρονται διαφορετικά, περιλαμβάνουν46,56,57:


Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα τύπου 1 {Type 1 autoimmune pancreatitis (IgG4related pancreatitis)}



IgG4

σχετιζόμενη

σκληρυντική

χολαγγειίτιδα

(IgG4-related

sclerosing

cholangitis)


Νόσος του Mikulicz {IgG4-σχετιζόμενη δακρυαδενίτιδα και σιαλαδενίτιδα
IgG4-related dacryoadenitis and sialadenitis)}



Σκληρυντική σιαλαδενίτιδα - Sclerosing sialadenitis (Όγκος του Küttner, IgG4
σχετιζόμενη νόσος του υπογνάθιου σιελογόνου αδένα - IgG4-related
submandibular gland disease)



Φλεγμονώδης ψευδοόγκος του οφθαλμικού κόγχου {Inflammatory orbital
pseudotumor} [IgG4 σχετιζόμενη φλεγμονή του οφθαλμικού κόγχου ή
φλεγμονώδης ψευδοόγκος του οφθαλμικού κόγχου (IgG4-related orbital
inflammation or orbital inflammatory pseudotumor)]



Χρόνια Σκληρυντική δακρυαδενίτιδα [Chronic sclerosing dacryoadenitis]
[διόγκωση των δακρυϊκών αδένων, IgG4 σχετιζόμενη δακρυαδενίτιδα
(lacrimal gland enlargement, IgG4-related dacryoadenitis)]



Ομάδα ασθενών με «ιδιοπαθή» οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση [A subset of
patients with “idiopathic” retroperitoneal fibrosis (Νόσος του Ormond)] και
σχετιζόμενες διαταραχές [IgG4 σχετιζόμενη οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση, IgG4
σχετιζόμενη μεσεντερίτιδα (IgG4-related retroperitoneal fibrosis, IgG4-related
mesenteritis)]



Χρόνια σκληρυντική αορτίτις και περιαορτίτις (Chronic sclerosing aortitis and
periaortitis) [IgG4 σχετιζόμενη αορτίτις και περιαορτίτις (IgG4-related aortitis
or periaortitis)]



Θυρεοειδίτις του Riedel [IgG4 σχετιζόμενη νόσος του θυρεοειδούς (IgG4related thyroid disease)]
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IgG4 σχετιζόμενη διάμεση πνευμονίτις και φλεγμονώδης ψευδοόγκος του
πνεύμονα - IgG4-related interstitial pneumonitis and pulmonary inflammatory
pseudotumors [IgG4 σχετιζόμενη νόσος του πνεύμονα (IgG4-related lung
disease)]



IgG4

σχετιζόμενη

νεφρική

νόσος

(IgG4-related

kidney

disease)

[

συμπεριλαμβανόμενης της διάμεσης σωληναριακής νεφρίτιδας και της
μεμβρανώδους σπειραματονεφρίτιδας δευτεροπαθούς σε IgG4 σχετιζόμενη
νόσο

(including

tubulointerstitial

nephritis

and

membranous

glomerulonephritis secondary to IgG4-RD)]


IgG4 σχετιζόμενη υποφυσίτις - IgG4-related hypophysitis



IgG4 σχετιζόμενη παχυμηνιγγίτις - IgG4-related pachymeningitis

Αναφέρονται

εκτιμήσεις

της

σχετικής

συχνότητας

των

διαφορετικών

εκδηλώσεων της νόσου οι οποίες σχετίζονται με την ιδιαίτερη προοπτική
τηςασθένειας. Ως ένα παράδειγμα, σε μελέτη ασθενών με αυτοάνοση παγκρεατίτιδα,
βρέθηκε συχνή εξωπαγκρεατική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων της πυλαίας
λεμφαδενοπάθειας (80%), των εξωπαγκρεατικών αλλοιώσεων του χοληδόχου
πόρου(74%), των αλλοιώσεων των σιελογόνων και δακρυϊκών αδένων (39%), του
υποθυρεοειδισμού (22%), και της οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης (13%)

56

. Αντίθετα,

αυτοάνοση παγκρεατίτιδα βρέθηκε μόνο στο 17% των ασθενών που μελετήθηκαν με
νόσο IgG4-related του δακρυϊκού αδένα, της παρωτίδας, ή του υπογνάθιου αδένα,
ενώ και η διάμεση νεφρίτιδα(17%) ή και η διάμεση πνευμονίτιδα(9%) παρατηρήθηκαν
επίσης σε αυτή την ομάδα57. Λεμφαδενοπάθεια – Ασυμπτωματική IgG4-related
λεμφαδενοπάθεια είναι συχνή και απαντά στο 80% των ασθενών.
Ιστολογία: Ταχαρακτηριστικά ιστολογικά ευρήματα των IgG4-RD αποτελούν η
διήθηση του ιστού από λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα, με επικράτηση των
πλασματοκυττάρων

IgG4-θετικών

και

των

Τ

λεμφοκυττάρων,που

συνήθως

συνοδεύεται από ίνωση,αποφρακτική φλεβίτιδα (obliterative phlebitis), και αυξημένα
επίπεδαστον ορό της IgG450,55. Μια σημαντική μειονότητα ασθενών (λιγότερο του
40%) έχουν φυσιολογικές συγκεντρώσεις IgG4 στον ορό, παρά την παρουσία των
κλασσικών ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων στον ιστό50,55. Μια καλή αρχική θεραπευτική
ανταπόκριση στα γλυκοκορτικοειδή είναι χαρακτηριστική της νόσου, ιδιαίτερα αν η
ίνωσητων ιστών δεν είναι υπερβολική50,55.
Η ίνωση που σχετίζεται με IgG4-RD εμφανίζει ιδιαίτερο στροβιλοειδές
«storiform» πρότυπο ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από την τροχοειδή διάταξη
(cartwheel) των οργανούμενων ινοβλαστών και των φλεγμονωδών κυττάρων, το
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οποίο ονομάζεται “nuclearstreamingartifact”

50

. Συχνά συνυπάρχει μέτρια ηωσινοφιλία

του ιστού. Οι ασθενείς συχνά προσέρχονται με υποξεία ανάπτυξη μάζας ή διάχυτη
διόγκωση του οργάνου. Ορισμένες φορές συνυπάρχουν συμπτώματα άσθματος ή
αλλεργίας.
Η διάγνωση της IgG4-RD στηρίζεται στα ευρήματα της βιοψίας, τα οποία
εμφανίζουν την χαρακτηριστική ιστοπαθολογία. Τα επίπεδα της IgG4 του ορού πρέπει
να καταμετρώνται και αύξηση αυτών προσφέρει αξιοσημείωτη βοήθεια στην
διάγνωση, αν και δεν είναι διαγνωστικά. Η συμμετοχή επιπρόσθετα άλλου οργάνου
πρέπει να διερευνάται με εξονυχιστικό ιστορικό, φυσική εξέταση, εργαστηριακές
εξετάσεις και εκλεκτικές απεικονιστικές μεθόδους.
Η έναρξη θεραπείας με prednisone σχετίζεται με βελτίωση των συμπτωμάτων,
μείωση του μεγέθους της μάζας, βελτίωση της λειτουργίας του οργάνου και συχνά
μείωση των επιπέδων της IgG4 στον ορό.
Η φυσική ιστορία και η πρόγνωση της νόσου δεν περιγράφονται με ακρίβεια.
Είναι δυνατόν να παρατηρηθεί αυτόματη βελτίωση, αλλά η νόσος συχνά υποτροπιάζει
χωρίς θεραπεία. Οι περισσότεροι ασθενείς αρχικά απαντούν στη θεραπεία με
γλυκοκορτικοειδή, αλλά οι υποτροπές είναι συχνές μετά τη διακοπή της θεραπείας.
Επιπρόσθετα, μπορεί να προκύψει σημαντική δυσλειτουργία οργάνων από την
ανεξέλεγκτη και χρόνια εξελικτική φλεγμονώδη διήθηση και την προοδευτική ίνωση
στους ιστούς. Η πιθανότητα αυξημένου κινδύνου κακοήθειας σε ασθενείς με IgG4-RD
απαιτεί περαιτέρω μελέτη.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ SJOGREN [Sjögren’ssyndrome (SS)]
Το σύνδρομο Sjögren’s (SS) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή που
χαρακτηρίζεται από μειωμένη λειτουργία των δακρυϊκών και σιελογόνων αδένων. Το
SS εμφανίζεται ως πρωτοπαθής μορφή που δεν συνδέεται με άλλες ασθένειες και ως
δευτεροπαθής μορφή σαν επιπλοκή λοιπών ρευματικών νοσημάτων. Η πιο συχνή
ασθένειαπου σχετίζεταιμε δευτεροπαθές SS είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Σε
πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές SS, η μειωμένη λειτουργία των εξωκρινών αδένων
οδηγεί

στο

«σύμπλοκο

Sicca»,

κερατοεπιπεφυκίτιδα) και ξηροστομίας

ένα
58

συνδυασμό

ξηροφθαλμίας

(ξηρή

. Επιπλέον, σε SS είναι δυνατόν να συμβεί

μια ποικιλία από άλλες εκδηλώσεις της νόσου. Οι κλινικές εκδηλώσεις του SS
χωρίζονται στα χαρακτηριστικά του εξωκρινούς αδένα

και τα χαρακτηριστικά της

εξωαδενικής (extraglandular) νόσου58.
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Ένα αποτελεσματικό σύστημα ταξινόμησης του SS πρέπει να φιλοξενήσει το
φάσματων κλινικών εκδηλώσεων της διαταραχής αυτής. Τα άκρα του κλινικού
φάσματος του SS είναι ποικίλα:
• Στις προχωρημένες περιπτώσεις ανήκουν οι ασθενείς με σημαντική
διόγκωση των σιελογόνων αδένων, αδενοπάθεια, αντισώματα έναντι των Ro
/

SSA

και

La

/

SSB

αντιγόνων,

κρυοσφαιριναιμία,

μείωση

του

συμπληρώματος (hypocomplementemia), τάση για ανάπτυξη μη - Hodgkin
λεμφώματος, και λοιπές εξωαδενικές εκδηλώσεις της νόσου.
• Στις ήπιας βαρύτητας περιπτώσεις ανήκουν ασθενείς με μέτρια συμπτώματα
ξηροφθαλμίας, ξηροστομίας, χαμηλό τίτλο αντιπυρηνικών αντισωμάτων και
ασαφή συμπτώματα κόπωσης, μυαλγίες και καταστολή. Σε πολλές
περιπτώσεις με ήπια μορφή της νόσου, οι ασθενείς με SS πρέπει να
διαχωρίζονται από άτομα με ινομυαλγία ή κατάθλιψη που έχουν οφθαλμική
συμπτωματολογία ή / και ξηρότητα του στόματος που προκαλείται ή
επιδεινώνεται από τα φάρμακα με αντιχολινεργικές παρενέργειες.
• Μια άλλη ομάδα των ασθενών με εξωαδενικές (extraglandular) εκδηλώσεις
μπορεί να βρεθεί να έχουν αντιπυρηνικά αντισώματα και Ro / SSA
αντισώματα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ακόμη και αν δεν έχουν
προέχουσες

εκδηλώσεις

ξηροφθαλμίας

ή

ξηροστομίας.

Αυτά

τα

εργαστηριακά ευρήματα μπορεί να βρεθούν κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης νευροπαθειών, νεφροπαθειών, αιματολογικών ανωμαλιών ή σε
συμμετοχή άλλων οργάνων σε λεμφοπολλαπλασιαστικά νοσήματα, με ένα
μοτίβο που υποδηλώνουν SS ή συστηματικό

ερυθηματώδη λύκο σε

extraglandular όργανα.
Το σύνδρομο Mikulicz και τα νοσήματα που σχετίζονται με IgG4:-Το 1892, ο
Mikulicz ανακοίνωσε περιστατικό αγρότη με αμφοτερόπλευρη διόγκωση της
παρωτίδας και του δακρυϊκού αδένα και διήθηση των σιελογόνων αδένων από ένα
στρογγυλό κύτταρο59,60. Το 2005 μια αναθεώρηση αυτής της εργασίας κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν ήταν μόνο η πρώτη περίπτωση του SS
που περιγράφεται στην ιατρική βιβλιογραφία, αλλά ήταν επίσης η πρώτη
περίπτωσημη-Hodgkin λεμφώματος το οποίο σχετίζεται με SS59-61.
Επιπλέον, μερικοί ασθενείς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες
σύνδρομο Mikulicz έχουν μια ασυνήθιστη, αλλά όλο και περισσότερο αναγνωρισμένη
πάθηση που ονομάζεται IgG4-relateddisease. Χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα
της IgG4 στον ορό και διήθηση στον ιστό από πλασματοκύτταρα IgG4-θετικά, ίνωση ή
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σκλήρυνση. Παρά την έντονη διόγκωση του δακρυϊκού αδένα και των σιελογόνων
αδένων {IgG4 σχετιζόμενη δακρυαδενίτιδα (dacryoadenitis) καισιαλαδενίτιδα}, οι
ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν σχετικά ήπια ξηροφθαλμία και ξηροστομία.
Λοιπά παραδείγματατων IgG4-relateddiseases τα οποία μπορεί να επηρεάσουν
τους σιελογόνους αδένες περιλαμβάνουν την σκληρυντική σιαλαδενίτιδα (όγκος του
Küttner), την τύπου 1 αυτοάνοση παγκρεατίτιδα, την IgG4 σχετιζόμενη χολαγγειίτιδα,
και την μη λοιμώδη αορτίτιδα (aortitis).
Οι όροι σύνδρομο Mikulicz και SS έχουν χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμα για
πολλά χρόνια στο παρελθόν, κυρίως στην παθολογοανατομική βιβλιογραφία. Λόγω
της σύγχυσης σχετικά με την ακριβή έννοια του όρου νόσος Mikulicz (δηλαδή, SS σε
γενικές γραμμές, SS που συνδέεται με μη-Hodgkin λέμφωμα ή με τραχηλική
λεμφαδενοπάθεια

λόγω

εξωαδενικής

(extraglandular)

φυματίωσης,

ή

IgG4

σχετιζόμενη δακρυαδενίτιδα και σιαλαδενίτιδα), το σύνδρομο Mikulicz ως όρος για μια
κλινική οντότητα δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Μερικοί παθολογοανατόμοι
περιγράφουν βιοψίες με χαρακτηριστικά καλοήθων λεμφοεπιθηλιακών βλαβώνως
αλλοιώσεις Mickulicz, συμπεριλαμβανομένων των νοσημάτων που σχετίζονται με την
IgG4.
Το 1933, ο σουηδός οφθαλμίατρος Henrik Sjögren περιέγραψε τα κλινικά και
ιστολογικά ευρήματα σε 19 γυναίκες με ξηροστομία και ξηροφθαλμία62. ∆εκατρείς από
τους ασθενείς είχαν πιθανή ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Ο Sjögren εισήγαγε τον όρο «ξηρή κερατοεπιπεφυκίτιδα» (“kerato conjunctivitis
sicca” - KCS) για να περιγράψει την οφθαλμική συνιστώσα αυτού του συνδρόμου,
χρησιμοποιώντας την KCS για να διακρίνειτη διαταραχή από την ξηροφθαλμία που
σχετίζεται με υποβιταμίνωση Α.
Η αξιολόγηση και η διάγνωση του SS μπορεί να αποτελείται απότους
ακόλουθουςτύπους εξετάσεων:
• Εξετάσεις για την επιβεβαίωσηKCS
• Εξετάσεις για το ποσοστό της ξηροστομίας
• Βιοψία σιελογόνων αδένων
• Ορολογικό έλεγχο για αντισώματα του Ro/SSAκαιLa/SSB
• Μαγνητική τομογραφία(MRI)
Βιοψία σιελογόνων αδένων-Μιαβιοψία χείλους ελασσόνων σιελογόνων αδένων είναι
ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο σε ασθενείς με υποψία SS. Ενδείξεις για βιοψία
σιελογόνων αδένων περιλαμβάνουν61:
• Επιβεβαίωση της υπόνοιας για διάγνωση SS.
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• Αποκλεισμός άλλων συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ξηροστομία και
αμφοτερόπλευρη διόγκωση των αδένων.
Η βιοψία θα πρέπει να λαμβάνεται από ένα μη τραυματισμένο σημείο του κάτω
χείλους που είναι μακροσκοπικά φυσιολογικό. Προκειμένου να θεωρηθεί αποδεκτή για
την αξιολόγηση, η βιοψία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα λόβια ιστού
από

την

περιοχή

των

αδένων61,63,64.

σιελογόνων

Το

βασικό

διαγνωστικό

χαρακτηριστικό στην ιστολογική εξέταση είναι η εστιακή άθροιση ή αθροίσεις των
λεμφοκυττάρων, οι οποίες συχνά αρχίζουν κεντρικά μέσα στο λοβό. Το πλέον ευρέως
αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης καταγράφει τον αριθμό των εστιών του λεμφικού
ιστού, που ορίζεται ως αθροίσεις 50 ή περισσότερων λεμφοκυττάρων ανά 4mm2 ιστού
61,63,64

.

Τα

περισσότερα

λεμφοκυττάρων

ανά

κριτήρια

4mm2

ιστού

απαιτούν
για

μια

περισσότερες
οριστική

από

διάγνωση

μία
του

εστίες
SS.

Ανοσοφαινοτυπικά φαίνεται ότι τα περισσότερα από ταλεμφοκύτταρα είναι CD4 (+) Τ
λεμφοκύτταρα. Η εμπειρία στην ανάγνωση των βιοψιών των σιελογόνων αδένων είναι
κρίσιμης σημασίας για την ορθή ερμηνεία των ευρημάτων65.
Υπάρχει κάποια διαφωνία σχετικά με την ευαισθησία και την εξειδίκευση των
βιοψιών χείλους ελασσόνων σιελογόνων αδένων για την διάγνωση του SS66. Σφάλμα
δειγματοληψίας μπορεί να συμβεί ακόμη και σε ασθενείς με κλασική ασθένεια. Από
την άλλη πλευρά, παρόμοια ευρήματα με εκείνα του SS έχουν αναφερθεί σε λοιπές
διαταραχέςτου συνδετικού ιστού και σε φυσιολογικά ενήλικα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας66.
Μία προσέγγιση για τη βελτίωσητης ακρίβειας της βιοψίας χείλους (labial) των
σιελογόνων αδένων είναι να υπολογιστεί μια αθροιστική βαθμολογία focusscore, με
εξέταση

διάφορων

ιστολογικών

τομών

που

διαχωρίζονται

από

τουλάχιστον

200microns. Σε μία μελέτη, η προσέγγιση με εξέταση πολλαπλών ιστολογικών τομών
(multisection) βελτίωσε την ειδικότητα της βιοψίας σιελογόνων αδένων σε ποσοστό
85-94% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα focusscores τα οποία υπολογίζονται με
βάση μόνο μία ιστολογική τομή. Η ευαισθησία όμως της εξέτασης (multisection
ανάλυση) παραμένει αμετάβλητη (94% με αμφότερες τις μεθόδους).
Ορισμένα ιστολογικά χαρακτηριστικά, όπως η ατροφίατου παρεγχύματος, η
ίνωση, και τα διάσπαρτα λεμφοκύτταρα είναι σχεδόν καθολικά σε ενήλικες
μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι, αυτά τα χαρακτηριστικά αποκλείονται από τα διαγνωστικά
κριτήριαγια το SS. Όσο οι εστιακές αθροίσεις λεμφοκυττάρων - παρά οι διάχυτες
(diffusescatterings) - θεωρούνται αξιόπιστες, οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι η
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βιοψία

των

σιελογόνων

αδένωνείναι

η

πιοειδική

μέθοδοςεπιβεβαίωσης

της

διάγνωσηςτουSS.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Μια ποικιλία συστημάτων ταξινόμησης για το SS έχουν προταθεί και συζητηθεί
στη βιβλιογραφία από το 1980. Η πιο ευρέως αποδεκτή ομάδα κριτηρίων είναι γνωστή
ως

κριτήρια

κατάταξης

«American-European

Consensus

Groupclassification

criteria»67,68. Μια προσωρινή ομάδα κριτηρίων, που δεν έχει επικυρωθεί πλήρως,
προτάθηκε το 2012 ως κριτήρια του American College of Rheumatology Classification
Criteria for Sjögren’s syndrome69.
American-EuropeanConsensusGroupcriteriaforSS [AECG] — Τα κριτήρια
αυτά δεν είχαν αναπτυχθεί για χρήση στην καθημερινή κλινική πράξη και ούτε ο κάθε
ασθενής με την κλινική διάγνωση του SS πληροί τα προτεινόμενα κριτήρια. Επιπλέον,
πρέπει να αποκλεισθούν διαταραχές που μπορεί να συγχέονται με το SS προτού ο
ασθενής χαρακτηριστεί ως πάσχον από SS.
Τα

κριτήρια

AECG

συνδυάζουν

τα

υποκειμενικά

συμπτώματα

της

ξηροφθαλμίας και ξηροστομίας με αντικειμενικές ενδείξεις KCS και ξηροστομίας. Η
απαίτηση των κριτηρίων συναίνεσης (consensus criteria) είτε για μία χαρακτηριστική
βιοψία ελάσσονα σιελογόνου αδένα ή για ένα χαρακτηριστικό αυτοαντίσωμα (όπως
anti-Ro/SSAήanti-La/SSBαυτοαντισώματα) βοηθά στο διαχωρισμό της ξηρότητας του
SS από άλλες διαταραχές.
Κριτήρια
Τα κριτήρια κατά AECG αποτελούνται από έξι στοιχεία, καθένα από τα οποία
ορίζεται με ένα έως τρία κριτήρια. Ένα στοιχείο θεωρείται ότι υπάρχει εάν
οποιοδήποτε από τα κριτήρια του είναι παρόν. Τα έξι στοιχεία είναι τα εξής:
1. Οφθαλμικά συμπτώματα της ανεπαρκούς παραγωγής δακρύων
2. Σημεία βλάβης του κερατοειδούς που οφείλονται σε ανεπαρκή δακρύρροια
3. 3. Στοματικά συμπτώματα μειωμένης παραγωγής σάλιου
4. Η ιστοπαθολογική εικόνα των σιελογόνων αδένων που αποδεικνύει εστίες των
λεμφοκυττάρων
5. Οι δοκιμασίες οι οποίες δείχνουν μειωμένη λειτουργία των σιαλογόνων αδένων
6. Παρουσία αυτοαντισωμάτων (anti-Ro/SSA ή/και anti-La/SSB).
Κριτήρια αποκλεισμού
Οι ασθενείς οι οποίοι διαφορετικά θα πληρούσαν τα κριτήρια ταξινόμησης
αποκλείονται αν υπάρχει κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις: Προηγηθείσα
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ακτινοθεραπεία

κεφαλής ή / και τραχήλου, λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C,

σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), Λέμφωμα, Σαρκοείδωση,
νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή (Graft-versus-host disease), πρόσφατη χρήση
φαρμάκων με αντιχολινεργικές ιδιότητες 69.
Πρωτοπαθές SS
Για τους ασθενείς χωρίς νόσο του συνδετικού ιστού και επί αποκλεισμού των
διαγνώσεων που αναφέρονται παραπάνω, η ταξινόμηση του πρωτοπαθούς SS
μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες συναίνεσης (consensus rules) με έναν από
τους τρεις παρακάτω τρόπους:
 Ο ασθενήςέχει είτεθετική βιοψίασιελογόνων αδένωνήanti-Ro/SSAκαι/ήantiLa/SSBαυτοαντισώματα και ικανοποιεί συνολικά τέσσερα από τα έξι στοιχεία. Ο
κανόνας αυτός συνδέεται με μια ευαισθησία 97% και ειδικότητα 90%.
 Ο ασθενής πληρεί τρία από τα τέσσερα αντικειμενικά στοιχεία (οφθαλμικά
προβλήματα, βιοψία, συμμετοχή των σιαλογόνων αδένων, ή αυτοαντισώματα).
Ο κανόνας αυτός εμφανίζει ευαισθησία 84% και ειδικότητα 95%.
 Ένα δέντρο ταξινόμησης με ευαισθησία 96% και ειδικότητα 94% μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί εάν ή όχι οι ασθενείς ταξινομούνται ως
έχοντες πρωτοπαθές SS.
∆ευτεροπαθέςSS
Η ταξινόμηση των δευτεροπαθών SS στις περιπτώσεις που υπάρχει νόσος του
συνδετικού ιστού γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες συναίνεσης (consensusrules) με
βάση δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:
•

Τουλάχιστον παρουσία ενός στοιχείουενδεικτικού οφθαλμικής ή στοματικής
ξηρότητας.

•

Παρουσία δύο από τα ακόλουθα τρία αντικειμενικά στοιχεία:
1. Οφθαλμική συμμετοχή
2. Θετική βιοψίασιελογόνων αδένων
3. Παθολογικές εξετάσεις της λειτουργίας τωνσιελογόνων αδένων
Τα

νοσήματα

του

συνδετικού

ιστούπεριλαμβάνουν

τον

συστηματικό

ερυθηματώδη λύκο, την συστηματική σκλήρυνση (σκληρόδερμα), την ρευματοειδή
αρθρίτιδα, την μικτή νόσο του συνδετικού ιστού, την φλεγμονώδη μυοπάθεια, την
αυτοάνοση νόσο του ήπατος, και την αυτοάνοση νόσο του θυρεοειδούς αδένα70,71.
ACRclassificationcriteriaforSS
Τα κριτήρια της ταξινόμησης έχουν προκύψει μέσω μιας συναινετικής
προσέγγισης (consensus approach) ερευνητών από την Sjögren’s International
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Collaborative Clinical Alliance (SICCA), χρησιμοποιώντας δεδομένα από σειρά
ασθενών με SS. Αυτά εγκρίθηκαν ως προσωρινά κριτήρια που καθορίζονται από το
Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας (ACR) το 2012

70,71

. Τα προσωρινά αυτά κριτήρια

ταξινόμησης ACR για το SS αναπτύχθηκαν εν μέρει σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η
εξειδίκευση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την έναρξη κλινικών δοκιμών
των βιολογικών παραγόντων και άλλες θεραπείες. Τα κριτήρια αυτά δεν κάνουν
διάκριση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς μορφές SS. ∆εν έχουν υιοθετηθεί
από την European League Against Rheumatism.
Ο προτεινόμενος ορισμός ασθενών για SS απαιτεί τουλάχιστον δύο από τα
ακόλουθα τρία ευρήματα:
• Θετικά αντι - SSA ή / και anti – SSB αντισώματα στον ορό ή ένα θετικό
ρευματοειδή παράγοντα και τίτλο αντιπυρηνικών αντισωμάτων ≥ 1:320
• Ocularstainingscore

≥3

(υποθέτοντας

ότι

το

άτομο

δεν

χρησιμοποιεί

ταυτόχρονα καθημερινά οφθαλμικές σταγόνες)
• Παρουσία της εστιακής λεμφοκυτταρικής σιαλαδενίτιδας, focus score ≥ 1 εστία /
4 mm2 σε δείγματα βιοψίαςχείλους ελασσόνων σιελογόνων αδένων.
Τα κριτήριαACRδιαφέρουν απότα καθιερωμένα κριτήρια κατά AECGστο ότι δεν
συμπεριλαμβάνουν κριτήρια με βάση τα συμπτώματα των εκδηλώσεων εκ των
αδένων (δηλαδή, ξηρότητα οφθαλμών και στόματος). Τα κριτήριαACR/SICCA
υπόκεινται σε πολλές επικρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης σύγχυσης εκ
μέρους των ρευματολόγων, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τα καθιερωμένα κριτήρια
κατά AECG και φαίνεται ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη
συναίνεσης μεταξύ των ερευνητών του SS σε σχέση με τιςδιαφορές μεταξύ των
κριτηρίων που αναμένονται και θα έχουν αξία στην προσπάθεια ερμηνείας του SS.
∆ΙΑΓΝΩΣΗ
∆εν υπάρχει ειδική διαγνωστική δοκιμασίαγια το SS. Η κλινική διάγνωση του SS
γίνεται με την παρουσία των συμβατών κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών
και μετά τον αποκλεισμό άλλων αιτιών της οφθαλμικής ή/και της ξηρότητας του
στόματος. Οι ασθενείςπου έχουν τα συμπτώματακαι τα ευρήματα που ικανοποιούν
τέσσερα ή περισσότερα από τα κριτήρια του American-European Consensus Group
πιθανά έχουν SS.
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ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α [AUTOIMMUNE HEPATITIS].
Ο όρος ηπατίτιδα είναι ένας γενικός όρος που σημαίνει φλεγμονή του ήπατος.
Υπάρχουν πολλές μορφές και αιτίες της ηπατίτιδας (όπως ιοί και ορισμένα φάρμακα),
συμπεριλαμβανομένης της αυτοάνοσης ηπατίτιδας. Στην αυτοάνοση ηπατίτιδα, το
ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος επιτίθεται στα κύτταρα του ήπατος, με
αποτέλεσμα την πρόκληση φλεγμονής στο ήπαρ.
Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι μια χρόνια ηπατίτιδα που εμφανίζεται σε παιδιά
και ενήλικες όλων των ηλικιών. Χαρακτηρίζεται από ανοσολογικά και αυτοανοσολογικά
(autoimmunologic) χαρακτηριστικά, τα οποία γενικά περιλαμβάνουν την παρουσία
κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων και συγκεντρώσεις σφαιρίνης του ορού σε υψηλό
τίτλο72,73. ∆εδομένου ότι περιγράφηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950, η
διαταραχή έχει γίνει γνωστή από μια ποικιλία όρων, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων
της ενεργού χρόνιας ηπατίτιδας, χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας, χρόνιας επιθετικής
ηπατίτιδας, της λυκοειδούς ηπατίτιδας, της πλασματοκυτταρικής ηπατίτιδας και
συνηθέστερα της αυτοάνοσης χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας. Το 1992, το International
Autoimmune Hepatitis Group συνέστησε τον όρο αυτοάνοση ηπατίτιδα, ως την πλέον
κατάλληλη και λιγότερο περιττή ορολογία για την ασθένεια αυτή74. ∆εν είναι σαφές
γιατί αναπτύσσεται η αυτοάνοση ηπατίτιδα. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ορισμένοι
άνθρωποι κληρονομούν μια γενετική προδιάθεση που θα μπορούσε να καταστήσει
πιθανότερο το γεγονός ανάπτυξης της νόσου. Μερικές φορές φάρμακα ή λοιμώξεις
ενεργοποιούν την ανάπτυξη της νόσου.
Τύποι αυτοάνοσης ηπατίτιδας
Υπάρχουν δύο κύριες μορφές της αυτοάνοσης ηπατίτιδας: τύπου 1 και τύπου 2
Τύπος1 αυτοάνοσης ηπατίτιδας
Ο τύπος1 ή κλασσική αυτοάνοση ηπατίτιδα μπορεί να επηρεάσει άτομα κάθε
ηλικίας και φύλου και χαρακτηρίζεται από κυκλοφορούντα αντιπυρηνικά αντισώματα
(ΑΝΑ) και / ή έναντι λείων μυϊκών ινών (smoothmuscle-ASMA). Τα τελευταία
πιστεύεται ότι είναι πιο αντιπροσωπευτικά των ειδικών αντισωμάτω νanti-actin(ΑΑΑ).
Τα AAA δεν μετρώνται γενικά στα περισσότερα κλινικά εργαστήρια, αλλά παρουσία
ASMA με τίτλους 1:320 ή υψηλότερους γενικά αντανακλούν την παρουσία των ΑΑΑ.
Μια τεχνική ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτω νantiactin (IgG -anti F ακτίνης) είναι
διαθέσιμη σε ορισμένα εργαστήρια και χρησιμοποιείται συχνά.
Τύπος 2 αυτοάνοσης ηπατίτιδας
Ο τύπος 2 της αυτοάνοσης ηπατίτιδας επηρεάζει κυρίως κορίτσια και νεαρές
γυναίκες και είναι λιγότερο συχνός, ορίζεται δε από την παρουσία αντισωμάτων έναντι
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μικροσωμάτων του ήπατος/νεφρού (ALKM-1) και / ή έναντι ενός κυτοσολικού
αντιγόνου τουήπατος (cytosolantigen -ALC-1).
Υπάρχουν επίσης σπάνιες μορφές αυτοάνοσης ηπατίτιδας (που ονομάζονται
variants), οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά τόσο αυτοάνοσης ηπατίτιδας όσο και άλλων
νοσημάτων του ήπατος (πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα ή πρωτοπαθής
χολική κίρρωση).
Η διάγνωση βασίζεται στα χαρακτηριστικά ορολογικά και ιστολογικά ευρήματα και
τον αποκλεισμό των άλλων μορφών της χρόνιας ηπατικής νόσου. Η νόσος είναι
δυνατόν συχνά να υπονοείται με βάση τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά και
ως εκ τούτου η βιοψία ήπατος μπορεί να μην είναι πάντα απαραίτητη σε ασθενείς με
τυπικά ευρήματασεμη επεμβατικές τεχνικές

73,75,76

. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που

εκδίδονται από την Αμερικανική Ένωση για τη Μελέτη Νοσημάτων του Ήπατος το
2010 [American Association for the Study of Liver Diseases] προτείνουν τις ακόλουθες
διαγνωστικές εκτιμήσεις72 :
Η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε ασθενείς με συμβατά κλινικά σημεία,
συμπτώματα και εργαστηριακές διαταραχές. Συμβατές εργαστηριακές και ιστολογικές
διαταραχές περιλαμβάνουν τις παθολογικές ηπατικές βιοχημικές εξετάσεις, τα
αυξημένα επίπεδα ολικής IgG ή γ-σφαιρίνης του ορού, τους ορολογικούς δείκτες
(ΑΝΑ, SMA, αντι- LKM - 1, ή αντι- LC1), και την εικόνα της interface ηπατίτιδας. Θα
πρέπει να αποκλείονται άλλες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν χρόνια
ηπατίτιδα.
Σε ασαφείς περιπτώσεις (όπως εκείνες που έχουν λίγα ή άτυπα ευρήματα), για
την

εκτίμηση

θα

πρέπει

να

χρησιμοποιείται

ένα

τυποποιημένο

σύστημα

βαθμολόγησης. (Βλέπε «συστήματα βαθμολόγησης» παρακάτω).
Στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες είναι αρνητικές για τα συμβατικά
αυτοαντισώματα θα πρέπει να αναζητηθούν συμπληρωματικά αυτοαντισώματα.
Τουλάχιστον, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αντι - SLA και άτυπα pANCA
αυτοαντισώματα.
Οι χολαγγειογραφικές εξετάσεις πρέπει θεωρητικά να αποκλείουν την
πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα σε ενήλικες ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται
στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή μετά από τρεις μήνες. Στα παιδιά, οι
χολαγγειογραφικές εξετάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται για τον αποκλεισμό
αυτοάνοσης σκληρυντικής χολαγγειίτιδας. Όλοι οι ασθενείς με αυτοάνοση ηπατίτιδα
και φλεγμονώδη νόσο του εντέρου θα πρέπει να υποβληθούν σε χολαγγειογραφικές
μελέτες προς αποκλεισμό πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας.
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Εργαστήρια Χαρακτηριστικά-Κατά γενικό κανόνα, η αύξηση των τιμών των
αμινοτρανσφερασών είναι πιο εντυπωσιακό εύρημα στην αυτοάνοση ηπατίτιδα από
εκείνες της χολερυθρίνης και της αλκαλικής φωσφατάσης. Σε ορισμένεςπεριπτώσεις,
ωστόσο, η αυτοάνοση ηπατίτιδα έχει μια χολοστατική εικόνα που χαρακτηρίζεται από
υψηλά επίπεδα συζευγμένης χολερυθρίνης και αλκαλικής φωσφατάσης του ορού. Οι
πιθανότητες

εξω-ηπατικής

απόφραξης

(διάγνωση

με

μελέτες

απεικόνισης),

χολοστατικής μορφής της ιογενούς ηπατίτιδας, η πρωτοπαθής χολικήκίρρωση και η
πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα πρέπει να αποκλείονται.
Ένα χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα της αυτοάνοσης ηπατίτιδας,αν και δεν
υπάρχει πάντοτε, είναι μια αύξηση στις σφαιρίνες του ορού, ιδιαίτερα της γάμμα
σφαιρίνης και γενικά της IgG σφαιρίνης. Η υπερσφαιριναιμία συνδέεται γενικά με τα
κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον εντοπισμό
της αυτοάνοσης ηπατίτιδας. Από την άλλη πλευρά, μερική ανεπάρκεια της IgA
σφαιρίνης παρατηρείται ιδιαίτερα στα παιδιά με τόσο τύπου1 και συχνότερα, τον τύπο
2 της νόσου77.
Ιστολογία: Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι μια χρόνια νεκρωτική – φλεγμονώδης
νόσος που χαρακτηρίζεται ιστολογικά από τα ακόλουθα μη ειδικά ευρήματα:
•

∆ιήθηση των πυλαίων διαστημάτων από μονοπύρηνα (portal infiltrate), γενικά
λεμφοπλασματοκύτταρα, συχνά με περιστασιακά ηωσινόφιλα, η οποία
εισβάλλει απότομα και διηθεί την σαφώς οριοθετημένη εκ των ηπατοκυττάρων
περιοχή γύρω από την πυλαία τριάδα (limitingplate) και μετά διεισδύει στο
περιβάλλοντα λόβιο του ήπατος (περιπυλαία διήθηση - periportalinfiltrate).

•

Η περιπυλαία αλλοίωση αναφέρεται συνήθως ως piecemealnecrosis ή interface
ηπατίτιδα, φείδεται ουσιαστικά του χοληφόρου δένδρου, αλλά μπορεί όμως να
προσβάλλει περισσότερα λόβια. Μπορεί επίσης να υπάρχουν ευρήματα
κεντρολοβιακής (centrizonal) νέκρωσης. 77-79.

•

Βλάβες

του

χοληδόχου

πόρου

(καταστρεπτική

και

μη

καταστρεπτική

χολαγγειίτιδα και ductopenia) παρατηρούνται περίπου στο 25% των ασθενών.
Τα κοκκιώματα είναι σπάνια.
•

Συνυπάρχει πληθωρικό διήθημα από πλασματοκύτταρα, το οποίο στο
παρελθόν οδήγησε στη χρήση του όρου πλασματοκυτταρική ηπατίτιδα, ενώ
μπορεί να παρατηρηθούν ροζέτες (rosettes) ηπατοκυττάρων και πολυπύρηνα
γιγαντοκύτταρα.

•

Ίνωση παρατηρείται σε όλες, ακόμη και τις πιο ήπιες μορφές της αυτοάνοσης
ηπατίτιδας. Προχωρημένη ίνωση συνδέει τα πυλαία διαστήματα και τις
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κεντρικές περιοχές (bridging), η οποία τελικά, λόγω της αρχιτεκτονικής
παραμόρφωσης του ηπατικού λοβίου (lobule) και την εμφάνιση των
αναγεννητικών οζιδίων, οδηγεί σε κίρρωση. Η μη ειδική φύση των ιστολογικών
αλλοιώσεων καθιστά τη μέτρηση των αυτοαντισωμάτων και της IgG ή γάμμα
σφαιρίνης ένα σημαντικό μέρος της διαγνωστικής προσέγγισης στην αυτοάνοση
ηπατίτιδα.
Αυτοαντισώματα: Όπως σημειώθηκε παραπάνω, τα κυκλοφορούν τα
αυτοαντισώματα που συνήθως παρατηρούνται στον τύπο1 της αυτοάνοσης
ηπατίτιδας

είναι

αντιπυρηνικά,

anti-smoothmuscleκαι

/

ήanti-actinαντισώματα.

Ευκαιριακά εμφανίζονται επίσης αντιμιτοχονδριακά αντισώματα. 76,77.
Οι ασθενείς μετύπου1 αυτοάνοση ηπατίτιδα και θετικά ΑΝΑ μπορεί επίσης να
έχουν άλλα αυτοαντισώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατευθύνονται
έναντι της μονής έλικος (single-stranded) (αντι-ssDNA) και της διπλής έλικος (αντιdouble-stranded / αντι-dsDNA) του DNA. Άτυπα περιπυρηνικά antineutrophil
(αντιουδετεροφιλικά) κυτταροπλασματικά αντισώματα (p-ANCA), τα οποία βρίσκονται
σευψηλή συχνότητα σε πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα και ιδιοπαθή ελκώδη
κολίτιδα, είναι επίσης συχνά σε τύπου1 αυτοάνοση ηπατίτιδα.
Υπάρχουν μερικοί ασθενείς που παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά της
αυτοάνοσης ηπατίτιδας, αλλά δεν διαθέτουν κυκλοφορούν τα ANA, ASMA, αντι
SLA/LP, ANCA, ήALKM-1 αντισώματα. Αυτοί οι ασθενείς μπορούν πιο εύκολα να
εντοπιστούν στο μέλλον, ως έχοντες αυτοάνοση ηπατίτιδα, όταν υπάρξουν διαθέσιμες
δοκιμασίες για άλλα χαρακτηριστικά αντισώματα σε αυτή τη νόσο. Επί του παρόντος,
θεωρούνται ότι έχουν κρυπτογενή (cryptogenic) χρόνια ηπατίτιδαή κρυπτογενή
(cryptogenic) κίρρωση. Μια θεραπευτικήαπόκριση σεαντι-φλεγμονώδη θεραπεία
μπορεί να είναι ημόνη ένδειξη ότι η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι η υποκείμενη νόσος σε
αυτούς τους ασθενείς.
Συστήματα Βαθμολόγησης (Scoringsystems): Ένα σύστημα βαθμολόγησης
που έχει αναπτυχθεί και στη συνέχεια ναθεωρήθηκε από το International Autoimmune
Hepatitis Group για τυποποίηση της διάγνωσης σε πληθυσμιακές μελέτες και κλινικές
δοκιμές είχε περιορισμένη αξία σε μεμονωμένους ασθενείς. Ένα λιγότερο πολύπλοκο
σύστημα, το οποίο
χρησιμοποιείται

σε

χρησιμοποιεί απλοποιημένα κριτήρια που πρέπει να
μεμονωμένες

ασθενείς,

βασίζεται

στους

τίτλους

των

αυτοαντισωμάτων, τα επίπεδα της IgG, την ιστολογίατου ήπατος και τον αποκλεισμό
της ιογενούς ηπατίτιδας74,78,79.
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• Αυτοαντισώματα: ορίζεται ένας βαθμός (onepoint), εάν τα ANA ή SMA είναι 1:40
ή δύο βαθμοί (twopoints) εάν τα ANA ή SMA είναι ≥ 1:80 ( Ή αν το LKM ≥ 1:40 Ή
αν το SLA είναι θετικό ).
• IgG: ορίζεται ένας βαθμός, αν η IgG είναι > του ανώτερου ορίου του φυσιολογικού
ή δύο σημεία, αν η IgG είναι > 1,10 φορές του ανώτερου φυσιολογικού ορίου.
• Ηπατική ιστολογία (η απόδειξη της ηπατίτιδας, είναι μια υποχρεωτική
προϋπόθεση): ορίζεται ένα σημείο (onepoint), αν τα ιστολογικά χαρακτηριστικά
είναι συμβατά με αυτοάνοση ηπατίτιδα ή δύο σημεία (twopoints), αν τα ιστολογικά
χαρακτηριστικά είναι τυπικά της αυτοάνοσης ηπατίτιδας. Τυπικάιστολογικά
χαρακτηριστικά

ορίζονται

ως

η

παρουσία

της

interface

ηπατίτιδας,

οι

λεμφοκυτταρικές / λεμφοπλασματοκυτταρικές διηθήσεις στα πυλαία διαστήματα και
η επέκταση εντός του λόβιου, η emperipolesis (ενεργός διείσδυση ενός κυττάρου
μέσα και διαμέσου ενός μεγάλου κυττάρου), και ο σχηματισμός της ηπατικής
ροζέτας. Συμβατά χαρακτηριστικά ορίζονται ως μια εικόνα χρόνιας ηπατίτιδας με
λεμφοκυτταρική διήθηση, χωρίς όλα τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται τυπικά της
νόσου.
• Απουσία της ιογενούς ηπατίτιδας: ορίζονται δύο βαθμοί (twopoints), εάν η
ιογενής ηπατίτιδα έχει αποκλειστεί. Στη μελέτη επικύρωσης, οι ασθενείς
εξετάστηκαν κυρίως για την ηπατίτιδα Β και την ηπατίτιδα C. Ωστόσο, θα πρέπει να
συνεκτιμώνται και λοιπές μορφές ηπατίτιδας, ανάλογα με την κλινική ένδειξη.
Μια πιθανή διάγνωσητηςαυτοάνοσης ηπατίτιδαςγίνεται μόνο αντο σύνολο των
βαθμών είναι έξι, ενώ μια οριστική διάγνωσηγίνεται μόνο αντο σύνολο των βαθμών
είναι≥ των επτά.
∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Η διαφορική διάγνωση της αυτοάνοσης ηπατίτιδας περιλαμβάνει καταστάσεις
που σχετίζονται με μια χρόνια νεκρωτική-φλεγμονώδη εικόνα, που συχνά συνοδεύεται
από ίνωση ή κίρρωση. Η διάκριση μεταξύ αυτοάνοσης ηπατίτιδας και των άλλων
αυτοάνοσων νοσημάτων του ήπατος, την πρωτογενή χολική κίρρωση, την
πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα και τα σύνδρομα αλληλοεπικάλυψης βασίζεται
γενικά σε κλινικά, ιστολογικά και ανοσολογικά χαρακτηριστικά.
Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση και η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα
μπορεί μερικές φορές να είναι δυσδιάκριτες από την αυτοάνοση ηπατίτιδα σε βιοψία
ήπατος, αλλά συνήθως έχουν χαρακτηριστικά που αφορούν την

ένδεια -

σπανιότητατων χοληφόρων (bileductpaucity), την φλεγμονή και / ή την βλάβη ή την
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περιπορική (periductular) ίνωση, τα οποία δεν παρατηρούνται σε αυτοάνοση
ηπατίτιδα. Η αξιολόγηση του προφίλ των αυτοαντισωμάτων επίσης μπορεί να είναι
χρήσιμη. Μολονότι τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) μπορεί να απαντούν σε
συνδυασμό με άλλα αυτοαντισώματα σε αυτοάνοση ηπατίτιδα, η μεμονωμένη
παρουσία των ΑΜΑ σηματοδοτεί συνήθως την πρωτοπαθή χολική κίρρωση. Ωστόσο,
υπήρξαν σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες τα AMA είναι τα μοναδικά αυτοαντισώματα
τα οποία παρατηρούνται σε αυτοάνοση ηπατίτιδα. Η παρουσία των ΑΜΑ σε ασθενείς
με Αυτοάνοση Ηπατίτιδα (ΑIΗ)δεν φαίνεται να επηρεάζει τη φυσική ιστορία ή την
ανταπόκριση στη θεραπεία. Από την άλλη πλευρά, ένα υποσύνολο των ασθενών με
εμφανή αυτοάνοση ηπατίτιδα και ΑΜΑ τελικά αναπτύσσουν Πρωτοπαθή Χολική
Κίρρωση (PBC). Έτσι, αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται.
Η

διάγνωση

των

υποτύπων

ή

των

συνδρόμων

αλληλοεπικάλυψης

(overlapsyndromes) μεταξύ πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης/αυτοάνοσης ηπατίτιδας
και πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας/αυτοάνοσης ηπατίτιδας (η τελευταία
είναι γνωστή ως αυτοάνοση σκληρυντική χολαγγειίτιδα στα παιδιά), μπορεί να είναι
δύσκολη. Πολλά από τα χαρακτηριστικά τα οποία παρατηρούνται σε αυτοάνοση
ηπατίτιδα μπορεί επίσης να απαντούν σε οξεία ή χρόνια ιογενή ηπατίτιδα, σε χρόνια
φαρμακευτική ηπατίτιδα και μια ποικιλία από άλλες διαταραχές. Ωςπαράδειγμα, η
παρουσία της υπερσφαιριναιμίας ή/και αυτοαντισωμάτων σε χρόνια ιογενή ηπατίτιδα
(στην οποία τα κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ταυτόσημα
με εκείνα της αυτοάνοσης ηπατίτιδας) μπορεί να εμφανίζονται ως ένα διαγνωστικό
δίλημμα.
Επιπρόσθετα, διάφορα αυτοαντισώματα αναφέρονται σε ασθενείς με κεραυνοβόλο
ηπατική ανεπάρκεια. Έτσι, η παρουσία τους από μόνη τουςσε αυτούς τους
ασθενείςδεν καθορίζει την αυτοάνοση ηπατίτιδαως αιτία.
∆ιαφορική διάγνωση τηςαυτοάνοσης ηπατίτιδας: Άλλες αυτοάνοσες
ασθένειες του ήπατος, Πρωτοπαθής χολική κίρρωση, Πρωτοπαθής σκληρυντική
χολαγγειίτιδα, Αυτοάνοση ηπατίτιδα/ πρωτοπαθής χολική κίρρωση σύνδρομο
επικάλυψης, Αυτοάνοση ηπατίτιδα/ πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα σύνδρομο
επικάλυψης, Αυτοάνοση χολαγγειοπάθεια, Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα, Χρόνια ηπατίτιδα
Β, Χρόνια ηπατίτιδα C, Χρόνιαηπατίτιδα δέλτα, Χρόνια ηπατίτιδαπου οφείλεται σε
άλλους ιούς, Χρόνια ηπατίτιδα προκαλούμενη από φάρμακα, Ανεπάρκεια άλφα-1αντιθρυψίνης, Νόσος του Wilson, Χολαγγειοπάθεια σχετιζόμενη με το AIDS,
Στεατοηπατίτιδα

(μη

αλκοολική

–

αλκοολική),

Κοκκιωματώδης

ηπατίτιδα,
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versus-host disease – GvHD), Κρυπτογενής (Cryptogenic) χρόνια ηπατίτιδαή
κίρρωση.
ΠΕΜΦΙΓΑ (PEMPHIGUS)
Η πέμφιγαπεριλαμβάνει μια ομάδα εκ των αυτοάνοσων φυσαλιδωδών
νοσημάτων των βλεννογόνων και/ή του δέρματος, που χαρακτηρίζονται ιστολογικά
από ακανθόλυση (acantholysis) - απώλεια της προσκόλλησης κυττάρου-προς-κύτταρο
(lossofcell-to-celladhesion). Οι τέσσερις κύριοι τύποι πέμφιγας είναι η κοινή πέμφιγα, η
φυλλώδης (foliaceus) πέμφιγα, η IgA πέμφιγα και η παρανεοπλασματική πέμφιγα. Η
πέμφιγα είναι σπάνια. Η κοινή πέμφιγα είναι η πιο συχνή μορφή της πέμφιγας.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές, ιδίως σε περιοχές όπου απαντά μια ενδημική μορφή
της pemphigusfoliaceus, η πέμφιγα foliaceus είναι πιο διαδεδομένη.
Οι ενδοεπιδερμιδικές φυσαλίδες οι οποίες παρατηρούνται στην πέμφιγα
συμβαίνουν λόγω μιας ανοσολογικής απάντησης που έχει ως αποτέλεσμα την
εναπόθεση αυτοαντισωμάτων εναντίον αντιγόνων επιφανείας των επιθηλιακών
(πλακωδών) κυττάρων του επιθηλίου των βλεννογόνωνή του δέρματος. Ο μηχανισμός
μέσω του οποίου λαμβάνει χώρα η ακανθόλυση δεν είναι πλήρως κατανοητός80,81.
Η θεωρία βλάβης της desmoglein (δεσμογλεΐνης) έχει προταθεί ως εξήγηση για
την συχνά παρατηρούμενη συσχέτιση της κλινικής εμφάνισης της κοινής πέμφιγας και
της

πέμφιγας

foliaceus

με

συγκεκριμένα

κυκλοφορούντα

αυτοαντισώματα.

Κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα έναντι της desmoglein 1 συνδέονται με δερματική
συμμετοχή, ενώ κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα εναντίον της desmoglein 3 έχουν
συσχετισθεί με νόσο των βλεννογόνων. ∆εδομένου ότι οι desmoglein δεν είναι τα μόνα
μόρια που συμβάλλουν στην κυτταρική προσκόλληση και ότι όλοι οι ασθενείς δεν
εμφανίζουν profile αντισωμάτων συμβατά με αυτή τη θεωρία, είναι πιθανό ότι
αυτοαντισώματα έναντι άλλων επιθηλιακών αντιγόνων εμπλέκονται σε αυτά τα
νοσήματα 82,83.
Η κοινή πέμφιγα (pemphigusvulgaris) είναι γενικά μια πλέον σοβαρή ασθένεια
από την pemphigusfoliaceus. Οι ασθενείς με κοινή πέμφιγα συνήθως εμφανίζονται με
εκτεταμένες βλεννογονικές και δερματικές φυσαλίδες και διαβρώσεις. Οι φυσαλίδες
του δέρματος στην pemphigusfoliaceus τείνουν να εμφανίζουν μια σμηγματορροϊκή
κατανομή. Επιπλέον, σε σύγκριση με την κοινή πέμφιγα, οι φυσαλίδες είναι πλέον
επιφανειακές. Οι φλύκταινες στο δέρμα είναι σύνηθες χαρακτηριστικό της IgA
πέμφιγας και οι βλάβες του δέρματος εμφανίζουν δακτυλιοειδή ή ερπητοειδή κατανομή
84,85

.
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Η διάγνωση τηςπέμφιγαςβασίζεται στηναναγνώριση των συμβατών κλινικών
και

ιστολογικών

χαρακτηριστικών

και

στα

ευρήματα

του

άμεσου

ανοσοφθορισμού,καθώς και τηνανίχνευσητων κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων
έναντι αντιγόνωντης επιφάνειας των κυττάρων στον ορό. Εργαστηριακές μελέτες είναι
χρήσιμες για τη διάκριση πέμφιγας από άλλες φυσαλιδώδεις και διαβρωτικές
ασθένειες86-88.
ΟΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΙΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ [The inflammatory myopathies].
Οι φλεγμονώδεις μυοπάθειες αποτελούν μια ομάδα διαταραχών που
μοιράζονται το κοινό χαρακτηριστικό της immune-mediated βλάβης των μυών.
Κλινικές και ιστοπαθολογικές διακρίσεις μεταξύ αυτών των αλλοιώσεων υποδεικνύουν
ότι

διαφορετικές

αιτιοπαθογενετικές

διαδικασίες

διέπουν

κάθε

μία

από

τις

φλεγμονώδεις μυοπάθειες. Οι πιο συχνές από αυτές τις διαταραχές περιλαμβάνουν:
1. ∆ερματομυοσίτιδα. 2. Σύνδρομα αλληλοεπικάλυψης (Overlapsyndromes) με
άλλο συστηματικόρευματικό νόσημα. 3. Μυοσίτιδα από έγκλειστα σωμάτια (Inclusion
body myositis). 4.Πολυμυοσίτιδα.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ή τα λοιμώδη αίτια δεν φαίνεται να έχουν
γνωστούς ρόλους σε αυτές τις διαταραχές. Άλλοι υπότυποι φλεγμονώδους
μυοπάθειας περιλαμβάνουν την νεκρωτική μυοπάθεια, την ηωσινοφιλική μυοσίτιδα,
και την κοκκιωματώδη μυοσίτιδα. Πολλοί ασθενείς με φλεγμονώδεις μυοπάθειες δεν
είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε κατηγορία και μπορούν να
χαρακτηριστούν ως μη έχοντες συγκεκριμένη μυοσίτιδα89. Οι ακριβείς μηχανισμοί που
οδηγούν στην βλάβη του ιστού σε φλεγμονώδεις μυοπάθειες είναι ασαφείς στις
περισσότερες περιπτώσεις.
Αυτοαντισώματα έναντι διάφορων αντιγόνων, όπως η aminoacylt RNA
synthetase έχουν αναφερθεί σε δερματομυοσίτιδα (DM) και άλλες φλεγμονώδεις
μυοπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της πολυμυοσίτιδας (ΡΜ), νεκρωτικής μυοπάθειας
και σε overlapsyndromes90,91. Ο παθογενετικός ρόλος οποιουδήποτε από αυτά τα
αντισώματα είναι αβέβαιος και εξακολουθεί να διερευνάται, αν και η ανίχνευση αυτών
των αντισωμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη κλινικά, λόγω της συσχέτισης τους με
ιδιαίτερα κλινικά σύνδρομα.
Anti - Jo - 1 (anti-histidylt RNA synthetase), ένα από μια σειρά αντισωμάτων
κοινώς αποκαλούμενων “myositis-specificauto antibodies” (MSA) παρουσιάζει σχετική
αλλά όχι απόλυτη ειδικότητα για την PM και την DM

91,92

. Αρκετές μελέτες έχουν

καταγράψει συνολικά πάνω από 30 ασθενείς με αντι - Jo - 1 αντισώματα και διάμεση
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πνευμονοπάθεια, αλλά χωρίς μυοσίτιδα

92

. Σε μία μελέτη, παρατηρήθηκε θετική

συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των αντι-Jo - 1 αντισωμάτων και της δραστηριότητας
της νόσου σε ασθενείς με φλεγμονώδη μυοπάθεια 93. Γενικά, δεν υπάρχουν αποδείξεις
ότι τα περισσότερα από τα αντισώματα που σχετίζονται με την μυοσίτιδα (myositisassociated) ή τα ειδικά αυτοαντισώματα (specificautoantibodies) μπορούν να
προκαλέσουν βλάβη του μυός.
Είναι πιθανό ότι τα τριχοειδή αγγεία είναι τα πρώτα τα οποία βλάπτονται από
μια κατευθυνόμενη επίθεση αντισώματος σε ένα ενδοθηλιακό αντιγόνο, με
αποτέλεσμα να επισυμβαίνει περιδεσμιδική (perifascicular) ατροφία ως συνέπεια της
έλλειψης παροχής αίματος σε αυτά τα συγκεκριμένα μυοϊνίδια (myofibers)94. Ωστόσο,
δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιο αιτιοπαθογενετικό αυτοαντίσωμα σε ένα ειδικό
ενδοθηλιακό αντιγόνο.
Ο τραυματισμός των ενδοθηλιακών κυττάρων θα μπορούσε επίσης να αρχίσει
με κάποια άλλα μέσα, με την ενεργοποίηση του καταρράκτη του συμπληρώματος στην
επιφάνεια του ενδοθηλίου να αναπτύσσεται ως δευτερεύον φαινόμενο. Επιπλέον, οι
περιδεσμιδικές (perifascicular) μυϊκές ίνες μπορεί να είναι λιγότερο παρά περισσότερο
ευάλωτες στην ισχαιμία από ότι οι κεντρικές μυϊκές ίνες, σύμφωνα με πειραματικά
μοντέλα95. Υπάρχει επίσης μια έλλειψη στοιχείων ότι οι εν λόγω ίνες έχουν υποστεί
βλάβη από ισχαιμία σε DM, όπως η παρουσία των αντιγράφων (transcripts) ή των
πρωτεϊνών σε αυτές τις μυϊκές ίνες πιστεύεται ότι επάγεται ειδικά από ισχαιμία96. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, η μικροαγγειακή εναπόθεση συμπληρώματος είναι σχεδόν απούσα
σε δεσμίδες που εμφανίζουν περιδεσμιδική (perifascicular) ατροφία και περιορίζεται σε
άλλες δέσμες97.
Οι φλεγμονώδεις μυοπάθειες, που περιλαμβάνουν την δερματομυοσίτιδα (DM),
την

πολυμυοσίτιδα

(PM),

την

μυοσίτιδα

από

έγκλειστα

σωμάτια

[inclusion

bodymyositis (IBM)] και τα συναφή νοσήματα, μοιράζονται το κοινό χαρακτηριστικό της
ανοσο-μεσολαβούμενης

(immune-mediated)

βλάβης

των

μυών.

Κλινικές

και

ιστοπαθολογικές διακρίσεις μεταξύ αυτών των αλλοιώσεων υποδεικνύουν ότι
διαφορετικές παθογενετικές διαδικασίες διέπουν κάθε μία από τις φλεγμονώδεις
μυοπάθειες, αλλά οι ακριβείς μηχανισμοί που οδηγούν σε βλάβη του ιστού στις
φλεγμονώδεις μυοπάθειες είναιακαθόριστοι.
Οι ακριβείς μηχανισμοί που ευθύνονται για την DM είναι άγνωστοι και έχουν
προταθεί πολλά διαφορετικά μοντέλα. Ένα μοντέλο επικεντρώνεται σε έναν κεντρικό
ρόλο για τις ιντερφερόνες. Μια εναλλακτική άποψη επικεντρώνεται στην υπόθεση στην
οποία η βλάβη των μυϊκών ινών στην DM προκαλείται από ένα αντίσωμα και την
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 721

μικροαγγειοπάθεια από μεσολάβηση του συμπληρώματος. Ο παθογενετικός ρόλος
των myositis- specificauto antibodies είναι αβέβαιος.
Οι μηχανισμοί βλάβης των μυϊκών ινών σε IBM είναι ελάχιστα κατανοητοί.
Μερικές μυϊκές ίνες (myofibers) φαίνεται να βλάπτονται από την εισβολή /διήθηση
κυτταροτοξικών Τ κυττάρων, ενώ άλλες δεν έχουν καμία προφανή αιτία για τις
μορφολογικές διαταραχές τους και αποκαλούνται εκφυλιστικές. Αρκετές υποθέσεις
έχουν αναπτυχθεί για την ερμηνεία της παθοφυσιολογίας της IBM, αλλά δεν υπάρχει
ενιαία θεωρία η οποία να ερμηνεύει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της κατάστασης. Τα
στοιχεία για κάποιο ρόλο μιας προσαρμοστικής ανοσολογικήςαπάντησης στηνIBMείναι
τα ισχυρότερααπόόλες τιςφλεγμονώδεις μυοπάθειες. Οι στόχοι αυτής της απάντησης
είναι αβέβαιοι, αλλά ένα υποψήφιο αντιγόνο, η cytosolic 5’-nucleotidase 1A,
βρέθηκεσε περιοχές εκφυλισμούτου πυρήνα των μυϊκών ινών (myonuclear), το οποίο
αναγνωρίζεται από τα αυτοαντισώματαπου υπάρχουν σε πολλούς ασθενείςμε την
IBM.
Οι ανοσολογικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην PM φαίνονται παρόμοιοι με
εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την IBM, παρά τη μεγαλύτερη κλινική ομοιότητα της
PM με την DM. Προκλήσεις για την κατανόηση της παθογένειας της PM είναι η
ετερογενής φύση αυτής της ομάδας ασθενών και η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με τα
διαγνωστικά κριτήρια. Ωστόσο, σε PΜ, σε αντίθεση με την IBM, υπάρχουν ενδείξεις
κυκλοφορούν των αυτοαντισωμάτων με υψηλή έκφραση στο αίμα, αλλά όχι στους
μύες (type 1 interferon-inducibletranscripts). ΣτηνPM, σε αντίθεση με την DM, η
κυτταρική διήθηση είναι κατά κύριο λόγο εντός της δεσμίδας (fascicle), η βλάβη των
μυϊκών ινών είναι διάχυτη, δεν υπάρχουν ενδείξεις αγγειοπάθειας, και υπάρχει
αυξημένη έκφραση των MHC τάξης Ι αντιγόνων από τις μυϊκές ίνες. Η βλάβη των
μυϊκών ινών φαίνεται να επάγεται (mediated) άμεσα από τα CD8 (+) κυτταροτοξικά Τα
λεμφοκύτταρα που περιβάλλουν και εισβάλλουν στις μυϊκές ίνες (myofibers).
Η νεκρωτική μυοπάθεια (immunemediated necrotizing myopathy) μπορεί να
εμφανιστεί σε διάφορες περιπτώσεις, ακόμη και ως παρανεοπλασματική εκδήλωση,
σε συνδυασμό με τη χρήση ορισμένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των
στατινών ή χωρίς προφανή αιτία. Παρατηρούνται διάσπαρτα νεκρωτικές μυϊκές ίνες
και η κατάσταση αυτή ορισμένες φορές φαίνεται να σχετίζεται με τα αντι-SRP
αντισώματα. Ο μικρός αριθμός των κυττάρων του ανοσοποιητικούπου υπάρχουν στο
μυ είναι μακροφάγα, τα οποία φαίνεται να διηθούν τις νεκρωτικές μυϊκές ίνες –
μυοϊνίδια (myofibers). Τα φλεγμονώδη κύτταρα είναι απόντα στις περιαγγειακές
περιοχές ή το ενδομύιο (endomysial),σε αντίθεση με την DM, την PMή την IBM, αλλά η
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κατάσταση μπορεί να ανταποκριθεί στις ανοσοκατασταλτικές θεραπείες. Σε αντίθεση
μετα άτομα με DM, αυτοί οι ασθενείς δεν εμφανίζουν περιδεσμιδική (perifascicular)
ατροφία. Μια υπόθεση είναι ότι κυκλοφορούν τα διαλυτά μόρια μπορούν να
καταστρέψουν τα μυοϊνίδια (myofibers), αλλά οι μηχανισμοί που διέπουν αυτή την
κατάσταση είναι άγνωστοι 95.
Οι φλεγμονώδεις μυοπάθειες ιστολογικά χαρακτηρίζονται από μονοπυρηνικές
φλεγμονώδεις διηθήσεις και νεκρωτικές αλλοιώσεις των μυών. Οι περισσότερες
βιοψίες μυών που γίνονται αφορούν την διάγνωση της φλεγμονώδους μυοπάθειας
παρά οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μυϊκών νοσημάτων. Οι κύριες φλεγμονώδεις
μυοπάθειες όπως προαναφέρθηκε είναι η πολυμυοσίτιδα, η δερματομυοσίτιδα, και η
μυοσίτιδα από έγκλειστα σωμάτια (inclusionbodymyositis).93,95,98
Στην πολυμυοσίτιδα η βιοψία μυός δείχνει φλεγμονή του ενδομύιου
(endomysial) από μονοπύρηνα κύτταρα και νεκρωτικές αλλοιώσεις (myonecrosis). Η
πολυμυοσίτιδα είναι κυτταρικά διαμεσολαβούμενη αυτοάνοση διαταραχή στην οποία
κυτταροτοξικά

(CD8-θετικά)

λεμφοκύτταρα

και

μακροφάγα

διεισδύουν

και

καταστρέφουν τις μυϊκές ίνες (myofibers) που εκφράζουν αντιγόνα MHC-I. Τα
φλεγμονώδη κύτταρα εντοπίζονται στο ενδομύιο (endomysium), δηλαδή μεταξύ και
γύρω από μεμονωμένες μυϊκές ίνες. Η φλεγμονή μπορεί να είναι εστιακή και η
μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό περιοχών οι οποίες
βλάπτονται προς επιλογή της θέσης βιοψίας.
Η δερματομυοσίτιδα προσβάλλει παιδιά καιενήλικες καιείναι η πιο συχνή
φλεγμονώδηςμυοπάθειασε παιδιά91.
Τα

ιστολογικά

χαρακτηριστικά

της

δερματομυοσίτιδας

περιλαμβάνουν

φλεγμονή, αγγειΐτιδα και περιδεσμιδική (perifascicular) ατροφία. Τα φλεγμονώδη
κύτταρα είναι κατά κύριο λόγο τα Β-λεμφοκύτταρα [με μικρότερους αριθμούς CD4 – (+)
Τ-κυττάρων] και βρίσκονται γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία, στα διαφράγματα μεταξύ
των μυϊκών δεσμίδων και τον συνδετικολιπώδη ιστό πέριξ του μυός. Το κύριο
ιστολογικό χαρακτηριστικό της δερματομυοσίτιδας είναι η αγγειίτιδα, η οποία
προσβάλλει τα τριχοειδή αγγεία και τα αρτηρίδια του ενδομύιου και περιμύιου. Η
αγγειίτιδα αρχίζει με οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων και ακολουθείται από
νέκρωση των ενδοθηλίων και απώλεια των τριχοειδών. Συχνά παρατηρούνται
σωληνοδικτυωτά (tubuloreticular) κυτταροπλασματικά έγκλειστα (TRIs) εντός των
ενδοθηλιακών κυττάρων. Παρόμοια έγκλειστα εμφανίζονται επίσης σε ερυθηματώδη
λύκο και λοιπά νοσήματα του κολλαγόνου, αλλά απουσιάζουν στην πολυμυοσίτιδα και
την μυοσίτιδα από έγκλειστα σωμάτια (inclusionbodymyositis). Η αγγειΐτιδα πιστεύεται
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ότι προκαλείται από κυκλοφορούντα αντι-ενδοθηλιακά αντισώματα. Αλληλεπίδραση
αυτών των αντισωμάτων με αντιγόνα των αγγείων ενεργοποιεί το συμπλήρωμα,
οδηγώντας στο σχηματισμό του συμπλόκου membranolytic attack complex (MAC), το
οποίο καταστρέφει τα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δερματομυοσίτιδας είναι η ατροφία και ο
εκφυλισμός των μυϊκών ινών στην περιφέρεια των μυϊκών δεσμίδων (perifascicular
atrophy-PFA), η οποία εμφανίζεται ακόμη και εν απουσία της φλεγμονής. Έχει
προταθεί ότι η PFA προκαλείται από την ισχαιμία από την απώλεια της ενδομυΐου
τριχοειδούς κλίνης (endomysial capillary bed). Το γεγονός αυτό επηρεάζει σοβαρά το
απώτατο τμήμα του αγγειακού πεδίου, το οποίο είναι η περιφέρεια κάθε δεματίου
(fascicle). Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί ισχαιμικά έμφρακτα του μυός.
Ωστόσο, η PFA δεν παρατηρείται σεδιαβητικούς και λοιπές αγγειοπάθειες.
Πρόσφαταστοιχεία δείχνουν ότι τα CD4 (+) λεμφοκύτταρα στην δερματομυοσίτιδα είναι
πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα εκκρίνουν ιντερφερόνες
τύπου 1, οι οποίες επάγουν γονίδια και μοριακούς καταρράκτες που προκαλούν
βλάβη των μυών. Στην προκαλούμενη παθολογία μέσω της ιντερφερόνης είναι η
ανεπάρκεια της τιτίνης (titin), μιας ενδομυϊκής πρωτεΐνης που είναι ένας σκελετός
(ικρίωμα) των συσταλτών νηματίων του μυός. Επιπρόσθετα, πιστεύεται ότι η διάχυση
των ιντερφερονών στις περιδεσμιδικές (perifascicular) περιοχές προκαλεί την PFA98,99.
Η δερματομυοσίτιδα και η πολυμυοσίτιδα (και λιγότερο συχνά η μυοσίτιδα από
έγκλειστα σωμάτια - inclusionbodymyositis) συνδέονται με σκληρόδερμα, μικτή νόσο
του συνδετικού ιστού και καρκίνωμα. Η συσχέτιση με τον καρκίνο είναι ισχυρότερη με
την δερματομυοσίτιδα. Ασθενείς με πολυμυοσίτιδα και δερματομυοσίτιδα μπορεί
επίσης να εμφανίζουν καρδιακή συμμετοχή η οποία οδηγεί στην αρρυθμία και την
καρδιακή ανεπάρκεια, αρθραλγία, φαινόμενο Raynaud, διάμεση πνευμονίτιδα και
νεφρική συμμετοχή. Μερικές από αυτές τις επιπλέον εξωμυϊκές εκδηλώσεις
συνδέονται με κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι των αντι-Jo-1 (antit RNA
synthetase) αυτοαντισωμάτων100.
Η βιοψία μυός σε συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και άλλες ασθένειες του
συνδετικού ιστού [connective tissue diseases- (CTD)] δείχνει συχνότερα διάμεσες
περιαγγειακές διηθήσεις από μονοπύρηνα, χωρίς αγγειακή βλάβη ή νεκρωτικές
αλλοιώσεις του μυός (myonecrosis). Σε ορισμένους ασθενείς ωστόσο, τα ευρήματα
αλληλοεπικαλύπτονται με φλεγμονώδη μυοπάθεια. Ο συνδυασμός αυτός αποκαλείται
μικτή

CTD,

αδιαφοροποίητη

CTD,

διάχυτη

CTD,

σύνδρομο

επικάλυψης

(overlapsyndrome), καθώς και συστηματική ρευματική νόσος. Οι ασθενείς μεμικτή
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CTD έχουν μυϊκή παθολογία που προσομοιάζει πολύ με δερματομυοσίτιδα. Η
φλεγμονή της πολυμυοσίτιδας, δερματομυοσίτιδας και των αγγειακών νοσημάτων του
κολλαγόνου υποχωρεί γρήγορα με κορτικοστεροειδή, οπότε η βιοψία θα πρέπει να
γίνει πριν από την έναρξη της θεραπείας.
ΜΥΟΣΙΤΙ∆Α ΑΠΟ ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ ΣΩΜΑΤΙΑ – INCLUSION BODY MYOSITIS
Η σποραδική μυοσίτιδα σωματίων εγκλεισμού [Sporadic inclusion-body
myositis (s- ΙΒΜ)] είναι η πιο κοινή ασθένεια των μυών σε ηλικιωμένα άτομα . Έχει
ύπουλη έναρξη και προκαλεί αργά εξελισσόμενη αδυναμία εγγύς και άπω, με ήπια
αύξηση της κρεατινικής κινάσης (CK). Η παθολογία – ιστοπαθολογία της s - IBM είναι
ιδιαίτερα χαρακτηριστική και συνδυάζει τη φλεγμονή των μυϊκών ινών και την
εκφύλιση. Η φλεγμονή είναι παρόμοια με την πολυμυοσίτιδα με κυτταροτοξικά (CD8 θετικά ) λεμφοκύτταρα τα οποία διηθούν και προκαλούν καταστροφή των μυϊκών ινών
101,102

. Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις συνίστανται σε συσσώρευση σωμάτια τύπου

μυελίνης (myelinoid bodies) και εναπόθεση αμυλοειδούς. Τα μυοϊνίδια εμφανίζουν
κενοτόπια ή ρωγμές, οι οποίες περιέχουν βασεόφιλα κοκκία (basophilicgranules).
Αυτά φαίνονται καλύτερα σε τομές κρυοστάτη οι οποίες χρώννυνται με τριχρωμική
τροποποιημένη χρώση Gomori. Οι κόκκοι αποτελούνται από τύπου μυελίνης
μεμβρανώδη σωμάτια (myelinoid bodies). Εντός ή πλησίον των κενοτοπίων υπάρχουν
μικρά τμήματα του αμυλοειδούς τα οποία μπορεί να ανιχνευθούν με χρώση Ερυθρό
του Κονγκό (CongoRed). Με την ηλεκτρονική μικροσκοπία, οι εναποθέσεις του
αμυλοειδούς είναι παρόμοιες με τις νευροϊνιδιακές της νόσου του Alzheimer. Τα
νηματοειδή έγκλειστα της s - IBM περιέχουν β- αμυλοειδές (beta amyloid),
hyperphosphorylated tauprotein, apolipoprotein E, presenillin 1, prionprotein, αsynucleinκαι λοιπές πρωτεΐνες, ορισμένες εκ των οποίων είναι ίδιες με εκείνες του
εγκεφάλου των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η νόσος Alzheimer και η νόσος
Parkinson103,104.
Ηπαθογένεια της ΙΒΜ δεν είναι γνωστή, αλλά πιθανώς σχετίζεται με διαταραχή
της επεξεργασίας της πρωτεΐνης που σχετίζεταιμε τη γήρανση των μυοϊνιδίων
(myofibers) και την εναπόθεση των τοξικών πρωτεϊνικών πολυμερών που βλάπτουν
τα μυοϊνίδια (myofibers) και πυροδοτούν την φλεγμονή. Η s - IBM είναι ανθεκτική στην
ανοσοκατασταλτική

θεραπεία

που

χρησιμοποιείται

σε

άλλες

φλεγμονώδεις

μυοπάθειες. Υπάρχουν κληρονομικές μυοπάθειες με παρόμοιες αλλοιώσεις των
μυϊκών ινών, αλλά χωρίς φλεγμονή105,106.
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Η διάγνωση των PM, DM, και η IBM θα πρέπει να βασίζεται στα ευρήματα της
βιοψίας. Οι PM και DM αντιμετωπίζονται με κορτικοστεροειδή. Η αζαθειοπρίνη, η
μεθοτρεξάτη και η κυκλοσπορίνη χρησιμοποιούνται σε σοβαρές περιπτώσεις.Η IBM
είναι ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή και τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΙΑ - MYASTHENIAGRAVIS
Η μυασθένεια gravis είναι μια αυτοάνοση ασθένεια των μυών, η οποία
χαρακτηρίζεται από σταδιακά αυξανόμενη αδυναμία με την άσκηση και την
αποκατάσταση της δύναμης με την ανάπαυση ή μετά τη χορήγηση φαρμάκων της
αντιχολινεστεράσης (anticholinesterase), όπως η νεοστιγμίνη. Αδυναμία πλήττει πλέον
σοβαρά μύες οι οποίοι νευρούνται από τους πυρήνες του στελέχους του εγκεφάλου,
όπως οι εξοφθάλμιοι και οι μύες του προσώπου, με πρόκληση πτώσης των
βλεφάρων, διπλωπίας και αδυναμίας μάσησης. Ο θάνατος οφείλεται σε αναπνευστική
καταστολή. Ιστολογικά, ο μυς είναι είτε φυσιολογικός ή παρατηρείται ατροφία των
μυϊκών ινών και αθροίσεις λεμφοκυττάρων στο ενδομύιο. Σε σοβαρές περιπτώσεις,
μπορεί να υπάρχει νέκρωση του μυός (myonecrosis). Οι τελικοί

νευράξονες είναι

φυσιολογικοί και ο αριθμός των συναπτικών κυστιδίων είναι επαρκής, αλλά υπάρχει
απώλεια της μετα-συναπτικής μεμβράνης, έτσι ώστε η μετασυναπτική περιοχή
απλοποιείται, με παρουσία ευρέων πτυχώσεων χωρίς διακλάδωση. Η πρωταρχική
συναπτική σχισμή διευρύνεται. Το 10% των ασθενών με μυασθένεια gravis, ιδίως
ηλικιωμένοι άνδρες, έχουν θυμώματα (thymomas) και οι περισσότεροι από τους
υπόλοιπους ασθενείς έχουν λεμφοζιδιακή υπερπλασία (follicularhyperplasia) του
θύμου.
Βαριά μυασθένειαπροκαλείται απόαντισώματα στην πρωτεΐνη του υποδοχέα
της ακετυλοχολίνης(AChR). Κυκλοφορούντα IgG αντισώματα συνδέονται με τον
υποδοχέα (AChR) και την εμποδίζουν την ακετυλοχολίνη από την αντίδραση με αυτόν.
Τα αντισώματα αυτά προκαλούν επίσης αποικοδόμηση του AChR και λύσητωνμετασυναπτικών μεμβρανών. Βελτίωσητης αντοχής μετά τη χορήγηση του εδροφόνιου
(δοκιμή Tensilon) ή νεοστιγμίνη (neostigmine) είναι διαγνωστικές. Η θεραπεία
αποτελείται από φάρμακα αντιχολινεστεράσης, κορτικοστεροειδή και την θυμεκτομή.
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Η

σύνταξη

της

παθολογοανατομικής

έκθεσης

του

ογκολογικού

ασθενούς

εμπλουτίζεται με ολοένα και περισσότερες πληροφορίες που αφορούν κυρίως στην
σταδιοποίηση της νεοπλασίας και στα εγχειρητικά όρια της εκτομής. Ο καθορισμός του
μοριακού προφίλ του νεοπλάσματος, το οποίο σχετίζεται με τη βιολογική συμπεριφορά
του, την επιλογή της βέλτιστης χημειοθεραπείας αλλά και την πιθανότητα ανάπτυξης
του νεοπλάσματος στα πλαίσια κληρονομικού συνδρόμου, είναι πλέον υψίστης
σημασίας. Το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών επεξεργάζονται ομάδες μελέτης
όπως η American Joint Committee on Cancer και το College of American Pathologists,
σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα αποτελέσματα τίθενται στη συνέχεια υπό μορφή
παγκόσμιας

κοινής

συμφωνίας

(consensus).

Νοσοκομειακά

Χρονικά,

76,

Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 735-745, 2014.
Λέξειςκλειδιά: American Joint Committee on Cancer, College of American
Pathologists, TNM.

ABSTRACT
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ARGYRAKOS

T.

Oncological

histopathology

report

according to American Joint Committee on Cancer (AJCC 2010) and College of
American Pathologists (CAP 2012/13). Modern oncological histopathology reports
are currently being enriched with more information, mainly regarding the staging and
surgical margins of the neoplasms, as well as their molecular profile. This information
predicts the biological behavior, chooses the proper chemotherapeutic treatment and
examines the possibility of an inherited syndrome. The American Joint Committee on
Cancer in tandem with the College of American Pathologists examine such information
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and subsequently report them as worldwide agreements (consensus). Nosokomiaka
Chronika, 76, Supplement 1, 735-745, 2014.
Key words: American Joint Committee on Cancer, College of American Pathologists,
TNM.
EΙΣΑΓΩΓΗ
Η American Joint Committee on Cancer (AJCC), η οποία ιδρύθηκε το 1959 στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή International Union
for Cancer Control (UICC), έχουν σκοπό την αντικειμενικοποίηση υπό μορφή κοινής
συμφωνίας (consensus) της σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασμάτων και τον
προσδιορισμό των προβλεπτικών παραμέτρων για την επιλογή θεραπείας, αλλά και
των προγνωστικών παραμέτρων για την εξέλιξη του ασθενούς. Το 1977 εκδόθηκε για
πρώτη φορά το σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ και το 2009, με εφαρμογή από την 1η
Ιανουρίου του 2010, εκδόθηκε η 7η έκδοση αυτού. Μέλη της Επιτροπής είναι ιατροί
όλων των ειδικοτήτων που χειρίζονται τον ογκολογικό ασθενή και επικεφαλής αυτών
για την 8η έκδοση που θα εκδοθεί το 2015, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του
2016, θα είναι ο παθολογοανατόμος Mahul B. Amin, διευθυντής του Τμήματος
Παθολογικής Ανατομικής και Εργαστηριακής Ιατρικής στο Ιατρικό κέντρο CedarsSinai, στο Los Angeles.
Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο εκδόσεις συνήθως είναι 6-8 χρόνια ώστε
τα νέα δεδομένα να προλάβουν να υποστούν κλινικές μελέτες και να αποδειχθεί η
πραγματική αναγκαιότητα της τροποποίησης του εκάστοτε κριτηρίου. Στο ενδιάμεσο
χρονικό διάστημα το Αμερικάνικο Κολλέγιο των Παθολογοανατόμων (College of
American Pathologists) πραγματοποιεί κάθε χρόνο μία με δύο αναθεωρήσεις των
πρωτοκόλλων που αφορούν στη σύνταξη της παθολογοανατομικής έκθεσης. Από τα
πρωτόκολλα αυτά πηγάζουν οι αντίστοιχες κοινές συμφωνίες για καθένα από τα
συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που τελικά ενσωματώνονται από την AJCC
στο παγκόσμιο TNM.
Στο παρόν κείμενο θα εστιάσουμε σε επιμέρους θέματα ακρογωνιαίας
σημασίας για τη σταδιοποίηση ενός νεοπλάσματος, τα οποία είναι υπό συνεχή μελέτη
και εξέλιξη, κυρίως στις σημαντικές διαφορές από την 6η έκδοση, καθώς οι αντίστοιχες
ομάδες μελέτης δεν έχουν καταλήξει πάντοτε στην κοινή οδηγία. Tα πρωτόκολλα αυτά
αλλά και τα αντίστοιχα κεφάλαια στην εκάστοτε έκδοση του AJCC προσπαθούν να
απαντήσουν στα πολλαπλά ερωτήματα που προκύπτουν από την προσπάθεια
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εφαρμογής των φαινομενικά απλών πινακιδίων ΤΝΜ που αντιστοιχούν στο κάθε
σύστημα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κλινική σταδιοποίηση: αφορά σε πληροφορίες σχετικά με την έκταση της
κακοήθειας πριν από την έναρξη της θεραπείας (χειρουργικής ή ακτινοβολίας) ή εντός
χρονικού διαστήματος 4 μηνών από την ημερομηνία διάγνωσης. Η ονοματολογία
περιλαμβάνει το πρόθεμα c για την εκάστοτε κατηγορία (cT, cN, cM / cTNM) και οι
πληροφορίες προέρχονται από: τα συμπτώματα, τη φυσική εξέταση, την ενδοσκοπική
εξέταση, τις απεικονίσεις του όγκου και των επιχώριων λεμφαδένων ή από τις μερικές
βιοψίες του νεοπλάσματος χωρίς περαιτέρω χειρουργική εκτομή. Σημειώνεται ότι
πληροφορίες που προέρχονται από τη μελέτη του φρουρού λεμφαδένα είναι δυνατόν
να ενσωματωθούν στο cN.
Παθολογοανατομική

σταδιοποίηση:

αφορά

σε

πληροφορίες

που

προέρχονται από τη χειρουργική εκτομή του νεοπλάσματος εφόσον αυτή είναι η
πρώτη θεραπεία ή εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών μετά την ημερομηνία
διάγνωσης, εφόσον δεν έχει γίνει συστηματική θεραπεία ή ακτινοβολία. Επίσης
περιλαμβάνει το αποτέλεσμα βιοψιών λεμφαδένων ή οργάνων με μετάσταση. Το
πρόθεμα πριν την αντίστοιχη κατηγορία είναι p (pT, pN, pM / pTNM). Σημειώνεται ότι
το στάδιο που προέρχεται από πληροφορίες κλινικές και παθολογοανατομικές
(μεικτές) χαρακτηρίζεται ως υπό μελέτη (working) στάδιο.
Κατά την παθολογοανατομική σταδιοποίηση ακολουθούνται συγκεκριμένες
οδηγίες. Για παράδειγμα η εξαίρεση ενός όγκου τμηματικά απαιτεί μια λογική
προσπάθεια εκτίμησης της συνολικής μεγίστης διαμέτρου του νεοπλάσματος και η
μέτρηση κατά χιλιοστά απαιτεί στρογγυλοποίηση του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου
(δέκατο του χιλιοστού) με το 1 έως 4 να στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω (1,2
χιλιοστά στρογγυλοποιούνται προς το 1 χιλιοστό) ενώ από το 5 έως το 9
στρογγυλοποιούνται προς τα άνω (π.χ. όγκος μαστού μδ 1,7 χιλ. κατατάσσεται ως
όγκος μδ 2χιλ).
Σταδιοποίηση μετά τη θεραπεία: προσδιορίζει την έκταση της νόσου σε
ασθενείς που το πρώτο μέρος της θεραπείας περιλαμβάνει συστηματική θεραπεία ή
ακτινοβολία (neoadjuvant) ή ασθενείς που δεν πρόκειται να υποστούν χειρουργική
εκτομή. Το πρόθεμα είναι y (yΤΝΜ) και ανάλογα με την πηγή των πληροφοριών για
την έκταση της νόσου p ή c. Είναι σημαντικό ότι για την παρακολούθηση ασθενούς
που έλαβε χημειοθεραπεία προ χειρουργείου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κλινικό
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στάδιο προ της θεραπείας cTNM και όχι το κλινικό στάδιο ycTNM καθώς η πρόγνωση
καθορίζεται από το πρώτο.
Σταδιοποίηση επαναθεραπείας: αφορά στη σταδιοποίηση της υποτροπής
της νόσου μετά από χρονικό διάστημα ελεύθερο νόσου. Εδώ χρησιμοποιείται το
πρόθεμα r (rTNM) προερχόμενο από την αγγλική λέξη retreatment.
Σταδιοποίηση αυτοψίας: στάδιο προερχόμενο από πληροφορίες που
λαμβάνονται από τον ασθενή μετά θάνατον (aΤΝΜ).
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΤΝΜ
Καθορισμός εγχειρητικών ορίων (R) και ορογόνων επιφανειών (Τ)
Ο καθορισμός των εγχειρητικών ορίων από τον παθολογοανατόμο λαμβάνει το
σύμβολο R που προέρχεται από τη λέξη residual (υπολειπόμενος όγκος) με τις
ακόλουθες κατηγορίες: R0 στην περίπτωση που τα εγχειρητικά όρια είναι απολύτως
καθαρά, R1 στην περίπτωση που υπάρχει μικροσκοπική διήθηση των εγχειρητικών
ορίων, R2 στην περίπτωση που υπάρχει μακροσκοπική διήθηση των εγχειρητικών
ορίων, Rx όταν δεν μπορεί να καθοριστεί το ενδεχόμενο του υπολειπόμενου όγκου. Η
παρουσία υπολειπόμενου όγκου στο εγχειρητικό όριο έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις:
1. Αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα υποτροπής του νεοπλάσματος, χωρίς όμως για
τους λόγους που θα αναλύσουμε να την καθιστά απόλυτο ενδεχόμενο και 2. Αυξάνει
την πιθανότητα οι κατηγορίες Τ και Ν να είναι πιο προχωρημένες από τις
αναφερόμενες στην παθολογοανατομική εξέταση και 3. Επηρεάζει τη θεραπεία τόσο
ως προς την ένδειξή της, αλλά και ως προς το αποτέλεσμά της.
Στην 7η έκδοση του ΤΝΜ γίνεται σαφές ότι τα εγχειρητικά όρια 1. ∆εν αφορούν
στο φυσικό πέρας της εκάστοτε ανατομικής δομής ενός οργάνου, 2. ∆εν αφορούν στις
ορογόνες επιφάνειες εφόσον αυτές δεν διηθούνται και ως αποτέλεσμα της διήθησης
προσκολλώνται σε παρακείμενες δομές. Ως συνέπεια της συμφωνίας αυτής είναι
δυνατόν ένα νεόπλασμα να διηθεί και να διασπά μια ορογόνο επιφάνεια, εύρημα
μεγάλης κλινικής σημασίας γιατί αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα παρουσίας
νεοπλασματικών κυττάρων στην κοιλότητα που αφορίζει η ορογόνος επιφάνεια, αλλά
δεν θεωρείται θετικό εγχειρητικό όριο, συνεπώς λαμβάνει το σύμβολο R0. Σύμφωνα με
τα ανωτέρω ένα καρκίνωμα ορθού που διηθεί το περιμετρικό εγχειρητικό όριο
(circumferential surgical margin / CSM) του λίπους του ορθού που στερείται ορογόνου
λαμβάνει το σύμβολο R1 ή R2 και σταδιοποιείται ως Τ4b ενώ ένα καρκίνωμα που
διηθεί τον ορογόνο του σιγμοειδούς ή του ανώτερου 1/3 του ορθού λαμβάνει το
σύμβολο R0 και σταδιοποιείται ως Τ4a (Σχήμα 1). Η τελευταία συμφωνία αποτελεί
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μείζονα διαφορά από την αντίστοιχη της 6ης έκδοσης του ΤΝΜ που καθόριζε το Τ4
αποκλειστικά ως διήθηση παρακείμενου οργάνου καθώς δίνει πολύ μεγάλη έμφαση
στην διάσπαση του φραγμού των ορογόνων επιφανειών που αυξάνει σημαντικά το
ενδεχόμενο της παρουσίας ελεύθερων νεοπλασματικών κυττάρων εντός της εκάστοτε
ορογονικής κοιλότητας. Επιπρόσθετα, στην ταξινόμηση των νεοπλασμάτων του
γαστρεντερικού σωλήνα κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 2010 (WHO/2010),
λαμβάνει πλέον μορφή κοινής συμφωνίας (consensus) το κριτήριο με το οποίο πρέπει
να γίνεται η παθολογοανατομική εκτίμηση της διάσπασης του ορογόνου. Σε αυτό
συμπεριλαμβάνεται εκτός από τη διάσπαση της συνέχειας των μεσοθηλιακών
κυττάρων, η παρουσία μεσοθηλιακής υπερπλασίας αλλά και έντονης φλεγμονής ως
ευρήματα ενδεικτικά διάσπασης του ορογόνου.

Σχήμα 1. Περιμετρικά εγχειρητικά όρια και ορογονικές επιφάνειες στο ορθό
Είναι όμως συχνά δύσκολο να καθοριστεί το φυσικό πέρας της ανατομικής
δομής ενός οργάνου ή της συνοχής αυτού με παρακείμενες δομές, καθώς σε
ορισμένες περιπτώσεις απαιτεί μεγάλη γνώση της τοπογραφικής ανατομικής του κάθε
οργάνου. Για παράδειγμα σύμφωνα πάντα με την AJCC/2010 έκδοση, το κλινικά
σημαντικότερο

εγχειρητικό

όριο

μιας

δωδεκαδακτυλογαστροπαγκρεατεκτομής

(Whipple) είναι το οπισθοπεριτοναϊκό όριο ή αλλιώς όριο της αγκιστροειδούς
αποφύσεως, στο οποίο η αγκιστροειδής απόφυση του παγκρέατος μέσω ενός λεπτού
συνδέσμου συνδέεται με την άνω μεσεντέρια αρτηρία (Σχήμα 2). Το εγχειρητικό αυτό
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όριο είναι το συχνότερα θετικό σε μεγάλο ποσοστό εγχειρήσεων και πλέον είμαστε
υποχρεωμένοι να το αναφέρουμε στην παθολογοανατομική έκθεση. Ενώ κατά
AJCC/2010 το εγχειρητικό αυτό όριο δίνεται θετικό όταν καρκινικά κύτταρα
παρατηρούνται επί της σινικής μελάνης, ορισμένα κέντρα στην Ευρώπη θεωρούν ότι
ακόμα και όταν το καρκίνωμα πλησιάζει σε απόσταση <1 χιλιοστό το εγχειρητικό όριο
πρέπει να δίνεται θετικό.

Σχήμα 2. Εγχειρητικό όριο αγκιστροειδούς αποφύσεως παγκρέατος
Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις οι ομάδες μελέτης των οποίων τα πορίσματα
ενσωματώνει η AJCC στις κοινές οδηγίες, όπως για παράδειγμα η International
Society of Urologic Pathology, δεν έχουν καταλήξει σε κοινή συμφωνία για ορισμένα
θέματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφενός αναφέρεται σαφώς η απουσία κοινής

συμφωνίας (consensus), αφετέρου υπάρχει πρόταση εφαρμογής συγκεκριμένης
οδηγίας έως ότου να επέλθει η εκάστοτε κοινή συμφωνία. Για παράδειγμα, επειδή δεν
υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το ποιες ακριβώς είναι οι εγχειρητικές επιφάνειες του
προστάτη αδένα, η κοινή συμφωνία χαρακτηρίζει ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια
ως εγχειρητικό όριο το οποίο θεωρείται θετικό όταν τα καρκινικά κύτταρα έρχονται σε
επαφή με την σινική μελάνη, ενώ ακόμα και εάν παρεμβάλλεται 1 ινοβλάστη μεταξύ
του καρκινικού κυττάρου και της σινικής μελάνης, κυρίως κατά την οπίσθια επιφάνεια
του αδένα που είναι ομαλή και στρογγυλή, το όριο θεωρείται αρνητικό.
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Αντίθετα στα διηθητικά καρκινώματα μαστού ως θετικό εγχειρητικό όριο
χαρακτηρίζεται αυτό στο οποίο το καρκίνωμα εφάπτεται της σινικής μελάνης /
εγχειρητικής επιφάνειας. Στην περίπτωση που δεν εφάπτεται, η παθολογοανατομική
έκθεση υποχρεωτικά αναφέρει την απόσταση του καρκινώματος από τη σινική μελάνη.
Στην περίπτωση των καρκινωμάτων in situ, εάν το καρκίνωμα βρίσκεται κοντά αλλά
όχι επί του εγχειρητικού ορίου το όριο δεν θεωρείται αρνητικό, διότι λόγω της
ασυνεχούς κατανομής των επιμέρους καρκινικών εστιών η αρνητική εγχειρητική
επιφάνεια δεν υποσημαίνει ολική εξαίρεση του συνόλου των in situ εστιών.
Επιπρόσθετα, η ακριβής μελέτη ενός τμήματος μαζικού αδένα με μικρού μεγέθους
αλλοιώσεις προϋποθέτει μαστογραφία επί του παρασκευάσματος, καθώς και τον
σωστό προσανατολισμό του παρασκευάσματος και της μαστογραφίας από τον
ακτινολόγο, πριν ξεκινήσει η εξέταση από τον παθολογοανατόμο.
Καθορισμός λεμφαδενικής μετάστασης (Ν)
Η κλινική σημασία των μεμονωμένων καρκινικών κυττάρων (isolated tumor
cells /ITCs) είναι από τα θέματα των οποίων η μελέτη βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η μεγάλη
διαφορά από την 7η έκδοση του 2006 αφορά στις λεμφαδενικές μεταστάσεις του
μελανώματος, όπου καταργείται το σύνηθες όριο των 0,2 mm καθώς ακόμα και ένα
κύτταρο μελανώματος θεωρείται λεμφαδενική νόσος και εντάσσεται στην κατηγορία Ν.
Η ανεύρεση ελάχιστου αριθμού κυττάρων μελανώματος γίνεται με την τεχνική της
ανοσοϊστοχημείας

και

με

τη

χρήση

πολλαπλών

μελανοκυτταρικών

δεικτών

(συνηθέστερα MelanA και HMB-45) που αυξάνουν την ευαισθησία ανίχνευσης των
κακοήθων μελανοκυττάρων. Ειδικά για το λεμφαδένα φρουρό, ο οποίος υφίσταται
εξαντλητικό πρωτόκολλο ανίχνευσης πιθανών ελάχιστων κυττάρων μελανώματος,
θεωρείται ότι ακόμα και ένα κύτταρο σε περιφερικό υποκαψικό λεμφόκολπο θεωρείται
λεμφαδενική νόσος. Εντούτοις, σε βάθος χρόνου έχουν καταρτιστεί αρκετά κριτήρια
που επιτρέπουν στον παθολογοανατόμο να διαχωρίσει την αληθή μετάσταση σε έναν
λεμφαδένα, από τα καλοήθη υπολειμματικά σπιλοκυτταρικά έγκλειστα (benign nevic
rests)

τα

οποία

ανοσοαντιδρούν

με

τους

ανιχνευτικούς

ανοσοϊστοχημικούς

μελανοκυτταρικούς δείκτες και τα οποία ανευρίσκονται εντός της κάψας ή εντός των
διαφραγματίων του λεμφαδένα, ποτέ όμως εντός των λεμφοκόλπων του λεμφαδένα.
Επιπρόσθετα στην περίπτωση του μελανώματος λαμβάνονται υπόψη οι
επιχώριες ενδολεμφικές μεταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως: 1. ∆ορυφόρες εστίες:
μακροσκοπικά ορατές ενδολεμφικές μεταστάσεις σε απόσταση έως 2εκ από την κύρια
εστία, 2. Μικροδορυφόρες εστίες: ασυνεχείς εστίες μελανώματος μεγέθους >0,05 mm
που διαχωρίζονται από την κύρια διηθητική εστία από φυσιολογικό χόριο χωρίς
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στοιχεία υποστροφής (φλεγμονή ή ίνωση), το οποίο χόριο έχει μήκος τουλάχιστον 0,3
mm ή 3. In transit μεταστάσεις: Μετάσταση σε χόριο ή υποδόριο λίπος σε απόσταση
μεγαλύτερη των 2 cm από την κύρια εστία και στην γραμμή που ενώνει την κύρια εστία
με τους επιχώριους λεμφαδένες.
Αντίστοιχες με τις μικροδορυφόρες εστίες και τις in transit μεταστάσεις του
μελανώματος

είναι

οι

περίγραπτες

ασυνεχείς

νεοπλασματικές

εστίες

που

ανευρίσκονται εντός του περικολικού λιπώδους ιστού στο καρκίνωμα του παχέος
εντέρου, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως νεοπλασματικές εναποθέσεις (tumor deposits)
και, επί απουσίας θετικών λεμφαδένων, τροποποιούν την Ν σταδιοποίηση στο στάδιο
N1c καθώς θεωρούνται πλήρως διηθημένα λεμφαγγεία ή αγγεία ενώ αντίθετα δεν
επηρεάζουν την κατηγορία Τ καθώς δεν ανεβάζουν την σταδιοποίηση στο επίπεδο Τ3
όταν η κύρια εστία του νεοπλάσματος είναι Τ1 ή Τ2.
Μείζονος σημασίας δε, αποτελεί ο καθορισμός στα πρωτόκολλα του
Αμερικάνικου Κολλεγίου Παθολογοανατόμων (CAP), των επιχώριων (regional)
λεμφαδένων σε σχέση με τους μη επιχώριους, καθώς μετάσταση σε μη επιχώριο
λεμφαδένα δεν εντάσσεται στην κατηγορία Ν αλλά στην κατηγορία Μ. Για παράδειγμα,
σε μια ολική κολεκτομή με τον καρκίνο να εντοπίζεται στο τυφλό, μετάσταση του
καρκινώματος σε λεμφαδένα του ορθού αποτελεί απομακρυσμένη μετάσταση.
Εντούτοις, το μελάνωμα αποτελεί το μοναδικό νεόπλασμα που τα ITCs
λαμβάνονται υπόψη στη λεμφαδενική νόσο. Στην περίπτωση του μαστού, μικρές
αθροίσεις κυττάρων μεγέθους όχι μεγαλύτερου από 0,2 mm ή ασυνεχείς αθροίσεις όχι
περισσότερων από 200 κύτταρα θεωρούνται ITCs και το στάδιο θεωρείται pN0(i+).
Εάν το μέγεθος της δισδιάστατης εστίας είναι >0,2 mm και <2mm ή ο αριθμός των
κυττάρων >200, θεωρείται ότι ο λεμφαδένας περιέχει τουλάχιστον 1000 κύτταρα σε
τρισδιάστατο επίπεδο και το στάδιο θεωρείται pN1mi (μικρομετάσταση). Σημειώνεται
ότι στη μείζονα διάσταση της εστίας λαμβάνεται υπόψη η πιθανή δεσμοπλαστική
αντίδραση. Αντίστοιχα τα ΙΤCs σταδιοποιούνται ως Ν0 τόσο στο καρκίνωμα του
παχέος εντέρου, όσο και στον καρκίνο του πνεύμονα και του στομάχου.
Καθορισμός Βιοδεικτών Παχέος εντέρου και Πνεύμονα
Για πρώτη φορά το 2013 το Αμερικάνικο Κολλέγιο Παθολογοανατόμων εκδίδει
τρία προς το παρόν πρωτόκολλα των βιοδεικτών που οφείλουν πλέον να αναφέρονται
στις παθολογοανατομικές εκθέσεις του παχέος εντέρου, του πνεύμονα και του μαστού.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι συνιστά σε κάθε ανοσοϊστοχημική ή μοριακή εξέταση να
αναφέρονται αναλυτικά ο κλώνος του αντισώματος που χρησιμοποιήθηκε, το εάν το
συγκεκριμένο αντίσωμα έχει δεχτεί έγκριση από την Ομοσπονδία Τροφών και
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Φαρμάκων (Food and Drug Administration / FDA), το χρονικό διάστημα της ψυχρής
ισχαιμίας (ο χρόνος που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην εξαίρεση του ιστού και την
έναρξη της μονιμοποίησης), το είδος αλλά και το χρονικό διάστημα της μονιμοποίησης
ή η χρήση άλλων χημικών ουσιών (αφαλατωτικά) καθώς οι παράγοντες αυτοί
επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα της εξέτασης, αυξάνοντας το ποσοστό των ψευδώς
θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων.
Αναλυτικότερα στο πρωτόκολλο για το παχύ έντερο συνιστάται ο έλεγχος της
έκφρασης των πρωτεϊνών των γονιδίων επιδιόρθωσης MLH1, PMS2, MSH2 και
MSH6. Ανάλογα με την εκάστοτε έκφραση ή απώλεια της πρωτεΐνης είναι δυνατόν να
διενεργούνται περαιτέρω αναλύσεις:
1. Στην περίπτωση απώλειας της πυρηνικής έκφρασης των πρωτεϊνών MLH1
και PMS2 οφείλει να διενεργείται έλεγχος μεθυλίωσης του επαγωγέα του
γονιδίου MLH1 και/ή έλεγχος μετάλλαξης του γονιδίου BRAF (V600E)
ευρήματα έντονα ενδεικτικά ότι ο όγκος είναι σποραδικός και όχι στα
πλαίσια σωματικής (germline) μετάλλαξης. Απουσία αυτών, με συνοδό
απώλεια των πρωτεϊνών, υποσημαίνει ότι ο όγκος είναι στα πλαίσια
συνδρόμου Lynch και συνεπώς χρειάζεται να γίνει ανάλυση κατά βάση του
γονιδιώματος (sequencing) ή έλεγχος διαγραφής ή διπλασιασμού του
γονιδίου MLH1.
2. Στην περίπτωση απώλειας των γονιδίων MSH2 και MSH6 η πιθανότητα του
συνδρόμου Lynch είναι πολύ υψηλή και συνιστάται ανάλυση κατά βάση του
γονιδιώματος

(sequencing)

και

έλεγχος

μεγάλων

διαγραφών

ή

διπλασιασμού του MSH2 και εάν αποβούν αρνητικοί, ακολουθούνται από
αντίστοιχο έλεγχο στο MSH6.
3. Στην περίπτωση απώλειας της έκφρασης του MSH6 η πιθανότητα του
Lynch είναι πολύ υψηλή (έλεγχος του MSH6). Σημειώνεται ότι απώλεια του
MSH6 αναφέρεται επίσης σε καρκινώματα παχέος που έχουν υποστεί
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, καθώς επίσης αναφέρεται σε μικρό
ποσοστό καρκινωμάτων με μετάλλαξη στο ζεύγος MLH1/PMS2.
4. Στην περίπτωση απώλειας της έκφρασης του PMS2 η πιθανότητα του
Lynch είναι πολύ υψηλή (έλεγχος του PMS2).
O ανωτέρω έλεγχος οφείλει να γίνεται οπωσδήποτε σε ασθενείς με μεγαλύτερο
κίνδυνο για παρουσία μικροδορυφορικής αστάθειας, όπως ασθενείς με καρκίνο σε
ηλικία <50 ετών, σε ασθενείς με σύγχρονα νεοπλάσματα σε ενδομήτριο και στομάχι ή
με ουροθηλιακό καρκίνωμα ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Στην περίπτωση
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που γίνεται μελέτη των μικροδορυφορικών αλληλουχιών με τη μέθοδο της PCR
συνιστάται ο έλεγχος να περιλαμβάνει μονονουκλεοτιδικές αλληλουχίες και όχι
δινουκλεοτιδικές καθώς οι δινουκλεοτιδικές έχουν χαμηλή ευαισθησία ανίχνευσης της
μικροδορυφορικής αστάθειας.
Επιπρόσθετα, οι ασθενείς που είναι υποψήφιοι να λάβουν antiEGFR θεραπεία
οφείλουν να ελεγχθούν για μετάλλαξη του KRAS καθώς μεταλλάξεις στα κωδικόνια 12,
13 και 61 αποτελούν αντένδειξη χορήγησης της θεραπείας, ενώ δεν υπάρχουν ακόμα
αρκετά στοιχεία για τη μετάλλαξη στο κωδικόνιο 146.
Σε ότι αφορά στον πνεύμονα, υπάρχουν πλέον συγκεκριμένες οδηγίες στο αντίστοιχο
πρωτόκολλο κατά CAP/2013 για την κάθε παρατηρούμενη μετάλλαξη.
Σε ότι αφορά στον EGFR:
1. Μετάλλαξη στο εξόνιο 18 Gly719 και στο εξόνιο 19 (διαγραφή) συνοδεύεται
από ανταπόκριση σε αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR.
2. Μετάλλαξη στο εξόνιο 20 (εισαγωγή) συνοδεύεται από αντίσταση στους
αναστολείς των τυροσινικών κινασών.
3. Μετάλλαξη στο εξόνιο 20 (Thr790Met) οφείλεται σε άλλες μεταλλάξεις του
EGFR και εάν ανιχνευτεί σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει θεραπεία είναι
ενδεικτική κληρονομικής σωματικής (germline) μετάλλαξης.
Έλεγχος

μεταλλάξεων

του

γονιδίου

της

ALK

αλλά

και

του

KRAS

συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη των αδενοκαρκινωμάτων του πνεύμονα, ενώ
βρίσκεται

υπό

μελέτη

η

χρησιμότητα

διαφόρων

μεθόδων

ενίσχυσης

του

ανοσοϊστοχημικού σήματος ώστε να ανιχνεύονται έστω και μικρές ποσότητες της
πρωτεΐνης ALK και βάσει αυτού να επιλέγονται οι περιπτώσεις στις οποίες διενεργείται
in situ υβριδισμός για την ανίχνευση μεταθέσεων στο γονίδιο της ALK.
ΣΥΝΟΨΗ
Ολοένα και περισσότερες περιοχές του ιατρικού επιστητού, ιδίως σε ότι αφορά
στη διάγνωση, τίθενται σε παγκόσμιο επίπεδο υπό μορφή κοινής συμφωνίας
(consensus). Οι ομάδες μελέτης που λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτές αποτελούνται
από πολυάριθμους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που ενέχονται στο χειρισμό μιας
νοσολογικής οντότητας. Οφείλουμε να ενημερωνόμαστε για τις κοινές συμφωνίες και
να τις εφαρμόζουμε ανάλογα με την περίπτωση.
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Προγνωστικοί - προβλεπτικοί δείκτες και στοχευμένη θεραπεία:
Η συμβολή του παθολογοανατόμου στην κλινική πράξη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συμβολή της παθολογικής ανατομικής στην διάγνωση και στην θεραπευτική
αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασμάτων ήταν και είναι καθοριστική. Σήμερα
πλέον, η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων έχουν
επικεντρωθεί στην εξατομικευμένη ταυτοποίηση. Σε αυτό συνέβαλλαν οι σύγχρονες
μοριακές τεχνικές και η ανάδειξη προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών καθώς και
νέων θεραπευτικών στόχων. Ο ρόλος του Παθολογοανατόμου ως παράγοντα της
ασφαλέστερης,

ακριβέστερης,

εξατομικευμένης

και

αποδοτικότερης

μοριακής

θεραπείας των νεοπλασμάτων, διευρύνεται συνεχώς. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 746-750, 2014.
Λέξεις

κλειδιά:

νεοπλάσματα,

προγνωστικοί

δείκτες,

προβλεπτικοί

δείκτες,

στοχευμένη θεραπεία

SUMMARY
MAGKOU C. Prognostic-predictive markers and targeted therapy: the role of the
Pathologist in clinical practice.

The contribution of Pathology in diagnosis and

therapeutic approach of neoplasms has always been important and still remains
crucial. Nowadays, diagnosis and treatment focus on personalized identification.
Modern molecular methods, prognostic and predictive markers and new therapy
targets have contributed to the personalized approach of patients. The role of the
Pathologist in secure, precise, personalized and effective molecular therapy is
continuously expanding. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 746-750, 2014.
Key words: neoplasms, prognostic markers, predictive markers, targeted therapy
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Ο Παθολογοανατόμος με τη διάγνωσή του διαδραμάτιζε και διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στη θεραπευτική αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασμάτων.
Σήμερα, πλέον, η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων
έχουν μετακινηθεί από την ενοποιητική προσέγγιση της μεγάλης ποικιλίας και
ετερογένειάς τους, στην εξατομικευμένη ταυτοποίηση και αντιμετώπισή τους με τις
σύγχρονες μοριακές τεχνικές. Αν και υπάρχουν μοριακοί προγνωστικοί δείκτες παρά
μόνο για ορισμένα νεοπλάσματα, ωστόσο ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς και
φαίνεται να αποτελούν το μέλλον της Παθολογικής Ανατομικής. Ο ρόλος του
Παθολογοανατόμου ως παράγοντα της ασφαλέστερης, ακριβέστερης, εξατομικευμένης
και αποδοτικότερης μοριακής θεραπείας των νεοπλασμάτων, διευρύνεται συνεχώς.
Τα τελευταία χρόνια μοριακές μελέτες σε καρκινώματα του μαστού1,2, του
πνεύμονα3, του

παχέος

εντέρου4

αλλά

και

του

ουροποιογεννητικού5,

του

γυναικολογικού6 και άλλων συστημάτων, έχουν υποδείξει υποψήφιους βιολογικούς
δείκτες πολυάριθμα ογκο-γονίδια, ογκοκατασταλτικά γονίδια, επιδιορθωτικά γονίδια,
αποπτωτικά γονίδια, ορμονικούς υποδοχείς και την πλοειδία-ανευπλοειδία του DNA. Η
μελέτη

τους

διευκολύνει

την

ακριβέστερη

διάγνωση,

έχει

προγνωστικό

και

προβλεπτικό ρόλο και συμβάλλει στην εξατομικευμένη θεραπεία.
Οι προγνωστικοί δείκτες αναφέρονται στην κλινική πορεία του ασθενή
ανεξαρτήτως θεραπείας, ενώ οι προβλεπτικοί δείκτες αναφέρονται στην πιθανή
ανταπόκριση του ασθενή σε συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή και σχετίζονται με την
ευαισθησία ή την αντοχή του νεοπλάσματος στην αγωγή αυτή. Οι προγνωστικοί
δείκτες μπορεί να αποτελέσουν τους στόχους της ίδιας της θεραπείας. Για
παράδειγμα, το ογκογονίδιο ΗER2 είναι ο στόχος του μονοκλωνικού αντισώματος
trastuzumab και η ενίσχυση του HER2 γονιδίου είναι προβλεπτική της καλής
ανταπόκρισης στην anti-HER2 αγωγή. Ο HER2 είναι επίσης και προγνωστικός
δείκτης, και όπως άλλοι δείκτες έχει προγνωστική και προβλεπτική σημασία
ταυτόχρονα. Γενικά, ο προγνωστικός δείκτης μας καθορίζει εάν ο ασθενής έχει την
ανάγκη θεραπείας και ο προβλεπτικός είναι απαραίτητος στην εκλογή της κατάλληλης
αγωγής. Μελέτες φαρμάκων που στοχεύουν αυτούς τους βιολογικούς δείκτες και νέες
μελέτες νέων βιολογικών δεικτών με τη μέθοδο των cDNA μικροσυστοιχειών και της
RT-qPCR είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά τους θα έχουν κλινική εφαρμογή.
Σκοπός είναι η εύρεση και καθιέρωση στοχευμένων θεραπειών, οι οποίες θα δώσουν
θεραπευτικές επιλογές με το μέγιστο όφελος και τη μικρότερη δυνατή τοξικότητα για
τον ασθενή.
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Τα τελευταία χρόνια οι γνώσεις μας πάνω στη γενετική βάση του καρκίνου
εμπλουτίζονται με την πρόοδο της μοριακής βιολογίας και την δυνατότητα
χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η μοριακή ανάλυση του γενετικού
υλικού αποτελεί σημαντικό βοήθημα για ανίχνευση μοριακών δεικτών, που
συνεισφέρουν στην διάγνωση, πρόγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου.
Στον

καρκίνο

του

μαστού1,2,

εκτός

από

τους

εδραιωμένους

πλέον

προγνωστικούς και προβλεπτικούς δείκτες ER και HER2, προτείνονται επίσης και
άλλοι δείκτες, όπως ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Ki67) με προγνωστική
αλλά και προβλεπτική, όσον αφορά τη συστηματική χημειοθεραπεία, αξία. Πέρα από
τη βασική διάκριση των όγκων σε ER-θετικούς και ER-αρνητικούς, μοριακές μελέτες
με c-DNA μικροσυστοιχίες και μεγάλο αριθμό γονιδίων οδήγησαν στην ταξινόμηση του
καρκίνου του μαστού σε πέντε, κυρίως, υποομάδες: «Αυλικού» τύπου Α (luminal A),
«Αυλικού» τύπου Β (luminal B), HER2 μοριακού τύπου, τύπου φυσιολογικού μαστού
(normal-like) και βασικού τύπου (basal-like). Επιπρόσθετα, τα νέα μοριακά test
μελέτης γονιδιακού προφίλ (π.χ. OncotypeDX, Mammaprint) μπορούν να συμβάλουν
ενεργά στον επαναπροσδιορισμό της ταξινόμησης του καρκίνου του μαστού και στη
βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών. Τελευταία, είναι
κρίσιμη η ανακάλυψη ακριβέστερων προγνωστικών δεικτών, ιδιαίτερα σε ασθενείς με
μεταστατική νόσο, όπως ο προσδιορισμός των κυκλοφορούντων καρκινικών κύτταρων
(Circulating tumor cells /CTCs), των κυττάρων εκείνων που απομακρύνονται από τον
όγκο και εισέρχονται στην κυκλοφορία, διαδικασία απαραίτητη για τη μετάσταση.
Στον καρκίνο του πνεύμονα3, τα πλέον συνήθη ενεργοποιημένα ογκογονίδια
είναι τα εξής: EGFR, HER2, MYC, KRAS, MET, CCND1, CDK4, MET, EML4-ALK και
BCL2. Αυτά προσφέρουν και τους σημαντικούς θεραπευτικούς στόχους, με μεγάλη
ειδικότητα στον εκλεκτικό θάνατο των νεοπλασματικών κυττάρων και όχι των
φυσιολογικών κυττάρων. Μοριακές, επίσης, διαφορές έχουν ανιχνευθεί στον καρκίνο
πνεύμονα των καπνιστών και μη-καπνιστών ασθενών. Στους μη-καπνιστές είναι
συνηθέστερες οι μεταλλάξεις των EGFR και HER2, οι EML-ALK συντήξεις και η
απώλεια της έκφρασης hMSH2, ενώ στους καπνιστές συναντώνται συχνότερα TP3,
KRAS, STK11 μεταλλάξεις, p16 και APC μεθυλιώσεις και EML-ALK συντήξεις. EGFR
και ALK αποτελούν ήδη τους πλέον υποσχόμενους θεραπευτικούς στόχους.
Στον καρκίνο του παχέος εντέρου4, η μικροδορυφορική αστάθεια (MSI) (δηλαδή
οι μικρές αλλαγές στην αλληλουχία του DNA του ανθρώπινου γονιδιώματος που
οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων του συστήματος επιδιόρθωσης του DNA κατά την
αντιγραφή (Mismatch Repair System-MMR)) χαρακτηρίζει τον κληρονομούμενο
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 748

καρκίνο του παχέος εντέρου κατά 90% και τον σποραδικό καρκίνο κατά 10-15%. Η
ανίχνευση της ΜSI έχει μεγάλη σημασία, καθώς οι όγκοι που παρουσιάζουν υψηλή
MSI έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Είναι λιγότερο επιθετικοί, σχετίζονται
λιγότερο με μεταστάσεις σε λεμφαδένες ή μακρινές μεταστάσεις, εμφανίζουν σε πολύ
μικρότερο ποσοστό μεταλλάξεις στα γονίδια ΚRAS και p53, έχουν μικρότερη
ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Η ανίχνευση θετικών για MSI όγκων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αναγκαιότητας πλήρους ανάλυσης της οικογένειας για
τυχόν παθολογική μετάλλαξη των γονιδίων του κληρονομούμενου καρκίνου.
Η μοριακή βιολογία έχει αναδείξει νέους θεραπευτικούς στόχους και σε
νεοπλάσματα άλλων συστημάτων. Ενδεικτικά, στο καρκίνωμα του προστάτη αδένα5
αρκετοί δείκτες έχουν μελετηθεί ως πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι μεταξύ των οποίων
αναστολείς των υποδοχέων της τυροσινικής κινάσης όπως o EGFR, αγγειογενετικοί
στόχοι όπως ο VEGF, το μονοπάτι της PI3K/akt/mTOR, οι υποδοχείς ενδοθηλίνης και
ο PSMA. Κάποιοι από αυτούς, πχ η απώλεια του PTEN και ο PCA3, μπορεί να
χρησιμεύσουν στο κοντινό μέλλον. Στην ουροδόχο κύστη5 τα μονοπάτια RTK-HRASMAPK,

mTOR και αγγειογένεσης προσφέρουν

πολλά υποσχόμενους νέους

θεραπευτικούς στόχους, όπως ο HER2, ο EGFR, ο VEGF και ο mTOR.
Στον γυναικολογικό καρκίνο6,7 και δη στο καρκίνωμα του ενδομητρίου η μελέτη
του γονιδιώματος ανέδειξε αρχικά δύο μοριακούς τύπους καρκινώματος ενδομητρίου:
τον τύπο Ι (ο οποίος χαρακτηρίζεται από μικροδορυφορική αστάθεια/MSI, μεταλλάξεις
του PTEN, του K-RAS, της β-catenin και μεταλλάξεις των FGFR2, ARID1A, CTNNB1,
PIK3CA, PIK3R1) και τον τύπο ΙΙ (ο οποίος εμφανίζει συνηθέστερα μεταλλάξεις του p53, αδρανοποίηση του p16, της E-Cadherin, ενίσχυση του γονιδίου και υπερέκφραση
της πρωτεΐνης cerbB-2, απώλεια της ετεροζυγωτίας/LOH και μεταλλάξεις των PIK3CA
και PPP2R1A), με διαφορετική παθογένεια και προγνωστική αξία. Όμως οι πλέον
πρόσφατες μελέτες6 υποδεικνύουν εντέλει τέσσερεις μοριακούς υπότυπους με βάση
τα αποτελέσματα της γονιδιακής υπογραφής: i) POLE ultramutated, ii.) MSI
hypermutated, iii) copy number low, iv) copy number high. Ως προγνωστικοί δείκτες
αναδεικνύονται η DNA πλοειδία, οι ορμονικοί υποδοχείς ER/PR, o p53, o δείκτης
κυτταρικού πολλαπλασιασμού/Ki67, ο bcl-2 κ.α. Υπό μελέτη βρίσκονται πιθανοί
θεραπευτικοί στόχοι όπως η αρωματάση, οι ορμονικοί υποδοχείς (ER/PR), oι EGFR
τυροσινικές κινάσες, η οικογένεια VGFR, το PTEN και ο mTOR.
Ο σύγχρονος Παθολογοανατόμος είναι σήμερα αντιμέτωπος με πλήθος
μοριακών εξελίξεων και νέων πληροφοριών, τις οποίες καλείται να γνωρίζει, να
εντοπίζει και να καταγράφει. Κλασσική και Μοριακή Παθολογική Ανατομική είναι
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αλληλένδετες και μαζί αποτελούν το θεμέλιο λίθο στην θεραπευτική προσέγγιση του
ασθενή.
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Weigel MT, Dowsett M. Current and emerging biomarkers in breast cancer:
prognosis and prediction” Endocrine-Related Cancer 2010; 17: R245–R262
2. Liu Y, Liu Q, Wang T, et al. Circulating tumor cells in HER2-positive metastatic
breast cancer patients: a valuable prognostic and predictive biomarker. BMC
Cancer 2013; 13:202
3. Larsen JE, Minna JD. Molecular Biology of Lung Cancer: Clinical Implications. Clin
Chest Med 2011; 32(4): 703–740.
4. Jiang WQ, Fu FF, Li YX, et al. Molecular biomarkers of colorectal cancer:
prognostic and predictive tools for clinical practice. Zhejiang Univ-Sci B (Biomed &
Biotechnol) 2012; 13(9):663-675.
5. Netto GJ. Clinical Applications of Recent Molecular Advances in Urologic
Malignancies: No Longer Chasing a “Mirage”?. Adv Anat Pathol 2013; 20:175–203.
6. The cancer Genome Atlas Network. Integrated genomic characterization of
endometrial carcinoma. Nature 2013; 497 (7447): 67-73.
7. Banno K, Kisu I, Yanokura M, et al. Biomarkers in endometrial cancer: Possible
clinical applications (Review). Oncol Letters 2012; 3: 1175-1180.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 750
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η προκαρκινική κατάσταση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκινώματος,
εφ’όσον μείνει χωρίς θεραπεία. Προκαρκινική αλλοίωση είναι η μορφολογική αλλαγή
του ιστού στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνωμα σε σχέση με τον αντίστοιχο
φυσιολογικό ιστό. Έχουν περιγραφεί και μελετηθεί σε όλα τα όργανα του ανθρώπου,
όμως στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα αναλυθούν μόνο το γαστρεντερικό σύστημα
και το πάγκρεας, η στοματική κοιλότητα, ο προστάτης και το δέρμα. Η λευκοπλακία
στόματος είναι κλινικός όρος που περιγράφει μια ανομοιογενή ομάδα λευκών πλακών
στο στοματικό βλεννογόνο που δεν αποκολλώνται από το επιθήλιο και μερικές από
αυτές είναι προκαρκινικές. Η ερυθροπλακία του στόματος σχετίζεται με αυξημένη
δυσπλασία και αυξημένο κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής. Ο οισοφάγος Barrett είναι μια
επιπλοκή σε ασθενείς με χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και αφορά σε
αντικατάσταση του πλακώδους επιθηλίου του οισοφάγου από εξειδικευμένο
κυλινδρικό επιθήλιο με παρουσία καλυκοειδών (Goblet) κυττάρων. Η δυσπλασία σε
έδαφος οισοφάγου Barrett θεωρείται προκαρκινωματώδης αλλοίωση και διαβαθμίζεται
ως ακαθόριστη, χαμηλόβαθμη και υψηλόβαθμη. Οι προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις
του

στομάχου

είναι

η

γαστρική

δυσπλασία

και

τα

αδενώματα.

Στις

προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις του εντέρου περιλαμβάνονται τα αδενώματα, οι
οδοντωτές

αλλοιώσεις

(υπερπλαστικοί

πολύποδες,

άμισχο

οδοντωτό

αδένωμα/πολύποδας και κλασικό οδοντωτό αδένωμα, η familial adenomatous
polyposis, η juvenile polyposis και το σύνδρομο Peutz-Jeghers. Η παγκρεατική
ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία είναι μια μικροσκοπική θηλώδης ή επίπεδη μη διηθητική
επιθηλιακή νεοπλασία με μέγεθος <5 mm, που αναπτύσσεται σε παγκρεατικούς
πόρους και διαχωρίζεται ανάλογα με την κυτταρική και αρχιτεκτονική ατυπία σε
PANIN-1A, PANIN-1B, PANIN-2 και PANIN-3. Η προστατική ενδοεπιθηλιακή
νεοπλασία (PIN) χαρακτηρίζεται από άτυπα κύτταρα που αναπτύσσονται μέσα σε
φυσιολογικούς πόρους ή αδένια και διαχωρίζεται σε χαμηλόβαθμη και σε υψηλόβαθμη
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. Η χαμηλόβαθμη PIN δεν έχει κλινική σημασία. Η ακτινική κεράτωση είναι συχνή
αλλοίωση που αναπτύσσεται σε ηλιοεκτεθειμένο δέρμα και χαρακτηρίζεται από
ποικίλη ατυπία των κερατινοκυττάρων. Η νόσος Bowen θεωρείται πλακώδες
καρκίνωμα in situ και χαρακτηρίζεται από ατυπία σε όλο το πάχος της επιδερμίδας.
Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 751-758, 2014.
Λέξεις κλειδιά: προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις, διάγνωση, κλινική σημασία
SUMMARY
KOUVIDOU C, THEMELI I. Precancerous lesions: diagnosis and clinical
significance. A precancerous condition is a generalized state associated with a
significantly increased risk of cancer and, if left untreated, can lead to cancer. A
precancerous lesion is morphologically altered tissue in which cancer is more likely to
occur than in its apparently normal counterpart. Intraepithelial neoplasia shows both
architectural and cytological abnormalities. In this presentation we will refer to the
gastrointestinal tract, pancreas, prostate gland and skin. Leukoplakia, a clinical term,
is defined as a white plaque that does not wipe off and cannot be characterized
clinically as any other disease. Erythroplakia is associated with an increased risk of
dysplasia and malignant transformation.

Barrett esophagus is a complication of

chronic gastroesophageal reflux and is defined as a change in the esophageal
epithelium of any length that can be recognized at endoscopy and is confirmed to
have intestinal metaplasia by biopsy. The precancerous lesions of stomach are gastric
dysplasia and gastric adenoma. Premalignant lesions of the colon include adenomas,
serrated lesions (hyperplastic polyp, sessile serrated adenoma/polyp and traditional
serrated adenoma), familial adenomatous polyposis, juvenile polyposis and PeutzJeghers syndrome. Pancreatic intraepithelial neoplasias (PanINs) are microscopically
papillary or flat non invasive epithelial neoplasms that are usually <5 mm in diameter
and confined to the pancreatic ducts. PanINs are divided into three grades according
to the degree of cytological and architectural atypia. Prostatic intraepithelial neoplasia
(PIN) consists of architecturally benign acini or ducts lined by atypical cells and is
subclassified into low-grade PIN and high-grade PIN. Low-grade PIN has no clinical
significance. Actinic keratosis is a common intraepithelial neoplasm of sun-damaged
skin characterized by variable atypia of keratinocytes. Bowen’s disease is a form of
squamous carcinoma in situ and characterized by full-thickness epidermal atypia.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 751-758, 2014.
Key words: premalignant lesions, diagnosis, clinical significance
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προκαρκινική κατάσταση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
καρκινώματος, εφ’όσον μείνει χωρίς θεραπεία. Προκαρκινική αλλοίωση είναι η
μορφολογική αλλαγή του ιστού στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνωμα σε σχέση
με τον αντίστοιχο φυσιολογικό ιστό. Έχουν περιγραφεί και μελετηθεί σε όλα τα όργανα
του ανθρώπινου σώματος, όμως στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα αναλυθούν μόνο ο
γαστρεντερικός σωλήνας και το πάγκρεας, ο προστάτης και το δέρμα.
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Στοματική κοιλότητα
Λευκοπλακία
Κλινικός όρος που περιγράφει μια ανομοιογενή ομάδα λευκών πλακών στο
στοματικό βλεννογόνο που δεν αποκολλώνται από το επιθήλιο και μερικές από αυτές
είναι προκαρκινικές. Ως πιθανά αίτια αναφέρονται το κάπνισμα, το αλκοόλ, ο μύκητας
κάντιντα, οι ιοί HPV 16, 18 και EBV. Συνιστάται παρακολούθηση των ασθενών ανά
εξάμηνο για 2-3 χρόνια. Το ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής ανέρχεται σε 2-6%

(2).

Η

φωτοδυναμική θεραπεία έχει ανάλογα αποτελέσματα με τη χειρουργική αφαίρεση της
βλάβης.
Ερυθροπλακία
Ερυθρή πλάκα στο στοματικό βλεννογόνο που σε 51% των περιπτώσεων
αντιστοιχεί σε καρκίνωμα, σε 40% των περιπτώσεων σε υψηλόβαθμη δυσπλασία ή in
situ Ca και 9% σε ήπια-μέτρια δυσπλασία

(4, 5).

Χαρακτηρίζεται από λεπτυσμένο

ατροφικό επιθήλιο και διατεταμένα λεπτοτοιχωματικά αγγεία στο χόριο.
Οισοφάγος Barrett
Προκαρκινική κατάσταση η οποία εντοπίζεται στον κατώτερο οισοφάγο σε
ασθενείς με χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και αφορά σε αντικατάσταση του
πλακώδους επιθηλίου του οισοφάγου από εξειδικευμένο κυλινδρικό επιθήλιο με
παρουσία καλυκοειδών (goblet) κυττάρων

(2).

Η δυσπλασία σε έδαφος οισοφάγου

Barrett θεωρείται προκαρκινωματώδης αλλοίωση και διαβαθμίζεται ως ακαθόριστη,
χαμηλόβαθμη και υψηλόβαθμη

(1).

Η παρουσία υψηλόβαθμης δυσπλασίας αυξάνει τον

κίνδυνο ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος. Αναφέρεται σε μελέτη ότι το 50% των
περιπτώσεων δυσπλασίας εξελίχθηκε σε πολυεστιακή υψηλόβαθμή δυσπλασία ή σε
διηθητικό

καρκίνωμα

(4).

Εμφανίζεται

σε

ποσοστό

5-8%

των

ασθενών

με

παλινδρόμηση και 0,5-1% των ασθενών με οισοφάγο Barrett θα αναπτύξει καρκίνο.
Συνιστάται παρακολούθηση του ασθενούς με ενδοσκόπηση κάθε 3 χρόνια, κάθε
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χρόνο σε χαμηλόβαθμη δυσπλασία και κάθε 3 μήνες σε υψηλόβαθμη δυσπλασία (5).
Μεγεθυντική χρωμοενδοσκόπηση με ειδικά ενδοσκόπια επιτρέπει την ανίχνευση
μικροσκοπικών αλλοιώσεων στα τριχοειδή. Σε περίπτωση υψηλόβαθμης δυσπλασίας
η βλεννογονεκτομή επιτρέπει την αφαίρεση της δυσπλαστικής περιοχής. Επίσης
χρησιμοποιείται η ραδιοσυχνότητα και η φωτοδυναμική θεραπεία.
Στόμαχος
Το γαστρικό καρκίνωμα είναι το 4ο σε συχνότητα καρκίνωμα στην Ευρώπη και
το 2ο στην Ελλάδα (1).
Προκαρκινωματώδεις

καταστάσεις:

Γαστρικό

κολόβωμα

μετά

από

γαστρεκτομή (ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στα 15-20 χρόνια μετά τη γαστρεκτομή),
πιθανόν η νόσος

Menetrier, οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση, σύνδρομο

Peutz-Jeghers, κακοήθης αναιμία (σχετίζεται με ατροφία, εντερική μετάπλαση,
δυσπλασία και ανάπτυξη καρκινώματος) (2).
Γαστρική δυσπλασία: Προκαρκινωματώδης αλλοίωση, η οποία μπορεί να
οδηγήσει σε ανάπτυξη γαστρικού καρκινώματος. Χαρακτηρίζεται από αρχιτεκτονική
διαταραχή και κυτταρική ατυπία και διαβαθμίζεται ως ακαθόριστη, μη διηθητική
χαμηλόβαθμη (low grade) δυσπλασία και ως μη διηθητική υψηλόβαθμη (high grade)
δυσπλασία. Η χαμηλόβαθμη δυσπλασία υποστρέφει σε ποσοστό 50%, 30%
παραμένει χωρίς να εξελίσσεται και 15% εξελίσσεται σε καρκίνωμα. Η υψηλόβαθμη
εξελίσσεται σε καρκίνωμα σε ποσοστό 60-85%. Η χαμηλόβαθμη επιθηλιακή
δυσπλασία ελέγχεται κάθε 3 έως 12 μήνες για τον 1 χρόνο μετά τη διάγνωση.
Θεραπευτικά

πραγματοποιείται

ενδοσκοπική

εκτομή

βλεννογόνου

για

την

υψηλόβαθμη δυσπλασία (2).
Αδενώματα στομάχου: Αφορούν το 10% των γαστρικών πολυπόδων και είναι
πιο συχνά στο άντρο. Η συχνότητα ανάπτυξης καρκινώματος σε αδένωμα είναι 340%. Ο κίνδυνος αυξάνει όταν το μέγεθος είναι >2 εκ. Η συχνότητα ανάπτυξης
αδενοκαρκινώματος σε γειτονικό του αδενώματος γαστρικό βλεννογόνο είναι 30% (4).
Έντερο
Το καρκίνωμα του παχέος εντέρου αποτελεί την 3η αιτία θανάτου (1).
Αδένωμα: 25% ανδρών και 15% των γυναικών σε screening κολονοσκόπηση έχουν
ένα ή περισσότερα αδενώματα. Το μέγεθος, ο ιστολογικός τύπος και ο βαθμός
δυσπλασίας είναι προγνωστικοί παράγοντες για την εξέλιξή τους σε καρκίνωμα. Σε
μέγεθος <1 εκ το ποσοστό εξαλλαγής 1%, μέγεθος 1-2 εκ ποσοστό 10%, >2εκ
ποσοστό 50% (2).
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Οδοντωτές

αλλοιώσεις

(υπερπλαστικοί

πολύποδες,

άμισχο

οδοντωτό

αδένωμα/πολύποδας και κλασικό οδοντωτό αδένωμα): Οι υπερπλαστικοί πολύποδες
αποτελούν το 75% των οδοντωτών αλλοιώσεων, εντοπίζονται συχνότερα στο άπω
κόλον, είναι συνήθως άμισχοι με μέγεθος 1-5 mm και σπάνια >1 cm. Το άμισχο
οδοντωτό αδένωμα/πολύποδας εντοπίζεται συνήθως στο εγγύς κόλον και το μέγεθός
του είναι μεγαλύτερο από αυτό των υπερπλαστικών πολυπόδων. Αποτελούν το 25%
των οδοντωτών αλλοιώσεων και 6% των καρκινωμάτων του παχέος εντέρου
σχετίζονται με άμισχο οδοντωτό αδένωμα. Το κλασικό οδοντωτό αδένωμα είναι πιο
σπάνιο (ποσοστό <1%) και εντοπίζεται συχνότερα στο άπω κόλον (1).
∆υσπλασία σχετιζόμενη με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο εντέρου (ΙΦΝΕ): Ο
κίνδυνος ανάπτυξης καρκινώματος αυξάνει με την έκταση και τη διάρκεια της νόσου.
15% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα διάρκειας 30 χρόνων θα αναπτύξουν
καρκίνωμα (5).
FAP (Familial adenomatous polyposis): Συχνότητα 1/7.000-1/30.000 άτομα.
Χαρακτηρίζεται από την παρουσία εκατοντάδων έως χιλιάδων αδενωμάτων στο παχύ
έντερο από την παιδική ηλικία. 90% των ασθενών θα αναπτύξουν αδενώματα στο
λεπτό έντερο (κυρίως δωδεκαδάκτυλο), 100% γαστρικούς πολύποδες (fundic gland
polyps) και επίσης γαστρικά αδενώματα. Σωματική μετάλλαξη στο γονίδιο APC, το
οποίο βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 5. Το ορθό δεν προσβάλλεται.
Ηλικία εμφάνισης καρκινώματος τα 39 χρόνια και 90% των ασθενών θα αναπτύξουν
καρκίνωμα στην ηλικία των 50 χρόνων. Η προφυλακτική κολεκτομή είναι η κατάλληλη
θεραπεία (2).
Peutz-Jeghers

syndrome:

Συχνότητα

1/50.000

-1/200.000

γεννήσεις.

Χαρακτηρίζεται από αμαρτωματώδεις πολύποδες (κυρίως στο λεπτό έντερο αλλά
μπορούν να παρατηρηθούν σε όλο το γαστρεντερικό σωλήνα)

και από μελανές

κηλίδες στους βλεννογόνους και στο δέρμα. Ιστολογικά χαρακτηρίζονται από μίσχο με
λείο μυϊκό ιστό που διακλαδίζεται και διαχωρίζει τα αδένια του βλεννογόνου σε λόβια.
Οι ασθενείς με το σύνδρομο έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης εξωεντερικού
καρκινώματος σε ωοθήκη, τράχηλο μήτρας, όρχι, πάγκρεας και μαστό. Έχουν βρεθεί
σωματικές μεταλλάξεις στο γονίδιο LKB1/STK11 (1).
Juvenile polyposis syndrome: Η συχνότητά του είναι 10 φορές μικρότερη
από αυτή της FAP. Τα 2/3 των περιπτώσεων έχουν έναρξη νόσου στις δύο πρώτες
δεκαετίες της ζωής. Χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς πολύποδες (75% έμμισχοι) με
μέγεθος 1-1,5 cm

που εντοπίζονται κυρίως στο έντερο-ορθό καθώς επίσης στο

στομάχι και στο λεπτό έντερο. Ιστολογικά εμφανίζουν οιδηματώδες στρώμα με
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φλεγμονώδη διήθηση, συμφορημένα αγγεία, κοκκιώδη ιστό και κυστικά διατεταμένα
αδένια. Απενεργοποίηση του γονιδίου SMAD-4 ή του BMPR1A γονιδίου στο 50-60%
των περιπτώσεων (1).
Πάγκρεας
Η παγκρεατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (PANIN) είναι μια μικροσκοπική
θηλώδης ή επίπεδη μη διηθητική επιθηλιακή νεοπλασία με μέγεθος <5 mm, που
αναπτύσσεται σε παγκρεατικούς πόρους

(3).

Η συχνότητά της αυξάνει με την ηλικία και

είναι πιο συχνή στην κεφαλή σε σχέση με την ουρά του παγκρέατος. Αποτελείται από
κυλινδρικά ή κυβικά κύτταρα με ποικίλη ποσότητα βλέννης και διαχωρίζεται ανάλογα
με την κυτταρική και αρχιτεκτονική ατυπία σε:
PANIN-1A: επίπεδο βλεννώδες επιθήλιο χωρίς δυσπλασία
PANIN-1B: θηλώδες βλεννώδες επιθήλιο χωρίς δυσπλασία
PANIN-2: επίπεδο ή θηλώδες επιθήλιο με ήπια-μέτρια δυσπλασία
PANIN-3: επίπεδο ή θηλώδες επιθήλιο με ικανή δυσπλασία, συχνά ηθμοειδή
μορφολογία και κεντρική νέκρωση

(1).

∆υνατότητα εξέλιξης σε διηθητικό

καρκίνωμα. Έχουν βρεθεί παρόμοιες γενετικές ανωμαλίες με το πορογενές
αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος.
Προστάτης
Οι προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις προηγούνται δεκαετίες ή περισσότερο από
το καρκίνωμα ή συνυπάρχουν με αυτό

(5).

Η άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία

(αδένωση) και οι ατροφικές αλλοιώσεις θεωρούνται πιθανές και λιγότερο βέβαιες
προκαρκινωματώδεις

αλλοιώσεις.

Η

υψηλόβαθμη

(high-grade)

προστατική

ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (PIN) αναπτύσσεται στην περιφερική ζώνη όπως το
καρκίνωμα, πιθανόν να προκαλέσει αύξηση του PSA όπως το καρκίνωμα, δεν
προκαλεί κλινικά συμπτώματα και έχει παρόμοια κυτταρολογικά χαρακτηριστικά με το
καρκίνωμα και η διάγνωσή της είναι μόνο μικροσκοπική. Ιστολογικά τα νεοπλασματικά
κύτταρα αναπτύσσονται μέσα σε φυσιολογικού μεγέθους πόρους και αδένια και τα
βασικά κύτταρα διατηρούνται

(6).

Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος με κερατίνη 34βΕ12 και

το p63 αναδεικνύει την παρουσία τους. Η PIΝ ανευρίσκεται σε ποσοστό 60-70% των
καρκινωμάτων και σε 20-40% των περιπτώσεων καλοήθους υπερπλασίας. Μπορεί να
μεταπέσει σε διηθητικό καρκίνωμα σε διάστημα 10 ετών, να παραμείνει σταθερή ή να
υποστρέψει. ∆εν συνιστάται χειρουργική αφαίρεση ή ακτινοβολία, αλλά μόνο
παρακολούθηση και επανέλεγχος με βιοψία μετά από 3-12 μήνες. Σε πρόσφατες
μελέτες αναφέρεται ότι δεν χρειάζεται

νέα βιοψία στον πρώτο χρόνο μετά τη
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διάγνωση της PIN. Η low-grade PIN δεν έχει κλινική σημασία και δεν απαιτείται νέα
βιοψία.
∆έρμα
Ακτινική κεράτωση δέρματος είναι μια συχνή αλλοίωση που αναπτύσσεται σε
ηλιοεκτεθειμένο δέρμα, λόγω της έκθεσης σε UV ακτινοβολία και κυρίως σε UVB, είναι
συχνότερη

στούς

κερατινοκυττάρων

άνδρες
(7).

και

χαρακτηρίζεται

από

ποικίλη

ατυπία

των

Εντοπίζεται στο πρόσωπο, αυτιά, κεφαλή, ραχιαία επιφάνεια

χεριών, βραχίονες και πλάγια τραχηλική χώρα. Είναι περίγραπτη με μέγεθος <1 cm.
50% των περιπτώσεων παρουσιάζουν μετάλλαξη του γονιδίου P53 ή υπερέκφραση
της κυκλίνης D1. Απώλεια του γονιδίου P16 σε συνδυασμό με ενεργοποίηση των
γονιδίων ras μπορεί να οδηγήσει σε εξέλιξη της ακτινικής κεράτωσης σε διηθητικό
πλακώδες καρκίνωμα. Η ακτινική κεράτωση χωρίς θεραπεία σε ποσοστό 8-20%
μπορεί να μεταπέσει σε διηθητικό πλακώδες καρκίνωμα. Η ακτινική κεράτωση επίσης
δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης βασικοκυτταρικού καρκινώματος και
μελανώματος. Το ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής είναι μικρότερο από 0,1% ανά έτος
(8).

Μερικοί συγγραφείς θεωρούν την ακτινική κεράτωση ως υπότυπο του πλακώδους

καρκινώματος και όχι ως προκαρκινωματώδη αλλοίωση. Πάντως φαίνεται ότι
απαιτούνται

πρόσθετα

γενετικά

γεγονότα

για

την

κακοήθη

εξαλλαγή.

Οι

ανοσοκατασταλμένοι λόγω μεταμόσχευσης νεφρού ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης ακτινικής κεράτωσης και πλακώδους καρκινώματος.
Νόσος Bowen’s (πλακώδες καρκίνωμα in situ): Σε μέσης και μεγαλύτερης
ηλικίας ασθενείς (6-8η δεκαετία), σε ηλιοεκτεθειμένο και μη ηλιοεκτεθειμένο δέρμα. Η
εντόπιση στο πέος αναφέρεται ως erythroplasia Queyrat. Σημαντικοί αιτιολογικοί
παράγοντες η θεραπεία με PUVA ή UVB και το αρσενικό

(7).

Κλινικά μπορεί μα μοιάζει

με ψωρίαση ή με δερματίτιδα. Εντοπίζεται στην κεφαλή, αυτιά, κορμό, θώρακα, άκρα
και γεννητική περιοχή. 5-8% των περιπτώσεων χωρίς θεραπεία μπορεί να εξελιχθούν
σε διηθητικό καρκίνωμα. Αυξημένη έκφραση της πρωτεΐνης p53 λόγω μετάλλαξης του
γονιδίου p53. Οι τύποι HPV 16 και 18 έχουν ανιχνευθεί σε αλλοιώσεις με γεννητική
εντόπιση (8).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά την τελευταία δεκαετία, διαπιστώνεται διεθνώς σε όλο και μεγαλύτερη συχνότητα
ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις οφείλονται σε μικρόβια ανθεκτικά στα διαθέσιμα
δραστικά αντιμικροβιακά, περιορίζοντας έτσι τις θεραπευτικές επιλογές για την
αντιμετώπιση τους. Ειδικότερα, στα ελληνικά νοσοκομεία επικρατούν οι λοιμώξεις από
τα

πολυανθεκτκά

Gram-αρνητικά

μικρόβια,

όπως

Klebsiella

pneumoniae,

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, που εύκολα μεταδίδονται και
διασπείρονται στον χώρο του νοσοκομείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 10% των
ασθενών που νοσηλεύονται στα ελληνικά νοσοκομεία προσβάλλεται από σοβαρές
λοιμώξεις - οι περισσότερες από ανθεκτικά μικρόβια - με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό
της διάρκειας νοσηλείας τους, ενώ το 30% των ασθενών αυτών νοσηλεύεται σε
μονάδες εντατικής θεραπείας. Η εκτεταμένη διασπορά παθογόνων στελεχών που
παράγουν καρβαπενεμάσες, ένζυμα που υδρολύουν τις καρβαπενέμες,

θέτει στο

περιθώριο τον τελευταίο αντιμικροβιακό παράγοντα της θεραπευτικής μας φαρέτρας.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται άμεση η ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων περιορισμού
των λοιμώξεων από τα ανθεκτικά μικρόβια, καθώς αυξάνουν δραματικά τη
νοσηρότητα, τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών, τη θνησιμότητα των νοσηλευμένων
ασθενών και οδηγούν σε μεγάλη οικονομική επιβάρυνση τα συστήματα υγείας. Η
συμβολή του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας με την ερμηνευτική ανάγνωση του
αντιβιογράμματος και την πρόβλεψη των μηχανισμών αντοχής από τους φαινοτύπους
αντοχής των βακτηρίων στους αντιμικροβιακούς παράγοντες είναι ουσιώδης για την
κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία και την λήψη μέτρων ελέγχου της διασποράς της
αντοχής. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 759-770, 2014.
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Λέξεις κλειδιά: νοσοκομειακές λοιμώξεις, πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά βακτήρια,
καρβαπενεμάσες
SUMMARY
PERIVOLIOTI E. The problem of multidrug/pandrug nosocomial infections.
Hospital-associated infections have been identified as one of the most serious patient
safety issues in health care. Nosocomial infections more than double the mortality and
morbidity risk for hospitalized patients, resulting in an estimated 20,000 deaths a year.
Nosocomial infections increase the costs of hospitalization in addition to increasing
morbidity and mortality risk. Nosocomial infections due to carbapenem-resistant
Enterobacteriaceae (CRE) or carbapenemase - producing Enterobacteriaceae (CPE)
is emerging as an important challenge in health-care settings. Currently carbapenemresistant Klebsiella pneumoniae is the species of CRE most commonly encountered
worldwide and is resistant to almost all available antimicrobial agents. Antimicrobial
resistance is a major problem in the hospital environment. The interpretative reading
of antibiogram and prediction of resistance mechanisms from resistance phenotypes
of bacteria to antimicrobial agents is essential for appropriate antimicrobial treatment
and for taking measures to control the spread of resistance. Nosokomiaka Chronika,
76, Supplement 1, 759-770, 2014.
Key words: nosocomial infections, multidrug-resistant Gram-negative bacteria,
carbapenemaces
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία
παγκοσμίως, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, αυξάνοντας σημαντικά
τους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, τη διάρκεια και το κόστος νοσηλείας. Ο
αριθμός των ασθενών που προσβάλλονται από νοσοκομειακές λοιμώξεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ανά έτος με τον
εκτιμώμενο αριθμό θανάτων να αγγίζει τις 37.000. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 3.000
ασθενείς ανά έτος καταλήγουν από νοσοκομειακές λοιμώξεις, με αυξανόμενη τάση με
τη πάροδο του χρόνου. Επιπλέον η παράταση του χρόνου νοσηλείας υπολογίζεται σε
6.4-12.7 ημέρες με το κόστος νοσηλείας να ξεπερνά ανά έτος το 1.000.000 ευρώ. Οι
συνηθέστερες νοσοκομειακές λοιμώξεις αφορούν το ουροποιητικό σύστημα, το
ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, βακτηριαιμίες, λοιμώξεις του
χειρουργικού πεδίου, του δέρματος και των μαλακών μορίων. Η σύγχρονη
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ιατρονοσηλευτική φροντίδα επιβάλλει τη χρήση παρεμβατικών τεχνικών για την
αντιμετώπιση κύρια των βαρέως πασχόντων ασθενών με αποτέλεσμα την εμφάνιση
λοιμώξεων που συνδέονται με αυτές. Ενδεικτικά 30-50% των νοσοσομειακών
λοιμώξεων συνδέεται με 5 ιατρικές πράξεις σχετιζόμενες με τον ασθενή: α) χρήση και
έλεγχος ουροκαθετήρα, β) χρήση και έλεγχος φλεβικών γραμμών, γ) θεραπεία και
υποστήριξη αναπνευστικού συστήματος, δ) εμπειρία στις χειρουργικές επεμβάσεις, ε)
υγιεινή των χεριών και άλλα μέτρα πρόληψης.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Πότε μία λοίμωξη θεωρείται και καταγράφεται ως νοσοκομειακή?
Νοσοκομειακή συνδεόμενη–με-νοσηλεία λοίμωξη (Nosocomial health-careassociated infection) ορίζεται η λοίμωξη κατά την οποία ο νοσηλευόμενος εμφανίζει
κλινικά συμπτώματα και σημεία ενδεικτικά αυτής σε χρόνο>48 ωρών από την
εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Μη νοσοκομειακή συνδεόμενη–με-νοσηλεία λοίμωξη
(non-nosocomial

health-care-associated

infection)

ορίζεται

η

λοίμωξη

που

διαγιγνώσκεται εντός 48 ωρών από την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο. Στην
πραγματικότητα

μερικές

μη-νοσοκομειακές

λοιμώξεις

συνδεόμενες-με-νοσηλεία

πιθανά εγκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενης νοσηλείας. Άλλες πάλι
φαίνεται να διάγουν στη κοινότητα μετά από αποικισμό με πολυανθεκτικούς
μικροοργανισμούς (Multi Drug Resistant Οrganisms MDROs)

σε προηγηθείσα

νοσηλεία.
2. Πολυανθεκτικά μικρόβια (Multi Drug Resistant organisms MDROs)
Εμφανίζουν αντοχή σε > 3 διαφορετικές κατηγορίες αντιβιοτικών π.χ. ευρέως
φάσματος

αντι-ψευδομοναδικές

πενικιλλίνες,

τρίτης

γενιάς

κεφαλοσπορίνες,

αμινογλυκοσίδες, κινολόνες, καρβαπενέμες.


Μεθικιλλίνη ανθεκτικός σταφυλόκοκκος (MRSA)



Βανκομυκίνη ανθεκτικός εντερόκοκκος (VRE)



Clostridium difficile



Βακτήρια που παράγουν ευρέος φάσματος β-λακταμάσες



Βακτήρια ανθεκτικά στις καρβααπενέμες

3. Εκτεταμένη ανθεκτικότητα (Extensive Drug Resistance, XDR)
Εμφανίζουν αντοχή σε όλες τις κατηγορίες αντιβιοτικών εκτός από 1-2.


Pseudomonas aeruginosa ευαίσθητη μόνον σε colistin



Acinetobacter baumannii ευαίσθητο σε colistin, tigecycline



Εντεροβακτηριακά που παράγουν καρβαπενεμάσες (KPC, VIM-1)
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4. Παν-ανθεκτικά ( Panresistant, PDR)
Εμφανίζουν αντοχή σε όλες τις κατηγορίες αντιβιοτικών.


Acinetobacter baumannii



Klebsiella pneumoniae

ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Η

επιδημιολογία

των

νοσοκομειακών

λοιμώξεων

παρουσιάζει

πολλές

ιδιαιτερότητες σε σχέση με αυτήν των λοιμωδών νοσημάτων που εκδηλώνονται στη
κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων, που σχετίζεται
αιτιολογικά με ένα επίσης ευρύ φάσμα μικροοργανισμών, αλλά και με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής ομάδας στην οποία εξ’ ορισμού εκδηλώνονται,
καθώς και με το ειδικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Οι περιβαλλοντικοί
παράγοντες με τη σειρά τους επηρεάζουν την συχνότητα και την κατανομή αυτών των
λοιμώξεων δρώντας είτε σε επίπεδο της πηγής της λοίμωξης(στην περίπτωση των
εξωγενών λοιμώξεων), είτε ως παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο λοίμωξης, είτε
επηρεάζοντας διάφορες φάσεις της επιδημιολογικής αλυσίδας. Το μεγαλύτερο μέρος
των νοσοκομειακών λοιμώξεων - έως 80% σχετίζονται με μικροοργανισμούς που
ανήκουν στη μικροβιακή χλωρίδα του ασθενούς και είναι παρόντες πριν την εισαγωγή
του στο νοσοκομείο. Παράδειγμα οι σταφυλόκοκκοι από το δέρμα ή τα Gram(-)
βακτηρίδια από το παχύ έντερο μπορεί να επιμολύνουν ένα χειρουργικό τραύμα, μετά
από επέμβαση στη κοιλιακή χώρα. Στην περίπτωση αυτή η επίδραση του
νοσοκομειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της λοίμωξης είναι έμμεση. Ένα
ποσοστό 10-20% των νοσοκομειακών λοιμώξεων αναπτύσσεται μέσω μετάδοσης
μικροοργανισμών από το νοσοκομειακό περιβάλλον, από τα χέρια του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού ή από τα ιατρικά εργαλεία ή από την επαφή με το
γενικότερο

περιβάλλον

του

νοσοκομείου.

Η

επίδραση

του

νοσοκομειακού

περιβάλλοντος είναι άμεση. Τέλος μετάδοση λοιμώξεων μπορεί να συμβεί από άτομο
σε άτομο με άμεση επαφή, με σταγονίδια, αερογενώς ή αιματογενώς, μολονότι αυτοί
οι τρόποι μετάδοσης είναι σχετικά σπάνιοι.
Μία άλλη σημαντική ιδιαιτερότητα της επιδημιολογίας των νοσοκομειακών
λοιμώξεων αφορά στην επικράτηση και τη διασπορά ανθεκτικών στα αντιβιοτικά
μικροοργανισμών. Οι παράγοντες κινδύνου που προάγουν την επιλογή και
επικράτηση των μικροοργανισμών αυτών μπορεί να είναι ατομικοί, όπως η ηλικία και
τα υποκείμενα νοσήματα, ή να σχετίζονται έμμεσα με το περιβάλλον του νοσοκομείου
όπως είναι η χορήγηση ευρέως φάσματος αντιμικροβιακής θεραπείας, η παρουσία
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διαρκούς εστίας μόλυνσης (προσθετικές συσκευές, τραύμα, κατάκλιση, απόστημα)
καθώς και η παρατεταμένη νοσηλεία. Παράλληλα ένας άλλος μηχανισμός που
συμβάλλει αποφασιστικά στη διάδοση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται
με πολυανθεκτικά στελέχη είναι ο μηχανισμός διασποράς της αντοχής από
μικροοργανισμό

σε

μικροοργανισμό

και

από

ασθενή

σε

ασθενή.

Οι

περιβαλλοντολογικοί παράγοντες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί στην προαγωγή και
ανάπτυξη αυτού του μηχανισμού. Σημαντικότεροι εξ’ αυτών είναι οι κακές συνθήκες
υγιεινής, η πλημμελής υγιεινή των χεριών, ο συνωστισμός, η μη εφαρμογή άσηπτων
συνθηκών στους καθετηριασμούς.
Ειδικότερα την τελευταία δεκαετία παρατηρείται ολοένα αυξανόμενος αριθμός
νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς Gram(-) μικροοργανισμούς τόσο
στη χώρα μας όσο και σε χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπου ο
επιπολασμός τους ήταν σπάνιος.
Ειδικότερα στα ελληνικά νοσοκομεία οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικούς Gram() μικροοργανισμούς καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος έναντι αυτών που
οφείλονται σε Gram(+)μικροοργανισμούς, ενώ επιπρόσθετα η χώρα μας εμφανίζεται
στον Ευρωπαϊκό χάρτη με τα υψηλότερα ποσοστά αντοχής στα αντιμικροβιακά για τα
Gram(-) μικρόβια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ελληνικά νοσοκομεία μεγάλος αριθμός
ασθενών προσβάλλεται από λοιμώξεις που μεταδίδονται και διασπείρονται στο χώρο
του νοσοκομείου. Παράλληλα, η υψηλού βαθμού μικροβιακή αντοχή στη χώρα μας
έχει υπερβεί τα όρια των μονάδων εντατικής θεραπείας και αφορά πλέον και ασθενείς
των κοινών θαλάμων νοσηλείας αλλά και ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή κέντρα
αποκατάστασης. Τα δυσάρεστα νέα είναι οι αρνητικές προβλέψεις για τις αντοχές
κυρίως των εντεροβακτηριακών

και η αδυναμία εύρεσης νέων αποτελεσματικών

αντιμικροβιακών ουσιών. Η εκτεταμένη διασπορά παθογόνων στελεχών που
παράγουν καρβαπενεμάσες, ένζυμα που υδρολύουν τις καρβαπενέμες, θέτει στο
περιθώριο τον τελευταίο αντιμικροβιακό παράγοντα της θεραπευτικής μας φαρέτρας.
Η

Klebsiella

pneumoniae

αποτελεί

τον

κύριο

εκπρόσωπο

των

εντεροβακτηριακών με υψηλά επίπεδα αντοχής στις καρβαπενέμες. Η διασπορά των
στελεχών Klebsiella pneumoniae που παράγουν καρβαπενεμάσες αρχίζει το 2000 για
να εξελιχθεί σε διεθνή κρίση δημόσιας υγείας. Στη λίστα των μικροοργανισμών που
παράγουν καρβαπενεμάσες έχουν προστεθεί και άλλα σημαντικά εντεροβακτηριακά
όπως το Escherichia coli.
Η Pseudomonas aeruginosa χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενδογενούς
αντοχής σε πολλά αντιβιοτικά και από την εξαιρετική της ικανότητα για ανάπτυξη
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 763

επίκτητης αντοχής, συνδυασμός

που της προσδίδει ένα αξιοσημείωτο προφίλ

αντοχής. Η επίκτητη αντοχή, οφείλεται είτε σε επιλογή χρωμοσωμικών μεταλλάξεων,
όπως απώλεια πορίνης (OprD) που επιφέρει αντοχή στην ιμιπενέμη, είτε σε
υπερπαραγωγή χρωμοσωμικής κεφαλοσπορίνης (AmpC) που συνεπάγεται αντοχή σε
όλες τις πενικιλλίνες και κεφαλοσπορίνες, είτε σε υπερέκφραση ενός ή περισσοτέρων
συστημάτων ενεργητικής αποβολής (efflux pumps) που οδηγούν σε μειωμένη
ευαισθησία

ή

αντοχή

αμινογλυκοσίδες. Η

σε

β-λακταμικά-μεροπενέμη,

φθοριοκινολόνες

και

επίκτητη αντοχή λόγω παραγωγής καρβαπενεμασών αφορά

κυρίως αυτές της Τάξης Β (metallo-β-lactamaces) και ειδικότερα τις VIM, IMP.
Τα στελέχη Acinetobacter baumannii

την τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν

αντοχή στα περισσότερα ή και σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά τόσο στην Ελλάδα όσο
και σε πολλές άλλες χώρες διεθνώς, ενδεικτική της εξαιρετικής τους ικανότητας να
προσαρμόζονται στις πιέσεις επιλογής που υφίστανται στα περιβάλλοντα στα οποία
επιβιώνουν. Η έκφραση των αντοχών αυτών στα κλινικά στελέχη Acinetobacter
baumannii

οφείλεται σε ενζυμικούς και μη ενζυμικούς

μηχανισμούς. Στους μη

ενζυμικούς μηχανισμούς υπάγονται η μειωμένη διαπερατότητα της εξωτερικής
μεμβράνης του κυτταρικού τοιχώματος (μειωμένη έκφραση ή απώλεια πορίνης OprD),
που είναι υπεύθυνη για την είσοδο της ιμιπενέμης στο μικροβιακό κύτταρο και η
υπερέκφραση αντλιών ενεργητικής εκροής ( αφορά στην εκροή μόνον της
μεροπενέμης, λόγω της υδρόφιλης παράπλευρης αλυσίδας που διαθέτει). Στους
ενζυμικούς μηχανισμούς αντοχής στις καρβαπενέμες υπάγεται η παραγωγή
καρβαπενεμασών κύρια της τάξης D κατά Ampler (OXA 23, 58 -β-λακταμάσες).Την
τελευταία τριετία μάλιστα παρατηρείται στις μεσογειακές χώρες μια ενδιαφέρουσα
τάση σταδιακής αντικατάστασης των OXA-58 από τις OXA-23 οξακιλλινάσες στα
νοσοκομειακά στελέχη Acinetobacter baumannii.Παράλληλα, μία άλλη παρατήρηση
είναι οι αυξανόμενες αναφορές ετεροαντοχής ή και πλήρους αντοχής των στελεχών
Acinetobacter baumannii στην κολιστίνη, σε ασθενείς με παρατεταμένη χορήγηση
αυτής. Οι μηχανισμοί αντοχής δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί, αξίζει όμως να
σημειωθεί ότι η ανάπτυξη αντοχής στη κολιστίνη έχει συσχετιστεί σε πολλές αναφορές
με μειωμένη λοιμογόνο δύναμη των ανθεκτικών στελεχών.
Β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ- ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ
Η αντοχή των Gram(-) βακτηρίων στις καρβαπενέμες

οφείλεται σε 3

μηχανισμούς:
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1) παραγωγή

β-λακταμασών

που

υδρολύουν

τις

καρβαπενέμες

(καρβαπενεμάσες)
2) αλλαγή

του

στόχου

(PBPs)που

επηρεάζει

τη

συγγένεια

με

τις

καρβαπενέμες και
3) υπερπαραγωγή β-λακταμάσης (AmpC-κεφαλοσπορινάσης) σε συνδυασμό
με μειωμένη διαβατότητα της εξωτερικής μεμβράνης λόγω απώλειας
πορινών
Οι καρβαπενεμάσες είναι μέλη των μοριακών κλάσεων Α, Β και D βλακταμασών τα οποία έχουν την ικανότητα να υδρολύουν τις καρβαπενέμες. Η κλάση
Α και D είναι ένζυμα που στην ενεργό τους θέση έχουν σερίνη, ενώ η κλάση Β
περιλαμβάνει ένζυμα που στην ενεργό τους θέση έχουν δισθενή κατιόντα
ψευδαργύρου (μεταλλο-β-λακταμάσες), (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Κατάταξη των β-λακταμασών σε τάξεις κατά Ampler
β-λακταμάση

Αντιπροσωπευτικά
Μέλη

Αναστολή από
κλαβουλανικό οξύ

Τάξη

Ευρέος φάσματος

TEM 1, 2, SHV-1
OXA

+++
+

Α
D

Εκτεταμένου
φάσματος

TEM, SHV (οικογ.)
CTX-M (οικογ.)
OXA (οικογ.)
PER, BES, GES, IBC
SFO, TLA, VEB

++++
++++
+
++++

A
A
D
A

AmpCACC, ACT, CFE, CMY
κεφαλοσπορινάσες DHA, FOX, LAT,MIR, MOX

0

C

IMP, VIM, GIM
SMP (μεταλλοένζυμα)
KPC-1, KPC-2, KPC-3
Καρβαπενεμάσες
OXA-23, OXA-24
OXA-25, OXA-26
OXA-27, OXA-40, OXA-48

0
+++
+

B
A
D

Τα γονίδια των β-λακταμασών μεταφέρονται με πλασμίδια και μπορεί να
συνδέονται με μεταθετά στοιχεία ή ιντεγκρόνια, γεγονός που διευκολύνει τη διασπορά
τους μεταξύ του ιδίου ή διαφόρων ειδών αλλά και τη ταυτόχρονη μεταβίβαση και
άλλων γονιδίων αντοχής που φέρονται στο ίδιο ή σε διαφορετικό πλασμίδιο, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυανθεκτικών στελεχών. Συνήθως τα στελέχη που
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παράγουν β-λακταμάσες παρουσιάζουν αντοχή σε αμινογλυκοσίδες, σουλφοναμίδες
και κινολόνες.
Οι

σημαντικότερες

κλινικά

καρβαπενεμάσες

που

παράγονται

από

τα

εντεροβακτηριακά είναι οι KPCs (class A), οι MBLs με κύριες εκπροσώπους τις VIM,
IMP, NDM (class B) και οι OXA-48 (class D).
∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Η πρόσφατη αναφορά (Antibiotic Resistance Threats-2013) του CDC για τη
μικροβιακή αντοχή, κατατάσσει τους μικροοργανισμούς ανάλογα με τη διασπορά και
την παθογένεια τους σε αντίστοιχα επίπεδα κινδύνου. Στο υψηλότερο επίπεδο
βρίσκονται τα Carbapenem Resistant Enterobacteriacae (CRE) με κυριότερο
εκπρόσωπο τη Klebsiella pneumoniae και το

Escherichia coli και ακολουθούν σε

χαμηλότερο επίπεδο κατάταξης τα πολυανθεκτικά στελέχη Pseudomonas aeruginosa
και Acinetobacter baumannii. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, στις ΗΠΑ ετησίως 9.300
ασθενείς εμφανίζουν λοιμώξεις συνδεόμενες με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
από CRE και 670 καταλήγουν από αυτές (7,2% άμεσα αποδιδόμενη θνητότητα). Για
τα Acinetobacter baumannii και Pseudomonas aeruginosa αντίστοιχα ο αριθμός των
λοιμώξεων και η θνητότητα είναι 7.300 με 6,8% και 6.700 με 6,5% θνητότητα.
Όσον αφορά στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα δεδομένα από το πιλοτικό
πρόγραμμα Σημειακού Επιπολασμού Νοσοσκομειακών Λοιμώξεων και κατανάλωσης
αντιβιοτικών (PPS) που πραγματοποιήθηκε από το ECDC το 2010 σε 23 ευρωπαϊκές
χώρες

και σε 19.888 ασθενείς, ανθεκτικά στις καρβαπενέμες ήταν το 3,2% των

εντεροβακτηριακών, το 23,4% των στελεχών Pseudomonas aeruginosa και το 20,4%
των στελεχών Acinetobacter baumannii. Από τον ευρωπαϊκό επιπολασμό που
πραγματοποιήθηκε το 2012 σε 200.770 ασθενείς τα ποσοστά αντοχής στις
καρβαπενέμες ήταν πολύ υψηλότερα τόσο για τη Klebsiella pneumoniae όσο και για
το Acinetobacter baumannii.
Στη

χώρα

μας

από

δεδομένα

πρόσφατου

επιπολασμού

που

πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο το 2012 και από αυτά του EARSS (European
Antimicrobial Resistance Surveillance System-2011) επιβεβαιώνεται ότι τα συχνότερα
απομονωθέντα παθογόνα αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι οι πολυανθεκτικοί
Gram(-) μικροοργανισμοί Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas με ποσοστό >50%
αντοχής στις καρβαπενέμες. Όσον αφορά στο μηχανισμό αντοχής για τα στελέχη
Klebsiella

pneumoniae

υπερισχύουν

αυτά

που

παράγουν

πλασμιδιακές

καρβαπενεμάσες- KPCs με πολύ χαμηλότερο ποσοστό αυτών που παράγουν
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μεταλλο-β-λακταμάσες-VIM. Από το 2011 έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας στελέχη
Klebsiella pneumoniae που παράγουν OXA-48 ενώ πρόσφατα εντοπίστηκαν σε
ελληνικά νοσοκομεία ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από στελέχη Klebsiella
pneumoniae που παράγουν NDM καρβαπενεμάσες.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Χαρακτηριστικό πολλών στελεχών Klebsiella pneumoniae που είναι φορείς του
bla

VIM-1

γονιδίου ή και του bla

KPC-2

είναι η σε άλλοτε άλλο βαθμό αύξηση της

ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας (MIC) στις καρβαπενέμες σε επίπεδα που τα
κριτήρια τόσο του Αμερικανικού CLSI όσο και του Ευρωπαϊκού EUCAST ορίζουν μέσα
στα όρια ευαισθησίας (≤ 4 μg/ml). Τα βακτήρια αυτά μπορούν εύκολα να διαφύγουν
της προσοχής με αποτέλεσμα την οριζόντια μεταφορά των γονιδίων, τη διασπορά και
τέλος την πρόκληση επιδημιών. Για το λόγο αυτό το CLSI τον Ιούνιο του 2010
ελάττωσε και στη συνέχεια τροποποίησε το 2012 (Μ100-S22) περαιτέρω τα όρια
ευαισθησίας στις καρβαπενέμες. Έτσι ευαίσθητα θεωρούνται στελέχη με MIC≤1 μg/ml
για τη ιμιπενέμη και τη μεροπενέμη και MIC≤0.5 μg/ml για την ερταπενέμη. Με την
εφαρμογή αυτών των ορίων δεν συστήνεται ο φαινοτυπικός έλεγχος ανίχνευσης
καρβαπενεμασών παρά μόνο για επιδημιολογικούς σκοπούς ή για την εφαρμογή
μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων. Οι φαινοτυπικές δοκιμασίες στηρίζονται στη χρήση
ειδικών αναστολέων έναντι των διαφόρων τύπων καρβαπενεμασών που επιτρέπουν
τόσο την ανίχνευση όσο και τη διαφοροποίηση σε κατηγορίες των παραγόμενων
καρβαπενεμασών.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η διασπορά των πολυανθεκτικών στα διαθέσιμα δραστικά αντιβιοτικά Gram(-)
μικροοργανισμών περιορίζει δραστικά τις θεραπευτικές επιλογές. Παράλληλα, δεν
αναμένεται να κυκλοφορήσουν νέα αντιμικροβιακά για αυτούς τους μικροοργανισμούς
πριν από την επόμενη δεκαετία. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται από τους ειδικούς
ως η επιστροφή στην εποχή που δεν υπήρχαν αντιβιοτικά ή αλλιώς «μετά-αντιβιοτική
εποχή». ∆εδομένων των περιορισμένων επιλογών τίθεται το ερώτημα αν αποτελεί
λύση

η

χορήγηση

συνδυασμού

αντιβιοτικών

με

σκοπό

τη

διεύρυνση

του

αντιμικροβιακού φάσματος,αύξηση της αντιμικροβιακής δραστικότητας και τον
περιορισμό της επιλογής και διασποράς ανθεκτικών στελεχών. Στην κλινική πράξη οι
συνδυασμοί αντιβιοτικών χρησιμοποιούνται συνήθως ως: εμπειρική θεραπεία ευρέος
φάσματος σε σοβαρές λοιμώξεις, ως αιτιολογική θεραπεία σε σοβαρές λοιμώξεις,
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ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα ευνοϊκής ανταπόκρισης και λιγότερο συχνά ως
θεραπεία λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτήρια, για τη μείωση της πιθανότητας
ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών (παρατεταμένες θεραπείες) ή και για τη μείωση των
παρενεργειών (χαμηλότερη δόση). Μειονεκτήματα όμως αποτελούν η έλλειψη
κλινικών μελετών αναφορικά με λοιμώξεις από Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς, η
ενδεχόμενη αύξηση κινδύνου φορείας, καθώς και το γεγονός ότι η δοσολογία και η
διάρκεια της θεραπείας παραμένουν εμπειρικές. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά
πρωτόκολλα χορήγησης συνδυασμού ριφαμπικίνης με κολιστίνη για θεραπεία
λοιμώξεων από Acinetobacter baumannii, συνδυασμού καρβαπενέμης με κολιστίνη,
τιγκεσυκλίνη ή αμινογλυκοσίδη για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από ανθεκτική στις
καρβαπενέμες Klebsiella pneumoniae ενώ τελευταία αναφέρεται στη βιβλιογραφία
συν-χορήγηση ερταπενέμης με ντοριπενέμη, μεροπενέμη για KPCs στελέχη Klebsiella
pneumoniae.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Οι άξονες δράσης για τον περιορισμό των πολυανθεκτικών/πανανθεκτικών
νοσοκομειακών λοιμώξεων αλλά και την αποφυγή διασποράς στην Κοινότητα, είναι :
1. Εφαρμογή Μέτρων Ελέγχου των Λοιμώξεων
2. Ενεργός Επιτήρηση (active surveillance)
3. ∆ιαχείριση Αντιβιοτικών
4. Ανάπτυξη ∆ιαγνωστικών Μεθόδων ανίχνευσης της αντοχής
Οι περισσότεροι διεθνείς αλλά και εθνικοί οργανισμοί ελέγχου λοιμώξεων
συστήνουν:
1. Την εφαρμογή μέτρων ελέγχου φορείας κατά την εισαγωγή ασθενών που
προέρχονται από το εξωτερικό ή από μονάδες υγείας όπου έχουν σημειωθεί
επιδημίες από CPE
2. Την

εφαρμογή

μέτρων

“contact

precautions”

σε

ύποπτους

ή

επιβεβαιωμένους φορείς
3. Την ομαδοποίηση ασθενών αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Το κλινικό Εργαστήριο έχει σημαντικό ρόλο στην
1) Έγκαιρη ανίχνευση των φορέων πολυανθεκτικών μικροβίων
2) Ανίχνευση είδους αντοχής με φαινοτυπικές μεθόδους (για την απομόνωση
των ασθενών)
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3) Tον

έλεγχο

της

κλωνικής

διασποράς

στο

νοσοκομείο

(για

την

εντατικοποίηση μέτρων ελέγχου λοιμώξεων).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων

έχει συσχετιστεί με μείωση της

επίπτωσης των λοιμώξεων. Ο έλεγχος των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της
παροχής φροντίδων υγείας είναι χρήσιμος για την αναγνώριση περιοχών όπου
υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων. Η στοχευμένη επιτήρηση
η βασισμένη σε στόχους είναι πιο αποτελεσματική από την ευρεία επιτήρηση όλων
των λοιμώξεων σε όλο το νοσοκομείο. Συστήνεται κάθε νοσοκομείο να σχεδιάζει το
δικό του σύστημα επιτήρησης μετά από εκτίμηση των δικών του αναγκών και
προτεραιοτήτων. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος των δεδομένων της φροντίδας των
αρρώστων είναι ένα νέο εργαλείο για τη διενέργεια επιτήρησης με ευκολότερο τρόπο.
Ο κύριος

σκοπός της επιτήρησης παραμένει η αποφυγή του ποσοστού των

λοιμώξεων

που

μπορούν

να

προληφθούν.

Νοσοκομειακά

Χρονικά,

76,

Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 771-792, 2014.
Λέξεις κλειδιά: επιτήρηση,

νοσοκομειακές λοιμώξεις, ενεργητική επιτήρηση,

στοχευμένη επιτήρηση

SUMMARY
KOSTOUROU S. Surveillance in hospital setting. Surveillance of hospital acquired
infections is associated with reduction in infections incidence. Monitoring of processes
and outcomes of health care delivery is useful to identify areas where there is a need
to implement preventive interventions. Targeted surveillance based on objectives is
more efficient and feasible than Hospital-wide surveillance. It is recommended each
hospital to tailor its surveillance program based on an assessment of its priorities and
needs. Electronic screening of patients care data is an emerging tool to perform more
easily surveillance activities. The main aim of surveillance remains the avoidance of
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the preventable proportion of healthcare associated infections. Nosokomiaka
Chronika, 76, Supplement 1, 771-792, 2014.
Key words: sureillance, hospital -acquired infections, active surveillance, targeted
surveillance
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) θεωρείται βασικό στοιχείο
του προγράμματος πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.1,2,3 Η Επιτήρηση
περιλαμβάνει την επιτήρηση μεταδοτικών νοσημάτων και επιδημιολογικά σημαντικών
παθογόνων αλλά και παρεμβάσεων και διαδικασιών που επηρεάζουν την ποιότητα
της φροντίδας και άμεσα ή έμμεσα την πιθανότητα εκδήλωσης λοίμωξης.1 Ιδιαιτέρου
ενδιαφέροντος στην επιτήρηση στο νοσοκομείο είναι οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά
μικρόβια οι όποιες εξαιτίας της αντοχής στα αντιβιοτικά και των μειωμένων
θεραπευτικών επιλογών αντιμετωπίζονται εξαιρετικά δύσκολα.4 Η σημασία της
επιτήρησης στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων φάνηκε με τη μελέτη SENIC
(Study on the efficacy of infection control) που έγινε στις Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής
στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η μελέτη SENIC έδειξε ότι το 6% των
νοσοκομειακών λοιμώξεων μπορεί να προληφθεί με την εφαρμογή των ελάχιστων
απαραίτητων ασφαλών πρακτικών ενώ με καλά οργανωμένα προγράμματα η
πρόληψη τους μπορεί να φτάσει το 32%.5 Σε νεώτερες μελέτες φαίνεται ότι με την
επιτήρηση η μείωση στην επίπτωση των λοιμώξεων κυμαίνεται από 12-60% με τη
μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στην επίπτωση των βακτηριαιμιών που
σχετίζονται με τη χρήση καθετήρα.6 Η παροχή φροντίδας όμως στο νοσοκομείο δεν
είναι κάτι στατικό εξελίσσεται και μαζί της αναδύονται νέα προβλήματα σχετικά με τον
έλεγχο των λοιμώξεων.7,2 Τα πολυανθεκτικά μικρόβια εξελίσσονται με ανάδυση
διαφορετικών χαρακτηριστικών αντοχής, παθογόνα όπως το Clostridium difficile
αλλάζουν επιδημιολογική συμπεριφορά, η χρήση συσκευών

και εξοπλισμού στη

θεραπευτική συνοδεύεται από κίνδυνο λοίμωξης συνδεόμενο με αυτή καθαυτή

τη

χρήση τους.2,8,9,10 Παράλληλα τα νοσοκομεία είναι χώροι υποδοχής ασθενών οι οποίοι
δυνητικά μπορεί να είναι φορείς μεταδοτικών παθογόνων άγνωστης λοιμογονικότητας
και αυτό είναι μια συνεχής απειλή έναντι της οποίας μόνο η επιτήρηση μπορεί να
περιορίσει τη διασπορά τους στο νοσοκομείο.3 Επιπλέον η αύξηση του αριθμού των
ηλικιωμένων, η βελτίωση της επιβίωσης των χρόνιων πασχόντων ασθενών και η
αύξηση του αριθμού των ανοσοκατεσταλμένων συνοδεύονται με αύξηση

της

πιθανότητα εκδήλωσης λοίμωξεων.3 Σε μελέτη με δεδομένα από το 1997 μέχρι το
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2008 από το εθνικό σύστημα επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων της Γερμανίας,
στην οποία συνέκριναν τα ποσοστά των λοιμώξεων πριν και μετά την εφαρμογή
επιτήρησης, φάνηκε ότι η επιτήρηση συνέβαλε στη μείωση των λοιμώξεων
ανεξαρτήτως συγχυτικών παραγόντων όπως αλλαγές στα χαρακτηριστικά του
πληθυσμού των αρρώστων ή αλλαγές στο σύστημα υγείας π.χ μείωση του χρόνου
νοσηλείας,

εισαγωγή

νέων

τεχνολογιών,κλπ.11

Η

επιτήρηση

για

να

είναι

αποτελεσματική στον έλεγχο των λοιμώξεων θα πρέπει να προσαρμόζεται στις
αλλαγές και καλύπτει τις νέες ανάγκες.1,2,3
1. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Κύριος στόχος της επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι η μείωση
της επίπτωσης τους, αυτό το επιτυγχάνει μέσω της πληροφορίας που συγκεντρώνει
αλλά και έμμεσα με την εγρήγορση που προκαλεί η παρουσία των ατόμων που
κάνουν επιτήρηση στα τμήματα του νοσοκομείου για θέματα σχετικά με την πρόληψη
των λοιμώξεων.2 Ένας ορισμός για το τι είναι επιτήρηση την ορίζει συστηματική
συλλογή δεδομένων, η αντιπαραβολή σύγκριση και ανάλυση αυτών και η έγκαιρη
απόδοση της πληροφορίας που αποκομίζεται από αυτή τη διαδικασία σε αυτούς που
τη χρειάζονται για να αναλάβουν δράση.2 Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της
επιτήρησης θα πρέπει να επιτρέπουν την εκτίμηση της κατάστασης του νοσοκομείου
σε σχέση με τις λοιμώξεις, όσον αφορά το μέγεθος της επίπτωσης, το είδος των
λοιμώξεων, την αναγνώριση των θέσεων λοίμωξης και των νοσοκομειακών
παθογόνων που εμπλέκονται και της αντιμικροβιακής αντοχής.1,2,3 Αρχικά η επιτήρηση
θα πρέπει να προσδιορίσει την ενδημική συχνότητα των λοιμώξεων του νοσοκομείου.
Στη συνέχεια το σύστημα επιτήρησης θα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει σχέση
με την ενδημική συχνότητα τις μεταβολές στην επίπτωση των λοιμώξεων με σκοπό
την έγκαιρη εφαρμογή μέτρων ελέγχου και την αποφυγή περαιτέρω αύξησης της
επίπτωσης.3 Επίσης μέσω της επιτήρησης θα πρέπει να προσδιορίζονται οι
διαδικασίες ή πρακτικές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση λοίμωξης και να γίνεται
εκτίμηση

της

αποτελεσματικότητας

των

προληπτικών

παρεμβάσεων.

Η

παρακολούθηση της ενδημικής συχνότητας μέσω της επιτήρησης και η σύγκριση της
με αυτή άλλων νοσοκομείων θα αποτελέσει δείκτη της αποτελεσματικότητας των
παρεμβάσεων που εφαρμόζονται.1,2,3,14
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
2.1 Συλλογή δεδομένων
Ο πρωταρχικός σκοπός είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα όπως «ποιο είναι το
ποσοστό της λοίμωξης» στον πληθυσμό ενός συγκεκριμένου τμήματος ή μιας
συγκεκριμένης κατηγορίας αρρώστων ή «τηρούνται τα μέτρα που συστήνονται;». Για
την εξασφάλιση της πληροφορίας που χρειάζεται ο σκοπός της επιτήρησης, ο ορισμός
της λοίμωξης, ο πληθυσμός που θα αφορά η μελέτη, τα δεδομένα που χρειάζονται,
και οι πηγές από τις οποίες θα αναζητηθούν θα πρέπει να έχουν σαφώς καθοριστεί
σε γραπτό πρωτόκολλο. Η καλή εκ των προτέρων οργάνωση της επιτήρησης και η
σωστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου από όλους όσους θα συμμετέχουν στη συλλογή
τους θα βοηθήσει στην οικονομία χρόνου και κόπου, θα οδηγήσει στη συλλογή
σχετικών και χρήσιμων δεδομένων και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία της επιτήρησης.
Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με γραπτή φόρμα συλλογής για αποφυγή
παραλείψεων. Ο ορισμός της λοίμωξης καθώς και όλες οι παράμετροι π.χ «πυρετός»
ή «λευκοκυττάρωση» που θα καταγραφούν θα πρέπει να έχουν οριστεί με σαφήνεια
και να χρησιμοποιούνται σταθερά και σωστά.1,2,14 Όσον αφορά τον ορισμό λοίμωξης
που θα ερευνηθεί συστήνεται η χρήση ορισμών από διεθνείς φορείς. Οι πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενοι ορισμοί λοίμωξης είναι αυτοί που έχουν εκδοθεί από το Centers
for Disease Control and Prevention/CDC.15 Αν η ομάδα επιτήρησης αποφασίσει να
χρησιμοποιήσει δικούς της ορισμούς τότε αφενός μεν δεν θα μπορεί να συγκρίνει τα
ποσοστά της επιτήρησης με αυτά άλλων νοσοκομεία (benchmarking) αφετέρου σε
περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης του ορισμού δε θα μπορεί να συγκρίνει ούτε
και τα ποσοστά της διαφορετικών περιόδων.1,2,3,14 Είναι απαραίτητο να γίνεται
προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ της συλλογής των δεδομένων και της ποσότητας
του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται για την συλλογή.1,2 Οι πιο συχνές
πηγές που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση δεδομένων είναι: ο ιατρικός φάκελος
του αρρώστου, τα θερμομετρικά διαγράμματα, τα νοσηλευτικά φύλλα, η επικοινωνία
με του γιατρούς και νοσηλευτές του τμήματος, οι απαντήσεις από το μικροβιολογικό
εργαστήριο από ακτινολογικά ή αλλά διαγνωστικά εργαστήρια, οι συνταγογραφήσεις
αντιβιοτικών που έγιναν. Η ευαισθησία και η ειδικότητα κάθε πηγής διαφέρει.1,2,3,14
2.2. ∆ιαχείριση δεδομένων
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με τρόπο τέτοιο που θα
διευκολύνει την περαιτέρω επεξεργασία τους. Η συμβολή των ηλεκτρονικών
υπολογιστών εδώ είναι απαραίτητη.2
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2.3 Ανάλυση δεδομένων
Η απλή καταμέτρηση των λοιμώξεων δεν παρέχει ουσιαστική πληροφορία. Η
εξαγωγή συμπερασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των
λοιμώξεων, απαιτεί τον συνυπολογισμό παραγόντων

όπως το μέγεθος του

πληθυσμού στο χρόνο επιτήρησης και τη διάρκεια έκθεσης στον βασικό παράγοντα
κινδύνου.1,2,3 Η επίπτωση των λοιμώξεων συστήνεται να αναφέρεται σε σχέση με το
βασικό παράγοντα κινδύνου για εκδήλωση νοσοκομειακών λοιμώξεων που είναι η
διάρκειας νοσηλείας και εκφράζεται με τον όρο

ασθενο-ημέρες (patient-days). Ο

παρανομαστής ασθενο-ημέρες προκύπτει από το άθροισμα των ημερών νοσηλείας
όλων των ασθενών του τμήματος κατά το χρονικό διάστημα της μελέτης.2 Η επίπτωση
των λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση συσκευών συστήνεται να αναφέρεται σε
σχέση με το βασικό παράγοντα κινδύνου που είναι η διάρκεια χρήσης της συσκευής.
Ο παρανομαστής ημέρες χρήσης συσκευής (device-days) προκύπτει από το άθροισμα
των ημερών χρήσης συσκευής όλων των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο τμήμα κατά
το χρονικό διάστημα της μελέτης. Όσον αφορά τις χειρουργικές λοιμώξεις συστήνεται
να γίνεται αναφορά της επίπτωσης ανά είδος χειρουργικής επέμβασης γιατί κάθε
επέμβαση συνοδεύεται από διαφορετικό κίνδυνο λοίμωξης.2,14 Η γενική φόρμουλα
υπολογισμού της των λοιμώξεων έχει την εξής μορφή: Επίπτωση λοίμωξης= αριθμός
των λοιμώξεων που καταμετρήθηκαν / τον αριθμό του πληθυσμό σε κίνδυνο. Το
αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια με ένα παράγοντα 100 ή το 1000 και
εκφράζεται σαν «ο αριθμός των λοιμώξεων ανά 100 επεμβάσεις ή 1000 ασθενοημέρες».2,3 Κατά την ανάλυση των δεδομένων συστήνεται να γίνεται διαστρωμάτωση
δηλαδή ομαδοποίηση των αρρώστων με παρόμοια χαρακτηριστικά, επειδή μέσα σε
ένα πληθυσμό τα μέλη παρουσιάζουν διακυμάνσεις οι οποίες επηρεάζουν την
πιθανότητα εκδήλωσης λοίμωξης π.χ η διαστρωμάτωση στις χειρουργικές λοιμώξεις
γίνεται σε σχέση με το είδος του τραύματος (καθαρό, δυνητικά μολυσμένο, μολυσμένο)
και κατά ASA score.2,3,14 Η ανάλυση των δεδομένων και ο υπολογισμός των
ποσοστών συστήνεται να γίνεται ηλεκτρονικά για τον περιορισμό του λάθους καθώς
επίσης συστήνεται η διαδικασία υπολογισμού να ελέγχεται και από δεύτερο άτομο.2
Κατά την ανάλυση αν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις

από τα αποτελέσματα

προηγούμενων επιτηρήσεων ερευνάται κατά πόσο η διαφορά
σημαντική.

είναι στατιστικά

3

2.4. Αναφορά-Ανατροφοδότηση δεδομένων
Η δύναμη της επιτήρησης στη μείωση των λοιμώξεων προκύπτει από τη
γνωστοποίηση της πληροφορίας που αποκομίζεται σε αυτούς που εμπλέκονται στη
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φροντίδα του αρρώστου, διαφορετικά θα είναι μια απλή συλλογή στοιχείων χωρίς
καμία χρησιμότητα.1,2 Αυτοί που πρέπει να ενημερωθούν, είναι η θεραπευτική ομάδα
για να τροποποιήσει τη δράση της σε σχέση με το πώς παρέχει τη φροντίδα και η
∆ιοίκηση του νοσοκομείου για να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων.12,13 Η
αναφορά των δεδομένων της επιτήρησης στο νοσοκομείο συστήνεται να γίνεται σε
τακτά διαστήματα και συνήθως γίνεται ανά τετράμηνο.2 Ο τρόπος γνωστοποίησης έχει
ιδιαίτερη σημασία γιατί μπορεί να συμβάλει σε περεταίρω μείωση των λοιμώξεων και
σε βελτίωση της πρακτικής. Η παροχή των αποτελεσμάτων κατά τμήμα και όχι
συνολικά και η γνωστοποίηση σε όλους, των δεδομένων όλων των τμημάτων, θα
επιτρέψει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και τη δημιουργία άμιλλας.2
2.5 ∆ημόσια αναφορά
Ορισμένα από τα νοσήματα που επιτηρούνται ανήκουν στα υποχρεωτικώς
δηλούμενα στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ). Η δημόσια
αναφορά δεν έχει αποδειχτεί ότι συμβάλει στη μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Παρέχει όμως το πλεονέκτημα συγκέντρωσης στοιχείων και αποτύπωσης του
προβλήματος των νοσοκομειακών λοιμώξεων.16 Η δημόσια αναφορά των δεδομένων
της επιτήρησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί εξαιτίας διαφόρων επιρροών,
επικρατεί η άποψη ότι οι λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας υγείας
μπορούν να προληφθούν εξ ολοκλήρου, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστια
πίεση στα νοσοκομεία.17 Η χρήση των δεδομένων επιτήρησης για αξιολόγηση της
επίδοσης του νοσοκομείου και εξωτερικές συγκρίσεις σε σχέση με άλλα νοσοκομεία
είναι διαδικασία που πρέπει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή και μόνο αν έχουν
χρησιμοποιηθεί οι ίδιοι ορισμοί και μεθοδολογία επιτήρησης.2 Πολλές από τις
διαφορές που παρατηρούνται στην επίπτωση των λοιμώξεων μεταξύ των χωρών
αντικατοπτρίζουν όχι πραγματικές διαφορές αλλά διαφορές στη μεθοδολογία
επιτήρησης και στη χρήση διαφορετικών εργαστηριακών πρακτικών διάγνωσης των
λοιμώξεων.18
3. ΕΙ∆Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Η επιτήρηση των λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή φροντίδων υγείας
γίνεται κυρίως από εργαζόμενους που ασχολούνται με τον έλεγχο και την πρόληψη
των λοιμώξεων, οι οποίοι και αναζητούν τις περιπτώσεις λοίμωξης. Αυτός ο τρόπος
επιτήρησης φαίνεται ότι συνδέεται με μεγαλύτερη αξιοπιστία

από την παθητική

επιτήρηση η οποία γένεται με βάση την αναφορά των περιπτώσεων λοίμωξης από τα
άτομα που ασχολούνται με την άμεση παροχή φροντίδας.2,14 Ο παραδοσιακός τρόπος
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επιτήρησης ξεκινά από τον έλεγχο των απαντήσεων του μικροβιολογικού εργαστήριου
και συνεχίζεται με ανεύρεση και άλλων σχετικών δεδομένων από διάφορες πηγές.2 Η
επιτήρηση μπορεί να γίνει είτε σε όλο το εύρος του νοσοκομείου όλων των λοιμώξεων
(hospital wide surveillance) είτε να εφαρμοστεί σε ορισμένα μόνο τμήματα ανάλογα με
τις ανάγκες. Η ευρεία επιτήρηση κατά την οποία συλλέγονται δεδομένα από διάφορες
πηγές είναι χρήσιμη γιατί παρέχει στοιχεία για τη συνολική εικόνα του νοσοκομείου και
βοηθά στον καθορισμό της βασικής επίπτωσης των λοιμώξεων που υπάρχουν στο
νοσοκομείο. Η συλλογή των δεδομένων και η ανάλυση τους

όμως είναι αρκετά

χρονοβόρα και επίπονη για αυτούς τους λόγους η ευρεία επιτήρηση αν και ιδιαίτερα
περιεκτική δεν θεωρείται

αποτελεσματική στην πρόληψη και τον έλεγχο των

νοσοκομειακών λοιμώξεων. Αφενός περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για προληπτικές
παρεμβάσεις και αφετέρου εξαιτίας του όγκου των δεδομένων δεν επιτρέπει την
έγκαιρη εξαγωγή της πληροφορίας για την εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων.2,3
Επιπλέον φαίνεται ότι η ευρεία επιτήρηση οδηγεί και σε σπατάλη πόρων γιατί
καταγράφει το σύνολο των λοιμώξεων που παρατηρούνται πολλές όμως από τις
οποίες δεν μπορούν να προληφθούν. Στις ΗΠΑ η επιτήρηση ξεκίνησε (με τη μελέτη
SENIC) ως ευρεία επιτήρηση από τα μέσα της δεκαετίας 1990 ο τρόπος αυτός
επιτήρησης εγκαταλείφτηκε ως μη αποτελεσματικός στη χρήση των πόρων.5 Πιο
αποτελεσματική στην πρόληψη των λοιμώξεων αλλά και πιο εύκολη στην εφαρμογή
της θεωρείται η

επιτήρηση με βάση στόχους και προτεραιότητες (targeted

surveillance, surveillance by objectives).1,2,3 Με αυτό το είδος της επιτήρησης ένα
νοσοκομείο μπορεί να αποφασίσει να επιτηρήσει μια συγκεκριμένη λοίμωξη, ένα
παθογόνο, ή την συνολική επίπτωση των λοιμώξεων σε τμήματα υψηλού κινδύνου ή
να επιτηρήσει

διαδικασίες υψηλού κινδύνου. Η επιτήρηση με βάση στόχους και

προτεραιότητες παρέχει ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες
του κάθε νοσοκομείου. Σημαντικό πλεονέκτημα γιατί κάθε νοσοκομείο είναι το ότι έχει
διαφορετικό πληθυσμό αρρώστων, προσφέρει διαφορετικές διαγνωστικές και
θεραπευτικές παρεμβάσεις σαν αποτέλεσμα η πληροφορία που παρέχεται μέσω
επιτήρησης για να είναι χρήσιμη πρέπει να

είναι ανάλογη της λειτουργίας του

νοσοκομείου. Επιπροσθέτως και οι πόροι που διατίθενται για την επιτήρηση είναι
διαφορετικοί από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Η επιτήρηση βάσει προτεραιοτήτων
συμβάλει στην ορθολογική χρήση των πόρων γιατί μπορεί να περιοριστεί μόνο στην
επιτήρηση των λοιμώξεων με τη μεγαλύτερη συχνότητα εκδήλωσης για αυτές που
υπάρχει η δυνατότητα πρόληψης. Στην Αμερική από τα μέσα της δεκαετίας του 1990
τα νοσοκομεία εφαρμόζουν στοχευμένη επιτήρηση παθογόνων ή λοιμώξεων και μόνο
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σε τμήματα υψηλού κινδύνου όπως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) γίνεται
επιτήρηση για όλων των λοιμώξεων. Το μειονέκτημα της στοχευμένης επιτήρησης
είναι ότι μπορεί να χάσει συρροές κρουσμάτων ή επιδημίες σε περιοχές του
νοσοκομείου που δεν έχουν επιλεγεί για επιτήρηση.1,2 Η εκτίμηση των αναγκών και ο
ορισμός στόχων επιτήρησης συστήνεται να γίνεται από το κάθε νοσοκομείο σε ετήσια
βάση. Ανάλογα με το τι θα επιλεγεί να επιτηρηθεί υπάρχουν δύο κύριοι τύποι
επιτήρησης: η επιτήρηση αποτελέσματος (outcome surveillance) και η επιτήρηση
διαδικασιών (process surveillance).1,2
3.1 Επιτήρηση αποτελέσματος
Ως «αποτέλεσμα» στην επιτήρηση των λοιμώξεων νοείται η εκδήλωση
λοίμωξης.2,19 Η επιτήρηση αποτελέσματος γίνεται είτε με μέτρηση του επιπολασμού
είτε με μέτρηση της επίπτωσης.3 Κατά τον επιπολασμό ελέγχονται όλοι οι ασθενείς
του νοσοκομείου μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως μια ημέρα) και
υπολογίζεται πόσοι από αυτούς έχουν λοίμωξη. Είναι σχετικά φθηνή και όχι ιδιαίτερα
απαιτητική μέθοδος η οποία βοηθά στην αποτύπωση του συνολικού φόρτου
λοιμώξεων που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο τη δεδομένη χρονική στιγμή.3 Τα
αποτελέσματα του επιπολασμού επηρεάζονται από τη διάρκεια της λοίμωξης και τη
διάρκεια του χρόνου νοσηλείας.20 ∆ηλαδή με τον επιπολασμό υπάρχει μεγαλύτερη
πιθανότητα να ανιχνευθούν υψηλότερα ποσοστά για λοιμώξεις με μεγαλύτερη διάρκεια
και σε αρρώστους που έχουν παρατεταμένη νοσηλεία. Κατά τον επιπολασμό,
συλλέγεται μεγάλος όγκος δεδομένων η διαχείριση του οποίου δεν επιτρέπει τα
αποτελέσματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν έγκαιρα για εφαρμογή των
διορθωτικών παρεμβάσεων. Σε μελέτη επιπολασμού ετέθη ως αρχικό κριτήριο για τη
διερεύνηση λοίμωξης η ύπαρξη 3 παραμέτρων: η ύπαρξη καθετήρων, πυρετός ≥ 38Οc
και η χορήγηση αντιβιοτικών. Η ευαισθησία της μεθόδου ήταν 100% και είχε σαν
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας γιατί περιόρισε στο 62% το
ποσοστό των αρρώστων για τους οποίους απαιτούνταν περαιτέρω έλεγχος.21 Ένα
άλλο πρόβλημα είναι η απάντηση στο ερώτημα «αν ο ασθενής έχει ή όχι ενεργό
λοίμωξη» την ημέρα της μελέτης του επιπολασμού γιατί μπορεί η τεκμηρίωση της
λοίμωξης να έχει γίνει νωρίτερα να μην υπάρχουν έντονα κλινικά στοιχεία και ο
ασθενής να εξακολουθεί να παίρνει αντιβίωση.
υπάρχει

πληθώρα

μελετών

των

20

Αν και στη βιβλιογραφία βέβαια

νοσοκομειακών

λοιμώξεων

με

τη

χρήση

επιπολασμού, τα παραπάνω προβλήματα και οι διαφορετικές μεθοδολογίες ου
ακολουθούνται καθιστούν αναξιόπιστη τη χρήση του επιπολασμού για συγκρίσεις
μεταξύ διαφόρων κέντρων. Η αξία του επιπολασμού παραμένει για την περίπτωση
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έλλειψης διαθέσιμων πόρων για επιτήρηση και επιπλέον γιατί μέσω των δεδομένων
που παρέχει μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό της επιτήρησης με βάση στόχους και
προτεραιότητες.20 Η επιτήρηση των λοιμώξεων με τη χρήση επίπτωσης, σε σχέση με
τον επιπολασμό θεωρείται πιο αξιόπιστη πρακτική για αποτύπωση του προβλήματος
των λοιμώξεων.2,3 Κατά τον έλεγχο της επίπτωσης ελέγχονται για το χρονικό διάστημα
της επιτήρησης, πόσοι ασθενείς εκδηλώνουν λοίμωξη σε σχέση με το σύνολο των
αρρώστων που νοσηλεύτηκαν στο τμήμα και ήταν σε κίνδυνο να εκδηλώσουν
λοίμωξη. Η επιτήρηση αποτελέσματος με χρήση επίπτωσης δεν είναι απλή διαδικασία.
Τα προβλήματα αξιοπιστίας μπορεί να ελαττωθούν με προσεκτικό σχεδιασμό της
μελέτης και με κοινή εκπαίδευση των ατόμων που θα συμμετέχουν στην μελέτη.
Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν προβλήματα αξιοπιστίας ακόμη και μετά
προσεκτικό σχεδιασμό. η εφαρμογή των ίδιων ορισμών από διαφορετικούς ερευνητές
αφήνει το περιθώριο υποκειμενικών εκτιμήσεων και διαφορετικής ερμηνείας γιατί
πολλά κριτήρια των ορισμών δεν είναι αντικειμενικά μετρήσιμα.7,15
3.2. Επιτήρηση διαδικασιών
Ένας άλλος επιτήρησης είναι η επιτήρηση των διαδικασιών εκείνων που άμεσα
ή έμμεσα συνδέονται με πρόκληση λοίμωξης.1 Η επιτήρηση «διαδικασιών» δείχνει το
τι γίνεται στην κλινική πράξη και αν εφαρμόζονται τα μέτρα που συστήνονται για την
πρόληψη των λοιμώξεων.12 Η επιτήρηση διαδικασιών δείχνει τις παραλήψεις και το τι
πρέπει να γίνει για τη μείωση της επίπτωσης ενώ η επιτήρηση «αποτελέσματος»
παρέχει ελάχιστη πληροφορία σχετικά με και την πρόληψη των λοιμώξεων.1,12,19 Η
επιτήρηση των διαδικασιών γίνεται με τις «∆έσμες μέτρων» (bundles) και με τη χρήση
«Εργαλείων ελέγχου» (audit tools).24,25,26 Οι δέσμες μέτρων αποτελούνται από ένα
σύνολο 4 έως 5 μέτρων επιστημονικά τεκμηριωμένων για την αποτελεσματικότητα
τους στην πρόληψη των λοιμώξεων.26,27 Βασίζονται στη λογική

ότι η πιθανότητα

εκδήλωσης της λοίμωξης μειώνεται αν εφαρμοστούν τα μέτρα που συστήνονται. Η
∆έσμη λειτουργεί ως εργαλείο υπενθύμισης γιατί δένει μαζί σε ένα πακέτο τις
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Στόχος της ∆έσμης είναι να εφαρμόζονται όλα τα
μέτρα που την απαρτίζουν, από όλους με σταθερό και αξιόπιστο τρόπο κάθε φορά,
γιατί η αποτελεσματικότητα της στην πρόληψη των λοιμώξεων
βαθμού συμμόρφωσης.

26

είναι ανάλογη του

Ταυτόχρονα η ∆έσμη λειτουργεί ως εργαλείο εκπαίδευσης

γιατί με την παρατήρηση του λάθους ή της παράλειψης γίνεται άμεση παρέμβαση
διόρθωση και υπενθύμιση της σωστής διαδικασίας.7,19 Οι ∆έσμες μέτρων προτάθηκαν
από οργανισμούς που ασχολούνται με την πρόληψη των λοιμώξεων και τη βελτίωση
της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας

όπως από τις ΗΠΑ το «Institute for
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Healthcare Improvement».27,28 Έχουν προταθεί δέσμες μέτρων για την πρόληψη των
λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση συσκευών, για τις χειρουργικές λοιμώξεις
αλλά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμώξεων από επιδημιολογικά
σημαντικά παθογόνα όπως το Clostridium Difficile και ο MRSA.26,29 Ενδεικτικά η
δέσμη μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης από Clostridium Difficile περιλαμβάνει
τα εξής 5 μέτρα: 1ο: Εφαρμογή απομόνωσης, 2ο: ∆ιακοπή των αντιβιοτικών ή
τροποποίηση της χορήγησης αντιβιοτικών ( διακοπή των αντιβιοτικών υψηλού
κινδύνου για λοίμωξη από Clostridium Difficile) 3ο: Χρήση προστατευτικής ενδυμασίας
(μέχρι ο ασθενής να μείνει για τουλάχιστον 48h χωρίς εκδήλωση διάρροιας) 4ο: Υγιεινή
των χεριών με νερό και σαπούνι (γιατί τα αλκοολούχα διαλύματα δεν έχουν καμία
δράση στους σπόρους) 5ο: Χρήση σποροκτόνων απολυμαντικών για την απολύμανση
των επιφανειών.30 Η δέσμη μέτρων για την πρόληψη των χειρουργικών λοιμώξεων
περιλαμβάνει τα εξής: 1ο: προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών στον κατάλληλο
χρόνο (εντός 1 h πριν την επέμβαση) 2ο: αποφυγή του ξυρίσματος για την αφαίρεση
των τριχών από το χειρουργικό πεδίο (συστήνονται: κούρεμα, clippers
αποσπώμενες
επιπέδων

κεφάλες,

σακχάρου

αποτριχωτικές

αίματος

κρέμες),

(<11mmol/L),

3ο:

4Ο:

∆ιατήρηση
∆ιατήρηση

με

φυσιολογικών
περιεγχειρητικά

θερμοκρασίας σώματος >36oC.31 Κάτι αντίστοιχο με τις ∆έσμες μέτρων είναι τα
«εργαλεία ελέγχου» που είναι λίστες μέσω των οποίων παρακολουθείται η
συμμόρφωση κατά την εκτέλεση παρεμβάσεων που σχετίζονται άμεσα με την
εκδήλωση ή μη λοίμωξης.24,25 Ενδεικτικά, με εργαλεία ελέγχου δυνατόν να ελεγχθεί η
φροντίδα των αγγειακών καθετήρων, ο τρόπος που εφαρμόζονται οι διαδικασίες
απολύμανσης, αποστείρωσης και καθαριότητας, η υγιεινή των χεριών, ο χρόνος
χορήγησης των αντιβιοτικών κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις κ.α Ένα σημαντικό
πρόβλημα στην επιτήρηση διαδικασιών είναι ότι πολλές από τις πρακτικές που
συστήνονται στον έλεγχο και την πρόληψη των λοιμώξεων δεν είναι τεκμηριωμένες με
ελεγχόμενες μελέτες κλινικών δοκιμών για διάφορους λόγους μεταξύ άλλων και
ηθικούς.18 Πολλές από τις συστάσεις βασίζονται στην κοινή λογική και στη εμπειρία
π.χ η νοσηλεία σε καθαρό περιβάλλον, η χρήση αποστειρωμένων εργαλείων κατά την
εκτέλεση άσηπτων διαδικασιών, η υγιεινή των χεριών κλπ.
3.3 Συνδρομική επιτήρηση
Είναι η επιτήρηση για ύπαρξη συμπτωμάτων που ενδέχεται να οφείλονται σε
μεταδοτικό νόσημα. Ο σκοπός της συνδρομικής επιτήρησης είναι η έγκαιρη εφαρμογή
μέτρων για περιορισμό της μετάδοσης των λοιμώξεων πριν τη διαγνωστική
επιβεβαίωση ή μη της ύπαρξης τους. Ουσιαστικά η συνδρομική επιτήρηση αποτελεί
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εφαρμογή τμήματος των «Βασικών προφυλάξεων» δηλαδή της ετικέτας του βήχα και
της χρήσης προστατευτικής ενδυμασίας. Εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς που
προσέρχονται με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού
και πρέπει να γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία.2 Η συνδρομική επιτήρηση πιθανόν είναι
χρήσιμη και στην περίπτωση της βιοτρομοκρατίας μιας και αρκετά από τα παθογόνα
που δυνατόν να χρησιμοποιηθούν (άνθρακας, ευλογία, πανώλη κλπ.) στα αρχικά
στάδια προκαλούν λοίμωξη που εκδηλώνεται ως “flu-like syndrome” δηλαδή ως οξεία
λοίμωξη του αναπνευστικού.3
4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Συχνά κατά την επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων αληθείς λοιμώξεις
διαφεύγουν της προσοχής και δεν καταγράφονται.3 Αυτό μπορεί να συμβεί για
διάφορους λόγους. Συχνά ο ιατρικός φάκελος του αρρώστου έχει ελλιπή στοιχεία
όπως μη καταγραφή της θερμοκρασίας ή άλλων ζωτικών σημείων, απώλεια εγγράφων
όπως το φύλλο του χειρουργείου ή εργαστηριακών απαντήσεων. Μπορεί ο θεράπων
να προχωρήσει σε εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών χωρίς να ζητήσει να ληφθούν
καλλιέργειες ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις ή τέλος το άτομο που αναζητά τα
δεδομένα μπορεί να κάνει λάθος όπως μη σωστή εφαρμογή της μεθοδολογίας.2,33 Όλα
τα παραπάνω επηρεάζουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της επιτήρησης.
4.1 Επιτήρηση των βακτηριαιμιών
Ένα πρόβλημα κατά την επιτήρηση των βακτηριαιμιών είναι η αξιολόγηση των
καλλιεργειών αίματος με ανάπτυξη του ίδιου παθογόνο σχετικά με το αν αυτές
αντιπροσωπεύουν συνέχιση ενός αρχικού επεισοδίου ή νέα λοίμωξη. Σύμφωνα με τις
συστάσεις, μια νέα θετική καλλιέργεια με το ίδιο παθογόνο αίματος σε διάστημα εντός
δύο εβδομάδων από μια προηγούμενη θα πρέπει να θεωρείται συνέχιση του αρχικού
επεισοδίου βακτηριαιμίας.14 Η επανεκδήλωση βακτηριαιμίας από το ίδιο παθογόνο σε
διακριτό διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων θεωρείται νέα λοίμωξη.
Καλλιέργεια αίματος εντός δύο εβδομάδων με διαφορετικό παθογόνο θεωρείται επίσης
ξεχωριστή βακτηριαιμία. Ο χρόνος και ο τρόπος λήψης των καλλιεργειών αίματος
επηρεάζει την αξιοπιστία σε σχέση με τη διάγνωση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η
αξιολόγηση των καλλιεργειών που ανευρίσκονται μικρόβια της χλωρίδας του δέρματος
γιατί τότε πρέπει να αποφασιστεί αν πρόκειται για αληθή λοίμωξη ή για επιμόλυνση.34
Ο ορισμός του CDC αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχουν 2 τουλάχιστον καλλιέργειες
δέρματος με λήψη αίματος σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα με ανάπτυξη του ίδιου
μικροοργανισμού της χλωρίδας του και κλινικά σημεία λοίμωξης τα οποία όμως μπορεί
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να οφείλονται σε λοίμωξη σε άλλο σημείο συνεπώς ο ορισμός αφήνει περιθώριο
υποκειμενικής ερμηνείας και λάθους.15,33,35
4.2 Επιτήρηση χειρουργικών λοιμώξεων
Η επιτήρηση των χειρουργικών λοιμώξεων αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο
ορισμός του CDC/NHSN είναι περίπλοκος και απαιτεί υποκειμενικές εκτιμήσεις όπως
το κριτήριο σχετικά με την αξιολόγηση του είδους της εκροής από το χειρουργικό
τραύμα.15 Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το πάνω από το 50% των χειρουργικών
λοιμώξεων συμβαίνει μετά την έξοδο του αρρώστου από το νοσοκομείο συνεπώς η
επιτήρηση μόνο κατά τη διάρκεια νοσηλείας δεν παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.2
Σύμφωνα με τις συστάσεις η παρακολούθηση της επίπτωσης των χειρουργικών
λοιμώξεων θα πρέπει να συνεχίζεται έως και 30 ημέρες μετά την επέμβαση και έως
ένα χρόνο για τις επεμβάσεις στις οποίες έχει τοποθετηθεί ξένο σώμα.15 ∆ιάφορες
μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια επιτήρησης μετά την έξοδο του
αρρώστου από το νοσοκομείο, όπως η τηλεφωνική επικοινωνία και η συμπλήρωση
ερωτηματολογίου για σημεία και συμπτώματα λοίμωξης ή για χορήγηση αντιβιοτικών
και η παρακολούθηση της χορήγησης αντιβιοτικών μετά τη χειρουργική επέμβαση, και
των επανεισαγωγών του αρρώστου στο νοσοκομείο. Η επιτήρηση ταυτόχρονα όλων
των χειρουργικών λοιμώξεων ιδιαίτερα σε μεγάλα νοσοκομεία είναι εξαιρετικά επίπονη
διαδικασία

για αυτό συστήνεται κάθε κέντρο να κάνει επιτήρηση με βάση

προτεραιότητες που πηγάζουν από το είδος και τη συχνότητα των επεμβάσεων που
πραγματοποιούνται και με βάση τη σοβαρότητα των επιπτώσεων μιας λοίμωξης στην
έκβαση του ασθενούς.2 Ένα παράδειγμα για το πως άλλες χώρες έχουν οργανώσει
την επιτήρηση των χειρουργικών λοιμώξεων είναι αυτό της Σκωτίας στο πρωτόκολλο
της επιτήρησης των χειρουργικών λοιμώξεων η συμμετοχή των νοσοκομείων είναι
εθελοντική όμως κάθε κέντρο που θα συμμετέχει θα επιτηρεί τουλάχιστον 3 μήνες,
μόνο μια χειρουργική επέμβαση τη φορά και με επιτήρηση η οποία θα συνεχίζεται και
μετά την έξοδο του αρρώστου από το νοσοκομείο.36
4.3 Επιτήρηση των λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση συσκευής
Οι πιο συχνές λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση συσκευής είναι η
βακτηριαιμία, η ουρολοίμωξη και ή πνευμονία. Ένα σημαντικό πρόβλημα στην
επιτήρηση των λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση συσκευής είναι ο υπολογισμός
του παρανομαστή «των ημερών χρήσης της συσκευής» (device-days), για το σύνολο
των αρρώστων.2 Μια μεθοδολογία που συστήνεται για την αντιμετώπιση του
προβλήματος είναι συγκεκριμένο άτομο να καταμετρά κάθε μέρα ανά τμήμα το σύνολο
των αρρώστων με ουροκαθετήρα, φλεβοκαθετήρα και ενδοτραχειακό σωλήνα,
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διαδικασία κοπιαστική, χρονοβόρα και ευεπίφορη λάθους. Μια άλλη πρόταση είναι η
χρήση έντυπης λίστας σε κάθε τμήμα στην οποία θα σημειώνεται η ημερομηνία
τοποθέτησης και αφαίρεσης των συσκευών για τους αρρώστους της ευθύνης τους από
τους εργαζόμενους των νοσηλευτικών τμημάτων.2 Η λίστα στη συνέχεια θα
συλλέγεται από τους εργαζόμενους που ασχολούνται με την επιτήρηση των
λοιμώξεων. Σε ορισμένα κέντρα που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό φάκελο
ασθενούς σημειώνουν σε αυτόν δεδομένα σχετικά με την τοποθέτηση και αφαίρεση
συσκευών

για τις ανάγκες της επιτήρησης. Σχετικά με τον υπολογισμό του

παρανομαστή «ημέρες χρήσης καθετήρα» για την επιτήρηση των βακτηριαιμιών
συστήνεται για τους ασθενείς που έχουν περισσότερους του ενός καθετήρες να
υπολογίζεται μόνο μια ημέρα χρήσης καθετήρα.37 ∆ιαφορετικά και επειδή συχνά οι
ασθενείς για τις ανάγκες νοσηλείας μπορεί να έχουν

περισσότερους του ενός

καθετήρες (όπως για χορήγηση υγρών και φαρμάκων, για συνεχή αιμοκάθαρση, για
αιμοδυναμική παρακολούθηση) αν για κάθε καθετήρα υπολογίζεται ξεχωριστή ημέρα
χρήσης τότε αυξάνεται ο παρανομαστής και μειώνεται έτσι πλασματικά το ποσοστό
των λοιμώξεων που καταγράφονται.
4.4 Η επιτήρηση της πνευμονίας που σχετίζεται με τη χρήση αναπνευστήρα
Η επιτήρηση της πνευμονίας που σχετίζεται με τη χρήση αναπνευστήρα
(ventilator associated pneumonia /VAP) είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο ορισμός της VAP
του CDC/NHSN που χρησιμοποιείται ευρέως για την επιτήρηση της λοίμωξης είναι
περίπλοκος, βασίζεται σε μικροβιολογικά, ακτινολογικά και κλινικά δεδομένα που
απαιτούν χρόνο και προσεκτική διαχείριση.15 Τα κλινικά ευρήματα της VAP δεν είναι
ειδικά για τη λοίμωξη δυνατόν να υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις (όπως σε
ατελεκτασία, σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας κλπ) οπότε δεν αρκούν.
Η διάγνωση πάλι δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στα μικροβιολογικά δεδομένα γιατί οι
θετικές βρογχικές

καλλιέργειες

δυνατόν να αντιπροσωπεύουν αποικισμό και όχι

ενεργό λοίμωξη.10 Ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο ορισμός της VAP
περιλαμβάνει αρκετές υποκειμενικές εκτιμήσεις (αλλαγή στην ποιότητα των πτυέλων
νέο ή εξελισσόμενο διήθημα στην ακτινογραφία) που επηρεάζουν την αξιοπιστία της
επιτήρησης. Μια προσπάθεια βελτίωσης του τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων που
απαιτούν υποκειμενικές εκτιμήσεις παρουσιάστηκε σε μελέτη που έγινε το καλοκαίρι
του 2006 σε ασθενείς της ΜΕΘ σε νοσοκομείο της Minnesota. Οι ερευνητές
αντικατέστησαν σε ηλεκτρονικό αλγόριθμο τα ποιοτικά κριτήρια του ορισμού της VAP
του CDC/NHSN με ποσοτικά μετρήσιμα κριτήρια,

πχ αντί για τον όρο «πυώδεις

εκκρίσεις» χρησιμοποιήθηκε ο όρος «ανεύρεση >25 λευκοκυττάρων ανά οπτικό
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πεδίο». Κατά το διάστημα της μελέτης έγιναν 459 εισαγωγές ασθενών. Με αυτή τη
μεθοδολογία διαγνώστηκαν οι 20 περιπτώσεις VAP δηλαδή το 95% των περιπτώσεων
(θετική προγνωστική αξία 100%) από τους 21 ασθενείς συνολικά VAP.38
4.5 Η επιτήρηση των λοιμώξεων από Πολυανθεκτικά
Οι μέθοδοι που κυρίως χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση και επιτήρηση
των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια είναι: 1. Απλή καταγραφή αρρώστων με
θετικές καλλιέργειες 2. Επιτήρηση της αντοχής στα αντιβιοτικά μέσω παρακολούθησης
του αντιβιογράμματος 3. Εκτίμηση του φορτίου της λοίμωξης από πολυανθεκτικά 4.
Υπολογισμός του ποσοστού νοσοκομειακής μετάδοσης 5. Εκτίμηση του κινδύνου
έκθεσης.10 Η καταγραφή των αρρώστων ως μέθοδος επιτήρησης

γίνεται με την

τήρηση λίστας η οποία ανανεώνεται καθημερινά ανάλογα με τις απαντήσεις του
μικροβιολογικού εργαστηρίου στην οποία καταγράφονται για κάθε τμήμα του
νοσοκομείου τα πολυανθεκτικά μικρόβια.10 Ο καθημερινός έλεγχος της λίστας
προσφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά μεταβολές στην επίπτωση ή την
ύπαρξη συρροής κρουσμάτων ή επιδημίας. Η εκτίμηση της επίπτωσης συστήνεται να
γίνεται σε μηνιαία βάση ενώ σε περίπτωση επιδημίας συστήνεται να γίνεται συχνότερα
σε εβδομαδιαία ή ακόμα και ημερήσια βάση.2,10 Ένα πρόβλημα κατά την επιτήρηση
των πολυανθεκτικών μικροβίων είναι ότι τα θετικά μικροβιολογικά δείγματα μπορεί να
αντιπροσωπεύουν αποικισμό και δεν αρκούν για να καθοριστεί η ύπαρξη λοίμωξης.10
Απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση και επιπλέον στοιχεία ιδιαίτερα αν το θετικό δείγμα
προέρχεται από μη στείρες περιοχές του σώματος. Υψηλής υποψίας για λοίμωξη, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί άσηπτη τεχνική κατά τη λήψη τους, είναι τα θετικά
δείγματα που προέρχονται από στείρες περιοχές του σώματος όπως αίμα,
εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, περικαρδικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό. Ένα άλλο
πρόβλημα κατά την καταγραφή των αρρώστων με πολυανθεκτικό μικρόβιο είναι ότι οι
ασθενείς παραμένουν αποικισμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα που μπορεί να
ξεπεράσουν και το χρόνο, για αυτό συστήνεται ένας ασθενής με θετικό δείγμα κατά το
διάστημα της νοσηλείας τους να θεωρούνται σταθερά αποικισμένοι (once positive
always positive).39 Για αυτό το λόγο και για την αποφυγή υπερεκτίμησης της
επίπτωσης των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια λαμβάνεται μέριμνα

για

αποφυγή των διπλοεγγραφών κατά τη τήρηση λίστας. Ως διπλοεγγραφή θεωρείται
οποιοδήποτε θετικό δείγμα με το ίδιο παθογόνο, μετά από το πρώτο αρχικό θετικό,
ανεξάρτητα από την θέση που προέρχεται. Ο έλεγχος των λοιμώξεων από
Πολυανθεκτικά μπορεί να γίνει με παθητική ή ενεργητική επιτήρηση. Στην παθητική
επιτήρηση ελέγχονται οι απαντήσεις του Μικροβιολογικού εργαστηρίου στα δείγματα
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που στέλνουν οι θεράποντες από ασθενείς με υποψία λοίμωξης. Στην ενεργητική
επιτήρηση ο έλεγχος γίνεται με λήψη καλλιεργειών από ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν
σημεία και συμπτώματα λοίμωξης με σκοπό τον έλεγχο του αποικισμού τους από
πολυανθεκτικά μικρόβια. Η ενεργητική επιτήρηση παρέχει στοιχεία για τον
προσδιορισμό της «πίεσης αποικισμού» και έχει σαν σκοπό την έγκαιρη λήψη μέτρων
για τον περιορισμό της μετάδοσης γιατί οι αποικισμένοι ασθενείς μπορεί να μη νοσούν
αλλά αποτελούν πηγή διασποράς παθογόνων.39 Σε υψηλή πίεση αποικισμού αυξάνει
ο κίνδυνος μετάδοσης των παθογόνων σε άλλους ασθενείς.40 Ο έλεγχος της φορείας
με ενεργητική επιτήρηση γίνεται για gram+ όπως τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη
χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (metthcillin-resistant-Staphylococcus aureus/MRSA) και τον
ανθεκτικό στη βανκομυκίνη εντερόκοκκο (Vancomycin Resistant Enterococcus/VRE)
αλλά και για gram-όπως για Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii ή άλλα
ανθεκτικά εντεροβακτηριακά. Μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε
κοινό θάλαμο με ασθενή με θετικό δείγμα ή που νοσηλεύονται από τους ίδιους
εργαζόμενους με αυτόν είναι ήδη αδιάγνωστα αποικισμένοι σε ποσοστό που
κυμαίνεται στο 90% για το VRE, στο 40-90% για το MRSΑ ενώ για τα Gram- σε
ποσοστό πάνω από 50%.39 Για τους παραπάνω λόγους όταν υπάρχει ασθενή που
έχει επιβεβαιωμένο θετικό δείγμα συστήνεται ενεργητική επιτήρηση στους ασθενείς
που νοσηλεύονται στον κοινό θάλαμο ή σε διαφορετικούς θαλάμους αλλά
νοσηλεύονται από τους ίδιους επαγγελματίες υγείας.41 Όσον αφορά τον έλεγχο της
φορείας των εργαζομένων για πολυανθεκτικό μικρόβιο δεν συστήνεται εκτός αν
υπάρχει ισχυρή υποψία ότι ένα συγκεκριμένο άτομο αποτελεί την πηγή μετάδοσης
στην περίπτωση αυτή ό έλεγχος γίνεται μετά από διακριτική προσέγγιση.42 Ένα
πρόβλημα σχετικά με την ενεργητική επιτήρηση είναι ότι δεν έχει σαφώς καθοριστεί η
μεθοδολογία της λήψης των καλλιεργειών.43 Η ασυμφωνία υπάρχει όχι τόσο για τον
έλεγχο της φορείας για MRSA ή VRE όσο για τον έλεγχο της φορείας για τα ανθεκτικά
εντεροβακτηριακά. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα «σε ποιους αρρώστους θα γίνεται
ενεργητική επιτήρηση» «πόσες καλλιέργειες θα πρέπει να λαμβάνονται και από ποιες
θέσεις», «αν θα πρέπει και κάθε πότε να επαναλαμβάνεται η διαδικασία» δεν ορίζονται
με σαφήνεια και κάθε κέντρο ακολουθεί τη δική του μεθοδολογία. Επίσης δεν έχει
δοθεί σαφή απάντηση για το «πότε παύει η εφαρμογή της απομόνωσης και των
προφυλάξεων επαφής» επειδή ο έλεγχος του αποικισμού είναι αποτελεσματικός μόνο
αν συνοδεύεται με την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Οι πιο πολλοί μελετητές
συστήνουν ο έλεγχος της φορείας να γίνεται κατά την εισαγωγή του αρρώστου στο
νοσοκομείο ή εντός 48h από την εισαγωγή του και σε περίπτωση παράτασης της
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νοσηλεία του να επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα. Ορισμένοι μελετητές
εφαρμόζουν τον δεύτερο έλεγχο μετά από τρείς ημέρες ενώ άλλοι μετά από μια
βδομάδα στη συνέχεια μια φορά εβδομαδιαίως. Οι θέσεις από τις οποίες λαμβάνονται
τα δείγματα στους νεοεισαχθέντες ασθενείς είναι ή μύτη, οι μασχάλες, τα τραύματα, οι
μηροβουβωνικές πτυχές, το περίνεο και το ορθό. Για τα ανθεκτικά εντεροβακτηριακά
ο αρχικός έλεγχος της φορείας γίνεται κυρίως από το ορθό.9 Οι επόμενοι έλεγχοι
μπορεί να γίνουν με τη λήψη δείγματος από οποιοδήποτε σημείο όπως ούρων μέσω
καθετήρα ή βρογχικών εκκρίσεων μέσω ενδοτραχειακού σωλήνα. Αρκετοί μελετητές
στα πλαίσια ελέγχου του κόστους σε σχέση με την αποτελεσματικότητα εφαρμόζουν
τη λήψη καλλιεργειών όχι σε όλους τους ασθενείς του νοσοκομείου παρά μόνο σε
αυτούς που συγκεντρώνουν παράγοντες κινδύνου για ύπαρξη φορείας από
πολυανθεκτικό μικρόβιο. Τέτοιοι παράγοντες κινδύνου είναι: η χρήση επεμβατικών
συσκευών, η εντατική νοσηλεία, η νοσηλεία για >48h τον τελευταίο χρόνο σε άλλο
νοσηλευτικό ίδρυμα και η λήψη αντιβιοτικών, οι συχνές επανεισαγωγές, η ύπαρξη
τραυμάτων με διαρροή, η ύπαρξη δερματοπαθειών και η ανοσοκαταστολή. Με βάση
τα παραπάνω, η εφαρμογή του μέτρου περιορίζεται, αν και όχι ιδιαίτερα,

κυρίως

στους ασθενείς των ΜΕΘ, σε αυτούς που εισάγονται από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα,
στους χρόνιους πάσχοντες (αιμοκαθαιρόμενοι, άρρωστοι με αιματολογικές ή άλλες
κακοήθειες κλπ), στους χειρουργικούς ασθενείς και κυρίως σε αυτούς με ορθοπεδικά
χειρουργεία, στους ασθενείς με εγκαύματα, στους αλλοδαπούς από χώρες με υψηλή
επίπτωση σε κάποιο πολυανθεκτικό.43
5. ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Αυτοματοποιημένη επιτήρηση
Η χρήση της πληροφορικής για την επιτήρηση των λοιμώξεων μπορεί να
κυμαίνεται από
αποθήκευση

και

την απλή χρήση ενός φύλλου δεδομένων που διευκολύνει την
ανάλυση

των

δεδομένων

επιτήρησης,

μέχρι

τη

χρήση

αλληλοσυνδεόμενων βάσεων δεδομένων ή έτοιμων προγραμμάτων ηλεκτρονικής
επιτήρησης.44-49 Τα πιο πολλά νοσοκομεία χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές βάσεις που
λειτουργούν ήδη στο νοσοκομείο. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων
είναι: του Μικροβιολογικού εργαστηρίου: που παρέχει τα δεδομένα των θετικών
καλλιεργειών, του Τμήματος εισαγωγών-μεταφορών-εξιτηρίων του νοσοκομείου: που
παρέχει δεδομένα σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του αρρώστου, την ημερομηνία
εισαγωγής στο νοσοκομείο απαραίτητη για τον ορισμό νοσοκομειακής λοίμωξης, τη
θέση νοσηλείας, τη διάρκεια νοσηλείας και την έκβαση του αρρώστου, του
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Φαρμακείου: για τη χορήγηση των αντιβιοτικών, του Χειρουργείου: για την επιτήρηση
των χειρουργικών λοιμώξεων και ο Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς όπου είναι
διαθέσιμος. Τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποιημένης επιτήρησης είναι τα εξής:
οικονομία χρόνου και προσπάθειας, εξοικονόμηση χρόνου για παρεμβάσεις
πρόληψης, ταχεία ανίχνευση μεταβολών και τάσεων στην επίπτωση των λοιμώξεων,
δυνατότητα για άμεση ηλεκτρονική ειδοποίηση αυτών που εμπλέκονται στην άμεση
φροντίδα του αρρώστου, αναγνώριση διαδικασιών και αρρώστων υψηλού κινδύνου με
χρήση αλγορίθμων πρόβλεψης. Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη
συμβατική επιτήρηση, είναι ότι επειδή το σύστημα αυτοματοποιημένης επιτήρησης
εφαρμόζει τη ίδια μεθοδολογία επιτήρησης με σταθερό τρόπο δεν υπεισέρχεται η
υποκειμενική αξιολόγηση του επιτηρητή, οπότε τα συμπεράσματα που εξάγονται
έχουν μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας. Για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση ενός
συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης θα πρέπει να προηγηθεί προσεκτικός
σχεδιασμός, να δημιουργηθεί μια λίστα “a wish list” με το τι θα ήταν επιθυμητό να
προσφέρει το σύστημα και να τεθούν εκ των προτέρων οι στόχοι επιτήρησης. Με βάση
τα παραπάνω θα αναπτυχθούν οι κατάλληλοι αλγόριθμοι διερεύνησης της λοίμωξης
που ενδιαφέρει. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί είναι ότι η
πληροφορία που συλλέγεται είναι πλήρης και αξιόπιστη για αυτό πρέπει να ελέγχεται
το τι πραγματικά στοιχεία έχει κάθε βάση. Τα δεδομένα της βάσης του φαρμακείου
μπορεί να αντιπροσωπεύουν τις συνταγογραφήσεις των γιατρών, τα φάρμακα που
έδωσε το φαρμακείο στις κλινικές του νοσοκομείου και όχι τα αντιβιοτικά που
πραγματικά

χρησιμοποιήθηκαν

στους

ασθενείς.46

Τα

δεδομένα

της

βάσης

χειρουργείου σχετικά με το είδος της χειρουργικής επέμβασης συχνά δεν
αντιπροσωπεύουν αξιόπιστα το τι πραγματικά έγινε στο χειρουργείο γιατί οι κωδικοί
των χειρουργικών επεμβάσεων συχνά καταχωρούνται προεγχειρητικά. Η χρήση του
συστήματος κωδικοποίησης των διαγνώσεων εξιτηρίου δεν παρέχει αξιόπιστα
δεδομένα γιατί δημιουργήθηκε όχι για σκοπούς επιτήρησης αλλά για λογιστικούς. Το
παράδειγμα της Pennsylvania είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, χρησιμοποιήθηκαν οι
κωδικοί διάγνωσης του ICD-9 με αποτέλεσμα αρχικά να φανεί

μια δεκαπλάσια

αύξηση στην επίπτωση των λοιμώξεων στην ανάλυση όμως που ακολούθησε φάνηκε
ότι δεν επρόκειτο για αληθείς λοιμώξεις αλλά για λάθος κωδικοποίηση των εξιτηρίων.36
Ένα πρόβλημα σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου είναι ότι η πληροφορία
καταγράφεται σε μορφή «ελεύθερου κειμένου» και όχι σε κωδικοποιημένη γλώσσα η
οποία θα επέτρεπε την άμεση χρήση για επιτήρηση από τον ηλεκτρονικό σύστημα. Για
την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν αναπτυχθεί κωδικοποιημένα ιατρικά
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λεξιλόγια για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως το LOINC (logical
observation

identifiers

names

and

codes)

και

το

SNOMED

(Systematized

Nomenclature Of Medicine) το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 144.000 όρους και είναι
διαθέσιμο σε 12 γλώσσες και αρκετά νοσοκομεία τα έχουν εντάξει για βελτίωση της
επιτήρησης.46
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων θεωρείται απαραίτητη για την
πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων και αποτελεί αναγκαιότητα για τη βελτίωση
της ποιότητας της φροντίδας. Η παροχή αξιόπιστων δεδομένων επιτήρησης δεν είναι
απλή και εύκολη διαδικασία και χρειάζεται καλή οργάνωση, εκπαίδευση, ομαδική
δουλεία και καλή συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η επιτήρηση
με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες που κάθε νοσοκομείο ορίζει για την
κάλυψη των αναγκών του, θα βοηθήσει στην αποφυγή σπατάλης πόρων και στην
παροχή χρήσιμων αποτελεσμάτων σχετικών με το χαρακτήρα του νοσοκομείου. Η όλο
και σε μεγαλύτερο βαθμό, χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων στο νοσοκομείο,
φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει ως κάποιο βαθμό τη μεθοδολογία της συμβατικής
επιτήρησης και αναμένεται να διευκολύνει το έργο της. Η πληροφορία που
αποκομίζεται πρέπει να παρέχεται άμεσα σε αυτούς που ασχολούνται με τη φροντίδα
του αρρώστου χρειάζεται όμως προσεκτική διαχείριση της πληροφορίας όσον αφορά
τη δημόσια αναφορά γιατί πλασματικά έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όλες οι
νοσοκομειακές λοιμώξεις μπορεί να προληφθούν.
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Συστηματικές μυκητιάσεις
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι παθογόνοι για τον άνθρωπο μύκητες μπορούν να διαχωριστούν σε ζυμομύκητες
και υφομύκητες. Οι μυκητιάσεις του ανθρώπου μπορούν να διακριθούν σε
επιφανειακές, δερματικές, υποδόριες, και συστηματικές. Οι συστηματικές (ή διηθητικές
ή διεισδυτικές) μυκητιάσεις αποτελούν σημαντική κατηγορία των λοιμώξεων στους
νοσοκομειακούς ασθενείς. Εμφανίζονται κυρίως σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή ή
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (όπως οι νοσηλευόμενοι σε μονάδες εντατικής
θεραπείας) και χαρακτηρίζονται από υψηλή θνητότητα. Κατά κύριο λόγο οφείλονται σε
είδη Candida και Aspergillus. ∆εν υπάρχει σημαντική διαφορά θνητότητας μεταξύ
καντινταιμίας και διηθητικής ασπεργίλλωσης σε αιματολογικούς ασθενείς. Το
συχνότερο είδος Candida είναι η C.albicans. Τελευταία παρατηρείται όμως αύξηση της
συχνότητας των μη-albicans ειδών, που χαρακτηρίζονται γενικά από μεγαλύτερη
αντοχή στα αντιμυκητιασικά φάρμακα. Η καντιναιμία θεωρείται ότι κυρίως προέρχεται
από ενδογενή στελέχη που αποικίζουν τον γαστρεντερικό σωλήνα. Άλλη πιθανή πύλη
εισόδου της Candida στην κυκλοφορία είναι οι αγγειακοί καθετήρες. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για την C.parapsilosis, που είναι αρκετά συχνή στα ελληνικά νοσοκομεία. To
90% των περιπτώσεων διηθητικής ασπεργίλλωσης οφείλονται στον A.fumigatus. Τα
κονίδια (σπόρια) του ασπεργίλλου βρίσκονται διάχυτα στο περιβάλλον. Εισδύουν στο
αναπνευστικό δέντρο όπου φυσιολογικά καθαίρονται από τα φαγοκύτταρα. Σε
περιπτώσεις που οι μηχανισμοί άμυνας αποτύχουν, σχηματίζονται υφές που μπορούν
και διεισδύουν στο τοίχωμα των αγγείων. Οι συστηματικές μυκητιάσεις διακρίνονται
από

διαγνωστικής

πλευράς

σε

τρείς

κατηγορίες:

δυνητικές,

πιθανές

και

αποδεδειγμένες. Στους περισσότερους ασθενείς με ασπέργιλλωση παρατηρούνται μη
ειδικά πνευμονικά διήθηματα. Χαρακτηριστικά ευρήματα είναι το σημείου της άλω και
του μηνίσκου. Μεταξύ των μυκητολογικών κριτηρίων για τη διηθητική ασπεργίλλωση
περιλαμβάνεται η γαλακτομαννάνη και η (1→3)-β-D-γλουκάνη. Η θεραπεία έναντι των
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συστηματικών μυκητιάσεων μπορεί να χωριστεί σε προφυλακτική, εμπειρική, πρώιμη
κατασταλτική (pre-emptive) και στοχευμένη. Τα αντιμυκητιασικά φάρμακα για
συστηματική

χρήση

χωρίζονται

σε

τριαζόλες,

πολυένια,

εχινοκανδίνες

και

φθοριοκυτοσίνη. Λόγω της ομοιότητας των στόχων των αντιμυκητιασικών φαρμάκων
στα ευκαρυωτικά κύτταρα των μυκήτων με αντίστοιχα συστατικά των ανθρωπίνων
κυττάρων, ανακύπτει το πρόβλημα της τοξικότητας. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 793-794, 2014.
Λέξεις κλειδιά: αντιμυκητιασικά φάρμακα, καντιντουρία, μυκηταιμία, μυκητιασικές
λοιμώξεις, πνευμονική ασπεργίλλωση
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Σοβαρή σήψη και σηπτική καταπληξία.
Αρχίζοντας πριν από τη ΜΕΘ
Παναγιώτης Στ. Καλτσάς
Εντατικολόγος, ∆ιευθυντής ΕΣΥ, Α’ Πανεπιστημιακή ΜΕΘ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 6974798334
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ∆ιεθνής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Σήψης, στις τελευταίες της οδηγίες του
2012 περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις στη θεραπεία της σοβαρής σήψης και
της σηπτικής καταπληξίας που επηρεάζουν την πρακτική των ιατρών του Τμήματος
Επειγόντων. Αναμεσά τους οι σημαντικότερες είναι: η εφαρμογή συγκεκριμένων
πρωτοκόλλων ανάνηψης με ποσοτικοποιημένους στόχους, η χρήση του γαλακτικού
οξέος σαν δείκτη ιστικής υποάρδευσης, η χορήγηση κρυσταλλοειδών (με ή δίχως
προσθήκη αλβουμίνης) για αναπλήρωση του όγκου, η υπεροχή της νορεπινεφρίνης
στην σηπτική υπόταση, η μικρότερη έμφαση στη χρήση των κορτικοστεροειδών και
κυρίως η έμφαση στην έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος μετά τη λήψη
των καλλιεργειών. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 795809, 2014.
Λέξεις κλειδιά: σοβαρή σήψη, σηπτική καταπληξία, οδηγίες αντιμετώπισης 2012,
τμήμα επειγόντων

SUMMARY
KALTSAS P. Severe sepsis and septic shock. Starting before the ICU. The 2012
Surviving

Sepsis

Campaign

introduced

several

important

changes

in

their

recommendations for the treatment of severe sepsis and septic shock. The use of
protocolized quantitative resuscitation with specific physiologic targets, preferential
use of crystalloids (with or without albumin) for volume resuscitation, preferential use
of norepinephrine, addition of lactate clearance as a marker of tissue hypoperfusion, a
decreased emphasis on the use of corticosteroids, and recommendations on timing of
antimicrobials, as well as the importance on administration of broad spectrum
antibiotics are among the most relevant changes for emergency physicians to
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integrate into their practice. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 795-809,
2014.
Key words: severe sepsis, septic shock, guidelines 2012, emergency physicians
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το σηπτικό σύνδρομο αναγνωρίσθηκε και ταξινομήθηκε επίσημα για πρώτη
φορά το 1991 από τον Bone και συν1. Σχεδόν 20 χρόνια μετά η σήψη και κυρίως τα
βαρύτερης μορφής συνοδά της σύνδρομα, όπως είναι η σοβαρή σήψη και η σηπτική
καταπληξία, εξακολουθούν να μαστίζουν τον νοσοκομειακό πληθυσμό και να
προσθέτουν ολοένα και μεγαλύτερη νοσηρότητα. Επιπλέον εμφανίζουν ανησυχητικά
υψηλή θνητότητα, παρά τις προόδους στην τεχνολογική υποστήριξη και τις
θεραπευτικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας. Το εξαιρετικά μεγάλο κόστος του
σηπτικού συνδρόμου σε χρήματα αλλά κυρίως σε ζωές οδήγησε σε μια παγκόσμια
συλλογική προσπάθεια καταγραφής και μελέτης της σήψης, που με τη σειρά τους
οδήγησαν στη σύνταξη “κατευθυντήριων οδηγιών” αντιμετώπισης της σύνθετης αυτής
νοσηρής κατάστασης. Τις οδηγίες επιμελήθηκε η διεθνής επιτροπή εκστρατείας για την
επιβίωση από τη σήψη (Surviving Sepsis Campaign-SSC).
Κύριο χαρακτηριστικό των οδηγιών αυτών, ιδίως των πιο πρόσφατων2 του
2012, είναι η έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση και τη συστηματική αντιμετώπιση του
σηπτικού ασθενούς ιδιαίτερα τις λίγες πρώτες ώρες. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζει
στις αλλαγές στην θεραπευτική αντιμετώπιση της σοβαρής σήψης και του σηπτικού
συνδρόμου από τη σκοπιά του γιατρού του τμήματος επειγόντων ή ενός παθολογικού
ή χειρουργικού τμήματος μια που είναι άλλωστε και οι πρώτοι που καλούνται να τα
αντιμετωπίσουν βάζοντας έτσι τις σωστές βάσεις για την θεραπεία τους πριν ακόμα ο
ασθενής οδηγηθεί στη ΜΕΘ.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ
Οι αρχικοί ορισμοί της σήψης και των σηπτικών συνδρόμων του 1991
αναθεωρήθηκαν εν μέρει στο «Συνέδριο Ομοφωνίας»3 του 2001 σύμφωνα με το οποίο
ισχύουν πλέον τα εξής:
1. Σήψη: ορίζεται σαν η πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη που τη συνοδεύουν κάποια
από τα ακόλουθα:
Γενικές παράμετροι:
- Πυρετός >38.3o C ή υποθερμία < 36o C
- Σφύξεις > 90/min
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- Ταχύπνοια
- Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης
- Σημαντικό οίδημα ή θετικό ισοζύγιο υγρών (>20 ml/kg το 24ωρο)
- Υπεργλυκαιμία (σάκχαρο ορού >140 mg/dL) επί απουσίας διαβήτη
∆είκτες φλεγμονής:
-

Λευκοκυττάρωση (>12.000 κκχ) ή λευκοπενία (<4.000 κκχ)

-

Φυσιολογικός αριθμός λευκών αλλά με >10% άωρες μορφές

-

CRP αυξημένη (>2 SD από το φυσιολογικό)

-

Προκαλσιτονίνη αυξημένη (>2 SD από το φυσιολογικό)

Αιμοδυναμικές παράμετροι:
-

Αρτηριακή υπόταση (Συστολική <90 mmHg, MAP <70 mmHg) ή μείωση της
συστολικής πίεσης > 40 mmHg από το φυσιολογικό

Ενδείξεις δυσλειτουργίας οργάνων:
-

Υποξαιμία (pO2/FiO2 <300)

-

Οξεία ολιγουρία (<0,5 ml/kg/ώρα για τουλάχιστον 2 ώρες και παρά την
κατάλληλη αναπλήρωση υγρών)

-

Αύξηση της κρεατινίνης > 0,5 mg/dL

-

Πηκτικολογικές διαταραχές (INR >1,5 ή APTT >60 s)

-

Ειλεός (με απουσία εντερικών ήχων)

-

Θρομβοπενία (PLT <100.000 κκχ)

-

Υπερχολερυθριναιμία (ολική χολερυθρίνη > 4 mg/dL)

Παράμετροι ιστικής υποξίας:
-

Αυξημένο γαλακτικό οξύ (> 1 mmol/L)

-

Μειωμένη επαναιμάτωση τριχοειδών

2. Σοβαρή σήψη: Είναι η ιστική υποάρδευση ή δυσλειτουργία οργάνων που
προκαλείται από τη σήψη (με οποιοδήποτε από τα παρακάτω που να οφείλεται στη
λοίμωξη):
-

Σηπτική υπόταση

-

Αυξημένο γαλακτικό οξύ

-

ολιγουρία (< 0,5 ml/kg/ώρα για τουλάχιστον 2 ώρες και παρά την κατάλληλη
αναπλήρωση υγρών)

-

Οξεία πνευμονική βλάβη (ALI) με pO2/FiO2 <250 και δίχως πνευμονία σαν εστία
λοίμωξης

-

Οξεία πνευμονική βλάβη (ALI) με pO2/FiO2 <200 και με πνευμονία σαν εστία
λοίμωξης
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-

Αυξημένη κρεατινίνη > 2,0 mg/dL

-

Ολική χολερυθρίνη > 2,0 mg/dL

-

Θρομβοπενία < 100.000 κκχ

-

∆ιαταραχές πήξης με INR >1,5

3. Σηπτική

καταπληξία:

ορίζεται

σαν

οξεία

κυκλοφορική

ανεπάρκεια

που

χαρακτηρίζεται από επίμονη αρτηριακή υπόταση η οποία δεν αποδίδεται σε άλλα
αίτια. Η αρτηριακή υπόταση ορίζεται σαν συστολική πίεση <90 mmHg, MAP <60
mmHg ή μείωση της συστολικής πίεσης >40 mmHg από τη συνήθη πίεση παρά την
κατάλληλη αναπλήρωση του όγκου.
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Τόσο η σοβαρή σήψη όσο και η σηπτική καταπληξία παραμένουν τις τελευταίες
δεκαετίες μεταξύ των σημαντικότερων αιτιών θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο και η
κυριότερη αιτία θανάτου για τους ασθενείς των μη καρδιολογικών ΜΕΘ. Η επίπτωσή
τους στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 300 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού4. Περίπου το
50% από τα περιστατικά αυτά αφορά ασθενείς που νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. Σχεδόν
το 25% από τους ασθενείς με σοβαρή σήψη πεθαίνει στη διάρκεια της νοσηλείας του
στο νοσοκομείο, ενώ οι θάνατοι στους ασθενείς με σηπτικό shock φθάνουν σχεδόν το
50%. Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα για την Μελέτη της Σήψης το 2010 η
θνητότητα

των

ασθενών

(http://www.sepsis.gr/SOCIETY%20GR.pdf)

που

νοσηλεύονται σε παθολογικές και χειρουργικές κλινικές με σοβαρή σήψη και σηπτική
καταπληξία είναι 35,3% και 67,2% αντίστοιχα. Για τους δε ασθενείς των ΜΕΘ τα
ποσοστά είναι 37% και 49,2% αντίστοιχα. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο σύνθετη αν
ληφθεί υπ’ όψιν οτι αφενός δεν είναι δυνατόν όλοι οι άρρωστοι με σοβαρή σήψη και
σηπτική καταπληξία να νοσηλευθούν στη ΜΕΘ και αφ’ ετέρου υπάρχουν μεγάλες
διαφορές από χώρα σε χώρα ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό status της καθε
μιάς. Έτσι στην Ισπανία5 για παράδειγμα το 2003 μόνο το 32% των ασθενών με
σοβαρή σήψη νοσηλεύθηκε σε ΜΕΘ συγκρινόμενο με το 51,1% στις ΗΠΑ. Το 2003
τόσο ο Martin6 όσο και άλλοι ερευνητές7 διαπίστωναν κατά την τελευταία δεκαετία στις
ΗΠΑ μια αυξητική τάση τόσο της σηψαιμίας όσο και των θανάτων που αποδίδονται σ
αυτήν. Η αυξητική αυτή τάση σε όλο τον ∆υτικό κόσμο αναμένεται να συνεχιστεί, παρά
τις τεχνολογικές και θεραπευτικές προόδους στην αντιμετώπιση των σηπτικών
ασθενών, κυρίως εξ αιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης των χρονίων
νοσημάτων,

της

επέκτασης

των

μεταμοσχεύσεων,
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ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και των ολοένα και περισσότερο επεμβατικών
μεθόδων.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Προκειμένου να υπάρξει σωστή, έγκαιρη και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση του
σηπτικού συνδρόμου εκδόθηκαν το 2012 οι πλέον πρόσφατες οδηγίες2. Για την
αξιολόγηση των οδηγιών αυτών χρησιμοποιήθηκε το σύστημα GRADE (Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation system) όπου οι
συστάσεις βαθμονομούνται ως ισχυρές (grade 1) ή αδύναμες (grade 2). Επιπλέον
ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων τους ταξινομούνται ως υψηλής (grade A),
μέτριας (grade B), χαμηλής (grade C), ή πολύ χαμηλής βαρύτητας (grade D) σύσταση.
Όπως επισημαίνουν όλοι οι συγγραφείς, στην σοβαρή σήψη ισχύει οτι και με το οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή τον πολυτραυματία: η
έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας τις λίγες πρώτες ώρες μπορεί να επηρεάσει
την έκβαση της νόσου. Ο γιατρός των επειγόντων ή κάποιου παθολογικού ή
χειρουργικού τμήματος είναι τις περισσότερες φορές ο πρώτος που θα κληθεί να
χειριστεί έναν ασθενή με σοβαρή σήψη ή σηπτική καταπληξία και οι επιτυχημένοι
αρχικοί χειρισμοί θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και την τελική έκβαση του ασθενούς.
Ουσιαστικά η θεραπεία του σηπτικού ασθενούς ξεκινά, παρά τις γνωστές
αντιξοότητες, στο ΤΕΠ ή στον θάλαμο γενικής νοσηλείας ενώ παράλληλα αναζητείται
κλίνη ΜΕΘ το ταχύτερο δυνατόν για τις σοβαρότερες μορφές του σηπτικού
συνδρόμου.
Η βασική φιλοσοφία αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις οδηγίες2, πρέπει να έχει
δύο βασικούς άξονες:
1. Την ορθή, άμεση και συνδυασμένη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο σηπτικός ασθενής.
2. Την έναρξη της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής εντός της πρώτης ώρας
και την επίτευξη συγκεκριμένων θεραπευτικών στόχων εντός των πρώτων 6
ωρών

από

την

εμφάνιση

του

σηπτικού

συνδρόμου,

εφαρμόζοντας

συγκεκριμένες δέσμες μέτρων και ποσοτικοποιημένες μεθόδους αντιμετώπισης.
(Πίνακας 1)
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Πίνακας 1. Οι προτεινόμενες δέσμες μέτρων σύμφωνα με τις οδηγίες για το 2012
της ∆ιεθνούς Επιτροπής Εκστρατείας για την Επιβίωση από τη Σήψη (Surviving
Sepsis Campaign-SSC).
Πρέπει να γίνoυν εντός 3 ωρών


Μέτρηση επιπέδων γαλακτικού οξέος



Λήψη αιμοκαλλιεργειών πριν τη χορήγηση των αντιβιοτικών



Χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος

 Χορήγηση 30 ml/kg κρυσταλλοειδών σε υπόταση ή γαλακτικό > 4 mmol/L
Πρέπει να γίνουν εντός 6 ωρών


Χορήγηση ινοτρόπων (σε υπόταση που δεν ανταποκρίνεται στα υγρά) με στόχο
ΜΑΠ >65 mmHg



Αν υπάρχει ανθεκτική υπόταση παρά την επαρκή χορήγηση υγρών (σηπτική
καταπληξία) ή το γαλακτικό είναι >4 mmol/L: Μέτρηση CVP και ScvO2

 Νέα μέτρηση γαλακτικού οξέος αν ήταν αρχικά αυξημένο*
*Θεραπευτικοί στόχοι των οδηγιών είναι: CVP > 8mm Hg, ScvO2 > 70% και
φυσιολογικές τιμές γαλακτικού οξέος
1. Εργαστηριακός έλεγχος και προγράμματα πρακτικής βελτίωσης
Πολλά δεδομένα πλέον συνηγορούν στο οτι η πρώιμη αναγνώριση της σήψης και
η έναρξη των κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων βελτιώνει την επιβίωση των
ασθενών8. Ομοίως πολλές μελέτες έχουν δείξει σημαντική μείωση της θνητότητας των
ασθενών με σοβαρή σήψη με την έναρξη έγκαιρης αντιμετώπισης9. Επιπλέον η
μείωση που παρατηρήθηκε στη θνητότητα των ασθενών ΜΕΘ με σοβαρή σήψη όταν
εφαρμόσθηκαν μέθοδοι εργαστηριακού ελέγχου οδηγεί στο συμπέρασμα οτι η χρονική
στιγμή που αναγνωρίζεται η σοβαρή σήψη σχετίζεται με την επιβίωση10. Έτσι για
πρώτη φορά οι οδηγίες συστήνουν “ προγραμματισμένο εργαστηριακό έλεγχο
ρουτίνας των ασθενών με σοβαρή σήψη για την όσο το δυνατόν πρωιμότερη
ταυτοποίηση της αιτίας της σήψης και έναρξη της θεραπείας (grade 1C)”.
Ωστόσο δεν μνημονεύουν κανένα συγκεκριμένο και βασισμένο στο τμήμα επειγόντων
εργαστηριακό έλεγχο αλλά συστήνουν “τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων
προκειμένου να βρεθεί η εστία λοίμωξης. Θα πρέπει να λαμβάνεται δείγμα από
κάθε πιθανή εστία που εντοπίζεται αφού ληφθεί υπ’ όψιν ο κίνδυνος της
μεταφοράς του ασθενούς και της παρεμβατικής εξέτασηs (ungraded)”. Επαφίεται
επομένως στο γιατρό να κρίνει κατά περίπτωση το είδος των εργαστηριακών
εξετάσεων που θα ζητηθούν, την προτεραιότητά τους και επίσης να σταθμίσει τυχόν
κινδύνους για τη μεταφορά του ασθενούς ή τη διενέργεια των παρεμβατικών
εξετάσεων.
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Ομοίως για πρώτη φορά στις οδηγίες προτείνεται “να χρησιμοποιούνται
πρακτικές βελτίωσης της απόδοσης στην αντιμετώπιση της σοβαρής σήψης
προκειμένου να βελτιωθεί η έκβαση των ασθενών (ungraded).” Τέτοια
προγράμματα για παράδειγμα, εστιασμένα στις ιδιομορφίες του κάθε νοσοκομείου,
μπορούν να βελτιώσουν την διαδικασία επιλογής των κατάλληλων αντιβιοτικών ή τη
συμμόρφωση με τις προτεινόμενες “δέσμες μέτρων”.
2. Υποστήριξη με υγρά
Το τμήμα της αντιμετώπισης με τις περισσότερες αλλαγές για τον γιατρό των
επειγόντων (σε σχέση με παλαιότερες οδηγίες) αφορά τη χορήγηση υγρών. Οι
τυχαιοποιημένες

μελέτες

δεν

έδειξαν

υπεροχή

των

κολλοειδών

έναντι

των

κρυσταλλοειδών και με δεδομένο το αυξημένο κόστος τους “στην αρχική
αντιμετώπιση της σοβαρής σήψης και της σηπτικής καταπληξίας πρέπει να
χρησιμοποιούνται τα κρυσταλλοειδή (grade 1B)”. Επίσης οι μελέτες11 έδειξαν οτι
τα συνθετικά κολλοειδή, ιδίως το υδροξυαιθυλικό άμυλο, σχετίζονται με αυξημένη
πιθανότητα νεφρικής ανεπάρκειας οπότε “συστήνεται η αποφυγή των διαλυμάτων
υδροξυαιθυλικού αμύλου για την αναπλήρωση υγρών στη σοβαρή σήψη και
σηπτική καταπληξία (grade 1B)”. Επιπλέον είναι η πρώτη φορά που στις οδηγίες
προτείνεται η “χορήγηση αλβουμίνης στην αρχική υποστήριξη της σοβαρής
σήψης και της σηπτικής καταπληξίας, όταν ο ασθενής χρειάζεται σημαντική
ποσότητα κρυσταλλοειδών (grade 2C)”. Αλλαγές παρατηρούνται επίσης και στον
ρυθμό αναπλήρωσης των υγρών σε ασθενείς με ενδείξεις ελαττωμένης ιστικής
αιμάτωσης (πχ αυξημένο γαλακτικό οξύ) λόγω σηπτικής καταπληξίας και “σαν αρχική
ελάχιστη δόση κρυσταλλοειδών προτείνεται η χορήγηση των 30 mL/kg ενώ
μέρος αυτής μπορεί να αποτελείται από αλβουμίνη (grade 1C)”. Στις οδηγίες δεν
παρέχεται κάποια αιτιολόγηση γιατί επελέγη η συγκεκριμένη δοσολογία υγρών ούτε
γίνεται μνεία αν πρέπει να υφίσταται απαραίτητα υποογκαιμία. Όσον αφορά επίσης
την ανταπόκριση του ασθενούς στην χορήγηση υγρών, εκτός από τη μέτρηση της
κεντρικής φλεβικής πίεσης προτείνονται επιπλέον η παρακολούθηση των σφύξεων,
της αρτηριακής πίεσης καθώς και δυναμικών μεταβλητών όπως οι διακυμάνσεις της
αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού όγκου παλμού.
3. Αιμοκαλλιέργειες και αντιβιοτικά
Από τις κρισιμότερες παρεμβάσεις του γιατρού των επειγόντων στη σοβαρή σήψη
και τη σηπτική καταπληξία είναι η φροντίδα να ληφθούν άμεσα αιμοκαλλιέργειες και να
χορηγηθούν τα κατάλληλα αντιβιοτικά όσο το δυνατόν συντομότερα, στοχεύοντας στη
θεραπεία κάθε αιτιοπαθογόνου (μικροβίου, ιού ή μύκητα) για το οποίο αναγνωρίζονται
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παράγοντες κινδύνου. Έτσι “λαμβάνονται οι κατάλληλες καλλιέργειες, πριν την
έναρξη της αντιμικροβιακής θεραπείας, αν αυτό δεν πρόκειται να προκαλέσει
σημαντική καθυστέρηση (> 45 λεπτά) στην έναρξη της αντιμικροβιακής αγωγής
(grade 1C)”. Είναι σαφής η διaπίστωση από πολλές μελέτες12 οτι από τη στιγμή που
θα εισβάλλει η υπόταση στο σηπτικό σύνδρομο υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της
όσο το δυνατόν πιο γρήγορης έναρξης των αντιβιοτικών και της τελικής έκβασης των
ασθενών. Στίς οδηγίες του 2012 προτείνεται μάλιστα η “χορήγηση των κατάλληλων
ενδοφλέβιων αντιβιοτικών μέσα στην πρώτη ώρα από την αναγνώριση της
σηπτικής καταπληξίας (grade 1B) και της σοβαρής σήψης δίχως καταπληξία
(grade 1C)”. Ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να
καθορίζουν το βέλτιστο χρονικό σημείο χορήγησης των αντιβιοτικών και γι αυτό
υπάρχει σημείωση όπου αναφέρεται οτι “παρ’ όλο που το βάρος των δεδομένων
συνηγορεί στη χορήγηση των αντιβιοτικών αμέσως μετά την επιβεβαίωση της
σοβαρής σήψης και της σηπτικής καταπληξίας, η διαδικασία μέσω της οποίας
αυτό θα γίνει εφικτό δεν έχει προσδιοριστεί επιστημονικά”. Tα πράγματα γίνονται
ακόμα πιο σύνθετα όταν τίθεται σαν στόχος της “δέσμης μέτρων” (care bundle) που
προτείνονται για το νοσοκομείο η χορήγηση των αντιβιοτικών εντός 3 ωρών από τη
διαλογή των ασθενών στο τμήμα επειγόντων. Ο γιατρός για την ώρα θα πρέπει να
εκτιμά σε κάθε σηπτικό ασθενή στα επείγοντα ή τον όροφο αν για τη λήψη των
καλλιεργειών θα χρειαστούν περισσότερο από 45 λεπτά και να φροντίζει ώστε να
χορηγηθούν τα αντιβιοτικά με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.
Λόγω της σπουδαιότητας της έγκαιρης αποκλιμάκωσης των ευρέως φάσματος
αντιβιοτικών ώστε να αποφευχθεί κάποια ενδεχόμενη τοξικότητα, αυξημένο κόστος και
μικροβιακές

αντοχές

αιμοκαλλιεργειών

συστήνεται

(για

αερόβια

“να
και

ληφθούν
αναερόβια)

τουλάχιστον
πριν

την

2

έναρξη

ζεύγη
των

αντιβιοτικών”. Οσον αφορά τη θέση και τον τρόπο λήψης συστήνεται “ να ληφθεί
μία αιμοκαλλιέργεια τουλάχιστον διαδερμικά και μία από κάθε αυλό καθετήρα
ενδοφλέβιας χορήγησης. Οι λήψεις μπορούν να γίνουν στον ίδιο χρόνο αν είναι
από διαφορετικά σημεία. Οι καλλιέργειες (κατά προτίμηση ποσοτικές) από άλλες
θέσεις όπως ΕΝΥ, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, τραύμα κλπ θα πρέπει επίσης να
λαμβάνονται πριν την έναρξη των αντιβιοτικών αν αυτό δεν προκαλεί σημαντική
καθυστέρηση (grade 1C)”.
Παρότι η λήψη των αιμοκαλλιεργειών είναι κρίσιμη για τις μελλοντικές αποφάσεις
αποκλιμάκωσης των αντιβιοτικών οι οδηγίες επικεντρώνονται κυρίως στο να
εξασφαλίσουν την κατάλληλη αρχική εμπειρική κάλυψη. Έτσι “οι ασθενείς με
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σοβαρή σήψη και σηπτική καταπληξία θα πρέπει να λαμβάνουν ευρέως
φάσματος αντιβιοτικά μέχρι να διευκρινισθεί ο αιτιολογικός παράγοντας και η
ευαισθησία του στα αντιβιοτικά. Αν και είναι πολύ σημαντική η στρατηγική του
περιορισμού των αντιβιοτικών παγκοσμίως, προκειμένου να μειωθεί το κόστος
και η ανάπτυξη αντοχών, ωστόσο η στρατηγική αυτή δεν έχει εφαρμογή στην
αρχική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου πληθυσμού ασθενών”. Αν και στις
οδηγίες περιέχονται συστάσεις για διάφορα είδη λοιμώξεων το πιθανότερο είναι αρχικά
ο γιατρός των επειγόντων να μην έχει διαθέσιμη καμμία πληροφορία για το είδος του
μικροβίου ή/και τις ευαισθησίες του. Έτσι προτείνονται διάφοροι συνδυασμοί
αντιβιοτικών, ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου του κάθε ασθενούς, Σ΄αυτούς
περιλαμβάνονται αντιβιοτικά από τουλάχιστον 2 διαφορετικές τάξεις που συνήθως
είναι ένα β-λακταμικό μαζί, είτε μια μακρολίδη, κινολόνη, είτε με μία αμινογλυκοσίδη.
Οι συνδυασμοί αντιβιοτικών αφενός έχει φανεί οτι βελτιώνουν την επιβίωση των
ασθενών με σηπτική καταπληξία13, αφετέρου αυξάνουν τις πιθανότητες ένα
τουλάχιστον φάρμακο να καλύπτει τυχόν ανθεκτικό στέλεχος.
4. Θεραπευτικοί στόχοι ανάνηψης
Στις τελευταίες οδηγίες του 2012 ενσωματώνεται επίσης για πρώτη φορά η
πρόσφατη γνώση14,15 του oφέλους στην επιβίωση των σηπτικών ασθενών με την
πρώιμη

εφαρμογή

συγκεκριμένων

ποσοτικοποιημένες

παραμέτρους.

πρωτοκόλλων
Έτσι

ανάταξης

“συστήνεται

και
η

μάλιστα

με

εφαρμογή

ποσοτικοποιημένων πρωτοκόλλων ανάνηψης των ασθενών με υποάρδευση
ιστών λόγω σήψης (ορίζεται σαν επίμονη υπόταση παρά την αρχική
αναπλήρωση υγρών ή με τιμές γαλακτικού > 4 mmol/L). Το πρωτόκολλο θα
πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μόλις αναγνωριστεί η υποάρδευση και δεν θα
πρέπει να καθυστερεί μέχρι την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Για τις πρώτες 6 ώρες της
ανάνηψης οι επιδιωκόμενοι στόχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα
παρακάτω σαν μέρος του ίδιου πρωτοκόλλου (grade 1C):


Κεντρική Φλεβική Πίεση 8-12 mm Hg



Μέση αρτηριακή πίεση > 65 mm Hg



Ωριαία διούρηση > 0,5 mL/kg



ScvO2 70% ή SvO2 65%”
Ουσιαστικά

προτείνεται

μια

κλιμακωτή

ανάνηψη

του

ασθενούς

όπου

εφαρμόζονται κατά σειρά: αναπλήρωση του καρδιακού προφόρτιου χορηγώντας
παράγοντες

αύξησης

του

όγκου,

εξασφάλιση

της

άρδευσης

των

ιστών

χρησιμοποιώντας αγγειοσυσπαστικά, παρακολούθηση της ωριαίας διούρησης σαν
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δείκτη αιμάτωσης των ζωτικών οργάνων και η επιβεβαίωση μέσω ScvO2 ή SvO2 αν η
προσφορά σε οξυγόνο ικανοποιεί τις ανάγκες. Για πρώτη φορά όμως γίνεται σύσταση
για φυσιολογικοποίηση του γαλακτικού οξέος “θα πρέπει να επιδιώκεται η
επαναφορά στα φυσιολογικά επίπεδα του γαλακτικού οξέος σε ασθενείς με
αυξημένες τιμές λόγω υποάρδευσης (grade 2C)”.
Παρόλα αυτά για τον γιατρό των επειγόντων συνεχίζουν να υπάρχουν σημεία
αδιευκρίνιστα σχετικά με την εφαρμογή αυτών των στόχων με κυριότερο το χρονικό
σημείο που αρχίζει να μετράει ο χρόνος των 3 ή 6 ωρών που απαιτείται στη “δέσμη
μέτρων”. Θα είναι από την στιγμή που διαπιστώνεται η υποάρδευση όπως αναφέρουν
οι οδηγίες ή από την στιγμή διαλογής στο τμήμα επειγόντων όπως ζητά η “δέσμη
μέτρων”;
5. Χορήγηση αγγειοσυσπαστικών
Αρκετές τροποποιήσεις παρατηρούνται στις οδηγίες2 του 2012 για τη χορήγηση
ινοτρόπων με ιδιαίτερη σημασία για τον γιατρό των επειγόντων. Ο επιδιωκόμενος
αρχικός στόχος παραμένει πάντα “μια μέση αρτηριακή πίεση τουλάχιστον 65
mmHg (grade 1C)” και ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησής της είναι “η
τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα όσο πιο γρήγορα το επιτρέψουν οι συνθήκες
(ungraded)”. Σαν αρχική επιλογή ινοτρόπων όμως μόνο “η νορεπινεφρίνη
συστήνεται σαν 1ης επιλογής αγγειοσυσπαστικό (grade 1B)” και τα υπόλοιπα
ινότροπα χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις. Έτσι η χορήγηση
ντοπαμίνης καθώς βρέθηκε να συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για αρρυθμίες16 έχει
περιορισθεί “σαν εναλλακτικό αγγειοσυσπαστικό σε αυστηρά επιλεγμένα
περιστατικά πχ με βραδυκαρδία και μικρό κίνδυνο για ταχυαρρυθμίες (grade
2C)”. Επιπρόσθετα “εγκαταλείπεται η χορήγησή της σε χαμηλές δόσεις για την
προστασία των νεφρών (grade 1A)”
Η επινεφρίνη είναι το αγγειοσυσπαστικό που “μπορεί να προστεθεί αν
χρειασθεί ένα επιπρόσθετο ινότροπο για να επιτευχθεί η επιθυμητή μέση
αρτηριακή πίεση (grade 2B)” ενώ για την Βαζοπρεσίνη έχει διαπιστωθεί οτι δόσεις
μεγαλύτερες από 0,03 U/min σχετίζονται με ισχαιμικές βλάβες καρδιάς, σπλάχνων και
δακτύλων17. Έτσι “Βαζοπρεσίνη (έως 0,03 U/min) μπορεί να προστεθεί στην
χορήγηση νορεπινεφρίνης με σκοπό την αύξηση της μέσης αρτηριακής πίεσης
και την μείωση της δόσης νορεπινεφρίνης (ungraded)”.
6. Θεραπεία με ινότροπα
Η Ντοβουταμίνη διατηρεί την ισχυρή ένδειξη της χορήγησης “σε δόσεις έως 20
μg/kg ανά λεπτό επί παρουσίας καρδιακής δυσλειτουργίας με αυξημένες πιέσεις
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πλήρωσης και χαμηλή καρδιακή παροχή (grade 1C)”. Έχει προστεθεί όμως μια
νέα ένδειξη χορήγησης που είναι “τα συνεχιζόμενα σημεία υποάρδευσης ιστών
παρά τη διόρθωση του ενδαγγειακού όγκου και της μέσης αρτηριακής πίεσης
(grade 1C)” πιθανότατα μέσω της εκτίμησης του ScvO2 και της κάθαρσης του
γαλακτικού οξέος.
7. Παράγωγα αίματος
Η χορήγηση των παραγώγων αίματος στον σοβαρά σηπτικό ασθενή πρέπει να
ξεκινά ήδη από το τμήμα επειγόντων και διέπεται από τις ίδιες αρχές που αφορούν και
τον πολυτραυματία. Ως επιδιωκόμενο κατώτερο όριο αιμοσφαιρίνης μετά την ανάταξη
της ιστικής υποάρδευσης θεωρούνται τα 7,0 g/dL. “Εφ’ όσον έχει αντιμετωπισθεί η
ιστική υποάρδευση και απουσιάζουν επιβαρυντικές καταστάσεις όπως ισχαιμία
μυοκαρδίου, σοβαρή υποξία ή οξεία αιμορραγία συστήνονται οι μεταγγίσεις
συμπυκνωμένων ερυθρών όταν η αιμοσφαιρίνη ελαττωθεί κάτω από 7,0 g/dL με
στόχο τη διατήρησή της μεταξύ 7,0-9,0 g/dL (grade 1B)”
Εξακολουθεί να υπάρχει επίσης σύσταση για “αποφυγή χορήγησης
ερυθροποιητίνης για τη θεραπεία της αναιμίας λόγω σοβαρής σήψης (grade
1B)” καθώς επίσης και “φρέσκου πλάσματος εφ’ όσον δεν υπάρχει ενεργός
αιμορραγία ή κάποια προγραμματισμένη παρεμβατική πράξη (grade 2B)”. Όσον
αφορά τη χορήγηση αιμοπεταλίων σε ασθενείς με σοβαρή σήψη “θα πρέπει να
χορηγούνται προφυλακτικά και δίχως εμφανή αιμορραγία όταν ο αριθμός τους
είναι μικρότερος από 10.000/mm3 καθώς επίσης και όταν είναι λιγότερα από
20.000/mm3 και ο ασθενής διατρέχει κίνδυνο να αιμορραγήσει. Σε μεγαλύτερες
τιμές αιμοπεταλίων (> 50.000/mm3) η χορήγησή τους επιτρέπεται εφ’ όσον ο
ασθενής αιμορραγεί, πρόκειται να χειρουργηθεί ή να κάνει κάποια παρεμβατική
πράξη (grade 2D)”.
8. Κορτικοστεροειδή
Κλινικές μελέτες και μετα-αναλύσεις18 που εξέτασαν τη χορήγηση χαμηλών
δόσεων υδροκορτιζόνης παρότι δεν έδειξαν ξεκάθαρο όφελος όσον αφορά την
επιβίωση των σηπτικών ασθενών, εντούτοις επισημαίνουν την γρηγορότερη έξοδό
τους από την καταπληξία. Ο γιατρός του τμήματος επειγόντων σύμφωνα με τις
τελευταίες οδηγίες δεν πρέπει να χορηγεί πλέον εμπειρικά υδροκορτιζόνη σε ασθενή
χωρίς σηπτική καταπληξία αλλά σε επιλεγμένους ασθενείς. Έτσι προτείνεται “να μην
χορηγούνται στεροειδή σε σηπτικό ασθενή που δεν έχει καταπληξία (grade 1D).
Επίσης να μην χορηγείται ενδοφλεβίως υδροκορτιζόνη σε ενήλικες με σηπτική
καταπληξία

όταν

η

κατάλληλη

χορήγηση

υγρών

και

η
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αγγειοσυσπαστικά αρκούν για να επαναφέρουν την αιμοδυναμική σταθερότητα.
Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται τότε χορηγείται υδροκορτιζόνη σε δόση 200 mg
ημερησίως (grade 2C)”. Κατά τον ίδιο τρόπο “η θεραπεία με στεροειδή πρέπει να
διακόπτεται σταδιακά όταν δεν χρειάζεται άλλο τα ινότροπα ο ασθενής (grade
2D)”.
9. Έλεγχος της φλεγμονώδους εστίας
Σχετιζόμενο με τη χορήγηση των αντιβιοτικών και εξίσου σημαντικό θέμα στις
ισχύουσες οδηγίες είναι ο έλεγχος για την πιθανή εστία της σήψης. Εκτός από την
επισήμανση για έλεγχο των επικίνδυνων ανατομικά εστιών (όπως η φλεγμονή στις
περιτονίες και οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις) έχει προστεθεί ή επισήμανση για ειδική
παρέμβαση εντός 12 ωρών. Ετσι προτείνουν “να γίνεται το συντομότερο δυνατό
ανατομική διάγνωση της εστίας φλεγμονής ειδικά σε ανατομικές θέσεις όπου
ενδεχομένως να απαιτείται επείγουσα παρέμβαση (πχ νεκρωτική φλεγμονή
περιτονιών, περιτονίτιδα, χολαγγειίτιδα). Εφ’ όσον είναι εφικτό η οποιαδήποτε
θεραπευτική παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται εντός 12 ωρών από τη διάγνωση
της εστίας (grade 1C)”. Για πρώτη φορά επίσης δίδονται οδηγίες προκειμένου να
προτιμηθεί η λιγότερο επιβαρυντική για τον σηπτικό ασθενή επεμβατική μέθοδος λόγω
του υψηλού χειρουργικού κινδύνου και της αιμοδυναμικής αστάθειας. “Όταν
χρειάζεται έλεγχος της φλεγμονώδους εστίας σε ασθενή με σοβαρή σήψη τότε
θα πρέπει να προτιμάται εκείνη που προκαλεί την μικρότερη επιβάρυνσή του πχ
διαδερμική αντί για χειρουργική παροχέτευση ενός αποστήματος (ungraded).
Νέα είναι και η ειδική προσθήκη για τη νεκρωτική παγκρεατίτιδα “όταν τη σηπτική
εστία

αποτελεί

μολυσμένη

νεκρωτική

παγκρεατίτιδα

είναι

καλύτερα

η

παρέμβαση να καθυστερεί μέχρι να οριοθετηθούν με σαφήνεια οι βιώσιμες από
τις μη βιώσιμες περιοχές (grade 2B)”. Μιά ακόμα σημαντική σύσταση αφορά την
αφαίρεση και καλλιέργεια κάθε ενδαγγειακού καθετήρα ή συσκευής που αποτελεί
ενδεχόμενη εστία σήψης ακόμα κι αν πρέπει να καθυστερήσει μέχρι να τοποθετηθεί
άλλη: “αν ένας ενδαγγειακός καθετήρας αποτελεί πιθανή εστία σοβαρής σήψης
ή σηπτικής καταπληξίας θα πρέπει να αφαιρείται αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί
η τοποθέτηση καινούργιου (ubgraded)”
10.

Έλεγχος του σακχάρου
Αν και η ρύθμιση του σακχάρου δεν αποτελεί συνήθως προτεραιότητα στο τμήμα

επειγόντων για το χειρισμό του σηπτικού ασθενούς, εντούτοις θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί στα περιστατικά που παραμένουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μεγάλη κλινική μελέτη19 που συνέκρινε την αυστηρή (<110 mg/dL) ρύθμιση του
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σακχάρου με μιά περισσότερο χαλαρή αντιμετώπιση ( <180 mg/dL) όχι μόνο δεν
βρήκε διαφορές στην επιβίωση αλλά αντίθετα διαπίστωσε περισσότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες στην πρώτη ομάδα. Ετσι προτείνονται τα παρακάτω: “σε ασθενείς με
σοβαρή σήψη θα πρέπει να χορηγείται ινσουλίνη αν διαπιστωθεί σάκχαρο
αίματος > 180 mg/dL σε 2 συνεχόμενες μετρήσεις. Ο θεραπευτικός στόχος
πρέπει να είναι μια τιμή σακχάρου < 180 mg/dL, παρά μια τιμή < 110 mg/dL
(grade 1A). Συστήνεται έλεγχος σακχάρου κάθε 1-2 ώρες μέχρις ότου
σταθεροποιηθούν τόσο η τιμή του σακχάρου όσο και η δόση της ινσουλίνης και
μετά ανά 4 ώρες (grade 1C)”
11. Χορήγηση διττανθρακικών
Στους ασθενείς με σηπτική καταπληξία και σοβαρή μεταβολική οξέωση που
συνοδεύουν υψηλές τιμές γαλακτικού οξέος δεν έχει διαπιστωθεί στις μελέτες οτι η
χορήγηση διττανθρακικών βελτιώνει την αιμοδυναμική αστάθεια20. Ετσι για το γιατρό
του τμήματος επειγόντων “δεν συστήνεται η χορήγηση διττανθρακικών με στόχο
την αιμοδυναμική βελτίωση ή την ελάττωση των αναγκών σε αγγειοσυσπαστικά
σε ασθενείς με γαλακτική οξέωση που προκλήθηκε από υποάρδευση και pH
<7,15 (grade 2B)”
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι αιμοσφαιρινοπάθειες, αποτελούν το πιο κοινό μονογονιδιακό νόσημα παγκοσμίως
και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών. Εκτιμάται ότι το 7% του παγκόσμιου
πληθυσμού φέρει ένα παθολογικό γονίδιο αιμοσφαιρίνης και ότι κάθε χρόνο
γεννιούνται περίπου 350.000 ασθενείς. Τα γονίδια των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης
βρίσκονται σε δυο γονιδιακά συμπλέγματα. Το σύμπλεγμα των α-γονιδίων βρίσκεται
κοντά στο τελομερικό άκρο του βραχέως σκέλους του χρωμοσώματος 16 και το
σύμπλεγμα των β-γονιδίων στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 11.Έχουν
περιγραφεί περισσότερες από 1000 μεταλλάξεις στα α και β γονίδια οι οποίες
επηρεάζουν τη δομή ή τη σύνθεση των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης. Βασική προϋπόθεση
για τον έλεγχο των αιμοσφαιρινοπαθειών είναι ο εντοπισμός των φορέων και η
προγεννητική διάγνωση (Π∆) σε εμβρυϊκό ιστό. Βασικά μειονεκτήματα της συμβατικής
Π∆ είναι ο μικρός αλλά υπαρκτός κίνδυνος αποβολής λόγω της παρεμβατικής λήψης
εμβρυϊκού ιστού και η ανάγκη διακοπής της κύησης στην περίπτωση πάσχοντος
εμβρύου.

Η

εξέλιξη

της

μοριακής

βιολογίας,

της

γυναικολογίας

και

της

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων
στην Π∆ όπως η Προεμφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση (ΠΓ∆) και η Π∆ με μη
παρεμβατικό τρόπο (non invasive prenatal diagnosis-NIPD). Η ΠΓ∆ εφαρμόζεται εδώ
και 20 χρόνια και θεωρείται πρώιμη Π∆ γιατί προσφέρει γενετική διάγνωση και
επιλεκτική μεταφορά στη μήτρα μόνο των φυσιολογικών από τα έμβρυα που
συλλαμβάνονται

με

εξωσωματική

γονιμοποίηση

(in

vitro

fertilization-IVF)

αποφεύγοντας τον τερματισμό εγκυμοσύνης πάσχοντος εμβρύου. Η NIPD που
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πραγματοποιείται με την ανάλυση εμβρυϊκών κυττάρων ή ελεύθερου εμβρυϊκού DNA
(cell free fetal DNA-cffDNA) από το περιφερικό αίμα της εγκύου. Η ΠΓ∆ και μελλοντικά
η NIPD αποτελούν λύση για ζευγάρια που αντιμετωπίζουν κίνδυνο να αποκτήσουν
παιδία με

αιμοσφαιρινοπάθεια. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό

Τεύχος 1, 810-829, 2014.
Λέξεις

κλειδιά:

προγεννητική

αιμοσφαιρινοπάθειες,

διάγνωση,

μονογονιδιακό

προεμφυτευτική

γενετική

νόσημα,

διάγνωση,

μη

συμβατική
επεμβατική

προγεννητική διάγνωση

SUMMARY
DORIZA Z. The contribution of molecular control in prenatal and preimplantation
genetic diagnosis of hemoglobinopathies. The hemoglobinopathies are the most
common monogenic disorders worldwide. The α-globin gene cluster, is located near
the telomere of the sort arm of chromosome 16 and the β globin gene cluster is
located on the sort arm of chromosome 11.Over 1000 mutation within or around the α
and β globin genes have been observed, affecting either the quantity or quality of the
globin chains synthesized. The prenatal diagnosis (PND) for hemoglobinopathies
based on molecular analysis of trophoblast or amniocyte DNA. Disadvantages with
conventional PND include invasive fetal sampling and the need to terminal affected
ongoing pregnancies. New developments are directed towards improving both timing
and-or safety of procedures. Preimplantation genetic diagnosis (PGD) avoids the need
to terminate affected pregnancies, through identification and selective transfer of
unaffected in vitro fertilization (IVF) embryos. Approaches towards “non-invasive” PND
(NIPD) through analyzing fetal cells or free fetal DNA present in the circulation of
pregnant women, are a focus of ongoing research .Overall, PND,PGD and NIPD
represent valuable reproductive option for couple at risk for having a child affected
with a severe inherited disease. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 810829, 2014.
Key words: hemoglobinopathies, monogenic disorders, prenatal diagnosis (PND),
preimplantation genetic diagnosis (PGD), non-invasive prenatal diagnosis (NIPD).
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ
Οι

αιμοσφαιρινοπάθειες

είναι

μονογονιδιακά

νοσήματα

με

μεγάλη

ετερογένεια στη μοριακή βλάβη.Oφείλονται σε μοριακή βλάβη των γονιδίων
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που κατευθύνουν τη σύνθεση των αλυσίδων της Hb, με αποτέλεσμα την
μειωμένη σύνθεση αλυσίδων αιμοσφαιρίνης (μεσογειακά σύνδρομα) ή τη
σύνθεση παθολογικών Hb (Hbs, Hbc, κ.ά.).
Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι το συχνότερο 1 μονογονιδιακό νόσημα με
270 εκατομμύρια φορείς παγκοσμίως και με ιδιαίτερη γεωγραφική κατανομή
(Εικόνες 1,2,3,4).

Distribution of b-thalassemia

Εικόνα1. Γεωγραφική κατανομή βΜΑ.

Εικόνα1. Γεωγραφική κατανομή βΜΑ.

thalassemia
Distribution of α-thalassemia

Εικόνα 2. Γεωγραφική κατανομή Εικόνα 3. Γεωγραφική κατανομή
αΜΑ

HbS,E,C
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Εικόνα4. Συχνότητες εμφάνισης ετερόζυγων ατόμων στη βΜΑ και στη
∆ρεπανοκυτταρική αναιμία

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
Οι αιμοσφαιρίνες είναι τετραμερή μόρια που αποτελούνται από 4
πολυπεπτιδικές αλυσίδες (Σχήμα1). Οι δύο προέρχονται από τα γονίδια του
συμπλέγματος των α-αλυσίδων αιμοσφαιρίνης και οι άλλες δύο από τα γονίδια
των β-αλυσίδων αιμοσφαιρίνης.
Ο φυσιολογικός ενήλικας έχει HbΑ(α 2 β 2 ):97%,HbΑ 2 (α 2 δ 2 ):2,2-3,3% και
HbF(α 2 γ 2 ):<2%
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Τα μεσογειακά σύνδρομα κατατάσσονται, σύμφωνα με το είδος της
αλυσίδας της οποίας η σύνθεση υπολείπεται.
Η αΜΑ οφείλεται σε μειωμένη σύνθεση των α αλυσίδων αιμοσφαιρίνης. Η
βΜΑ

οφείλεται

σε

μειωμένη

σύνθεση

των

β

αλυσίδων

αιμοσφαιρίνης.

Σπανιότερα συναντώνται οι δβ-ΜΑ και δ-ΜΑ.
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Σχήμα1. Σχηματική αναπαράσταση της δομής της αιμοασφαιρίνης.
ΓΟΝΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ
Όλα τα λειτουργικά γονίδια των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης έχουν παρόμοια
βασική δομή. Αποτελούνται από 1500 νουκλεοτίδια και έχουν 3 εξώνια (exon)
και 2 ιντρόνια (ivs) (Σχήμα 3).
Τα γονίδια των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης εντοπίζονται σε δύο γονιδιακά
συμπλέγματα. Το σύμπλεγμα των α γονιδίων (Σχήμα 2) βρίσκεται κοντά στο
τελομερικό άκρο του βραχέως σκέλους του χρωμοσώματος 16 και περιέχει ένα
εμβρυονικό γονίδιο ζ αλυσίδας (ζ 2 ), δύο γονίδια α αλυσίδας (α 2 , α 1 ), τρία
ψευδογονίδια (Ψζ 1 , Ψα 2 , Ψα 1 ) και το γονίδιο θ αλυσίδας του οποίου η
λειτουργικότητα δεν είναι γνωστή.
Τα γονίδια α 1 και α 2 παρουσίαζαν υψηλή ομολογία (98,5%) και το γονίδιο
α 2 παράγει από μόνο του δύο με τρεις φορές περισσότερη α αλυσίδα
αιμοσφαιρίνης από το γονίδιο α 1 2 .
Το γονίδιο της β αλυσίδας αιμοσφαιρίνης βρίσκεται στο σύμπλεγμα των β
γονιδίων (Σχήμα 2) στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 11 μαζί με το
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εμβρυονικό γονίδιο της ε αλυσίδας, τα δύο εμβρυϊκά γονίδια των γ αλυσίδων
(Gγ, Αγ), το γονίδιο της δ αλυσίδας, που εκφράζεται περιορισμένα στην ενήλικα
ζωή και ένα ψευδογονίδιο (ψη).

Σχήμα 2. Η οργάνωση του συμπλέγματος των α και β γονιδίων.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ
Περισσότερες από 300 μεταλλάξεις έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα ότι
επηρεάζουν την έκφραση των α και β γονιδίων αιμοσφαιρίνης. Οι 200
αναφέρονται στην β.ΜΑ (35 από αυτές είναι συχνότερες στον ελληνικό
πληθυσμό) (Σχήμα 4) και είναι κατά κύριο λόγο σημειακές μεταλλάξεις (Πίνακας
1).
Πίνακας 1. Κατηγορίες μεταλλάξεων στη βΜΑ και αΜΑ.
> 300 μεταλλάξεις
Ελλείμματα που
συμπεριλαμβάνουν και γονίδια

Σημειακές μεταλλάξεις μέσα
στο γονίδιο
Πιο συχνά στη β-ΜΑ
(~200 μεταλλάξεις)
(~35 μεταλλάξεις)

ΕΛΛΑ∆Α

Πιο συχνά στη α ΜΑ
(~80 μεταλλάξεις)
(~20 μεταλλάξεις)

Οι σημειακές μεταλλάξεις που ευθύνονται για τη β-ΜΑ ομαδοποιούνται
με βάση το μηχανισμό που τροποποιούν τη σύνθεση των β-αλυσίδων, δηλαδή
τη μεταγραφή, την επεξεργασία ή τη μετάφραση του RNA (Εικόνα 5).
Οι μεταλλάξεις που επηρεάζουν τη μεταγραφή εντοπίζονται είτε στον
υποκινητή του β γονιδίου (π.χ. στη θέση ΤΑΤΑ, CCAA ή τις αλληλουχίες
CACCC) είτε στην 5΄ μη μεταφραζόμενη περιοχή του γονιδίου (5΄ UT4).
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Γενικά αυτές προκαλούν ήπια έως πολύ μικρή επίπτωση στην παραγωγή
των β αλυσίδων.
Υπάρχουν πάνω από 50 διαφορετικές μεταλλάξεις που επιδρούν σε
διάφορα στάδια της επεξεργασίας του RNA. Οι μεταλλάξεις αυτές έχουν ως
αποτέλεσμα είτε ήπια επίπτωση στην παραγωγή των β αλυσίδων, είτε μηδενική
παραγωγή αυτών.
Περίπου μισές από τις μεταλλάξεις που ευθύνονται για τη β-ΜΑ
επηρεάζουν τη μετάφραση του RNA και έχουν όλες σαν αποτέλεσμα μηδενική
παραγωγή των β αλυσίδων.
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Β ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ

Εικόνα 5. Στάδια σύνθεσης της β-σφαιρίνης από το DNA μέχρι την τελική
πολυπεπτιδική αλυσίδα
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Σχήμα 3. Χρωμοσωμική θέση (11p) και οργάνωση του β-γονιδίου.
Εσώνιο-Ιντρόνιο(IVS)-Εξώνιο(Exon).

Σχήμα 4. Συχνότηρες μεταλλάξεων βΜΑ στον Ελληνικό πληθυσμό.
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ

Σχήμα 5. Κατηγορίες μεταλλάξεων που ευθύνονται για την αΜΑ.
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Έχουν περιγραφεί παγκοσμίως περισσότερες από 80 διαφορετικές
μεταλλάξεις οι οποίες προκαλούν α-ΜΑ (20 από αυτές είναι συχνότερες στον
ελληνικό πληθυσμό) (Σχήμα 6).
Η πλειοψηφία των διαταραχών αυτών είναι ελλείμματα τα οποία
απομακρύνουν ολόκληρο ή μέρος του συμπλέγματος των α γονιδίων(Σχήμα 5).
Πιο σπάνιες είναι οι σημειακές μεταλλάξεις ή μικρά ελλείμματα μέσα στα δύο α
γονίδια αιμοσφαιρίνης.

Σχήμα 6. Συχνότητα μεταλλάξεων αΜΑ στον Ελληνικό πληθυσμό.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Τα

γονίδια

των

αλυσίδων

αιμοσφαιρίνης

κληρονομούνται

με

την

αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομικότητα (Σχήματα 8,9α,9β,9γ). Αυτό
σημαίνει ότι αν και οι δύο γονείς φέρουν τη μετάλλαξη μόνο στο ένα από τα δύο
γονίδιά τους, τότε αυτοί δεν πάσχουν (είναι φορείς) από τη νόσο γιατί η νόσος
εμφανίζεται μόνο αν «προσβληθούν» και τα δύο γονίδια. Ο κίνδυνος όμως να
κληρονομήσει ένα παιδί τη μετάλλαξη από τον κάθε γονέα και να νοσεί είναι
25% σε κάθε εγκυμοσύνη. Στην αΜΑ ο φυσιολογικός απλότυπος είναι
α 1 α 2 /α 1 α 2 .Οι συνδυασμοί των α-θαλασσαιμικών γονιδίων μεταξύ τους, αλλά και
με τα φυσιολογικά α-γονίδια, εκφράζονται ως διάφορα α-θαλασσαιμικά
σύνδρομα (Σχήμα 7).Το γεγονός αυτό καθιστά σημαντικό τον προγεννητικό
έλεγχο.
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Σχήμα 7. Αδρή επεξήγηση της αΜΑ σε μοριακό επίπεδο (τα κόκκινα
παραλληλόγραμμα είναι τα φυσιολογικά α-γονίδια).

Σχήμα 8. Κληρονομικότητα βΜΑ.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ αΜΑ

Σχήμα 9α. Οι γονείς φορείς έχουν

Σχήμα 9β. Οι γονείς φορείς έχουν 2

2 θαλασσαιμικά γονίδια

θαλασσαιμικά γονίδια
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Σχήμα 9γ. Οι γονείς φορείς έχουν 2 και 3 θαλασσαιμικά γονίδια
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
Ο προγεννητικός έλεγχος έχει δύο σκέλη: τον εντοπισμό των φορέων και
στη συνέχεια την πλήρη διάγνωση μητρικού και πατρικού γονοτύπου, ώστε να
είναι εφικτή η αναζήτηση των γονεϊκών μεταλλάξεων στον εμβρυϊκό ιστό και να
χαρακτηριστεί ο γονότυπος του εμβρύου.
Η

διάγνωση

μπορεί

να

είναι:

(1)

Συμβατική

προγεννητική,

(2)

Προεμφυτευτική, (3) Μη επεμβατική προγεννητική.
Οι

αιμοσφαιρινοπάθειες

αποτέλεσαν

μοντέλο

για

την

ανάπτυξη

μεθοδολογίας για τη γενετική διάγνωση ασθενών και φορέων αλλά και για την
προγεννητική διάγνωση (Π∆) σε πολλά γενετικά νοσήματα. Η εφαρμογή της Π∆
στις αιμοσφαιρινοπάθειες είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα για την εξάληψη
ενός μονογονιδιακού νοσήματος 3,4 .
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Η επιλογή των μοριακών τεχνικών εξαρτάται: (1) από το είδος της
μετάλλαξης (σημειακές – ελλείμματα) που ευθύνεται για το νόσημα, (2) από τη
συχνότητα της μετάλλαξης στον πληθυσμό, στον οποίο θα προσφερθεί η
γενετική διάγνωση ,(3) το μέγεθος του γονιδίου και(4) τη διασπορά των
μεταλλάξεων κατά μήκος του γονιδίου αυτού.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ
1.

Southern blot & RFLP

2.

Ανάλυση της πρωτοταγούς δομής του DNA (Manual sequencing)

3.

Oligonucleotide hybridization
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4.

Polymerase Chain Reaction (PCR)
Οι μοριακές τεχνικές κατατάσσονται στις μεθόδους στόχευσης και στις

μεθόδους σαρωτικής ανάλυσης.
Α.

Οι μέθοδοι στόχευσης μας βοηθούν στην αναζήτηση γνωστής σημειακής
μετάλλαξης ή γνωστού ελλείμματος.
Για τη γνωστή σημειακή μετάλλαξη είναι:
1. ASO – Υβριδισμός με ειδικό για την περιοχή της μετάλλαξης
ολιγονουκλεοτίδιο.
2. ARMS

–

Επιλεκτικός

πολλαπλασιασμός

του

μεταλλαγμένου

αλληλόμορφου.
3. RE-PCR – Κοπή με περιοριστικό ένζυμο στη θέση της μετάλλαξης.
Για το γνωστό έλλειμμα είναι:
1. gap-PCR 5 (έχει αντικαταστήσει τη Southern blot).
Οι μέθοδοι στόχευσης βασίζονται στην αλυσιδωτή αντίδραση της
πολυμεράσης – PCR 6 .
Η

παγκοσμιοποίηση

έχει

προκαλέσει

γεωγραφική

εξάπλωση

των

μεταλλάξεων. Έτσι απαιτείται διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση ώστε να
επιτρέπεται ο εντοπισμός ή ο αποκλεισμός οποιασδήποτε νουκλεοτιδικής
αλλαγής σε ένα ολόκληρο τμήμα DNA και μάλιστα σε πολλά δείγματα
ταυτόχρονα. Αυτό είναι εφικτό με τις μεθόδους σαρωτικής ανάλυσης.
Β.

Οι μέθοδοι σαρωτικής ανάλυσης είναι:


DGGE – Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα με αυξανόμενη συγκέντρωση
αποδιατακτικών ουσιών 7 .



dHPLC – Υψηλής πίεσης υγρή αποδιατακτική χρωματογραφία 8 .
Όταν χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι σαρωτικής ανάλυσης, θα πρέπει στη

συνέχεια να χαρακτηριστεί η νουκλεοτιδική αλλαγή είτε με την εφαρμογή μιας
μεθόδου στόχευσης είτε με sequencing.
Οι σύγχρονες μοριακές μέθοδοι που βασίζονται στην PCR είναι απλές,
έχουν χαμηλό κόστος, περιορισμένο εξοπλισμό, αλλά είναι σχετικά αργές.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Σήμερα διαθέτουμε αυτοματοποιημένους γενετικούς αναλυτές οι οποίοι
με

τη

μέθοδο

sanger

sequencing

επιτρέπουν

τον

έλεγχο

σημειακών

μεταλλάξεων, ενώ με τη μέθοδο MLPA 9,10 (Multiplex ligation-dependant probe
amplification) επιτρέπουν τον έλεγχο ελλειμμάτων ή προσθηκών σε στοχευμένη
γονιδιακή περιοχή.
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Η μέθοδος sanger sequencing έχει δύο εφαρμογές. Επιτρέπει τον
προσδιορισμό της αλληλουχίας ενός γενετικού τύπου και συνεισφέρει στην
επιβεβαίωση ή στον αποκλεισμό αναμενόμενων μεταλλάξεων.
Τα μειονεκτήματά της είναι ότι είναι τεχνικά απαιτητική, επιρρεπής σε
εργαστηριακά σφάλματα και τέλος η ερμηνεία των δεδομένων συχνά δεν είναι
απλή.
Η μέθοδος MLPA (Multiplex ligation-dependant probe amplification)
επιτρέπει

την

ανίχνευση

οποιουδήποτε

ελλείμματος

ή

προσθήκης

στη

στοχευόμενη γονιδιακή περιοχή (αντικαθιστά την Southern blotting).
Εάν υπάρχει έναν έλλειμμα, έχουμε μισή ποσότητα προϊόντος PCR, σε
σχέση με το αναμενόμενο.
OΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΙΝΑΙ:


HRMA 11 (post-PCR High Resolution Melting Analysis)



Real-time PCR 12



Genotyping microarrays 13
Τα μειονεκτήματα είναι ότι είναι σχετικά γρήγορες και αξιόπιστες, ενώ τα

μειονεκτήματα ότι απαιτούν εξειδικευμένο και ακριβό εξοπλισμό, καθώς και
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν υπάρχει μία μέθοδος που να πληροί
τα ιδανικά κριτήρια:


Ευρεία εφαρμογή



Υψηλή ταχύτητα



Αξιοπιστία



Αυτοματοποίηση



Χαμηλό κόστος



Πιστοποιημένο για διάγνωση εμπορικό κιτ
Η

συμβατική

προγεννητική

διάγνωση

μπορεί

να

γίνει

με

ομφαλιδοπαρακέντηση (18 η -20 η ε.κ.) ή με αμνιοπαρακέντηση (16 η -18 η ε.κ.) ή
με βιοψία τροφοβλάστη (10 η -12 η ε.κ.).
Τα δύο βασικά μειονεκτήματα της συμβατικής Π∆ είναι ότι ο εμβρυϊκός
ιστός λαμβάνεται παρεμβατικά και ενέχει μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο
αποβολής (≤2%) και ότι η διακοπή της κύησης σε περίπτωση πάσχοντος
εμβρύου, έχει ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
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Το μειονέκτημα της συμβατικής Π∆ έρχεται να ξεπεραστεί με την
προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (ΠΓ∆-PGD) (Πίνακας 2).
Η ΠΓ∆ είναι τεχνική που επιτρέπει τη διάγνωση της θαλασσαιμίας σε έμβρυα
πριν από την εμφύτευσή τους στη μήτρα, έτσι ώστε μόνο υγιή έμβρυα ελεύθερα
από τη νόσο να μεταφέρονται για εμφύτευση. Η μέθοδος συνδυάζει την
εξωσωματική γονιμοποίηση, τη βιοψία κυττάρων (βλαστομερίδια) από έμβρυα
σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και τη μοριακή γενετική διάγνωση. Το

πρώτο

στάδιο είναι όμοιο με αυτό της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ανεξάρτητα εάν
υπάρχει ή όχι υπογονιμότητα. Η γενετική ανάλυση πραγματοποιείται σε
βλαστομερίδια από έμβρυα 3 ης ημέρας (έμβρυα 6-8 κυττάρων) (Εικόνα 7),
επιλέγονται 2-3 έμβρυα που είναι απαλλαγμένα από τη νόσο και που
αναπτύσσονται κανονικά, και μεταφέρονται στη μήτρα για εμφύτευση.

Εικόνα 7. Τα στάδια της Προεμφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (PGD)

σύζυγος 1 ομόζυγος

σύζυγος 2

σύζυγος 1 και σύζυγος 2
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Στο παράδειγμα ο ένας γονέας είναι ετερόζυγος και ο άλλος ομόζυγος ως
προς τη β-ΜΑ. Το έμβρυο Νο3 βρέθηκε ετερόζυγο ως προς τη β-ΜΑ και έγινε
εμβρυομεταφορά.
NIPD ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Το

δεδομένο

της

ύπαρξης

εμβρυϊκών

κυττάρων

και

ελεύθερων

εμβρυϊκών εξωκυττάριων νουκλεϊκών οξέων -cell free fetal DNA (cffDNA) και
cell free fetal RNA (cffRNA) (Εικόνα 8)

στη μητρική κυκλοφορία έχει

προκαλέσει ερευνητικό ενδιαφέρον για την απομόνωση και χρήση τους σε μη
επεμβατική Π∆ για μονογονιδιακά και χρωμοσωμικά νοσήματα 14 .
Τα εμβρυϊκά κύτταρα που εντοπίζονται στη μητρική κυκλοφορία είναι
τροφοβλαστικά, εμβρυϊκά λεμφοκύτταρα και εμβρυϊκά εμπύρηνα ερυθρά(fetalNRBC’s).

Εικόνα 8. cell free fetal DNA-RNA.
Ο

διαχωρισμός

των

εμβρυϊκών

ερυθροβλαστών

βασίζεται

στη

διαφοροποίηση στα αντιγόνα που εκφράζουν στην κυτταρική τους επιφάνεια σε
σχέση με τα μητρικά.
Χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα αντισώματα οι εμβρυϊκοί ερυθροβλάστες
σημαίνονται με φθοριοχρώματα για να διαφοροποιηθούν και στη συνέχεια να
συλλεγούν 15 (Εικόνα 9).
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Εικόνα 9. Εμβρυϊκοί ερυθροβλάστες σημασμένοι με φθοριοχρώματα.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΕΜΒΡΥΪΚΑ

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑ

ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ

ΟΞΕΑ

(CFFDNA-

CFFRNA)
Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης το cffDNA αποτελεί το 3-20% του
συνολικού fDNA της μητρικής κυκλοφορίας 16 . Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το
μικρότερο μέγεθος (<200-300bp) σε σχέση με το μητρικής προέλευσης fDNA.
Η συνύπαρξη cffDNA-μητρικού fDNA οδήγησε στο να δημιουργηθούν
πρωτόκολλα που στοχεύουν στον εντοπισμό γενετικών περιοχών πατρικής
προέλευσης όπως:
1. στις περιπτώσεις Rhesus D αρνητικών εγκύων με Rhesus D θετικούς
συντρόφους,
2. στις

περιπτώσεις

μονογονιδιακών

νοσημάτων,

εφόσον

η

πατρική

μετάλλαξη διαφέρει από τη μητρική
3. στον προσδιορισμό του φύλου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι τεχνικές επιλέγονται από το Εργαστήριο Γενετικής ∆ιαγνωστικής με
βάση την οικονομική δυνατότητα, την εργαστηριακή υποδομή και εμπειρία, τη
ροή των δειγμάτων προς ανάλυση και το εύρος και τη συχνότητα των
μεταλλάξεων.
Τα παιδιά όμως δεν τα φέρνει ο πελαργός, γι’ αυτό θα πρέπει με τη
σωστή ενημέρωση να ξεπεράσουμε την άγνοια και την αδιαφορία και με τον
προγεννητικό έλεγχο να οδηγηθούμε στη γέννηση υγειών παιδιών
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Παρόλα αυτά και εφόσον οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες και όχι
μόνο είναι μια πραγματικότητα για τη χώρα μας, καλό θα είναι όσοι μπορούν
διαθέσουν λίγο χρόνο για να προσφέρουν αίμα.
Πίνακας 2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταξύ συμβατικής Π∆, ΠΓ∆
(PGD) και NIPD.
Συμβατική Π∆
Χρόνος
γενετικής
ανάλυσης

2 ο ή 3 ο τρίμηνο
(τροφοβλάστη ή
αμνιακό υγρό
αντίστοιχα)

Κίνδυνοι για το
έμβρυο, την
εγκυμοσύνη ή
το νεογνό

Αποβολή ~2%
(σπάνιες
επιπλοκές:
μόλυνση,
τραυματισμός του
εμβρύου)

PGD
Πριν την
εμβρυομεταφοά
στην
εξωσωματική
γονιμοποίηση
Όχι
περισσότεροι
κίνδυνοι από
αυτούς της
εξωσωματικής
γονιμοποίησης

>99%

>99%

∆εν έχει ακόμα εκτιμηθεί
Παλαιότερες
μεθοδολογίες:
Χαμηλή ειδικότητα, δεν
παρέχουν πληροφορία
για τα μητρικής
προέλευσης
αλληλόμορφα
Αναπτυσσόμενες
μέθοδοι:
Απαιτούν ακριβό
εξοπλισμό και
αντιδραστήρια. Σε
αναμονή
βελτιστοποίησης για την
εξασφάλιση της
ασφάλειας του
αποτελέσματος και του
κόστους για κλινική
εφαρμογή
Αποφυγή παρεμβατικής
λήψης εμβρυϊκού ιστού

Ασφάλεια της
γενετικής
διάγνωσης

Βασικά
μειονεκτήματα

Ο τερματισμός των
κυήσεων
πασχόντων
εμβρύων

Πολυσταδιακή
διαδικασία
υψηλών
απαιτήσεων και
προδιαγραφών.
Απαιτεί
εξωσωματική
γονιμοποίηση.
Σχετικά χαμηλό
ποσοστό
εγκυμοσυνών
και γεννήσεων.
Μεγάλο κόστος

Βασικά
πλεονεκτήματα

Οι μέθοδοι έχουν
αξιολογηθεί στην
πράξη

Αποφυγή
διακοπής
εγκυμοσύνης

NIPD
Περίπου από την 7 η
εβδομάδα εγκυμοσύνης

∆εν υπάρχουν

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 827

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Weatherall DJ. Thalassaemia:the long road from bedside to genome, Nat
Rev Genet 2004, 5:625-631.
2. Bernini LF, Harteveld CL. Alpha thalassaemia.Baillieres, Clin Haematol
1998, 11:53-90.
3. Loukopoulos D, Antsaklis A, Aleporou-Marinou V et al. Prenatal diagnosis
of beta-thalassaemia;the greek experience, Birth Defects Orig Artic Ser
1982, 18:293-301.
4. Kanavakis E, Traeger-Synodinos J, Vrettou C et al. Prenatal diagnosis of
the thallasaemia syndromes by rapid DNA analytical methods, Mol Hum
Reprod 1997, 3:532-538.
5. Harteveld CL, Kleanthous M, Traeger-Synodinos J et al. Prenatal diagnosis
of hemoglobin disorders: present and future strategies, Clin Biochem 2009,
42:1767-1779.
6. Saiki RK, Scharf S, Faloona F et al. Enzymatic amplification of beta-globin
genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle
cellanaemia, Science 1985, 230:1350-1354.
7. Losekoot M, Fodde R, Harteveld CL et al. Denaturing gradient gel
electrophoresis and direct sequencing of PCR amplifield genomicDNA: a
rapid and reliable diagnostic approach to beta thalassaemia, Br J Haematol
1990, 76:269-274.
8. O’Donovan MC, Oefner PJ, Roberts SC et al. Blind analysis of denaturing
high-performance liquid chromatography as a tool for mutation detection,
Genomics 1998, 52:44-49.
9. Schouten JP, McElgunn CJ, Waaijer R et al. Relative quantification of 40
nucleic acid sequences by multiplex ligation-dependent probe amplification,
Nucleic Acid Res 2002, 30:e57.
10. Harteveld

CL,

rearrangements

Voskamp
in

A,

16p13.3

Phylipsen
and

11p15.4

M

et

al.

causing

Nice

unknown

alpha-and

beta-

thalassaemia characterized by high resolution multiplex ligation-dependent
probe amplification, J Med Genet 2005, 42:922-931.
11. Reed GH, Kent JO, Wittwer CT. High-resolution DNA melting analysis for
simple and efficient molecular diagnostics, Pharmacogenomics 2007,
8:597-608.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 828

12. Vrettou C, Traeger-Synodinos J, Tzetis M et al. Rapid screening of multiple
beta-globin gene mutations by real time PCR on the LightCycler:
application to carrier screening and prenatal diagnosis of thalassaemia
syndromes, Clin Chem 2003, 49:769-776.
13. Cremonesi L, Ferrari M, Giordano PC et al. An overview of current
microarray-based

human

globin

gene

mutation

detection

methods,

Hemoglobin 2007, 31:289-311.
14. Hahn S, Jackson LG, Kolla V et al. Noninvasive prenatal diagnosis of fetal
aneuploidies and mendelian disorders: new innovative strategies, Expert
Rev Mol Diagn 2009, 9:612-613.
15. Kavanagh DM, Kersaudy-Kerhoas M, DhariwalRS et al. Current and
emerging techniques of fetal cell separation from materal blood, J
Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2010, 878:1905-1911.
16. Lo YM, Corbetta N, Chamberlain PF et al. Presence of fetal DNA in
maternal plasma and serum, Lancet 1997, 350:445-448

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 829

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ

ΣΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ PHI
(PROSTATE HEALTH INDEX)
Σοφία Ιωαννίδου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας
∆ιευθύντρια, Προσωρινά επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνη
Βιοχημικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 2132043084, 6947937855
E-mail: biochem@evaggelismos-hosp.gr
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) ΚΑΙ ΙΣΟΜΟΡΦΕΣ (PROPSA)
Ο υπολογισμός της τιμής του προστατικού αντιγόνου (PSA) στον ορό αποτελεί
την καθιερωμένη μέθοδο προληπτικού ελέγχου διαλογής ( screening test) για τον
καρκίνο του προστάτη. Η τιμή PSA ορού 4ng/ml θεωρείται το όριο (cut-off) για την
λήψη απόφασης για την εκτέλεση βιοψίας προστάτη. Χαμηλότερες τιμές ορίου (cutoffs) PSA ορού βελτιώνουν την ανίχνευση καρκίνου προστάτη σε πρώιμο στάδιο,
αφού η τιμές PSA ορού < 4ng/ml συσχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης αλλά και τη
σταδιοποίηση καρκίνου προστάτη.
∆υστυχώς, η τιμή PSA ορού

εξαρτάται και από καλοήθεις καταστάσεις. Η

χαμηλή ειδικότητα των τιμών PSA ορού < 10 ng/ml δημιούργησε μια διαγνωστική
«γκρίζα ζώνη» με αποτελέσματα θετικών βιοψιών στο 25% αυτών των ατόμων.
Το προστατικό αντιγόνο PSA κυκλοφορεί στον ορό του αίματος είτε σε
συνδεδεμένη με τις πρωτεΐνες, μορφή είτε ελεύθερο (free PSA, fPSA). Σε τιμές ολικού
PSA 4-10 ng/ml η αναλογία ελεύθερου προς ολικό PSA (fPSA/totalPSA ratio), αυξάνει
σημαντικά τη διάκριση μεταξύ καρκίνου προστάτη και καλοηθών παθήσεων του
αδένα.
∆ιαφορετικά σημεία του προστατικού αδένα παράγουν διαφορετικές ισομoρφές
του fPSA, όπως το proPSA. Η μορφή [-2]proPSA ή p2PSA είναι η πρωτογενής μορφή
στον νεοπλασματικό ιστό του προστάτη. Έτσι σε τιμές ολικού PSA 2-10 ng/ml ο
προσδιορισμός του p2PSA αυξάνει περισσότερο την ειδικότητα στην ανίχνευση
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 830

καρκίνου του προστάτη σε σχέση με τον προσδιορισμό της αναλογίας fPSA/totalPSA
ratio, αν και δεν υπάρχουν γενικώς αποδεκτές τιμές ορίου.
∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, PHI (PROSTATE HEALTH INDEX)
Μελέτη των Catalona και συν., η οποία δημοσιεύτηκε το 2011, πρότεινε τη
χρήση του τύπου [-2]proPSA/ fPSA x PSA1/2 με την ονομασία « δείκτης προστατικής
υγείας» PHI, ως χρήσιμου εργαλείου εκτίμησης των παθολογικών καταστάσεων του
προστάτη σε άνδρες με τιμές ορού ολικού PSA 2-10 ng/ml.Οι ερευνητές διατύπωσαν
την υπόθεση ότι η αυξημένη τιμή του δείκτη PHI οφειλόταν σε αυξημένη παραγωγή [2]proPSA από κύτταρα του προστατικού αδένα, σε προκαρκινικό στάδιο. Η
προτεινόμενη τιμή ορίου (cut-off) στον πληθυσμό της μελέτης ήταν 21,3.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, PHI
(PROSTATE HEALTH INDEX)
Στους άνδρες με τιμές ολικού PSA 2-10 ng/ml, σε δεδομένη τιμή ευαισθησίας,
το PHI είχε αυξημένη ειδικότητα σε σχέση με τους ήδη χρησιμοποιούμενους δείκτες.
Έτσι σε τιμή ευαισθησίας 95% η ειδικότητα του PHI ήταν 16% ενώ του ratio fPSA/PSA
8,4% (p= 0.015), του [-2]proPSA 7,6% , του PSA 6,5% και του fPSA 3,5%. Αλλά και σε
χαμηλότερες τιμές ευαισθησίας ( 90%, 85% και 80%) η ειδικότητα του PHI ήταν
μεγαλύτερη από αυτήν του ratio fPSA/PSA.
Επίσης βρέθηκε συσχέτιση του PHI με το Gleason score στη βιοψία
προστατικού αδένα. Αναλυτικότερα, η αντίστοιχη αναλογία καρκίνου προστάτη με
Gleason score ≥ 7 αυξανόταν από 26,2%, σε 28,2%, σε 30,1%, σε 42,1% όσο οι τιμές
PHI αυξάνονταν από 0-24,9 σε 25-34,9 σε 35-54,9 σε ≥ 55 ( p=0.013).H τιμή AUC (
area under the curve) για τον PHI ήταν μεγαλύτερη ( 0,724) από την AUC για το ratio
fPSA/PSA (0,670) για την διάκριση μεταξύ θετικών βιοψιών με Gleason score 4+3 και
αρνητικών βιοψιών ή θετικών με χαμηλότερο Gleason score.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο υπολογισμός του δείκτη προστατικής υγείας PHI μπορεί να αποδειχθεί
χρήσιμος στο να αποφεύγονται περιττές βιοψίες προστάτη, λόγω της βελτίωσης της
ειδικότητας για την ανίχνευση καρκίνου προστάτη σε διάφορες τιμές ευαισθησίας σε
άνδρες άνω των 50 ετών με τιμές ορού ολικού PSA 2-10 ng/ml και αρνητική δακτυλική
εξέταση.
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Αξιολόγηση της χρήσης του δείκτη προστατικής υγείας (Phi)
Χριστίνα Ψαχούλια
Χημικός Ph.D. EurClinChem, Βιοχημικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Τηλέφωνο: 6973998440
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καρκίνος του προστάτη (PCa) είναι η δεύτερη σε συχνότητα μορφή καρκίνου στους
άνδρες σε όλο τον κόσμο. Η μέτρηση των επιπέδων του Ειδικού Προστατικού
Αντιγόνου (PSA) στον ορό του αίματος ως διαγνωστικό εργαλείο για τον καρκίνο του
προστάτη, αύξησε την ικανότητα διάγνωσης της νόσου σε πρώιμα στάδια. Το PSA
όμως τελικά δεν αποτελεί έναν ιδανικό δείκτη καρκίνου, αφού είναι δυνατόν να
ανιχνεύονται αυξημένα επίπεδα και σε άλλες μη κακοήθεις καταστάσεις, όπως στην
καλοήθη υπερπλασία ή στην προστατίτιδα, συνεπώς ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθεί
κάποιος σε ψευδώς θετικά συμπεράσματα και σε μη χρήσιμες βιοψίες.

Πολλές

προσπάθειες έχουν καταβληθεί ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία του PSA.
Αναφέρονται, η συσχέτιση των επιπέδων του PSA, με τον όγκο του προστάτη (PSA
Density), με την ταχύτητα μεταβολής τους χρονικά (PSA Velocity) καθώς και με τα
επίπεδα των μη δεσμευμένων μορφών του (Free PSA). H τελευταία προτεινόμενη από
την επιστημονική κοινότητα προσέγγιση είναι αυτή της εφαρμογής ενός μαθηματικού
μοντέλου μέσω του οποίου προσδιορίζεται ο δείκτης προστατικής υγείας (Phi). O
δείκτης προστατικής υγείας (Phi) μπορεί να είναι ένας πολύτιμος δείκτης για εντοπισμό
ασθενών με κακοήθεια προστάτη που έχουν αρνητική δακτυλική εξέταση DRE, και το
ολικό PSA είναι στην περιοχή τιμών 2-10ng/ml. Με ευαισθησία 90% μπορεί να
αποφευχθεί το 19% των βιοψιών προστάτη που θα εγένοντο αξιολογώντας τους έως
τώρα εφαρμοζόμενους δείκτες (PSA, Free PSA/Total PSA ή %Free PSA). Ανάλογα με
τις τιμές του Phi μπορεί να αξιολογηθεί και η κλινική σημασία της εντοπιζόμενης
κακοήθειας, γιατί προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανότητα ανίχνευσης επιθετικού καρκίνου
του προστάτη. Είναι δε ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για βιοψία αρχικού
σταδίου. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 832-846, 2014.
Λέξεις κλειδιά: καρκίνος του προστάτη, Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA), δείκτης
προστατικής υγείας (Phi)
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SUMMARY
PSACHOULIA CH. Evaluation of prostate health index (Phi). The cancer of the
prostate gland (PCa) is worldwide the second more common malignancy in men. The
PSA levels measurements in blood serum as diagnostic tool of prostatic cancer,
increased the diagnostic possibility of the disease in early stages. But, PSA
(Prostate-specific Antigen) should not be considered as an ideal tumor marker, as it
can also be increased in benign prostate disorders as prostatitis and benign prostate
hyperplasia, with the consequence of running the risk of false positive results and
unnecessary biopsies. Many efforts have been made to improve the reliability of PSA
as a tumor marker, such as the correlation of PSA levels with the prostate tumor
(PSA Density), the speed of change in time (PSA Velocity) and the levels of nonbound forms of (free PSA). The latest recommendation regards to the application of a
mathematical model (formula), which identifies prostate health index (Phi). The
prostatic health index (Phi) can be considered as a reliable indicator for detecting
patients with prostate malignancy, negative digital rectal examination (DRE) and total
PSA levels in the range of (2-10) g/l. The prostatic health index (Phi) sensitivity of 90%
can prevent the 19% of prostate biopsies done, after assessing the already
applied markers (PSA, free PSA/total PSA or % free PSA). The clinical relevancy of a
detected malignancy can be assessed depending on the Phi values, since it offers the
highest detectability of an aggressive prostate cancer. Furthermore, it is the most
significant prognostic marker for biopsy in early stage. Nosokomiaka Chronika, 76,
Supplement 1, 832-846, 2014.
Key words: cancer of the prostate gland, Prostate-specific Antigen (PSA), prostatic
health index (Phi)
EΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος του προστάτη (PCa) είναι η δεύτερη σε συχνότητα μορφή καρκίνου
στους άνδρες σε όλο τον κόσμο, με βάση τα δεδομένα της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας
Έρευνας για τον καρκίνο1. Παρόμοια δεδομένα ισχύουν και στη Χώρα μας, σύμφωνα
με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τον καρκίνο (2012). Στις Η.Π.Α., είναι η πλέον συχνή
κακοήθεια των ανδρών2. Αύξηση, τόσο της θνησιμότητας όσο και του αριθμού των
διαγνωσμένων περιστατικών της εν λόγω κακοήθειας, καταγράφονταν παγκοσμίως
έως το έτος 2000. Η κακοήθεια του προστάτη δυνητικά μπορεί να αποβεί
θανατηφόρος, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών τελικά καταλήγει από

άλλη

αιτιολογία3.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 833

Η μέτρηση των επιπέδων του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) στον ορό
του αίματος, που χρησιμοποιήθηκε ως διαγνωστικό εργαλείο για τον καρκίνο του
προστάτη, αύξησε την ικανότητα διάγνωσης της νόσου σε πρώιμα στάδια. Όμως το
PSA τελικά αποδεικνύεται ότι δεν αποτελεί έναν ιδανικό δείκτη καρκίνου, αφού είναι
δυνατόν να ανιχνεύονται αυξημένα επίπεδα και σε άλλες μη κακοήθεις καταστάσεις,
όπως στην καλοήθη υπερπλασία ή στην προστατίτιδα, με αποτέλεσμα να ελοχεύει ο
κίνδυνος ψευδώς θετικών συμπερασμάτων και

η λήψη μη απαραίτητων βιοψιών.

Πολλές προσπάθειες έχουν καταβληθεί ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία του
PSA. Αναφέρονται, η συσχέτιση των επιπέδων του PSA, με τον όγκο του προστάτη
(PSA Density), με την ταχύτητα μεταβολής τους χρονικά (PSA Velocity) καθώς και με
τα επίπεδα των μη δεσμευμένων μορφών του (Free PSA). H τελευταία προσέγγιση
του ζητήματος, η οποία προτείνεται από την επιστημονική κοινότητα, είναι αυτή της
εφαρμογής ενός μαθηματικού μοντέλου μέσω του οποίου προσδιορίζεται ο δείκτης
προστατικής υγείας (Phi). Ο δείκτης προστατικής υγείας αποδεικνύεται ότι οδηγεί στην
ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη με μεγαλύτερη ειδικότητα (31,1%) έναντι του
PSA (10,8%) και του % FreePSA (19,8%), που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα.
Βοηθά επίσης, στην αποφυγή της «υπερανίχνευσης» βραδέως αναπτυσσόμενων μη
σημαντικών κλινικά

όγκων καθώς και στην αποφυγή μη χρήσιμων βιοψιών

(παρατηρείται μείωση, τουλάχιστον κατά 18,8%).
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN-PSA)
Το PSA εισήχθη ως εργαστηριακή εξέταση για τον εντοπισμό του καρκίνου του
προστάτη (PCa) το έτος 1986, και πρόκειται για μια γλυκοπρωτεΐνη Μ.Β. περίπου
38KDa. Θεωρείται ειδικός δείκτης του αδένα του προστάτη, αλλά ανιχνεύεται και σε
άλλους ιστούς και σε άλλα σωματικά υγρά, με την εφαρμογή πολύ ευαίσθητων
τεχνικών. Στο σπερματικό υγρό εμφανίζεται σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, του
επιπέδου των 106ng/ml. Το ειδικό προστατικό αντιγόνο αποτελεί πλέον, ένα γνωστό,
ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη στον ορό του αίματος, για τον εντοπισμό του
καρκίνου του προστάτη, και η αύξηση της ανιχνευσιμότητας του καρκίνου αυτού,
πιθανόν σχετίζεται με την ευρεία εφαρμογή του διαγνωστικού test PSA. H τιμή
αναφοράς για το PSA είναι < 4ng/ml (Σχήμα 1). ∆εδομένου ότι η ειδικότητά του για τη
διάκριση

κακοηθειών

από

καλοήθεις

καταστάσεις

(καλοήθης

υπερπλασία

-

προσατατίτιδα κτλ.) είναι περιορισμένη, μόνον όταν η αρχική τιμή είναι πάνω από
10ng/ml η αρχική βιοψία σε μεγάλο ποσοστό ασθενών είναι θετική. Όταν το ολικό
PSA είναι στην περιοχή από 2 έως 10ng/ml η αρχική βιοψία είναι θετική στο 25,5%
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περίπου των ασθενών και κακοήθεια ανιχνεύεται σε επαναλαμβανόμενη βιοψία σε
ένα επί πλέον ποσοστό 10-35% των ασθενών με αρνητική πρώτη βιοψία4,5.
Μειώνοντας τα όρια του PSA θα είχαμε υπερανίχνευση χαμηλού κινδύνου
κακοηθειών, ενώ η αύξηση των ορίων θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη διάγνωση
κλινικά σημαντικών όγκων στους άνδρες, καθώς τα επίπεδα PSA στον ορό αυξάνονται
σταδιακά και με την ηλικία Τα επίπεδα του PSA στον ορό, ως μόνος δείκτης, είναι ένα
ανεπαρκές μέσο πρόβλεψης της παρουσίας καρκίνου του προστάτη (PCa) και δεν θα
πρέπει να οδηγούμεθα αυτομάτως σε βιοψία του προστάτη, επειδή πολλοί καρκίνοι
που διαγιγνώσκονται σε αυτή τη βάση και μόνον, είναι χαμηλού κινδύνου και έχουν
ελάχιστη έως μηδενική επίδραση στο προσδόκιμο επιβίωσης3,6.

Σχήμα 1. Παραστατική αξιολόγηση του PSA.
Για να ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τις μετρήσεις
του PSA εισήχθησαν διάφοροι παράμετροι που το περιελάμβαναν:
PSAD (PSA Density)
Θέλοντας να συνεκτιμηθεί η πυκνότητα του όγκου με την τιμή του PSA σε μια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ορίστηκε η παράμετρος PSAD (πυκνότητα PSA) ίση με
το πηλίκον της συγκέντρωσης του PSA προς τον όγκο του προστατικού αδένα.
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PSAV (PSA Velocity)
Όπως σε όλους τους καρκινικούς δείκτες έτσι και στο PSA λαμβάνεται υπ’ όψη
ο ρυθμός μεταβολής του δείκτη προεγχειρητικά ή πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική
αγωγή.

Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια

συγκεκριμένη τιμή PSA καλό είναι να συνεκτιμηθεί με προηγούμενες μετρήσεις και να
αξιολογηθεί ο ρυθμός αύξησης του PSA, παράμετρος που εισήχθη για πρώτη φορά το
19927. Για να συνεκτιμηθεί μία σειρά τιμών PSA πρέπει όλες οι εξετάσεις να έχουν
διεξαχθεί με την ίδια μέθοδο προσδιορισμού, σε ένα Εργαστήριο και υπό τις ίδιες
λοιπές συνθήκες και να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές μετρήσεις. Η
διακύμανση τιμών PSA που παρατηρείται χωρίς εξωτερική θεραπευτική παρέμβαση,
μειώνει την αξία της παραμέτρου για μικρές μεταβολές. Τα αποτελέσματα αρκετών
μελετών, υποδεικνύουν ότι ταχεία αύξηση του PSA άνω των 2ng/ml σχετίζεται με
επιθετική νόσο και υποτροπή σε μικρό χρόνο μετά τη θεραπευτική αγωγή.
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της μεταβολής του PSA, μια καλή προσέγγιση
επιτυγχάνεται, όταν:
1. Για άνδρες άνω των 50 ετών και τιμές PSA (0,1-20) ng/ml, μια μεταβολή
20% μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων θεωρείται αναμενόμενη8.
2. Για υγιείς άνδρες με PSA μικρότερο των 2ng/ml, μια μεταβολή 14%
θεωρείται πως είναι φυσιολογική, ενώ μεταβολή 30% μεταξύ δύο
διαδοχικών μετρήσεων αξιολογείται ως κλινικά σημαντική9.
3. Κατά την παρακολούθηση ανδρών με καρκίνο του προστάτη, αυξητική
μεταβολή 50% μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων θεωρείται ότι

είναι

κρίσιμη10.
Συνεπώς, μία μόνον τιμή του δείκτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως
αποδεικτικό στοιχείο παρουσίας ή απουσίας νοσήματος.
Η επικρατούσα άποψη τόσο για την ανίχνευση όσο και για την παρακολούθηση
της κακοήθειας του προστάτη, σύμφωνα και με τις οδηγίες της National Academy of
Clinical Biochemistry (NACB)3, υποδεικνύει τη χρήση του καρκινικού δείκτη PSA, σε
όλες τις περιπτώσεις και σε όλα τα στάδια. Οι δε τρέχουσες συστάσεις στις Η.Π.Α.
υποδεικνύουν ότι οι άνδρες άνω των 50 ετών θα πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιο
προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη με τη μέτρηση PSA και με τη
δακτυλική εξέταση (Digital Rectal Examination, DRE).
Μεταβολή των επιπέδων του PSA μετά από αγωγή ή μετεγχειρητικά
Ύστερα από επιτυχή χειρουργική επέμβαση η τιμή του PSA πρέπει να μειωθεί
σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Εάν μετεγχειρητικά παρατηρηθούν αυξημένες ή
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αυξανόμενες τιμές PSA είναι ένδειξη υπολειπόμενης νόσου. Μη ανιχνεύσιμα επίπεδα
PSA μετεγχειρητικά, δεν συνεπάγονται οπωσδήποτε χειρουργική θεραπεία. Συχνά σε
υπολειπόμενη νόσο με μετεγχειρητικά μη ανιχνεύσιμα επίπεδα PSA έχουμε εμφάνιση
υποτροπής μέσα σε τρία έτη (NACB).
Το PSA έχει υψηλή ευαισθησία για την ανίχνευση υποτροπής μετά από ριζική
προστατεκτομή, αλλά είναι λιγότερο ευαίσθητο στην ανίχνευση υποτροπής μετά από
θεραπεία με ακτινοβολία, όμως παραμένει ο μοναδικός δείκτης παρακολούθησης μετά
από οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή.
Η διάγνωση της ύπαρξης PCa μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο με βιοψία και
ιστoπαθολογική εξέταση. Για ένα πλήρη έλεγχο λαμβάνονται τουλάχιστον 10 βιοψίες
από το περιφερικό τμήμα του προστατικού αδένα (κορυφή - μέσον - βάση). Επί πλέον
βιοψίες λαμβάνονται ανάλογα με την ηλικία, τον όγκο του προστάτη και τις
υπερηχογραφικές ανωμαλίες. Η βιοψία είναι μια επεμβατική διαδικασία χρονοβόρος
και δαπανηρή και έχει κίνδυνο επιπλοκών, οπότε οι προσπάθειες για να βρεθεί
τρόπος αύξησης της ειδικότητας και

να μειωθεί το ποσοστό περιττών βιοψιών,

οδήγησαν στην ταυτοποίηση και αξιολόγηση υπομονάδων του PSA.
Κλάσματα του PSA
Η ανακάλυψη ότι το PSA (Total PSA) στον ορό υπάρχει σε δύο μορφές έδωσε
άλλο ένα εργαλείο στη διάγνωση του PCa αυξάνοντας την ειδικότητα του απλού test
PSA. ∆ιαπιστώθηκε ότι το PSA στον ορό, κατά ένα μέρος είναι δεσμευμένο με
διάφορους αναστολείς της πρωτεάσης, κυρίως με την α1-αντιχυμοθρυψίνη (ACT) και
με την α2-μικροσφαιρίνη (AMG). Η δεσμευμένη με την α1-αντιχυμοθρυψίνη ποσότητα
του PSA αποτελεί το Complexed PSA. Μία ποσότητα του PSA υπάρχει επίσης στον
ορό μη δεσμευμένη και αποτελεί το ελεύθερο PSA (Free PSA). Με τον όρο Total PSA
εννοούμε το άθροισμα της ποσότητας του Complexed PSA και του Free PSA (Σχήμα
2).
Έτσι κατ’ αρχή οδηγηθήκαμε στη μέτρηση του Free PSA και εν συνεχεία στην
αξιολόγηση του λόγου (Ratio) Free PSA /Total PSA (Σχήμα 3) ή στην εκατοστιαία
ποσότητα του Free PSA στο ολικό PSA (% Free PSA) (Σχήμα 4)

12

.

Ο λόγος Free PSA/Total PSA ή % Free PSA είναι η πλέον μελετημένη και
ευρέως αποδεκτή παράμετρος για τον εντοπισμό PCa και απεδείχθη εξαιρετικά
χρήσιμη, καθώς υπάρχει βελτίωση της ευαισθησίας και της ειδικότητας, έναντι ενός
απλού test PSA. H αξιολόγηση δηλαδή αυτής της παραμέτρου οδηγεί σε μείωση των
ψευδώς αρνητικών συμπερασμάτων (Σχήμα 5).
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Σχήμα 2. Οι κύριες μορφές του PSA11

Σχήμα 3. Ο λόγος (Ratio) Free PSA/Total PSA

Σχήμα 4. ∆ιάγραμμα εκτίμησης των τιμών του % Free PSA11
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Σχήμα 5. Αλγόριθμος αξιολόγησης των τιμών του Total PSA και του λόγου Free
PSA/Total PSA (Ratio). British Association of Urological Surgeon’s June 1997.
Κλάσματα του free PSA
Προσφάτως ανακαλύφθηκε ότι το Free PSA περιλαμβάνει τις ισομορφές Benign
PSA (BPSA), intact PSA (iPSA) και ProPSA (Σχήμα 6) 13,14.
∆εδομένου ότι παραμένει το πρόβλημα των μη χρήσιμων βιοψιών και θέλοντας
να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό τους, οδηγηθήκαμε στην αξιολόγηση πλέον των
κλασμάτων του Free PSA.
Οι μορφές BPSA και iPSA σχετίζονται με καλοήθεις καταστάσεις του προστάτη
ενώ το ProPSA σχετίζεται με κακοήθεια.
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Σχήμα 6. Κλάσματα του Free PSA.
Ισομορφές του ProPSA
Ανιχνεύονται τρεις ισομορφές του ProPSA στον ορό, [-5,-7] , [-4] , [-2] που κάθε
μία

διαθέτει τα επτά, τέσσερα και δύο αμινοξέα, αντίστοιχα, μίας σηματοδοτικής

αλληλουχίας του αμινοτελικού άκρου, με το [-2] ProPSA ή p2PSA να είναι η πλέον
σταθερή μορφή και η πλέον χρήσιμη για να μετρείται (Σχήμα 7).

Σχήμα 7. Ισομορφές του ProPSA
Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση των επιπέδων στον ορό του [-2]
ProPSA από την Beckman Coulter, άνοιξε ένα νέο ορίζοντα στον εντοπισμό του
καρκίνου του προστάτη πριν τη βιοψία. Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι σε
άνδρες με ολικό PSA στην περιοχή 2-10ng/ml, με την αξιολόγηση του επί τοις εκατό
ποσοστού του [-2]ProPSA (%[-2] ProPSA) στο Free PSA, μπορούμε να διακρίνουμε
καλύτερα τις καλοήθεις καταστάσεις, από ότι με τη χρήση του % Free PSA στο ολικό
PSA. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι υψηλά επίπεδα [-2] ProPSA ένα με δύο χρόνια
πριν την εμφάνιση κακοήθειας σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης
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επιθετικής μορφής κακοήθειας15,16. Τα όρια όμως συγκεντρώσεων [-2] ProPSΑ και του
επί % ποσοστού του στο Free PSA ποικίλουν και χρήζουν περαιτέρω μελέτης.
∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROSTATE HEALTH INDEX- Phi)
Ο

δείκτης

προστατικής

υγείας

Phi

υπολογίζεται

βάσει

του

κάτωθι

νεοεισαχθέντος μαθηματικού τύπου και πολλές πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν τη
χρησιμότητα του.
Phi
Με τη σχέση αυτή συναξιολογούνται τόσο το ολικό PSA όσο και το ελεύθερο
κλάσμα του (Free PSA) καθώς και η ισομορφή [-2] ProPSA του Free PSA, η οποία
όπως προαναφέρθηκε, έχει τη μεγαλύτερη σχέση με την κακοήθεια. Τον Ιούνιο του
2012, ο αρμόδιος οργανισμός FDA (Food and Drug Administration) των Η.Π.Α.,
ενέκρινε τη χρήση του Phi στην αξιολόγηση της ανίχνευσης της κακοήθειας του
προστάτη (American Urological Association, 07 May 2013).
Στα πλαίσια της στρατηγικής για μείωση του εντοπισμού κλινικά μη σημαντικών
κακοηθειών και αποφυγή «υπερθεραπείας» διενεργούνται έρευνες, οι οποίες
στοχεύουν στον εντοπισμό κατά προτεραιότητα υψηλής επιθετικότητας θανατηφόρων
κακοηθειών, χρησιμοποιώντας είτε συνδυασμούς βιοδεικτών είτε νέους βιοδείκτες.
Μετά το 2010 έχουν γίνει αρκετές μελέτες για την αξιολόγηση αυτού του νέου
δείκτη, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τους περιορισμούς που θέτουν για
την επιλογή του δείγματος που αξιολογείται και ως προς τα ερωτήματα που γίνεται
προσπάθεια να απαντηθούν, με αποτέλεσμα να δίδονται διαφορετικά κάθε φορά όρια
για τις τιμές του Phi, ανάλογα με το ερώτημα.
Ακρίβεια
Έχει αποδειχθεί17,18,19,20,21 ότι ο Phi παρέχει σημαντικά καλύτερη ακρίβεια για τη
διάγνωση κακοήθειας προστάτη, και σημαντικά καλύτερη κλινική απόδοση, αφού
έχουμε τη μέγιστη περιοχή στις καμπύλες ROC (AUC), συγκρινόμενος με όλους τους
προαναφερθέντες δείκτες Total PSA, % Free PSA (λόγος Free PSA/Total PSA X 100),
PSAD, [-2]ProPSA, %[-2] Pro PSA (λόγος [-2]ProPSA Free PSA X 100).
Ενδεικτικά22
AUC=0,72 για Phi, AUC=0,63 για [-2]ProPSA, AUC=0,6 για % Free PSA,
AUC=0,56 για Total PSA.
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Ειδικότητα
Μεγαλύτερη

ειδικότητα

σημαίνει

μικρότερος

αριθμός

ψευδώς

θετικών

αποτελεσμάτων.
Για ευαισθησία 90% (πιθανότητα να αποκλειστεί ασθένεια).
31,1% για Phi
19,8% για % Free PSA
10,8% για PSA
∆ηλαδή με πιθανότητα 90% να αποκλειστεί κακοήθεια έχουμε το μικρότερο
ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
Ευαισθησία
Μεγαλύτερη ευαισθησία σημαίνει μεγαλύτερος αριθμός αληθώς θετικών περιστατικών.
Για ειδικότητα 90% (πιθανότητα να επιβεβαιωθεί ασθένεια)
43% για Phi
39% για [-2]ProPSA
20% για % Free PSA
∆ηλαδή με πιθανότητα 90% να επιβεβαιωθεί κακοήθεια έχουμε το μεγαλύτερο
ποσοστό αληθώς θετικών περιστατικών.
Επομένως, το Phi είναι 2,5 φορές πιο ειδικός δείκτης για τον εντοπισμό του καρκίνου
του προστάτη.
Σχετικός κίνδυνος ύπαρξης κακοήθειας για τιμές Total PSA (2-10)μg/l.
Επικινδυνότητα

Τιμές Phi

Χαμηλού κινδύνου

0-22,9

Μεσαίου κινδύνου

23-44,9

Υψηλού κινδύνου

> 45

Για Phi

> 55 πενταπλασιάζεται ο κίνδυνος για
κακοήθεια προστάτη 23,24

Με ευαισθησία 90% και Total PSA (2-10) μg/l.
Για Phi ≥ 55 έχουμε κίνδυνο για κακοήθεια 52,6%, και 4,7 μεγαλύτερη πιθανότητα για
θετική βιοψία.
Για Phi ≤ 25 έχουμε κίνδυνο για κακοήθεια 11%, και συνιστάται παρακολούθηση20.
Σχέση Phi με Gleason score και επιθετικότητα της κακοήθειας.
Ο Phi έχει τη μεγαλύτερη συσχέτιση και διακριτική ικανότητα απ’ όλες τις έως
τώρα χρησιμοποιούμενες παραμέτρους για τη διαφοροποίηση της επιθετικότητας του
καρκίνου, βάσει της κλίμακας Gleason score20.
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Σημαντικά υψηλότερες μέσες τιμές Phi παρατηρήθηκαν για ασθενείς με
Gleason score ≥ 7, συγκρινόμενες με Gleason score <7 με μεγάλη στατιστική
σημαντικότητα P=0,0018.
Το ποσοστό των επιθετικών καρκίνων αυξάνει με την αύξηση των τιμών του
Phi.
Όταν το Phi > 55, ο κίνδυνος για κακοήθεια είναι 1,6 φορές μεγαλύτερος με
Gleason score ≥ 723.
Με το Phi μπορούμε να προβλέψουμε την πιθανότητα κακοήθειας με Gleason
score ≥ 7, Tumor stage T3, Tumor volume > 0,5ml και επομένως μπορεί να
προβλεφθεί η επιθετικότητα του όγκου21.
Τιμές αναφοράς Phi για τιμές ολικού PSA 2-10ng/ml
Οι τιμές του Phi δεν σχετίζονται με την ηλικία, το μέγεθος του προστάτη την
εθνικότητα και έχει ενιαία αξιολόγηση για την περιοχή τιμών PSA 2-10 ng/ml.
Phi < 27
Συνιστάται παρακολούθηση

Μειώνεται 18,8% η ανάγκη λήψης βιοψιών18.
Σε βιοψίες που εκτελέστηκαν θεωρείται ότι μπορεί
να είχαν αποφευχθεί και θα είχε αποφευχθεί
υπερδιάγνωση μη επιθετικής νόσου.

27< Phi < 55
Η πιθανότητα για μια
δυσμενή βιοψία είναι
μεγαλύτερη σε ασθενείς με
Phi > 34,225.

Για αυτή την περιοχή τιμών του Phi η πιθανότητα
για κακοήθεια κυμαίνεται από 9,8%-50,1%.
Όμως η πιθανότητα για κλινικά σημαντική
κακοήθεια κυμαίνεται από 3,9%-28,9%.

Phi ≥ 55

Έχουμε 52,6% σχετικό κίνδυνο κακοήθειας, με 1,6
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα επιθετικού
καρκίνου με Gleason score ≥ 7 .

Phi>81

Έχουμε 91% πιθανότητα θετικής βιοψίας22.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
O δείκτης προστατικής υγείας (Phi) μπορεί να είναι ένας πολύτιμος δείκτης για
τον εντοπισμό ασθενών με κακοήθεια προστάτη που έχουν αρνητική δακτυλική
εξέταση DRE, και το ολικό PSA είναι στην περιοχή τιμών 2-10ng/ml.
Με ευαισθασία 90% και αυξημένη ειδικότητα μπορεί να συνδράμει στην
αποφυγή λήψης μεγάλου αριθμού μη απαραίτητων βιοψιών και στην αποφυγή
«υπερδιάγνωσης» μη σημαντικών κλινικά κακοηθειών.
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Με ευαισθησία 90% μπορεί να αποφευχθεί το 19% των βιοψιών προστάτη που
θα εγένοντο αξιολογώντας τους έως τώρα εφαρμοζόμενους δείκτες (PSA, Free
PSA/Total PSA ή % Free PSA).
Ανάλογα με τις τιμές του Phi μπορεί να αξιολογηθεί και η κλινική σημασία της
εντοπιζόμενης κακοήθειας, γιατί προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανότητα ανίχνευσης
επιθετικού καρκίνου του προστάτη και είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για
βιοψία αρχικού σταδίου.
Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να αξιολογηθούν ακριβέστερα οι τιμές και τα όρια
του Phi. Με βάση οικονομικές μελέτες, αποδεικνύεται, ότι το κόστος εφαρμογής της
ανάλυσης, αντισταθμίζεται από αυτό των πολλαπλών ιατρικών επισκέψεων, από την
αποφυγή μη χρήσιμων βιοψιών καθώς και από την αποφυγή της «υπερδιάγνωσης»
μη επικίνδυνων (μη κλινικά σημαντικών) κακοηθειών προστάτη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα αυτοαντισώματα είναι σημαντικοί βιοδείκτες, όχι μόνο για την επιβεβαίωση της
διάγνωσης αντίστοιχης συστηματικής αυτοάνοσης νόσου, αλλά και για τη διάγνωση
της νόσου χωρίς τις τυπικές κλινικές εκδηλώσεις ή σε πολύ πρώιμο στάδιο. Επιπλέον,
ο

προσδιορισμός

τους

χρησιμοποιείται

για

πρόγνωση

αλλά

και

για

την

παρακολούθηση της δραστηριότητας της νόσου ή την ανταπόκριση στη θεραπεία.
Ειδικότερα, τα (ΑΝΑ) αντισώματα και τα αντισώματα έναντι ειδικών πυρηνικών
αντιγόνων όπως, δίκλωνο DNA (dsDNA) και διαλυτών πυρηνικών αντιγόνων (ΕΝΑ)
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαγνωστική προσέγγιση των συστηματικών
ρευματικών νόσων Η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα αυτοάνοσων νοσημάτων που
παρατηρείται παγκοσμίως, σε συνδυασμό με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και
την εφαρμογή νέων μεθοδολογιών ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων, έχει οδηγήσει σε
αύξηση της ζήτησης του προσδιορισμού αυτών. Στο σημερινό περιβάλλον, όπου
υπάρχει μια διάχυτη τάση για μείωση του κόστους υγείας σε όλα τα επίπεδα
επιβάλλεται η ορθολογική χρήση των δοκιμασιών αυτών για μια καλύτερη σχέση
κόστους/οφέλους, χωρίς βέβαια να γίνεται εις βάρος της βέλτιστης ποιότητας
περίθαλψης των ασθενών. Σεβόμενοι τις ανάγκες των κλινικών γιατρών στην
καθημέρα κλινική πράξη, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του Ανοσολογικού Εργαστηρίου
αναφορικά με την

χρησιμοποιούμενη

μεθοδολογία, προτείνεται η εφαρμογή

κατευθυντήριων οδηγιών ως προς την αναζήτηση των αυτοαντισωμάτων αφενός μεν
για την αποφυγή περιττών εργαστηριακών εξετάσεων αφετέρου δε, για την
πληρέστερη διαγνωστική προσέγγιση των αυτοάνοσων νοσημάτων. Συστάσεις
δίνονται για την κατάλληλη χρήση των ANA κατά την αρχική αξιολόγηση των ασθενών
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με συμπτώματα ρευματικής νόσου, την αναγνώριση των κλινικών οντοτήτων στις
οποίες η εξέταση ΑΝΑ απαιτείται για την τεκμηρίωση της διάγνωσης καθώς και την
επιβεβαίωση σε ασθενείς με υποψία Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου (ΣΕΛ). Εκτός
από την τυποποίηση των μεθόδων ανίχνευσης των αυτοαντισωμάτων και τις
προσπάθειες διαχείρισης της ποιότητας, η βελτίωση της διαγνωστικής αξίας των
αυτοαντισωμάτων εξαρτάται από την κατάρτιση και εφαρμογή διαγνωστικών
αλγορίθμων, στην καθημερινή κλινική πράξη. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 847-862, 2014.
Λέξεις κλειδιά: αυτοαντισώματα, συστηματικά νοσήματα, διαγνωστικοί αλγόριθμοι
SUMMARY
TSIROGIANNI A. Proposed algorithm for autoantibodies detection in systemic
autoimmune diseases. The autoantibodies (Aab) are important biomarkers not only
to confirm the diagnosis of the respective systemic autoimmune disease but also to
diagnose the disease without the typical clinical manifestations or at very early stage.
Furthermore, Aab determinations are used for prognostic purposes and for monitoring
of disease activity or response to therapy. In particular, results of serologic tests for
antinuclear antibodies (ANA) and antibodies to specific nuclear antigens such as
double stranded DNA (dsDNA) and extractable nuclear antigens (ENA) play an
important role in diagnostic approach of systemic rheumatic diseases (SRD).The
increasing frequency at which autoimmune disorders are observed worldwide, in
association to technological evolution used over the recent years in autoantibody
detection, has led to an increase in the number of tests ordered and performed. In the
current health care setting, which demands also reductions in costs, it is crucial to
apply for a more rational use of the available autoantibody testing panel, which takes
into account the optimal cost-benefit parameter and does not, in any way, compromise
the healthcare quality offered. Taking into account the demands of every day clinical
practice as well as several aspects of the laboratory workflow, mainly the methodology
applied, diagnostic guidelines are proposed which target not only on avoiding
needless testing but also on achieving the most comprehensive approach in
evaluating autoimmune disorders. Consideration is given to appropriate use of ANA
screening test in the initial evaluation of patients with symptoms of a SRD,
identification of clinical entities in which the ANA test is required to establish a disease
diagnosis and confirmation of patients suspected of having Systemic Lupus
Erythematosus (SLE). Beside standardization of Aab detection methods and quality
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management efforts, the improvement of diagnostic value of Aab depends on further
development and application of diagnostic algorithms, in daily clinical practice.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 847-862, 2014.
Key words: autoantibodies, systemic autoimmune diseases, diagnostic algorithms
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περισσότερες από 100 διαφορετικές κλινικές
οντότητες αυτοάνοσης ή αυτοφλεγμονώδους αιτιολογίας, που προσβάλλουν το 5-10%
του παγκόσμιου πληθυσμού και άπτονται όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Η
προοδευτική ανασκόπηση πρωτευόντων κριτηρίων για τη διάγνωση των αυτοάνοσων
νοσημάτων έφερε στο προσκήνιο τον ιδιαίτερο ρόλο ενός σύγχρονου εργαστηρίου
κλινικής ανοσολογίας, που θα περιλαμβάνει ένα εξειδικευμένο τμήμα αυτοανοσίας,
ικανό να διαχειρίζεται την πληθώρα των αυτοαντισωμάτων, η παρουσία των οποίων
αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη διάγνωση, και την κατανόηση της παθογένειας
της νόσου1.
Η παραγωγή των αυτοαντισωμάτων είναι αντιγονικά καθορισμένη και
αντανακλά την παρουσία, τη φύση και την ένταση της ανοσιακής απάντησης
διαταραχή της οποίας είναι δυνατόν να οδηγήσει στην εμφάνιση αυτοάνοσης νόσου.
Έτσι, η ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων προσφέρει πολλαπλές κλινικές πληροφορίες
καθώς η παρουσία τους χρησιμοποιείται ως κριτήριο κατάταξης της νόσου, δείκτης
κλινικής έκφρασης, δραστηριότητας αλλά και πρόγνωσης της νόσου 2,3,4.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυτοάνοσα νοσήματα στο σύνολο τους αποτελούν
την τρίτη αιτία νοσηρότητας και αναπηρίας μετά τις καρδιακές παθήσεις και τον
καρκίνο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει προσπάθειες με στόχο την έγκαιρη
διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία τους5. Σύμφωνα μάλιστα με τον Y.
Shoenfeld που εισήγαγε τον τίτλο του ειδικού της Αυτοανοσίας, απαιτείται στενή και
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κλινικών ιατρών, για την εκτίμηση των
συμπτωμάτων και των εργαστηριακών ιατρών, που είναι εξειδικευμένοι στις
ανοσολογικές τεχνικές και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ανοσολογικών
παραμέτρων6.
Τα αυτοαντισώματα στα Αυτοάνοσα Συστηματικά Νοσήματα (ΑΣΝ)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αντιπυρηνικά (ΑΝΑ) αντισώματα που
αποτελούν την αρχική εξέταση (screening test) αλλά και κριτήριο ταξινόμησης στη
διαγνωστική προσέγγιση των συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων. Τα ΑΝΑ
αποτελούν μια ετερογενή ομάδα αυτοαντισωμάτων, τα οποία στρέφονται έναντι
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διαφόρων πρωτεινικών κυρίως αντιγονικών συστατικών του πυρήνα, των πυρηνιδίων,
αλλά και του κυτταροπλάσματος όπως:
 αντισώματα έναντι νουκλεϊνικών οξέων
DNA, (dsDNA, ssDNA, ds/ssDNA), DNP, RNA, RNA πυρηνιδίου
 αντισώματα έναντι ιστονικών πρωτεϊνών
Η1, Η2Α, Η2Β, Η3, Η4
 αντισώματα

έναντι

μη

ιστονικών

πυρηνικών

και

κυτταροπλασματικών

πρωτεϊνών
nRNP ,Sm, Ro (SSA), La(SSB), Scl-70, Jo-1, PCNA, PL-7, PL-12,
κεντρομερίδιο


αντισώματα έναντι άλλων κυτταροπλασματικών αντιγόνων
μιτοχονδρίων, ριβοσωμάτων, σ.Golgi, ακτίνης, μυοσίνης, βιμεντίνης

Αντιπυρηνικά αντισώματα
Η αρχική εξέταση ρουτίνας (screening test) για την ανίχνευση των ΑΝΑ,
ευρύτατα χρησιμοποιούμενη σήμερα, είναι η μέθοδος του έμμεσου ανοσοφθορισμού
(IIF), σε υποστρώματα καλλιεργούμενων ανθρώπινων κυτταρικών σειρών (κυρίως
Hep-2 επιθηλιακών κυττάρων από καρκίνο λάρυγγος ανθρώπου, ΚΒ επιθηλιακών
κυττάρων από καρκίνο στοματοφάρυγγος ανθρώπου, HeLa κυττάρων ανθρώπου από
καρκίνο τραχήλου μήτρας, ανθρώπινων αμνιακών κυττάρων κ.α)7. Έξι τύποι
φθορισμού παρατηρούνται συχνότερα σε υπόστρωμα Hep- 2 κυττάρων και
συγκεκριμένα:


∆ιάχυτος ή ομοιογενής, σχετίζεται κυρίως με αντιϊστονικά ή αντι-dsDNA
αντισώματα.



Περιφερικός, σχετίζεται με αυτοαντισώματα έναντι πρωτεϊνών που αποτελούν
τμήμα

της πυρηνικής μεμβράνης ή πρωτεϊνών του συμπλέγματος του

πυρηνικού πόρου.


Στικτός, σχετίζεται με αντισώματα έναντι μη ιστονικών αντιγόνων (αντι- Sm,
αντι- U1-nRNP, αντι-SSA/Ro, αντι-SSB/ La).



Φθορισμός

πυρηνιδίου,

που

δίνουν

τα

αντισώματα

έναντι

DNA

τοποϊσομεράσης Ι (Scl-70), U3-RNP, RNA πολυμεράσης Ι. Ο φθορισμός
πυρηνιδίου παρατηρείται κατά κανόνα στο συστηματικό σκληρόδερμα ή σε
σύνδρομα επικάλυψης.


Αντικεντρομεριδιακός,

από

αντισώματα

έναντι

του

κεντρομεριδίου

/

κινητοχώρου, που είναι ευκρινής στικτός με χαρακτηριστική εικόνα της
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χρωματίνης στη μετάφαση και είναι ειδικός για το συγκεκριμένο αντιγόνο
στόχο (κεντρομερίδιο).


Κυτταροπλασματικός, που συνήθως δίνουν τα αντισώματα έναντι οργανιδίων
του

κυτταροπλάσματος,

όπως

μιτοχόνδρια,

ριβοσώματα,

σ.

Golgi,

κυτταροπλασματικά RNPs, (Jo-1) και αντιγόνα του κυτταροσκελετού (ακτίνη,
μυοσίνη, βιμεντίνη).


Μικτός, σε συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός αντισωμάτων (πχ διάχυτο και
στικτό, στικτό και πυρηνιδίου κλπ).

∆ιάχυτος ή ομοιογενής

Στικτός

Φθορισμός πυρηνιδίου

Αντικεντρομεριδιακός

Μικτός

Κυτταροπλασματικός

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι τύποι αυτοί φθορισμού δεν είναι ούτε ειδικοί
(πλην του αντικεντρομεριδιακού), ούτε διαγνωστικοί για συγκεκριμένο αυτοαντίσωμα ή
νόσο. Είναι ενδεικτικοί για την παρουσία του αυτοαντισώματος που σχετίζεται με τον
συγκεκριμένο τύπο, η ειδικότητα του οποίου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με πιο ειδικές
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μεθόδους, όπως διπλή ανοσοδιάχυση, αντίθετη ανοσοηλεκτροφόρηση, ανοσοενζυμική
(ELISA), μέθοδος ανοσοαποτύπωσης (immunoblotting), ραδιοανοσολογικές μέθοδοι
(RIA) και μέθοδος ανοσοκαθίζησης (immunoprecipitation).
Θετικά ΑΝΑ εμφανίζουν σχεδόν όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα του συνδετικού
ιστού (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος -ΣΕΛ-, Μικτή Νόσος του Συνδετικού Ιστού
-ΜΝΣΙ-, Ρευματοειδής αρθρίτιδα -ΡΑ-, Συστηματικό/ περιορισμένο Σκληρόδερμα), σε
άλλοτε άλλη συχνότητα, τίτλο και τύπο φθορισμού, αλλά και σε αρκετά οργανοειδικά
αυτοάνοσα

νοσήματα

(αυτοάνοση

θυρεοειδίτιδα,

αυτοάνοση

χρόνια

ενεργός

ηπατίτιδα), καθώς και άλλα μη αυτοάνοσα νοσήματα (λοιμώξεις, ιώσεις, κακοήθειες ).
Το αρνητικό αποτέλεσμα των ΑΝΑ απομακρύνει από τη διάγνωση των ΑΣΝ (εκτός
από το νεογνικό λύκο, τον υποξύ δερματικό λύκο και τη δερματομυοσίτιδα /
πολυμυοσίτιδα), το θετικό όμως αποτέλεσμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως προς
την ειδικότητά τους8.
Σταθμό στην προσπάθεια ταυτοποίησης των αντιγόνων, έναντι των οποίων
στρέφονται τα ΑΝΑ, αποτέλεσε η απομόνωση των πυρήνων των κυττάρων και η
εκχύλιση των αντιγόνων τους. Έτσι η απομόνωση του DNA και των εχυλιζόμενων
αντιγόνων του πυρήνα, ΕΝΑ, (extractable nuclear antigens) έδωσε τη δυνατότητα
προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι dsDNA και ΕΝΑ, που αποτελούν δείκτες ή/και
διαγνωστικά κριτήρια των ΑΣΝ9.(Πίνακας 1)
Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (dsDNA)
Τα αντι-DNA αντισώματα είναι μια ετερογενής ομάδα αυτοαντισωμάτων, που
μπορούν να αντιδρούν είτε με φυσικό DNA (DNA διπλής έλικας) ή μετουσιωμένο DNA
(DNA μονής έλικας ) ή/και με τα δύο10. Είναι βέβαια γνωστό ότι το DNA in vivo
ανευρίσκεται κυρίως με τη μορφή του νουκλεοσώματος, δηλαδή διπλή έλικα DNA που
συνδέεται στενά με τις ιστονικές πρωτεΐνες.
Οι αντιγονικοί επίτοποι με τους οποίους αντιδρούν τα αντι-dsDNA αντισώματα
είναι μεμονωμένες βάσεις νουκλεοτιδίων, ακολουθία ζευγών βάσεων, ο σκελετός της
φωσφορικής δεοξυριβόζης αλλά και ασυνεχείς επίτοποι, που δημιουργούνται κατά την
δευτεροταγή διαμόρφωση του DNA. Ως αντιγονική πηγή για τον προσδιορισμό των
αντι-dsDNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί DNA από διάφορα είδη, όπως κύτταρα από
θύμο αδένα βοός, βακτήρια, βακτηριοφάγους, ή ακόμα και πλασμιδιακό DNA11.
Οι διάφορες ιδιότητες των αντι-dsDNA αντισωμάτων, η ειδικότητα, η χημική
συγγένεια, η ικανότητα να συνδέουν το συμπλήρωμα και η τάξη της ανοσοσφαιρίνης
έχουν συσχετισθεί με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις του ΣΕΛ. Επιπλέον, κλινικές
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παρατηρήσεις κατέδειξαν τη σπουδαιότητα των αντι-dsDNA αντισωμάτων στη
διάγνωση, πρόγνωση και παθογένεια του ΣΕΛ.
Τα αντι-dsDNA αντισώματα αποτελούν μια από τις τρεις ανοσολογικές
παραμέτρους που σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ρευματολογίας (ACR 1997)
καθορίζεται ως διαγνωστικό κριτήριο του ΣΕΛ. Μέχρι σήμερα, πολλές μελέτες έχουν
δείξει πως η παρουσία των αντι-dsDNA μπορεί να προηγείται στο 55% των ασθενών
πριν τη διάγνωση του ΣΕΛ. Η ανίχνευση αυτών των αντισωμάτων μπορεί να
κυμαίνεται από 9,3 χρόνια έως 1 μήνα (μέσος όρος 2,7 χρόνια) πριν την κλινική
εκδήλωση της νόσου12.
Επιπλέον, τα αντι-dsDNA αντισώματα σχετίζονται με την πρόγνωση του ΣΕΛ
και ιδιαίτερα με την ενεργότητα της νεφρίτιδας του λύκου. Η συσχέτιση όμως των αντιdsDNA αντισωμάτων με αυτή την εκδήλωση της νόσου δεν είναι τόσο ισχυρή, όσο
είναι με τη διαγνωστική προσέγγιση του ΣΕΛ. H αύξηση του τίτλου των αντι-dsDNA,
ιδίως αν συνοδεύεται από μείωση των επιπέδων των κλασμάτων του συμπληρώματος,
συσχετίζονται με αυξημένη κλινική δραστηριότητα της νόσου, και σε μερικούς ασθενείς
μπορούν να «προβλέπουν» έξαρση υποκείμενης νεφρίτιδας13.
Όσον αφορά τον παθογενετικό τους ρόλο έχει δειχθεί ότι η δέσμευση των αντιdsDNA με το DNA στην κυκλοφορία ή/και in situ έχει ως επακόλουθο τον σχηματισμό
μεσαίου μεγέθους ανοσοσυμπλεγμάτων και την εναπόθεσή τους στους ιστούς Η
εναπόθεση αυτή προκαλεί ενεργοποίηση του συμπληρώματος, η οποία οδηγεί σε
φλεγμονή με εμφάνιση των χαρακτηριστικών κλινικών ευρημάτων, από την προσβολή
του οργάνου-στόχου, της νόσου14.
Από τις μεθόδους που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί για τον
προσδιορισμό των αντι- dsDNA αντισωμάτων, τρεις παραμένουν σε ευρεία χρήση:
1. ο έμμεσος ανοσοφθορισμός σε υπόστρωμα Crithidia luciliae
2. η ELISA με τη χρήση dsDNA ζωικής ή μικροβιακής προέλευσης και
3. η ραδιοϊσοτοπική (RIA) (μέθοδος Farr)
Τη μεγαλύτερη εφαρμογή μέχρι σήμερα έχει ο έμμεσος ανοσοφθορισμός με
υπόστρωμα το μαστιγοφόρο παράσιτο του αίματος Crithidia lucilae. Το χαρακτηριστικό
αυτού είναι ότι έχει ένα τροποποιημένο γιγάντιο μιτοχόνδριο, τον κινετοπλάστη, που
περιέχει σε μεγάλη συγκέντρωση και σε σταθερή κατάσταση, φυσικού DNA. Η
μέθοδος είναι εύκολη στην εφαρμογή της, διαθέτει επαναληψιμότητα, το μειονέκτημα
της βέβαια είναι ότι ο προσδιορισμός των αντισωμάτων είναι ημιποσοτικός και η
εκτίμηση του αποτελέσματος υποκειμενική καθώς εξαρτάται από τη γνώση και την
εμπειρία του εξεταστή.
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Η RIA, ποσοτική μέθοδος, που το αποτέλεσμα των αντι-dsDNA σύμφωνα με
αυτή την τεχνική εμφανίζει

την καλύτερη συσχέτιση με την ενεργότητα του ΣΕΛ,

παρουσιάζει δυσκολίες λόγω των ραδιοϊσοτόπων που χρησιμοποιούνται σε αντίθεση
βέβαια με την ELISA, που είναι εύκολη στην εκτέλεση και δίνει τη δυνατότητα να
εξετασθεί μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων σε μικρότερο χρόνο. Λόγω όμως της
χαμηλής ειδικότητας της μεθόδου, ένα θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει πάντα να
επιβεβαιώνεται και με άλλη μέθοδο, RIA ή IIF.
Συγκρίνοντας τις τρεις μεθόδους ο ανοσοφθορισμός έχει υψηλή ειδικότητα και
χαμηλή ευαισθησία, η RIA έχει υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, ενώ η ELISA
θεωρείται η περισσότερο ευαίσθητη αλλά χαμηλότερη σε ειδικότητα. Η RIA και ο
ανοσοφθορισμός με Crithidia προσδιορίζουν υψηλής συνάφειας αντισώματα και ως εκ
τούτου είναι πολύ πιο ειδικές από την ELISA, αναφορικά με τη διάγνωση και την
παρακολούθηση του ΣΕΛ. Αντίθετα, η ELISA προσδιορίζει τόσο υψηλής όσο και
χαμηλής συγγένειας αντισώματα και μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά αποτελέσματα,
κυρίως όταν συνυπάρχουν αντι-ssDNA αντισώματα, καθώς κατά τη διαδικασία της
εξέτασης ένα μέρος του επιστρωμένου στα φρεάτια dsDNA μετουσιώνεται σε ssDNA.
Έτσι, όταν ο προσδιορισμός των αντι-dsDNA αντισωμάτων γίνεται με ELISA απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή, στην ερμηνεία των θετικών αποτελεσμάτων.
Όταν η ανίχνευση αντι-dsDNA δεν γίνεται με υψηλής συγγένειας μέθοδο ένα
θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποτελεί κριτήριο κατάταξης του ΣΕΛ.
Ασθενώς θετικά αντι-dsDNA αντισώματα, ιδιαίτερα όταν προσδιορίζονται με ELISA
είναι δυνατόν να παρατηρηθούν και σε άλλα, εκτός του ΣΕΛ νοσήματα. Σύμφωνα
λοιπόν με μία μελέτη, η παρουσία αντι-dsDNA υπολογίζεται έως και 30% στους ΑΝΑθετικούς ασθενείς που δεν έχουν όμως ΣΕΛ, όταν η μέτρηση γίνεται με την τεχνική της
ELISA15.
Αντισώματα έναντι μη ιστονικών πυρηνικών πρωτεϊνών (ΕΝΑ)
Μια άλλη μεγάλη κατηγορία αυτοαντισωμάτων που ανιχνεύονται στα ΑΣΝ
στρέφονται έναντι πυρηνικών, μη ιστονικών πρωτεϊνών και ριβονουκλεοπρωτεϊνών (
snRNP/ scRNP). Οι αντιγονικοί αυτοί στόχοι απαρτίζονται από μικρά RNA μόρια που
είναι συνδεδεμένα με πρωτεΐνη. Οι περισσότερες από τις πρωτεΐνες αυτές είναι
διαλυτές, πυρηνικές και κυτταροπλασματικές, εκχυλίζονται σε διάλυμα χλωριούχου
νατρίου και γι’ αυτό αναφέρονται ως αντιγόνα εκχυλισμάτων του πυρήνα (Extractable
Nuclear Antigens, ENA).
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Αντισώματα κατά ριβονουκλεοπρωτεϊνών U1RNP και Sm
Τα αντιγόνα-στόχοι των αντισωμάτων αυτών είναι συνήθως μεγάλα κυτταρικά
σύμπλοκα που περιέχουν πρωτεΐνη και συστατικά των πυρηνικών οξέων, DNA και
RNA. Ορισμένα από τα αντισώματα που στρέφονται κατά αυτών των αντιγόνων έχουν
χαρακτηριστεί ως δείκτες συγκεκριμένων παθήσεων ή ως δείκτες ενεργότητας της
νόσου. Για πρώτη φορά το 1966 οι Tan και Kunkel αναγνωρίζουν και περιγράφουν ένα
πυρηνικό αντιγόνο εκτός του ήδη γνωστού DNA. Το αντιγόνο βρισκόταν σε
εκχυλίσματα πυρήνων και ονομάστηκε Sm από το όνομα του ασθενούς (Smith) με
ΣΕΛ, του οποίου ο ορός το αναγνώρισε. Τα αντι-Sm αντισώματα στρέφονται κυρίως
κατά των D και κατά του ζεύγους Β/Β’ πρωτεϊνών, καταγράφονται όμως και
αντισώματα κατά των E, F ή G πρωτεϊνών και θεωρούνται ειδικά για τον ΣΕΛ,
ανιχνεύονται δε στο 20- 30% των ασθενών και συμπεριλαμβάνονται στα διαγνωστικά
κριτήρια της νόσου16.
To 1971, οι Mattioli και Reichlin ανακοινώνουν την ύπαρξη σε ορούς ασθενών
με ΣΕΛ, αντισωμάτων έναντι της διαλυτού πυρηνικού αντιγόνου, που το ονόμασαν
«αντιγόνο RNA–πρωτεΐνη», διότι ήταν ευαίσθητη στη ριβονουκλεάση και τη θρυψίνη
καθώς και στην επίδραση θερμότητας και επομένως το θεώρησαν σύμπλοκο
πυρηνικού RNA και πρωτεΐνης. Το αντιγόνο RNA-πρωτεΐνη ονομάστηκε γρήγορα
nRNP, όρος που περιέγραφε καλύτερα το βιοχημικό του χαρακτήρα και την πυρηνική
του προέλευση.
Στα μικρά πυρηνικά RNA ανήκουν και τα URNA ή RNA της U σειράς από τη
μεγάλη περιεκτικότητα σε ουρυδιλικό οξύ. Τα αντι-U1RNP έχουν ως κύριο στόχο της
ειδικές πρωτεΐνες U1-70K και U1-A και σε μικρότερη συχνότητα την U1-C17. Τα
αντισώματα συσχετίστηκαν αρχικά με την Mικτή Nόσο του Συνδετικού Ιστού και
θεωρούνται ένα από τα μείζονα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου. Επίσης, ανιχνεύονται
στο 30- 40% των ασθενών με ΣΕΛ όπου σχετίζονται

με λιγότερο βαριά νόσο,

μικρότερη συχνότητα νεφρικής προσβολής, φαινόμενο Raynaud, κ.α.
Αντισώματα κατά των ριβονουκλεοπρωτεϊνών Ro/ SSA, La/ SSB
Το 1958 ο Jones απομόνωσε έναν παράγοντα, στον ορό ασθενούς

με

σύνδρομο Sjogren, ο οποίος είχε την ιδιότητα να καθιζάνει έναντι εκχυλισμάτων
σιελογόνων και δακρυϊκών αδένων. Το 1961, οι Anderson και συν. ταυτοποίησαν δύο
διακριτά συστήματα αντισωμάτων στον ορό των ασθενών με σύνδρομο Sjogren, τα
SjT και SjD.
Αργότερα

ανακαλύφθηκαν

δύο

επιπλέον

συστήματα

καθίζησης

χρησιμοποιώντας δείγματα ορών από ασθενείς με ΣΕΛ, στα οποία δόθηκε η ονομασία
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Ro και La αντίστοιχα. Παρόλο που δεν είχε πραγματοποιηθεί άμεση σύγκριση, τα
φυσικά και ορολογικά χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι το SjD αντιστοιχεί στο Ro και
το SjT στο La αντιγόνο. ∆ύο νέες δραστηριότητες αντισωμάτων στον ορό από ασθενείς
με σ.Sjogren (SSA, SSB) αναφέρθηκαν το 1975 από της Alspargh και Tan. Έκτοτε τα
αντιγόνα φέρονται με την ονομασία Ro /SSA και La/ SSB παρουσιάζονται σαν
αντιγονικά πολυπεπτίδια μοριακού βάρους 60 KD και 50 KD αντίστοιχα, ενώ έχει
αναφερθεί ότι αντι-Ro αντισώματα αναγνωρίζουν σε ανθρώπινους ιστούς

και ένα

δεύτερο πολυπεπτίδιο με διαφορετικές αντιγονικές ιδιότητες από το πρώτο και με
μικρότερο μοριακό βάρος (52KD).
Τα αντι-Ro αντισώματα ανευρίσκονται κυρίως σε ασθενείς με ΣΕΛ (35- 50%) και
σύνδρομο Sjogren (60%), αλλά και σε άλλα ΑΣΝ με μικρότερη συχνότητα. Η παρουσία
τους στον ΣΕΛ συνδέεται με τον υποξύ δερματικό λύκο, τον νεογνικό λύκο, τον
λεγόμενο οροαρνητικό λύκο (ασθενείς με ΣΕΛ και αρνητικά ΑΝΑ) και στον ΣΕΛ με
γονιδιακή ανεπάρκεια των C3 και C4 παραγόντων του συμπληρώματος18. Ιδιαίτερη
αξία αποτελεί η αναζήτηση των αντισωμάτων έναντι των αντιγονικών επιτόπων
(Ro52/Ro60) στην πρόγνωση του κολποκοιλιακού αποκλεισμού ή του εμβρυικού
θανάτου στα πλαίσια του νεογνικού λύκου.
Τα αντι-La αντισώματα συνήθως ανευρίσκονται στον ορό μαζί με τα αντι-Ro
έχουν δε περιγραφεί στο σύνδρομο Sjogren (40- 60%) και στον ΣΕΛ (συχνότητα 1015%). Όπως έχει δειχθεί από πρόσφατες μελέτες19, η παρουσία αντι-ιδιοτυπικών αντιLa/SSB αντισωμάτων στον ορό των μητέρων φαίνεται να προστατεύει το έμβρυο,
πιθανότατα εξουδετερώνοντας τα μητρικής προέλευσης, αυτοαντισώματα.
Αντισώματα κατά Jο-1
Η πολυομυοσίτιδα (ΠΜ) είναι μία χρόνια νόσος αγνώστου αιτιολογίας που
χαρακτηρίζεται από διάμεσες και περιαγγειακές φλεγμονώδεις διηθήσεις των
σκελετικών και άλλων μυών που οδηγούν σε μυϊκή βλάβη και αδυναμία. Ο όρος
δερματομυοσίτιδα

(∆Μ) αποδίδεται στην πολυομυοσίτιδα που συνοδεύεται από

χαρακτηριστικά δερματικά εξανθήματα. Το 1980 πρώτοι οι Nishikai και Reichlin
χρησιμοποιώντας εκχυλίσματα θύμου μοσχαριού παρατήρησαν υψηλή συχνότητα
ιζηματοαντιδράσεων (διπλή ανοσοδιάχυση) σε δείγματα ορού ασθενών με ΠΜ και ∆Μ.
Έτσι διέκριναν εννέα διαφορετικούς τύπους αντισωμάτων, πλήρως διακριτούς
από τα προηγούμενα γνωστά αντισώματα. Από αυτά, τα αντισώματα κατά αντιγόνου
Jo-1 ανιχνεύονται σε μεγαλύτερη συχνότητα στο 30,8% των ασθενών με ΠΜ,
σπανιότερα στη ∆Μ (4,6%), ενώ είναι απόντα σε ασθενείς με άλλα ΝΣΙ. Μελέτες
κυτταρικής κλασματοποίησης του αντιγόνου Jο-1 καθώς και IIF, χρησιμοποιώντας
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αντι-Jo-1 αντισώματα, έδειξαν ότι πρόκειται για πρωτεΐνη που εντοπίζεται τόσο στον
πυρήνα όσο και στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων. Η πρωτεΐνη αυτή έχει μοριακό
βάρος 52-64 KD περίπου και προέρχεται από ένα αρχικό διμερές μόριο μοριακού
βάρους 120- 150 περίπου KD, ταυτίζεται δε αντιγονικά με τη συνθετάση του
ιστιδυλικού tRNA. Επίσης έχουν περιγραφεί, σε μικρότερη συχνότητα, αντισώματα
έναντι άλλων πέντε αμινοακετυλ-tRNA συνθετασών, (tRNA συνθετάση της θρεονίνης,
αλανίνης, ισολευκίνης, γλυκίνης, ασπαραγίνης), τα αντι-SRP (anti-signal recognition
particle), τα αντι-Mi-2, καθώς και τα αντί-PM/Scl20.
Αντισώματα κατά Scl-70 (τοποϊσομεράση Ι)
Το σκληρόδερμα (συστηματική σκλήρυνση) είναι μία χρόνια συστηματική νόσος
αγνώστου αιτιολογίας η οποία χαρακτηρίζεται από ίνωση και εκφυλιστικές αλλοιώσεις
του δέρματος, των αγγείων και των ορογόνων υμένων καθώς και από ποικίλες
λειτουργικές διαταραχές στην πλειονότητα των οργάνων οι οποίες ουσιαστικά
καθορίζουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα της νόσου.
Το 1975 οι Tan και Rodnan μελετώντας τη φύση των αυτοαντισωμάτων του
ορού

ασθενών

με

σκληρόδερμα

παρατήρησαν

ένα

νέο

σύστημα

αντισώματος/αντιγόνου, το οποίο τότε ονόμασαν Scleroderma-1 (Scl-1). Το αντιγόνοστόχος των αντισωμάτων αυτών είναι μια βασική χρωμοσωμική αλλά μη ιστονική
πρωτεΐνη. Επιπλέον, με ηλεκτροφόρηση SDS PAGE προσδιόρισαν το μοριακό βάρος
της στα 70 KD, γεγονός για το οποίο της προσέδωσαν την τρέχουσα ονομασία
Scleroderma-70 (Scl-70).
Μελέτες των Shero και συν. έδειξαν ότι ουσιαστικά το αρχικό πρωτεϊνικό μόριο
του Scl-70 μοιάζει με DNA- τοποϊσομεράσης I, ένα πυρηνικό ένζυμο που συμμετέχει
στην αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA, ανευρίσκεται στα κύτταρα ως πρωτεΐνη
μοριακού βάρους 100 KD, αλλά απομονώνεται και ως πολυπεπτίδιο 67KD, προφανώς
κατόπιν πρωτεολυτικής διάσπασης του αρχικού στους μορίου. Έτσι αποδείχθηκε ότι
το Scl-70 και η τοποϊσομεράση Ι είναι ταυτόσημα μόρια21.
Τα αντισώματα αυτά χαρακτηρίζουν την διάχυτη σκληροδερμία, παρατηρούνται
στο 70- 75% των ασθενών και θεωρείται ορολογικός δείκτης στους νόσου.
Ανιχνεύονται επίσης στο 4- 18% των ασθενών με περιορισμένο σκληρόδερμα
(σύνδρομο CREST) καθώς και στο 5% περίπου των ασθενών με Raynaud με πιθανή
προγνωστική αξία για την εξέλιξή στους σκληροδερμία. Η παρουσία των αντισωμάτων
αυτών στους ασθενείς με διάχυτη σκληροδερμία σχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα
πνευμονικής ίνωσης, νεφρικής και καρδιακή συμμετοχής22.
Κατευθυντήριες οδηγίες
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Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η εφαρμογή νέας μεθοδολογίας στα
Ανοσολογικά Εργαστήρια αλλά και η διαθεσιμότητα διαφόρων τεχνικών για την
ανίχνευση του ίδιου βιοδείκτη, έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχόμενη αύξηση των
παραγγελιών για προσδιορισμό τους που μοιραία οδηγεί σε υπερβολική δαπάνη, η
οποία

εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο5. Αυτό

οδήγησε λοιπόν στην ανάγκη εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών, για τη διάγνωση
και την παρακολούθηση των αυτοάνοσων νοσημάτων, από την EASI, (European
Autoimmunity Standardization Initiative) μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιστημόνων για
την κατάρτιση διαγνωστικού προτύπου στην προσέγγιση της αυτοανοσίας. Βέβαια, οι
προτάσεις αυτές δεν αποτελούν τα μοναδικά πρωτόκολλα και δεν αποσκοπούν στην
κατάργηση ή τον περιορισμό της κρίσης και της απόφασης του κλινικού ιατρού στην
παρακολούθηση και στην θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή, αλλά συστήνουν ένα
κοινό τρόπο προσέγγισης αυτών των νοσημάτων.
Έτσι, η EASI θέσπισε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες και προτείνει την
εφαρμογή τους στα πλαίσια της εργαστηριακής διαγνωστικής προσέγγισης των
αυτοάνοσων ρευματικών νοσημάτων6,8,23.
 έλεγχος ΑΝΑ μόνο σε ασθενείς με συμπτώματα αυτοάνοσης ρευματικής νόσου
 ανίχνευση των ΑΝΑ με έμμεσο ανοσοφθορισμό, σε ΗEp-2 κύτταρα και
διευκρίνιση του τύπου φθορισμού
 τίτλος ΑΝΑ 1:40 θεωρείται αρνητικός, ≥1:160 θετικός
 μη χρησιμοποίηση του τίτλου ΑΝΑ για έλεγχο της πορείας της ΑΣΝ
 έλεγχος αντι-dsDNA αντισωμάτων, μόνο σε ασθενείς με θετικά ΑΝΑ και στους
οποίους ο ΣΕΛ είναι κλινικά πιθανός, με χρήση RIA (τεχνική Farr), έμμεσο
ανοσοφθορισμό ή Elisa. Τα θετικά αποτελέσματα από την Elisa πρέπει να
επιβεβαιώνονται και με μια από τις άλλες μεθόδους
 χρήση της Elisa ή της τεχνικής Farr για την παρακολούθηση των ασθενών με
ΣΕΛ και θετικά αντι-dsDNA
 έλεγχος για αντι-ΕΝΑ μόνο σε ΑΝΑ-θετικούς ασθενείς ή σε ΑΝΑ αρνητικούς
ασθενείς που έχουν εμφανή συμπτώματα ΑΣΝ (σ. Sjögren, πολυομυοσίτιδα)
 χρήση

των

μεθόδων

της

αντίθετης

ανοσοηλεκτροφόρησης,

διπλής

ανοσοδιάχυσης, ανοσοαποτύπωσης και Elisa για τον προσδιορισμό των αντιΕΝΑ
 μεμονωμένη θετικότητα στο U1-RNP επιβάλλει αναφορά ποσοτικής έκφρασης
αποτελέσματος καθώς υψηλός τίτλος αντισωμάτων είναι διαγνωστικός για τη
ΜΝΣΙ
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Ακολουθώντας

λοιπόν

τις

προτεινόμενες

κατευθυντήριες

οδηγίες,

προσαρμοσμένες όμως στις δικές μας απαιτήσεις, στα δικά μας αποτελέσματα, στις
ιδιαιτερότητες του Εργαστηρίου αναφορικά με την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία
αλλά και στις ανάγκες των κλινικών γιατρών στην καθημέρα κλινική πρακτική,
προτείνεται

ο

καθορισμός

και

η

εφαρμογή

αλγόριθμου

αναζήτησης

των

αυτοαντισωμάτων στα πλαίσια διαγνωστικής προσέγγισης καθώς και διαφορικής
διάγνωσης των ΑΣΝ. (Πίνακας 2).
Εν κατακλείδι, είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα να ενισχυθεί η συμβολή της
εργαστηριακής ιατρικής μέσα από τη διαχείριση και αξιολόγηση των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Η συνεχής εκπαίδευση
των εργαστηριακών γιατρών αλλά και των λοιπών λειτουργών των Εργαστηρίων θα
πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικές για την έρευνα, την κατανόηση της διαγνωστικής
αξίας των εξετάσεων και τον σχεδιασμό αλγορίθμων για την καλύτερη αξιοποίηση των
εργαστηριακών δεδομένων. Στην εποχή που η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας
άνοιξε το δρόμο για νέες προγνωστικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις,
η εργαστηριακή ιατρική καλείται να μεταφράσει την υπάρχουσα βιβλιογραφική και
ερευνητική γνώση σε κλινική πράξη προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για την αξία
των εργαστηριακών δοκιμασιών25.
Πίνακας 1. Τα ΑΝΑ και η ειδικότητά τους στα Αυτοάνοσα Συστηματικά Νοσήματα
ευαισθησία, ειδικότητα και κλινική σημασία των ΑΝΑ
αυτοαντισώματα

ευαισθησία%

ειδικότητα%

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

93

57

Σύνδρομο Sjogren

48

52

Συστηματικό Σκληρόδερμα

85

54

Πολυμυοσίτιδα/∆ερματομυοσίτιδα

61

63

Φαινόμενο Raynaud

64

41

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

50

44

αντι-dsDNA

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

57

97

αντι-Sm

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

25

99

αντι-U1RNP

Μικτή Νόσος Συνδετικού Ιστού

12

96

αντι-SSA/Ro

Σ.Sjogren, υποξύς δερματικός και νεογνικός λύκος

8-70

87

αντι-SSB/La

Σ.Sjogren, υποξύς δερματικός και νεογνικός λύκος

16-40

94

Συστηματικό Σκληρόδερμα

20

100

Πολυμυοσίτιδα/∆ερματομυοσίτιδα

30

100

ΑΝΑ

αυτοάνοσα νοσήματα

ειδικότητα ΑΝΑ

αντι-Scl70
αντι-Jo1
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Πίνακας

2:

Προτεινόμενος

(τροποποιημένος)

αλγόριθμος

αναζήτησης

συστηματικών αυτοαντισωμάτων (Kumar Y και συν. 2009)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το γαστρικό MALT λέμφωμα είναι ένα χαμηλής κακοηθείας Β-μη Hodgkin λέμφωμα
από το κύτταρο της οριακής ζώνης του λεμφικού ιστού του βλεννογόνου του
στομάχου. Είναι ένα σχετικά σπάνιο Β-λέμφωμα και η παθογένεση του συνδέεται με
τη λοίμωξη του στομάχου από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacterpylori,
HP). Πρόσφατες μελέτες αναπτύσσουν πιθανούς μηχανισμούς παθογένεσης στους
οποίους συμμετέχουν προϊόντα του ίδιου του ΗΡ, καθώς και το μικροπεριβάλλον μέσα
στο οποίο αναπτύσσεται το λέμφωμα. Η διάγνωση του γαστρικού MALTλεμφώματος
τίθεται ιστολογικά με τη μελέτη υλικού από γαστρική βιοψία, με τη χρήση φάσματος
ανοσοϊστοχημικών δεικτών και σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η αναθεωρημένη
ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO2008) για τα νοσήματα του
αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού.
χαρακτηρίζεται

από

την

παρουσία

Επιπρόσθετα, το γαστρικό MALT λέμφωμα
χρωμοσωμιακών

ανωμαλιών,

οι

οποίες

ανιχνεύονται με τη μέθοδο του φθορίζοντα in situ υβριδισμού (FISH) στο υλικό της
γαστρικής βιοψίας, με κύρια τη μετάθεση t(11;18), που σχετίζεται με αντοχή στην
αντιβιοτική θεραπεία εκρίζωσης του ΗΡ. Θεραπεία επιλογής για το γαστρικό MALT
λέμφωμα είναι η αντιβιοτική θεραπεία, ενώ στην περίπτωση αποτυχίας της μπορούν
να χρησιμοποιηθούν η ακτινοβολία καθώς και η συστηματική χημειοθεραπεία.

Με

βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα τα οποία παραθέτουν νέους μηχανισμούς
λεμφωματογένεσης και αναλύουν ακόμη περισσότερο τους ήδη υπάρχοντες, αρχίζουν
να διαφαίνονται δυνατότητες νεότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με απώτερο
στόχο την πλήρη ίαση από την νόσο. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό
Τεύχος 1, 863-876, 2014.
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Λέξεις κλειδιά: γαστρικό MALTλέμφωμα, ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΗΡ)
SUMMARY
KANELLIS G. Gastric MALT lymphoma: New challenges. Gastric MALT lymphoma
is an indolent non Hodgkin B-cell lymphoma from the marginal zone cell of the
mucosa-associated lymphoid tissue (MALT). It is a rather rare B-cell lymphoma and
its pathogenesis is correlated with Helicobacter pylori (HP) infection of the stomach.
In recent studies, mechanisms of lymphoma pathogenesis involve HP and its strands,
and the lymphoma microenvironment as well.The diagnosis is made on a gastric
biopsy specimen, with the use of an array of immunohistochemical markers and
according to the diagnostic criteria set by the World Health Organization (WHO 2008)
in its revised classification of tumors of the Hematopoietic and lymphoid tissues.
Additionally, a number of chromosomal aberrations are observed in gastric MALT
lymphoma. In particular, the t(11;18) translocation is of great interest, because it is
associated with resistance in antibiotic therapy and it is detected via fluorescence in
situ hybridization (FISH) on the biopsy tissue. The therapy of choice is HP eradication
with antibiotics.

In case of drug resistance other approaches are used such as

radiotherapy or systematic chemotherapy.

In conclusion, the new data emerging

concerning possible new lymphomatogenesis mechanisms and the evaluation of the
established ones give rise to new therapeutic possibilities for the complete cure of this
lymphoma. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 863-876, 2014.
Key words: gastric MALT lymphoma, Helicobacter pylori (HP)
EΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για τα νοσήματα του αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού (WHO 2008), το
γαστρικό MALT λέμφωμα εντάσσεται στην ευρεία ομάδα των Β-λεμφωμάτων από το
κύτταρο της οριακής ζώνης και ειδικώτερα στην υποομάδα των εξωλεμφαδενικών
λεμφωμάτων από το κύτταρο της οριακής ζώνης, από τον λεμφικό ιστό του
βλεννογόνου του στομάχου τύπου MALT:
Extra nodal marginal zone lymphoma of Μucosa-Αssociated Lymphoid Tissue MALTl
ymphoma, (ICD-O 9699/3)1,2.
Ο λεμφικός ιστός του βλεννογόνου του στομάχου τύπου MALT είναι ένας
εξειδικευμένος λεμφικός ιστός, κατά το πρότυπο του φυσιολογικού λεμφικού ιστού
στον τελικό ειλεό (Παϋέριες πλάκες).

Αναπτύσσεται με στόχο την προστασία του
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γαστρικού βλεννογόνου από αριθμό μικροβιακών παραγόντων με τους οποίους
έρχεται σε επαφή και είναι το αποτέλεσμα χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού1.
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Τα εξωλεμφαδενικά MALT λεμφώματα αντιπροσωπεύουν το 7%, κατά
προσέγγιση, των μη Hodgkin λεμφωμάτων του ∆υτικού κόσμου και μπορούν να
αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε εξωλεμφαδενική ανατομική θέση. Τουλάχιστον το 35%
εξ αυτών εμφανίζονται πρωτοπαθώς στο στομάχι, ενώ το 66% των γαστρικών MALT
λεμφωμάτων σχετίζεται με χρόνια γαστρίτιδα από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
(Helicobacter pylori, HP)3.
Η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά σε άτομα μέσης ηλικίας με μέσο όρο
τα 57 έτη και με ελαφρά υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών.

Συνήθως

εμφανίζονται σε πρώιμο στάδιο νόσου, το 68% στο στάδιο Ι και 11% στο στάδιο ΙΙ,
ενώ η διήθηση του μυελού των οστών και η εξέλιξη της νόσου κυμαίνονται σε χαμηλά
ποσοστά, 8% και 2% αντίστοιχα4.
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ MALT ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ
Τα πιο συχνά συμπτώματα του γαστρικού MALT λεμφώματος είναι μη ειδικές
ενοχλήσεις του ανώτερου πεπτικού, γεγονός που οδηγεί συνήθως τους ασθενείς σε
ενδοσκοπικό έλεγχο. Κατά τη διεξαγωγή του ενδοσκοπικού ελέγχου αναδεικνύονται
αλλοιώσεις μη ειδικής γαστρίτιδας, ή πεπτικού έλκους και σπάνια ογκόμορφες
αλλοιώσεις 5 και λαμβάνονται βιοψίες.
Η διάγνωση βασίζεται στην ιστολογική εκτίμηση της γαστρικής βιοψίας
σύμφωνα με τα κριτήρια της νέας ταξινόμησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
2008 (WHO 2008)2 για τους όγκους του αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού.

Τα

κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν:
Ιστολογική μελέτη
Το MALT λέμφωμα του στομάχου αποτελείται από μορφολογικά ετερογενή
μικρά Β-λεμφοκύτταρα, συμπεριλαμβανομένων κυττάρων της οριακής ζώνης (δίκην
κεντροκυττάρων), κυττάρων με μονοκυτταροειδή μορφολογία και διάσπαρτων
μεγάλων κυττάρων του τύπου της ανοσοβλάστης ή κεντροβλάστης. Υπάρχει
πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση σε ποσοστό ~ 33%
διήθηση

εξορμάται

από

την

οριακή

ζώνη

ήδη

των περιπτώσεων.

υπαρχόντων

Η

αντιδραστικών

λεμφοζιδίων, επεκτείνεται στον μεταξύ των λεμφοζιδίων χώρο και διηθεί και/ή
καταστρέφει

αδενικούς

σχηματισμούς

στα

πλαίσια

λεμφοεπιθηλιακού
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αλλοιώσεων (lymphoepitheliallesion), εύρημα τυπικό, αλλά όχι παθογνωμονικό για τη
διάγνωση γαστρικού MALT λεμφώματος2.

∆υνατόν επίσης να παρατηρούνται

συμπαγείς αθροίσεις από λεμφωματώδη κύτταρα, οι οποίες αποικίζουν την
πλειονότητα των βλαστικών κέντρων των λεμφοζιδίων (follicular colonization)6,7.
Μικρός αριθμός μεγάλου μεγέθους λεμφοκυττάρων του τύπου της κεντροβλάστης ή
ανοσοβλάστης συμπληρώνουν την ιστολογική εικόνα. Όταν όμως τα τελευταία αυτά
σχηματίζουν

ευμεγέθεις

συμπαγείς

αθροίσεις

(sheets),

τότε

η

αλλοίωση

διαγιγνώσκεται ως εκτροπή προς διάχυτο Β-λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα.
Ανοσοϊστοχημεία
Κατά τον ανοσοφαινοτυπικό έλεγχο τα λεμφωματώδη κύτταρα του MALT
λεμφώματος είναι Β-CD20+, CD79a+, CD5-, CD10-,CyclinD1-,CD23-/+,CD43+/λεμφοκύτταρα και δεν χαρακτηρίζονται από κάποιο ειδικό δείκτη. Ο ρυθμός κυτταρικού
πολλαπλασιασμού είναι χαμηλός.
Μοριακή-κυτταρογενετική μελέτη
Εκτός

από την ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη, απαραίτητη πλέον

κρίνεται η διερεύνηση για τη μετάθεση t(11;18)(q21;q21)API2/MALT1 με τη μέθοδο του
φθορίζοντος in situ υβριδισμού (FISH).
∆ιαφορική διαγνωστική
Η διαγνωστική προσέγγιση της γαστρικής βιοψίας οφείλει να είναι ευρεία και
πολύπλευρη (ανοσοϊστοχημικά και μοριακά/κυτταρογενετικά κριτήρια), δεδομένου ότι
η διαφορική διαγνωστική οφείλει να συμπεριλάβει:
1. Αποκλεισμό εστιών εξέλιξης προς υψηλής κακοήθειας Β-λέμφωμα
2. Αποκλεισμό άλλων Β-λεμφωμάτων από μικρά λεμφοκύτταρα τα οποία
δυνατόν να αναπτυχθούν πρωτοπαθώς στην περιοχή και ενέχουν όλως
διαφορετική βιολογική συμπεριφορά (π.χ. λέμφωμα από το κύτταρο του
μανδύα, λεμφοζιδιακό λέμφωμα).
3. Έλεγχο ενδεχόμενης ύπαρξης της μετάθεσης t(11;18)(q21;q21)API2/MALT1.
Η μετάθεση αυτή σχετίζεται με αντοχή στην αντιβιοτική θεραπεία και η
παρουσία της επηρεάζει την θεραπευτική απόφαση.
ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
1. Ο ρόλος του ΗΡ
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα δεδομένα συνδέουν την ανάπτυξη
του γαστρικού MALT λεμφώματος με προϋπάρχουσα HP γαστρίτιδα8.

Σε

φυσιολογικές συνθήκες το γαστρικό οξύ σε συνδυασμό με μια υψηλού ιξώδους
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βλεννώδη μεμβράνη προστατεύουν τον γαστρικό βλεννογόνο και περιορίζουν τυχόν
βακτηριδιακούς αποικισμούς με την ανάπτυξη επίκτητου λεμφικού ιστού.

Παρόλα

ταύτα, το HP, ένα Gram αρνητικό βακτηρίδιο, το οποίο επίσης σχετίζεται με το πεπτικό
έλκος και το αδενοκαρκίνωμα του στομάχου9 επιβιώνει στις συνθήκες αυτές
εκκρίνοντας ουρεάση, η οποία εξουδετερώνει το όξινο pH του γαστρικού
περιβάλλοντος.

Υπάρχουν μελέτες που αποδίδουν την ανάπτυξη των γαστρικών

MALT λεμφωμάτων στην ΗΡ λοίμωξη του στομάχου.

Πιο συγκεκριμένα,

έχει

παρατηρηθεί η παρουσία του ΗΡ στην επιφανειακή βλέννη του στομάχου σε ποσοστό
70% περίπου των ασθενών με γαστρικό ΜALT λέμφωμα, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο
από την συχνότητα τη ΗΡ λοίμωξης στον γενικό πληθυσμό10. Επιπρόσθετα, η
επίπτωση του MALT λεμφώματος είναι μεγαλύτερη σε γεωγραφικές περιοχές όπου
ενδημεί η ΗΡ λοίμωξη, όπως λόγου χάρη η περιοχή Veneto της βόρειας Ιταλίας11.
Επιπλέον, η οροθετικότητα του ΗΡ είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς με MALT λέμφωμα12.
Την σημαντική σχέση του ΗΡ στην παθογένεση του γαστρικού λεμφώματος ενισχύουν
in vitro μελέτες που δείχνουν την ανάπτυξη λεμφώματος σε κυτταρικές σειρές όταν
αυτές έρθουν σε επαφή με τον παθογόνο οργανισμό μέσω της αλληλεπίδρασης των
Τ-λεμφοκυττάρων με τα μόρια συνδιέργεσης CD40-CD40L13. Επίσης, η πλειονότητα
των κλινικών και ιστολογικών ευρημάτων του γαστρικού MALT λεμφώματος μπορούν
επιτυχώς να αναπαραχθούν ύστερα από χρόνια ΗΡ λοίμωξη σε ποντικούς14. Τέλος, η
εκρίζωση του ΗΡ οδηγεί στην ύφεση του λεμφώματος κατά τα πρώιμα στάδια της
νόσου σε 80% των περιπτώσεων15.
Στελέχη ΗΡ και ογκοπρωτεΐνες
Ένας πιθανός μηχανισμός παθογένεσης του γαστρικού MALT λεμφώματος έχει
αναδειχθεί τα τελευταία έτη και σχετίζεται με την άμεση αλληλεπίδραση του ΗΡ με τα
Β-λεμφοκύτταρα. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω μηχανισμός αφορά στα CagΑ+ HΡ
στελέχη16. Το CagA είναι ένας τοξικός παράγοντας, μια βακτηριδιακή ογκοπρωτεΐνη,
την οποία παράγει η πλειονότητα των ΗΡ που μολύνουν τον άνθρωπο. Πειραματικά
μοντέλα δείχνουν πως η ογκοπρωτεΐνη αυτή μετατοπίζεται από το βακτηρίδιο μέσω
μιας μοριακής «σύριγγας»16, που ονομάζεται βακτηριδιακό απεκκριτικό σύστημα IV,
απευθείας στο Β-λεμφοκύτταρο17.

Μέσα στο Β-λεμφοκύτταρο το CagA μπορεί να

απορυθμίσει ενδοκυττάριες οδούς μετάβασης σημάτων ενισχύοντας τη δυνητικότητα
πολλαπλασιασμού του Β-λεμφοκυττάρου καθώς και την αντίστασή του στους
μηχανισμούς απόπτωσης, συντελώντας έτσι άμεσα στον σχηματισμό MALT γαστρικού
λεμφώματος17.
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2. Ο ρόλος του μικροπεριβάλλοντος
Το μικροπεριβάλλον των Β-λεμφωμάτων είναι πιο σύμπλοκο από αυτό των
λοιπών νεοπλασιών. Αφενός έχει ιδιότητες ανάλογες με το καρκινικό μικροπεριβάλλον
(π.χ. παρουσία πολλών και διαφορετικών πληθυσμών στρωματικών κυττάρων
σχετιζόμενων με την επιβίωση του νεοπλασματικού κλώνου: μακροφάγα, δενδριτικά
κύτταρα, δικτυοκύτταρα, ινοβλάστες).
Παράλληλα όμως, τα λεμφώματα σε αντιδιαστολή με τα καρκινικά κύτταρα
συνδέονται εξ ορισμού και με άλλα δύο μικροπεριβάλλοντα: αυτό του μυελού των
οστών και αυτό των τοπικών λεμφικών δομών όπου αναπτύσσονται ( π.χ. γαστρικός
βλεννογόνος). Αυτά τα δύο μικροπεριβάλλοντα έχουν διαφορετικά ποσοστά
κυτταρικών πληθυσμών διότι το κάθε ένα είναι φτιαγμένο για να υποστηρίξει
διαφορετικά στάδια λεμφοκυτταρικής ωρίμανσης και διαφοροποίησης18.
Ειδικότερα στα γαστρικά MALT λεμφώματα, πρόσφατα δεδομένα, έχουν
αναδείξει τον σημαντικό ρόλο συγκεκριμένων κυτταρικών υποπληθυσμών στην
λεμφωματογένεση.
2α.Ο ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων
Ποικίλοι υπότυποι Τ-λεμφοκυττάρων συνδέονται είτε με την υποστήριξη της
εξέλιξης της νόσου είτε με την καταστολή της (πίνακας 1). Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε τα Τh1-(CD3+, CD4+, CD8-, FOXP3-, CD25-) βοηθητικά κύτταρα, τα
οποία παράγουν τον παράγοντα νέκρωσης TNF, την ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) και
«λύουν» κύτταρα τα οποία φέρουν αντιγόνα, μέσω μηχανισμών που ενέχουν την
περφορίνη ή το μόριο FAS.
Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει τον καθοριστικό ρόλο των Th1- κυττάρων
στα γαστρικά MALT λεμφώματα19. Τα λεμφωματώδη κύτταρα του MALT λεμφώματος
είναι Β- κύτταρα μνήμης που διατηρούν την ιδιότητα απόκρισης σε σήματα
διαφοροποίησης τους όπως είναι το CD40 και κυτταροκίνες που προέρχονται από
Τh1-κύτταρα. Τα Τh1-κύτταρα ενεργοποιούνται από αντιγόνα του ΗΡ εδραιώνοντας
μια αλληλεπίδραση των Th1-κυττάρων με τα Β- λεμφοκύτταρα13,
τελευταίο αυτό μπορεί να εξηγηθεί
λεμφωματώδης

πληθυσμός

20-22

. Με βάση το

γιατί στα πρώιμα στάδια της νόσου, ο

υποστρέφει

άμεσα

όταν

απομακρύνονται

τα

23

ενεργοποιημένα από το ΗΡ Τh1-κύτταρα μετά από θεραπεία εκρίζωσης .
Έχει παρατηρηθεί πως σε ασθενείς με χρόνια ΗΡ γαστρίτιδα τα Th1-κύτταρα
περιορίζουν τον Β-λεμφοκυτταρικό πληθυσμό ασκώντας σε αυτόν κυτταροτοξική
δράση. Κάτι παρόμοιο δεν φαίνεται να ισχύει στο MALT λέμφωμα. Πιο συγκεκριμένα,
στην περίπτωση αυτή, τα Τh1-κύτταρα δεν μπορούν επαρκώς να περιορίσουν την
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ανάπτυξη των Β-λεμφοκυττάρων είτε λόγω προβληματικών μηχανισμών σχετιζόμενων
με την περφορίνη είτε λόγω περιορισμένης δυνατότητας προώθησης της απόπτωσης
των Β-λεμφοκυττάρων μέσω του FAS-FAS-ligand μονοπατιού22. Είναι λοιπόν πιθανό,
βάσει των παραπάνω, σε ορισμένα άτομα με ΗΡ λοίμωξη, να επηρεάζονται οι
μηχανισμοί εκείνοι των Τh1-κυττάρων που ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό των Βλεμφοκυττάρων.

Με τον τρόπο αυτό τα Β-λεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζονται

ανεξέλεγκτα οδηγώντας έτσι στη λεμφωματογένεση22,24,25.
Πίνακας 1. Τ-λεμφοκύτταρα
Είδος κυττάρου

Αντι-νεοπλασματική δράση

CD8+

Άμεση λύση κυττάρου
Παραγωγή κυτταροτοξικών
κυτταροκινών

«Εκπαίδευση» μακροφάγων
Παραγωγή κυτταροκινών
Ενεργοποίηση
Β-λεμφοκυττάρων

CD4+ Th2

CD4+ Th1

CD4+ Th17

Βοηθητική προς το
νεόπλασμα δράση
(tumorpromoting)
Παραγωγή κυτταροκινών?

Βοηθούν τα κυτταροτοξικά
στην απόρριψη του
νεοπλασματικού κυττάρου
Παραγωγή κυτταροκινών
Ενεργοποίηση των
κυτταροτοξικών
Τ-λεμφοκυττάρων
Καταστολή φλεγμονής

CD4+ Tregs

Παραγωγή κυτταροκινών

Παραγωγή κυτταροκινών
Ανοσοκαταστολή
Παραγωγή κυτταροκινών

2β. ∆ενδριτικά κύτταρα (πίνακας 2)
Στις τριτογενείς λεμφικές δομές (όπου και εντάσσεται ο γαστρικός MALT ιστός),
μαζί με τα Β- και Τ- λεμφοκύτταρα, συνυπάρχουν και ώριμα δενδριτικά κύτταρα και
δενδριτικά δικτυοκύτταρα βλαστικών κέντρων. Τα ώριμα δενδριτικά κύτταρα
συμμετέχουν ουσιαστικά στην αντιγονική παρουσίαση, μία διαδικασία απαραίτητη για
την έκπτυξη ή/και εξέλιξη του Β-κλώνου .
Ωστόσο πολύ πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν ότι ο ρόλος τους στην γαστρική
λεμφωματογένεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και σημαντικός. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι

τελευταίες μελέτες26 δείχνουν ότι η έκφραση του υποδοχέα ΤΙΜ-3 από τα

δενδριτικά

κύτταρα,

προκαλεί

α)

αναστολή

της

μέσω

Τh1/Th2-κυττάρων

ανοσοαντίδρασης, β) προάγει την φλεγμονή (παρθένα δενδριτικά κύτταρα), γ)
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προωθεί την φαγοκυττάρωση (μακροφάγα και μονοκύτταρα), δ) ελέγχει την
κυτταροτοξικότητα (ΝΚ κύτταρα)και ε) αναστέλλει την αντινεοπλασματική δυνατότητας
των εμβολίων και της ΧΜΘ.
2γ. Σιτευτικά (mastcells)
Τα σιτευτικά κύτταρα έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για τη συμμετοχή τους στην
ανάπτυξη και ρύθμιση της λεμφωματογένεσης και της νεοπλασματικής εξέλιξης
γενικότερα.
Eιδικότερα για τα γαστρικά MALT λεμφώματα, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι
τα σιτευτικά κύτταρα είναι από τις κύριες πηγές έκκρισης APRIL. Η τελευταία αυτή είναι
κυτταροκίνη, μέλος της οικογένειας TNF, και συντηρεί την ανάπτυξη των Β-κυττάρων.
Παράλληλα η έκκριση αυτή διεγείρεται τόσο από το ΗΡ, αυτό καθεαυτό, όσο και από
τα ΗΡ-διεγερμένα Τh1-λεμφοκύτταρα27.
Πίνακας 2. ∆ενδριτικά κύτταρα και μικροπεριβάλλον εν γένει
Είδος κυττάρου
Μακροφάγα
∆ενδριτικά
Μυελοειδή

Βοηθητική προς το
Αντι-νεοπλασματική δράση νεόπλασμα δράση
(tumorpromoting)
Αντιγονική παρουσίαση.
Παραγωγή κυτταροκινών
( IL-12 &IFN-I)

Ανοσοκαταστολή
Παραγωγή: κυτταροκίνες,
χημειοκίνες, πρωτεάσες,
αυξητικοί παράγοντες,
αγγειογενετικοί παράγοντες

Σιτευτικά κύτταρα

Παραγωγή κυτταροκινών

Β-κύτταρα

Παραγωγή αντισωμάτων

Παραγωγή αντισωμάτων και
κυτταροκινών.
Ενεργοποίηση σιτευτικών
κυττάρων
ανοσοκαταστολή

ουδετερόφιλα

Άμεση κυτταροτοξικότητα

Παραγωγή: κυτταροκίνες,
πρωτεάσες,

ΝΚ-κύτταρα

Άμεση κυτταροτοξικότητα
Παραγωγή κυτταροτοξικών
κυτταροκινών

3. Κυτταρογενετικές ανωμαλίες (πίνακας 3)
Από τις σημαντικότερες εξελίξεις αναφορικά με τα γαστρικά MALT λεμφώματα
αποτελεί η ανίχνευση ποικίλων κυτταρογενετικών ανωμαλιών. Είναι πλέον γνωστό ότι
τα γαστρικά MALT λεμφώματα χαρακτηρίζονται από έναν σχετικά μεγάλο αριθμό
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χρωμοσωμιακών ανωμαλιών είτε δομικών είτε αριθμητικών, και οι οποίες ενέχονται
τόσο στην λεμφωματογένεση , όσο και στις θεραπευτικές αποφάσεις (πίνακας 3) .
Πίνακας 3. Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες στα MALT λεμφώματα
Χρωμοσωμιακή
διαταραχή
Μεταθέσεις
t(11;18)(q21;q21)
API2-MALT1

Ογκογενετική
δραστηριότητ Εντόπιση- ιδιότητες
α
Ενεργοποίηση
οδού NF-kB*

στομάχι~25% , πνεύμονας~45%, σιελογόνοι~
15%, οφθαλμός~ 2%, δέρμα/θυρεοειδής~0%.

t(1;14)(p22;q32)
IGH- BCL10

1-3%

t(14;18)(q32;q21)
IGH-MALT1

~ 10%. Συχνά συνυπάρχει με τρισωμίες.
Συχνότερα σε οφθαλμό, δέρμα, σιελογόνους

t(3;14)(p14.1;q32)
IGH-FOXP1

Σπάνια σε MALT γαστρεντερικού. Κυρίως σε
λεμφώματα οφθαλμού, θυρεοειδούς,
δέρματος. Πρωτεϊνική υπερέκφραση έχει
βρεθεί σε 29% των MALT, ενώ η έντονη
έκφραση έχει συσχετισθεί με πτωχό DFS και
σε εκτροπή προς DLBCL. Η πρωτεϊνική
έκφραση δεν σχετίζεται αναγκαία με την
μετάθεση.

t(3;14)(q27;q32)
IGH-BCL6
Τρισωμίες: κυρίως
3, 12, 18, αλλά μη
ειδικές

1-2%

3q27

50%-65% στα λεμφώματα γαστρεντερικού,
τόσο στα MALT όσο και στα DLBCL.
Συνδέεται με προχωρημένο στάδιο.

18

~ 40% σε λεμφώματα εντέρου και σιελογόνων

Ιδιαίτερης κλινικής σημασίας είναι η μετάθεση t(11;18) (q21;q21) API2/MALT1,
η οποία έχει ειδικότητα 100% για κακοήθεια, δεν έχει ανιχνευθεί σε άλλους τύπους
λεμφωμάτων και αποτελεί την πιο κοινή μετάθεση που ανευρίσκεται στο γαστρικό
MALT λέμφωμα και αφορά στο 25% αυτών28,29.
Η μετάθεση t(11;18) αφορά στη σύντηξη του Ν-τελικού άκρου του γονιδίου API2
(apoptosis inhibitor-2) στο χρωμόσωμα 11 με το C-τελικό άκρο του MALT1 (MALT
lymphoma associated trans location) γονιδίου στο χρωμόσωμα 18.
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Παρά το γεγονός ότι η παρουσία της συγκεκριμένης μετάθεσης σε ένα MALT
λέμφωμα δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί ούτε με μορφολογικά ούτε με
ανοσοϊστοχημικά κριτήρια, αποτελεί βασικό διαγνωστικό στοιχείο δεδομένου ότι η
παρουσία της σχετίζεται με αντοχή στην αντιβιοτική θεραπεία εκρίζωσης του HΡ
καθώς και με την ύπαρξη γαστρικού MALT λεμφώματος χωρίς ταυτόχρονη ενεργό ΗΡ
γαστρίτιδα. Ορισμένες, όμως, μελέτες έχουν αναδείξει την συνύπαρξη MALT
λεμφώματος με γαστρίτιδες από συγκεκριμένα ΗΡ στελέχη29,30. Περιπτώσεις με τη
μετάθεση t(11;18) είναι πιθανότερο να έχουν εντοπίσεις και σε άλλες ανατομικές
θέσεις, σπανίως όμως ενοχοποιούνται για εκτροπή της νόσου σε διάχυτο Β-λέμφωμα
από μεγάλα κύτταρα31-34.
4. Επιγενετικές ανωμαλίες
Πολύ πρόσφατες μελέτες έχουν αρχίσει να επισημαίνουν τον κριτικό ρόλο
ποικίλων επιγενετικών ανωμαλιών, κύρια με την έννοια μεθυλίωσης συγκεκριμένων
κυτταρικών δομών, τόσο για την ανάπτυξη όσο και την εξέλιξη του γαστρικού MALT
λεμφώματος35,36.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σύμφωνα

με

τις

νεότερες

οδηγίες

για

τη

διάγνωση,

θεραπεία

και

παρακολούθηση του γαστρικού MALT λεμφώματος κατά την ESMO37 η πρώτη
γραμμή θεραπείας είναι η αντιβιοτική θεραπεία εκρίζωσης του ΗΡ για τους ΗΡ+
ασθενείς για 10-14 ημέρες.Κατόπιν γίνεται επανέλεγχος μετά 6 εβδομάδες για την
επιτυχία ή όχι της εκρίζωσης34. Το ίδιο σχήμα ακολουθούν και ΗΡ- ασθενείς καθώς σε
μικρό ποσοστό περιπτώσεων έχει παρατηρηθεί υποχώρηση του λεμφώματος (πιθανά
λόγω ψευδώς αρνητικών ΗΡ αποτελεσμάτων ή λοίμωξη από άλλο στέλεχος του ΗΡ).
Στις ανθεκτικές ΗΡ+ περιπτώσεις και στην πλειονότητα των ΗΡ- περιπτώσεων
εφαρμόζεται τοπική ακτινοβολία με ικανοποιητικά αποτελέσματα38.
Η

χημειοθεραπεία

και/ή

ανοσοθεραπεία

αποτελούν

αποτελεσματικές

θεραπευτικές προσεγγίσεις για όλα τα κλινικά στάδια της νόσου. Η χημειοανοσοθεραπεία πρέπει να αποτελεί θεραπευτική επιλογή σε περιπτώσεις με
ιστολογικά τεκμηριωμένη εκτροπή της νόσου ή όταν υπάρχουν παρενέργειες στην
ακτινοβολία3,33.

Ασθενείς που φέρουν τη μετάθεση t(11;18) πιθανότατα δεν θα

ανταποκριθούν σε θεραπεία με αλκυλιούντες παράγοντες3,34. Τέλος, όταν υπάρχει
συμπτωματική συστηματική νόσος, θεραπεία επιλογής αποτελεί το rituximab με
χημειοθεραπεία, σχήμα που χρησιμοποιείται και σε άλλα γενικευμένα, χαμηλής
κακοηθείας, λεμφώματα37.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το γαστρικό MALT λέμφωμα του στομάχου είναι ένα χαμηλής κακοηθείας Βλέμφωμα, το οποίο σπάνια εκτρέπεται σε υψηλής κακοηθείας Β-λέμφωμα. Αποτελεί
το πρότυπο λεμφωματώδους οντότητας που αντιμετωπίζεται με αντιβιοτική αγωγή
λόγω της αποδεδειγμένης συσχέτισης του με ΗΡ γαστρίτιδα.
Τα

νεότερα

επιστημονικά

δεδομένα

παραθέτουν

συνεχώς

νέους

παθογενετικούς μηχανισμούς λεμφωματογένεσης και αναλύουν σε βάθος τους ήδη
υπάρχοντες, με ταυτόχρονη μελέτη τόσο των λεμφωματωδών κυττάρων, όσο και των
ποικίλων στοιχείων του κυτταρικού μικροπεριβάλλοντός τους.
Με τα σύγχρονα αυτά δεδομένα αρχίζουν να διαφαίνονται δυνατότητες
νεότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με απώτερο στόχο την πλήρη ίαση από την
νόσο.
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Νόσος Alzheimer
Νικολέττα Πιάνου
Πυρηνικός Ιατρός, Τμήμα PET/CT
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 6947721324, 2106597067
E-mail: npianou@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η άνοια αποτελεί μία μη αναστρέψιμη νευροεκφυλιστική νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται
από την απώλεια της γνωστικής ικανότητας, προσβάλλοντας μεγάλο αριθμό ασθενών.
Η νόσος του Alzheimer (AD) ευθύνεται για τα 2/3 των περιστατικών άνοιας. Τα
ιστοπαθολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη νόσο είναι: 1) τα σταγονοειδή
συσσωματώματα κολλοειδών πρωτεϊνών μεταξύ των νευρώνων που ονομάζονται
πλάκες β-αμυλοειδούς (Αβ) και 2) οι δέσμες-θύσανοι ινιδίων μέσα στους νευρώνες
(Neurofibrillary Τangles-NFT’s). Η διάγνωση της νόσου είναι κυρίως κλινική, ωστόσο
τίθεται με βεβαιότητα μόνο μετά από ιστολογική επιβεβαίωση κατά τη νεκροτομή.
Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος ραδιοφαρμάκων που εκπέμπουν ποζιτρόνια τα
οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την απεικόνιση με Τομογραφία Εκπομπής
Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) για τη διάγνωση της AD. H φθοριωμένη δεοξυ-γλυκόζη (FDG)
αποτελεί το πιο διαδεδομένο ραδιοφάρμακο ΡΕΤ. Το χαρακτηριστικό στην εξέλιξη της
AD είναι ότι όσο αυξάνεται η άθροιση του αμυλοειδούς, τόσο ελαττώνεται ο
μεταβολισμός της γλυκόζης σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Έτσι, με την
FDG-PET μπορεί να γίνει διαφορική διάγνωση μεταξύ AD από φυσιολογική εκφύλιση
λόγω ηλικίας, από μετωποκροταφική άνοια και από άνοια από σωμάτια Lewy Body.
Στην FDG-PET απεικόνιση η AD χαρακτηρίζεται από ελαττωμένο μεταβολισμό, στους
κροταφικούς λοβούς, στους βρεγματικούς λοβούς καθώς και στην έλικα του
προσαγωγίου οπισθίως (posterior cingulate gyrous). Εκτός από την FDG ωστόσο, τα
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τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη καινούριων ραδιοφαρμάκων
ΡΕΤ με στόχο τη διάγνωση της AD. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες
ραδιοφαρμάκων για αυτό τον σκοπό:1. Aminonapthalenes, 2. Benzothiazoles, 3.
Stilbenes και 4. Imidazopyridines. Τα ανωτέρω ραδιοφάρμακα παρουσιάζουν
εκλεκτική πρόσληψη είτε στις Αβ πλάκες, είτε στα NFT’s, ανάλογα με την κατηγορία
στην οποία ανήκουν. Οι προσδοκώμενες χρησιμότητες της ΡΕΤ απεικόνισης της AD
είναι α) η πρώιμη ανάδειξη υψηλού κινδύνου ασθενών που είναι υποψήφιοι για
θεραπεία και β) η εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Νοσοκομειακά Χρονικά,
76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 877-885, 2014.
Λέξεις κλειδιά: Nόσος Alzheimer, ΡΕΤ, FDG, Πλάκες αμυλοειδούς, NFT’s
SUMMARY
PIANOU Ν. What's New in the Department of Nuclear Medicine; Nuclear
Medicine Diagnostic tests in Neurology. Alzheimer's Disease. Dementia is an
irreversible neurodegenerative disease, which is characterized by a loss of cognitive
ability, affecting a large number of patients. The Alzheimer’s disease (AD) accounts for
2/3 incidents of dementia. Histopathologic features that characterize the disease are:
1) the colloidal aggregates between neurons called amyloid deposits (Ab) and 2) the
bundles of fibrils into neurons (Neurofibrillary Tangles -NFT's). The diagnosis is
primarily clinical, but it is placed with certainty only after histological confirmation at
autopsy. There are a few positron emitting radiopharmaceuticals which have been
used in Positron Emission Tomography Imaging (PET) for the diagnosis of AD. The
fluoro-deoxy-glucose (FDG) is the most widely used PET radiopharmaceutical in
clinical practice. The characteristic pattern in the development of AD is that as the
amyloid deposits increase, the glucose metabolism is reduced in specific brain
regions. Thus, the FDG-PET may be used for the differential diagnosis between AD
from normal degeneration due to age, from frontotemporal dementia and dementia of
Lewy Body particles. In FDG-PET imaging , the AD is characterized by decreased
metabolism in the temporal lobe, the parietal lobe and the posterior cingulate gyrous.
Besides FDG however, attempts are being made recently to develop new PET
radiopharmaceuticals for the diagnosis of AD. There are four different categories of
radiopharmaceuticals for this purpose: 1. Aminonapthalenes, 2. Benzothiazoles, 3.
Stilbenes and 4. Imidazopyridines. These radiopharmaceuticals show selective uptake
either in Ab plaques, or NFT's, depending on the category to which they belong. The
expected utilities of PET imaging of AD are a) the early detection of high-risk patients
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for AD, who are candidates for treatment and b) to assess the response to treatment.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 877-885, 2014.
Key words: Alzheimer’s Disease, ΡΕΤ, FDG, Amyloid deposits, NFT’s.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως άνοια ορίζεται η απώλεια της γνωστικής ικανότητας και προσβάλει μεγάλο
αριθμό ασθενών, καθώς υπολογίζεται ότι έως το 2030 θα προσβληθούν από τη νόσο
περίπου 63 εκ. άνθρωποι παγκοσμίως, αριθμός ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 114
εκ. παγκοσμίως έως το 2050.
Πρόκειται για νευροεκφυλιστική νόσο, που οδηγεί σε απώλεια των εγκεφαλικών
νευρώνων, κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται ως μη αναστρέψιμη. Τα αίτια της
άνοιας είναι πολλά και αναγράφονται ακολούθως:
1.

Lewy Bodies (DLB)

2.

Αγγειακή Νόσος (VaD)

3.

Μετωποκροταφική εκφύλιση (FTLD)

4.

Νόσος Creutzfeldt-Jacob

5.

Άνοια Parkinson

6.

Άνοια σχετιζόμενη με ανοσοανεπάρκεια ιογενούς αιτιολογίας

7.

Έκθεση σε τοξικές ουσίες

8.

Μεταβολικά αίτια

9.

Ψυχιατρικές διαταραχές

10. Νόσος Alzheimer
Νόσος Alzheimer
Η νόσος του Alzheimer (AD) ευθύνεται για τα 2/3 των περιστατικών άνοιας. Τα
ιστοπαθολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη νόσο είναι: 1) τα σταγονοειδή
συσσωματώματα κολλοειδών πρωτεϊνών μεταξύ των νευρώνων που ονομάζονται
πλάκες β-αμυλοειδούς (Αβ) και 2) οι δέσμες-θύσανοι ινιδίων μέσα στους νευρώνες
(Neurofibrillary Τangles-NFT’s)1.
Η διάγνωση της AD βασίζεται στο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, στην
κλινική παρατήρηση, σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες (Mini-Mental state examination)
καθώς και στον έλεγχο του εγκεφαλονωτιαίου υγρού για Αβ και πρωτεΐνες tau. Ωστόσο
η διάγνωση τίθεται με βεβαιότητα μόνο μετά από ιστολογική επιβεβαίωση κατά τη
νεκροτομή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ανατομικές διαταραχές του εγκεφάλου προηγούνται
πολλών δεκαετιών της εκδήλωσης των πρώτων κλινικών συμπτωμάτων της νόσου και
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ο εγκέφαλος κατορθώνει ως ένα βαθμό να τις αντισταθμίζει. Ωστόσο, όταν τελικά τεθεί
η διάγνωση της AD η εξέλιξή της είναι ραγδαία και η έκπτωση των νοητικών
λειτουργιών είναι τάχιστη και μη αναστρέψιμη.
Ραδιοφάρμακα εκπέμποντα ποζιτρόνια για απεικόνιση της AD
Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος ραδιοφαρμάκων που εκπέμπουν ποζιτρόνια
τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικό αλλά και κλινικό επίπεδο κατά την
απεικόνιση με ΡΕΤ (Positron Emission Tomography) για τη διάγνωση της AD1.
Κυριότεροι εκπρόσωποι των ανωτέρω ραδιοφαρμάκων είναι εκείνα που
απεικονίζουν μεταβολισμό γλυκόζης, τις Αβ πλάκες και τις δέσμες ινιδίων NFT’s.
Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με φθοριωμένη δεοξυ-γλυκόζη (FDG)
H φθοριωμένη δεοξυ-γλυκόζη (18-F-FDG) αποτελεί το πιο διαδεδομένο
ραδιοφάρμακο ΡΕΤ κυρίως στην ογκολογία αλλά και στη νευρολογία. Η FDG
ακολουθεί τα μεταβολικά μονοπάτια της γλυκόζης στα κύτταρα, με τη διαφορά ότι μετά
την φωσφορυλίωσή της δεν μεταβολίζεται περαιτέρω, αλλά «παγιδεύεται» στο
εσωτερικό των κυττάρων που είτε φλεγμαίνουν είτε πολλαπλασιάζονται ταχέως όπως
τα καρκινικά κύτταρα.
Το χαρακτηριστικό στην εξέλιξη της AD είναι ότι όσο αυξάνεται η άθροιση του
αμυλοειδούς, τόσο ελαττώνεται ο μεταβολισμός της γλυκόζης σε συγκεκριμένες
περιοχές του εγκεφάλου2. Έτσι, με την FDG-PET μπορεί να γίνει διαφορική διάγνωση
μεταξύ AD από φυσιολογική εκφύλιση λόγω ηλικίας, από μετωποκροταφική άνοια
(FTLD) και από άνοια από σωμάτια Lewy Body.
Στην FDG-PET απεικόνιση κατά την οπτική εκτίμηση της πρόσληψης του
ραδιοφαρμάκου,

η

AD

χαρακτηρίζεται

από

ελαττωμένη

πρόσληψη

του

ραδιοφαρμάκου, και κατά συνέπεια ελαττωμένο μεταβολισμό, στους κροταφικούς
λοβούς του εγκεφάλου, στους βρεγματικούς λοβούς καθώς και στην έλικα του
προσαγωγίου οπισθίως (posterior cingulate gyrous), ενώ συμπληρωματικά εκτός από
την ποιοτική εκτίμηση μπορεί να γίνει και ποσοτικοποίηση με ποιο αντικειμενικά
αποτελέσματα.
Στην FTLD η χαρακτηριστική FDG-PET εικόνα περιλαμβάνει υπομεταβολισμό
στον μετωπιαίο λοβό, στους κροταφικούς λοβούς προσθίως καθώς και στην έλικα του
προσαγωγίου

προσθίως.

Ενώ,

στην

άνοια

από

σωμάτια

Lewy

Body

ο

υπομεταβολισμός χαρακτηρίζει τον ινιακό λοβό. Η ειδικότητα της FDG-PET στη
διάγνωση της AD κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (μεταξύ 55%-70%), ωστόσο η
ευαισθησία της μεθόδου είναι καλύτερη (75%-80%)3, 4.
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Νέα Ραδιοφάρμακα ΡΕΤ για την απεικόνιση της νόσου Alzheimer
Εκτός από την FDG ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την
ανάπτυξη καινούριων ραδιοφαρμάκων ΡΕΤ με στόχο τη διάγνωση της AD. Υπάρχουν
ορισμένα χαρακτηριστικά των ραδιοφαρμάκων ΡΕΤ που τα καθιστούν ιδανικά για την
απεικόνιση της AD και αυτά είναι τα ακόλουθα:
1.

Η εκλεκτική σύνδεση με τις Αβ πλάκες

2.

Η υψηλή χημική συγγένεια με τις Αβ πλάκες

3.

Η ταχεία και ευχερής διέλευση του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού (ΒΒΒ)

4.

Η ταχεία κάθαρση από τον εγκέφαλο του μη συνδεδεμένου τμήματος του
ραδιοφαρμάκου

5.

Η αδυναμία των ραδιενεργών μεταβολιτών να εισέλθουν στον εγκέφαλο

6.

Η δυνατότητα παροχής καλών πειραματικών αποτελεσμάτων.
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ραδιοφαρμάκων για τον σκοπό:1.

Aminonapthalenes, 2. Benzothiazoles, 3. Stilbenes και 4. Imidazopyridines. Τα
ισότοπα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ραδιενεργή επισήμανση των ανωτέρω
ουσιών είναι δύο: ο C11 και το F18. Ωστόσο, ο πολύ μικρός χρόνος υποδιπλασιασμού
του C11 (T1/2=20min)

επιβάλει την παρουσία κυκλότρου στο Τμήμα Πυρηνικής

Ιατρικής όπου γίνεται η απεικόνιση (on site cyclotron), σε αντίθεση με τον
ικανοποιητικό χρόνου υποδιπλασιασμού του F18 (T1/2=110min), που επιτρέπει τη
μεταφορά του ραδιοφαρμάκου από το σημείο παραγωγής του μέχρι το Τμήμα
Πυρηνικής Ιατρικής όπου θα λάβει χώρα η χορήγηση και η απεικόνιση, καθιστώντας
το F18 πλεονεκτικότερο ισότοπο για την απεικόνιση.
Aminonapthalenes
Ο κυριότερος εκπρόσωπος αυτής της κατηγορίας φαρμάκων είναι το 2-1-6dimethylamino-2-naphthyl ethylidene malononitrile (18-F-FDDNP). Με αυτό το
ραδιοφάρμακο πραγματοποιήθηκε η πρώτη in-vivo απεικόνιση στο University of
California. Τα πλεονεκτήματα του εν λόγω ραδιοφαρμάκου είναι ότι συνδέεται τόσο με
τις Αβ πλάκες όσο και με τα NFT’s, ενώ λόγω του ότι είναι υδρόφοβο διαπερνά
ευχερώς τον ΒΒΒ.
Τα μειονεκτήματα ωστόσο του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου είναι ότι η μη
ειδική σύνδεσή του είναι υψηλή (χαμηλός λόγος target/background), έχει χαμηλότερη
συγγένεια πρόσληψης σε σχέση με το PiΒ (βλέπε στη συνέχεια), δεν δίνει δυνατότητα
ποσοτικοποιήσεων, ενώ ανταγωνίζεται το ίδιο σημείο σύνδεσης με τα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα (όπως naproxen και ibuprofen), με αποτέλεσμα να
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ελαττώνεται η σύνδεση του ραδιοφαρμάκου σε ασθενείς που λαμβάνουν την ανωτέρω
αγωγή5.
Benzothiazoles
Ο κυριότερος εκπρόσωπος αυτής της κατηγορίας φαρμάκων είναι το Pittsburg
Compound B (PiB) επισημασμένο με C11 ([Ν-methyl-11C]2-(4-methylaminophenyl)-6hydroxybenzothiazole). Το PiB αποτελεί ουσία ανάλογη της θιοφλαβίνης-Τ, η οποία
αποτελεί φθορίζουσα χρωστική ουσία για την απεικόνιση των Αβ πλακών. Το 2002
στο πανεπιστήμιο της Uppsala έγινε η πρώτη κλινική δοκιμή του εν λόγω
ραδιοφαρμάκου σε ασθενείς. Πρόκειται για έναν ευαίσθητο και ειδικό δείκτη
εναπόθεσης των Αβ πλακών, ενώ συνδέεται με υψηλή συγγένεια με τις αδιάλυτες Αβ
πλάκες. Ωστόσο, τα μειονεκτήματα του PiB είναι ότι δεν συνδέεται με τις άμορφες Αβ
πλάκες, αλλά ούτε και με τα NFT’s6.
Το PiB είναι λιπόφιλο, διέρχεται ταχέως τον BBB, οι ραδιενεργοί μεταβολίτες
του λόγω του φορτίου τους δεν διέρχονται του BBB, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει καλή
συσχέτιση μεταξύ της in-vivo πρόσληψης και του φορτίου των Αβ πλακών. Η
απεικόνιση PiB-ΡΕΤ χαρακτηρίζεται από αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου
στον εγκεφαλικό φλοιό στο 90% των περιπτώσεων ασθενών με AD, ενώ η
παρεγκεφαλίδα, η οποία αποτελεί και το σημείο αναφοράς χαρακτηρίζεται από
ελαττωμένη πρόσληψη. Η λευκή ουσία μπορεί να παρουσιάσει μή ειδική πρόσληψη,
ενώ πρέπει να λαμβάνεται υπ’οψιν και το γεγονός ότι σε ποσοστό 30%-40% των
υπερήλικων υγιών εθελοντών, άνω των 80 ετών, υπάρχει αυξημένη πρόσληψη στον
φλοιό, ελαττώνοντας έτσι την ειδικότητα της εξέτασης σε αυτή την ομάδα ασθενών7.
Η εξέταση με C11 PiB-ΡΕΤ χαρακτηρίζεται από 86% ακρίβεια στο να
προβλέψει ποιοί ασθενείς με ήπιες γνωστικές διαταραχές (MCI) θα αναπτύξουν AD και
από 92% ακρίβεια στο να αποκλείσει την πιθανότητα εμφάνισης AD. Εκτός από την
οπτική εκτίμηση της πρόσληψης του

ραδιοφαρμάκου μπορεί

να

γίνει

και

ποσοτικοποίηση με πιο αντικειμενικά ευρήματα8.
Η Flutemetamol (18-F-3 F-PiB) αποτελεί ουσία ανάλογη του C11 PiB, ωστόσο
επισημασμένη

με

F18,

ισότοπο

το

οποίο

διαθέτει

πιο

ελκυστικά

φυσικά

χαρακτηριστικά για απεικόνιση. Και αυτό το ραδιοφάρμακο έχει τα πλεονεκτήματα του
C11 PiB, όπως πολικούς μεταβολίτες στο πλάσμα οι οποίοι δεν διέρχονται του BBB
καθώς και δυνατότητα ποσοτικοποίησης. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου
ανέρχονται στο 93% περίπου9.
Stilbenes
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Η Florbetaben (18F-AV1), (trans-4-(N-methylamino)-4=-{2-[2-(2-[18F] fluoroethoxy)-ethoxy]-ethoxy}-stilbene), αποτελεί εκπρόσωπο της κατηγορίας των Stilbenes.
Συνδέεται με υψηλή συγγένεια με τις Αβ πλάκες όπως και το PiΒ, έχει δυνατότητα
ποσοτικοποίησης, παρουσιάζει χαμηλή πρόσληψη τόσο στην

FTLD όσο και στις

άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις, ωστόσο έχει το μειονέκτημα της υψηλής (διπλάσια
σε σχέση με το PiB) μή ειδικής πρόσληψης στη λευκή ουσία10.
Με 18F-AV1 απεικόνιση ΡΕΤ έχει γίνει μέχρι τώρα η μεγαλύτερη κλινική μελέτη
φάσης ΙΙ, από την οποία προέκυψε ευαισθησία 80% και ειδικότητα 91% για τη
διάγνωση της AD11.
Imidazopyridines
Η
ethoxy)

Florbetapir
pyridine-3-yl)

(18F-AV45),

(E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-18F-fluoroethoxy)

vinyl)-N-methylbenzenamine,

αποτελεί

ethoxy)

εκπρόσωπο

της

κατηγορίας των Imidazopyridines. Αποτελεί ανάλογη ουσία του PiB, με εκλεκτική
πρόσληψη και με υψηλή χημική συγγένεια με τις Αβ πλάκες. Η πρώτη κλινική
εφαρμογή του ραδιοφαρμάκου έγινε το 2007, ενώ το 2010 τα πρώτα αποτελέσματα
της μελέτης έδωσαν πολύ καλή συσχέτιση ανάμεσα στα απεικονιστικά ευρήματα (τόσο
ποιοτικά όσο και ποσοτικά) και στα ανοσοϊστοχημικά ευρήματα. Το μειονέκτημα του
ραδιοφαρμάκου είναι ότι παράγονται διμεθυλο- και ακετυλο- μεταβολίτες οι οποίοι
διέρχονται του BBB12.
Σύγκριση νέων ΡΕΤ ραδιοφαρμάκων με την FDG
Σε πρόσφατη μελέτη που συγκρίνει τη Florbetapir με την FDG στη διαχείριση
ασθενών με AD, φαίνεται υπεροχή της Florbetapir έναντι της FDG τόσο ως προς την
ευαισθησία (95% έναντι 89% αντίστοιχα), όσο και ως προς την ειδικότητα (95% έναντι
86% αντίστοιχα)13.
Σε άλλη μελέτη όπου γίνεται σύγκριση του PiB με την FDG φαίνεται ότι ο C11PiB παρουσιάζει μικρή υπεροχή ως προς την FDG σε πρώιμα στάδια γνωστικής
διαταραχής, λόγω της πρώιμης εναπόθεσης αμυλοειδούς συγκριτικά με την ανάδειξη
του υπομεταβολισμού14.
Ωστόσο άλλες μελέτες, όπως η ακόλουθη μεταανάλυση, προσδίδουν εφάμιλλη
διαγνωστική ακρίβεια και στις δύο μεθόδους σε ότι αφορά την πρόβλεψη της εξέλιξης
της MCI σε AD. Όμως, στην ίδια μελέτη τονίζεται ότι μέχρι στιγμής ο ρόλος των δυο
ραδιοφαρμάκων ΡΕΤ φαίνεται να είναι συμπληρωματικός, διότι ναι μεν το PiB
υπερέχει ως προς την ευαισθησία, ωστόσο υπολείπεται ως προς τη ειδικότητα,
ιδιαίτερα σε υπερήλικες ασθενείς όπως αναφέρθηκε15.
Μελλοντικές κατευθύνσεις-παρακολούθηση θεραπείας
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∆ύο από τις προσδοκώμενες χρησιμότητες της ΡΕΤ απεικόνισης της AD είναι
α) η πρώιμη ανάδειξη υψηλού κινδύνου ασθενών που είναι υποψήφιοι για θεραπεία
(είτε με φάρμακα κατά των Αβ πλακών, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η έρευνα για το
εμβόλιο της AD), και β) η εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.
Ενδείξεις σωστής διαγνωστικής εφαρμογής
Σύμφωνα με τα Appropriate Use Criteria for Amyloid PET που δημοσιεύτηκαν
το 2013 η διαγνωστική απεικόνιση ασθενών έχει αξία στις ακόλουθες περιπτώσεις16:


Σε ασθενείς με εμμένουσα ή εξελισσόμενη ανεξήγητη MCI



Σε ασθενείς που πληρούν επαρκώς τα κλινικά κριτήρια για πιθανή AD αλλά
χαρακτηρίζονται από ασαφή κλινική εικόνα, είτε μη τυπική κλινική πορεία της
νόσου είτε αιτιολογικά μικτή εικόνα



Σε ασθενείς με εξελισσόμενη άνοια και άτυπη πρώιμη ηλικία έναρξης αυτής
(συνήθως <65 ετών).

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η ΡΕΤ απεικόνιση στην AD
μπορεί να βοηθήσει στη:


∆ιάγνωση και εξέλιξη νόσου



∆ιαφορική διάγνωση από άλλες άνοιες



∆ιάγνωση AD σε προκλινικό στάδιο



Πρόβλεψη της εξέλιξης της MCI σε AD



Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των νέων φαρμάκων κατά των Αβ
πλακών.
Αναμένονται ωστόσο νέες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών προς

τεκμηρίωση των ανωτέρω.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα κακοήθη γλοιώματα και οι μεταστατικοί όγκοι είναι οι πιο συχνές κακοήθεις
νεοπλασίες του εγκεφάλου. Η απεικόνιση του εγκεφάλου παίζει σημαντικό ρόλο,
καθώς στους low-grade όγκους, η απεικόνιση απαιτείται για την ανίχνευση υποτροπής
της νόσου και για την παρακολούθηση αναπλαστικής εξαλλαγής σε high-grade
όγκους. Στους high-grade και μεταστατικούς όγκους, η απεικονιστική πρόκληση
βρίσκεται στη διαφοροδιάγνωση της υποτροπής της νόσου από τις μεταθεραπευτικές
αλλοιώσεις, όπως η ακτινική νέκρωση. Η συμβατικές απεικονιστικές μέθοδοι, MRI και
CT, προσφέρουν πολύ καλές ανατομικές λεπτομέρειες αλλά έχουν μικρή ειδικότητα
στην αναγνώριση βιώσιμου νεοπλασματικού ιστού μετά από χειρουργική επέμβαση,
ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία. Η μοριακή απεικόνιση με PET παρέχει επιπλέον
μεταβολικές πληροφορίες για τον όγκο, και τον καλύτερο χειρισμό του ασθενούς
καθώς και για την αξιολόγηση νέων θεραπειών που αναπτύσσονται. Μολονότι η PET
και PET/CT με το ραδιοφάρμακο [18F]FDG χρησιμοποιείται με επιτυχία για πολλές
νεοπλασίες εκτός κεντρικού νευρικού συστήματος, στον εγκέφαλο έχει μη επιθυμητά
χαρακτηριστικά εξαιτίας της υψηλής πρόσληψης στο φυσιολογικό εγκεφαλικό ιστό.
Λόγω της σχετικά χαμηλής ευαισθησίας και ειδικότητας της [18F]FDG-ΡΕΤ, η έρευνα
για δημιουργία ΡΕΤ ραδιοφαρμάκων, πλην της [18F]FDG, έχει αυξηθεί στη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας, με σκοπό τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας. Τα πιο
υποσχόμενα ραδιοφάρμακα, πλην [18F]FDG, περιλαμβάνουν τα επισημασμένα
νουκλεοτίδια και ανάλογα αμινοξέων, δείκτες μεταβολισμού λιπαρών οξέων και δείκτες
υποξίας,

καθώς

χρησιμοποιούμενα

και

προσδέτες

ραδιοφάρμακα

διαφόρων

υποδοχέων.

περιλαμβάνουν

τη

Τα

πιο

ευρέως

[ C]μεθειονίνη

(MET),

11

[18F]φλουορο-αιθυλο-τυροσίνη (FET), [18F]φλουορο-θυμιδίνη (FLT) και την [18F]χολίνη.
Μολονότι η [18F]FDG-PET παίζει ακόμη ρόλο στην εκτίμηση του βαθμού κυτταρικής
διαφοροποίησης του όγκου και στην αποδιαφοροποίηση των γλοιωμάτων, τα
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επισημασμένα αμινοξέα είναι καλύτερα από την [18F]FDG στις περισσότερες ενδείξεις,
όπως η χαρτογράφηση του όγκου, η ανίχνευση της υποτροπής και η ανταπόκριση στη
θεραπεία. Τα πλεονεκτήματα αυτών των ραδιοφαρμάκων έναντι της [18F]FDG
ποικίλλουν, αλλά η MET και η FET φαίνεται να αποτελούν τους πιο χρήσιμους
ιχνηθέτες για την απεικόνιση των γλοιωμάτων. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76,
Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 886-896, 2014.
Λέξεις κλειδιά: γλοίωμα, όγκοι εγκεφάλου, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, 18Fφλουοροδεοξυγλυκόζη
SUMMARY
SKOURA E. Brain tumors. Malignant gliomas and metastatic tumors are the most
common brain tumors. Neuroimaging plays a significant role clinically in the imaging
of low-grade tumors. Imaging is performed for the evaluation of recurrent disease and
for monitoring anaplastic transformation into high-grade tumors. In high-grade and
metastatic tumors, the imaging challenge is to distinguish between recurrent tumor
and treatment-induced changes, such as radiation necrosis. Conventional imaging
methods such as MRI and CT provide superior structural detail but have poor
specificity in identifying viable tumors in the brain treated with surgery, radiation, or
chemotherapy. Molecular imaging with PET provides additional metabolic information
of the tumor, both for patient management as well as for evaluation of newly
developed therapeutics. PET and PET/CT imaging using the tracer [18F]FDG have
become a success story for many tumors of the body, it has unfavorable
characteristics in brain tissue due to its high uptake in normal brain tissue. Due to the
sub-optimal specificity and sensitivity of [18F]FDG, the search for non-FDG brain tumor
PET radiotracers has been increasing during the past decade in order to improve the
diagnostic accuracy. The most promising non-FDG brain tumor radiotracers include
radioactively labeled nucleoside and amino-acid analogues, tracers of fatty acid
metabolism and hypoxia, as well as receptor ligands of various kinds. The most widely
used non-FDG radiotracers include [11C]methionine (MET), [18F]fluoroethyl-l-tyrosine
(FET), [18F]fluorothymidine (FLT) and [18F]choline. Although [18F]FDG-PET still plays a
role for assessment of tumor grade and dedifferentiation of gliomas over time, amino
acid tracers are vastly superior to [18F]FDG for most indications, as tumor delineation,
assessment of recurrence and therapy response. The selective advantages of these
radiotracers, compared to [18F]FDG, are varying, but MET and FET appears to be the
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most useful dedicated glioma radiotracers. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement
1, 886-896, 2014.
Key

Words:

glioma;

brain

tumors;

positron

emission

tomography;

18F-

fluorodeoxyglucose
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περίπου το 1%-2% των κακοηθειών είναι όγκοι του εγκεφάλου. Οι πιο συνήθεις
είναι οι μεταστατικοί όγκοι και τα κακοήθη γλοιώματα. Σύμφωνα με την ταξινόμηση του
παγκόσμιου οργανισμού υγείας (WHO), τα γλοιώματα

διακρίνονται σε 3 τύπους:

αστροκυττώματα,

ολιγοαστροκυττώματα1.

ολιγοδενδρογλοιώματα

και

μεικτά

Η

ανάλυση της πιο κακοήθους περιοχής των όγκων αυτών καθορίζει το βαθμό
κυτταρικής διαφοροποίησης-grading: low-grade ή κατά WHO grades I ή ΙΙ, και highgrade, ή κατά WHO grades III και IV. Υπάρχουν 3 υπότυποι low-grade γλοιωμάτων:
πιλοκυτταρικό

αστροκύττωμα

(grade

I),

αστροκύττωμα

(grade

II),

και

ολιγοδενδρογλοίωμα (grade II). Τα high-grade γλοιώματα περιλαμβάνουν τους
αναπλαστικούς όγκους (αστροκύττωμα και ολιγοδενδρογλοίωμα grade III) και το
γλοιοβλάστωμα (grade IV) 1.
Η ακριβής εντόπιση του όγκου και η σαφής διάκρισή του από τον περιβάλλοντα
υγιή εγκεφαλικό ιστό έχει τη μεγαλύτερη σημασία για το σχεδιασμό της χειρουργικής
αφαίρεσης του όγκου και/ή της ακτινοθεραπείας (ΑΚΘ), καθώς και για την εκτίμηση
υποτροπής του όγκου μετά την αρχική θεραπεία. Επιπλέον, οι καινούργιες
στοχευμένες θεραπείες που χρησιμοποιούνται κυρίως μετά την αρχική εκτομή και την
ΑΚΘ, οδηγούν σε μια αυξημένη ζήτηση τεχνικών λειτουργικής και μοριακής
απεικόνισης για αξιολόγηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης. Η MRI παραμένει η
μέθοδος αναφοράς-gold standard, στην αρχική διάγνωση των όγκων του εγκεφάλου.
Η συμβατική μορφολογική MRI παρέχει πληροφορίες που αφορούν το μέγεθος και την
εντόπιση του όγκου καθώς και πληροφορίες για δευτερογενή φαινόμενα, όπως το
οίδημα και η αιμορραγία2. Όμως, η ειδικότητα για τη διαφοροδιάγνωση του βιώσιμου
καρκινικού ιστού από φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, οίδημα και αντιδραστικές μεταβολές,
είναι περιορισμένη. Η αξιολόγηση της νόσου με MRI μετά τη θεραπεία αποτελεί
πρόκληση γιατί οι μεταθεραπευτικές αλλοιώσεις, όπως η ακτινική νέκρωση, μπορεί να
είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωσθούν από την υποτροπή του όγκου. Επιπλέον, η
MRI, με τη χρήση σκιαγραφικού, συχνά υπό- ή υπερεκτιμά την αληθή έκταση του
όγκου3. Σε αυτό το ερώτημα η μοριακή πληροφόρηση που δίνει η PET, με τη χρήση
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νέων ιχνηθετών, παρέχει σημαντικές πληροφορίες σε συνδυασμό με τις κλασσικές
απεικονιστικές τεχνικές, όπως η MRI και η CT.
Η απεικόνιση των εγκεφαλικών όγκων με την [18F]FDG ήταν η πρώτη
ογκολογική εφαρμογή της ΡΕΤ. Η πρόσληψη της [18F]FDG είναι γενικώς υψηλή στους
high-grade όγκους και η προγνωστική αξία του βαθμού της πρόσληψης είναι πλέον
γνωστή. Υψηλή πρόσληψη σε ένα γνωστό low-grade όγκο δίνει τη διάγνωση της
αναπλαστικής εξαλλαγής4,5. Όμως, μελέτες έχουν δείξει διαγνωστικούς περιορισμούς
της [18F]FDG-ΡΕΤ6. Το κύριο μειονέκτημα της [18F]FDG για τη διάγνωση όγκων του
εγκεφάλου είναι η μεγάλη πρόσληψη του υποστρώματος (background), που
προκαλείται από τον υψηλό μεταβολισμό του εγκεφάλου, κι έχει ως αποτέλεσμα ένα
χαμηλό λόγο πρόσληψης όγκου προς υπόστρωμα. Λόγω του υψηλού ρυθμού του
μεταβολισμού της γλυκόζης στο φυσιολογικό εγκεφαλικό ιστό, η ανιχνευσιμότητα των
όγκων με μόνο μέτρια αύξηση του μεταβολισμού της γλυκόζης, όπως οι low-grade
όγκοι και σε κάποιες περιπτώσεις η υποτροπή των high-grade, είναι δύσκολη. Η
πρόσληψη της [18F]FDG στους low-grade όγκους είναι συνήθως παρόμοια με αυτή της
φυσιολογικής φαιάς ουσίας, μειώνοντας έτσι την ευαισθησία στην ανίχνευση των
εστιών.
Επισημασμένα αμινοξέα για ΡΕΤ απεικόνιση
Για τη βελτίωση της απεικόνισης των όγκων του εγκεφάλου με PET,
χρησιμοποιούνται

ραδιενεργά

επισημασμένα

αμινοξέα

με

πολύ

λιγότερους

περιορισμούς σε σύγκριση με την [18F]FDG, όπως είναι η [11C]-μεθειονίνη (MET), η
11

C-τυροσίνη,

η

11

C-λευκίνη

και

παράγωγα

των

αμινοξέων,

όπως

η

18

F-

φλουοροτυροσίνη (FET). Τα περισσότερα πρωτοπαθή γλοιώματα δείχνουν υψηλή
πρόσληψη αμινοξέων σε σύγκριση με το φυσιολογικό εγκεφαλικό ιστό, με αποτέλεσμα
έναν εξαιρετικό λόγο πρόσληψης όγκου προς υπόστρωμα. Το πλεονέκτημα του,
επισημασμένου με φθόριο-18 (18F), ραδιοφαρμάκου [18F]FET συγκριτικά με τα
επισημασμένα με άνθρακα-11(11C) αμινοξέα, είναι ο μεγαλύτερος χρόνος ημιζωής του
18

F (110 min) συγκριτικά με του

11

C (20 min). Επομένως, η [18F]FET μπορεί να

χρησιμοποιηθεί και σε κέντρα χωρίς on-site κύκλοτρο. Μελέτες σύγκρισης της

11

C-

MET με την [18F]FET, όσον αφορά στην πρόσληψη και την εικόνα αντίθεσης, έδειξαν
παρόμοια αποτελέσματα για τα δύο ραδιοφάρμακα7,8,9.
Οι κύριες ενδείξεις της απεικόνισης με PET με επισημασμένα αμινοξέα είναι:
• Προθεραπευτικός καθορισμός της έκτασης του όγκου για προεγχειρητική
σταδιοποίηση, σχεδιασμό της ΑΚΘ και την επιλογή της πιο κατάλληλης θέσης
για λήψη βιοψίας 10,11
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• Ανίχνευση υποτροπής του όγκου και διαφοροδιάγνωση υποτροπής από
ακτινική νέκρωση 12,13
• Εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία14,15
Ενδείξεις:
1. Αρχική διάγνωση και διαχείριση των όγκων εγκεφάλου
Λόγω της χαμηλής πρόσληψης της [18F]FET στο φυσιολογικό εγκεφαλικό ιστό
(φαιά και λευκή ουσία) σε σύγκριση με την υψηλή πρόσληψη στους περισσότερους
πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου, τα επισημασμένα αμινοξέα επιτρέπουν τον
καθορισμό των ορίων του όγκου με υψηλή ακρίβεια16. Ακόμα και σε low-grade όγκους
υπάρχει σημαντική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου σε πολλές περιπτώσεις17. Ως όριο
για τον καθορισμό μιας παθολογικής πρόσληψης χρησιμοποιείται ο λόγος της
πρόσληψης του όγκου προς την πρόσληψη του αντίπλευρου ημισφαιρίου με τιμή ≥1.6
ή 1.5 για την [18F]FET και τη
18,19

βιώσιμου καρκινικού ιστού

11

C-MET, αντίστοιχα, και θεωρείται ένδειξη ύπαρξης

. Χρησιμοποιώντας αυτά τα όρια, οι κακοήθεις εστίες

μπορούν να διαφοροδιαγνωσθούν από καλοήθεις βλάβες με μια ευαισθησία και
ειδικότητα περίπου 80%. Όμως, 25% των low-grade γλοιωμάτων δεν προσλαμβάνουν
επισημασμένα αμινοξέα, περιορίζοντας την αξία αυτών των ιχνηθετών στον
αποκλεισμό ύπαρξης low-grade γλοιωμάτων. Η υψηλή πρόσληψη [18F]FET είναι
ενδεικτική ύπαρξης πρωτοπαθούς όγκου του εγκεφάλου, όμως δεν είναι δυνατή η
διαφοροδιάγνωση των low- από τους high-grade όγκους. Η απουσία πρόσληψης στην
πραγματικότητα αποκλείει την ύπαρξη high-grade γλοιώματος αλλά δεν αποκλείει τους
low-grade όγκους, που μπορεί να έχουν αρνητικό PET.
Η MRI-καθοδηγούμενη στερεοτακτική βιοψία μπορεί να μην έχει πάντα
αποτέλεσμα μια σωστή λήψη βιοψίας ιστού από τον όγκο: σε κάποιες περιπτώσεις η
παθολογία στο σήμα της MRI μπορεί να επεκτείνεται πλέον των ορίων του όγκου ή ο
όγκος μπορεί να είναι παρών σε μια περιοχή χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση8,16,19.
Αντίθετα, οι μελέτες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα βιοψιών σε περιοχές
πρόσληψης των επισημασμένων αμινοξέων, ακόμα και σε μη συμπαγή τμήματα του
όγκου, με αποτέλεσμα την καλύτερη ανίχνευση των γλοιωμάτων20,21. Επιπλέον, αυτό
οδηγεί σε καλύτερη διαφοροδιάγνωση μεταξύ καρκινικού ιστού και αντιδραστικών
γεγονότων, όπως το οίδημα, σε σύγκριση με την MRI ή τη CT11,22. Επιπροσθέτως,
βελτιώνει το ποσοστό ανίχνευσης υπολειπόμενου καρκινικού ιστού μετά την
χειρουργική αφαίρεση κι έχει ως αποτέλεσμα των καλύτερο καθορισμό των όγκων
στόχων πριν την ακτινοθεραπεία3,23.
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2. Ανίχνευση της υποτροπής
Ένας άλλος περιορισμός της χρήσης της MRI βρίσκεται στην ανίχνευση της
υποτροπής της νόσου. Συχνά, ο υπολειπόμενος καρκινικός ιστός δεν μπορεί να
διαφοροδιαγνωσθεί με ακρίβεια από τις μετεγχειρητικές αλλοιώσεις ή την ακτινική
νέκρωση9. Αντίθετα, η [18F]FET-PET και άλλα επισημασμένα αμινοξέα μπορούν να
διακρίνουν τη υποτροπή του όγκου με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα κι επίσης να
διαφοροδιαγνώσουν τις μεταθεραπευτικές αλλοιώσεις από τον καρκινικό ιστό. Η
αναφερόμενη ευαισθησία και ειδικότητα για την ένδειξη αυτή είναι 100% και 93%,
αντίστοιχα13.
3. Εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία
Όσον αφορά στην εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, αρκετές μελέτες
έχουν δείξει υποσχόμενα αποτελέσματα για την [18F]FET-PET. Φαίνεται να υπάρχει
σημαντική συσχέτιση της πρόσληψης στην [18F]FET-PET με την ανταπόκριση στη
θεραπεία24,25. Οι λειτουργικές μεταβολές μπορεί να γίνουν ορατές πρωιμότερα στην
[18F]FET PET σε σχέση με τις μορφολογικές μεταβολές στην MRI14. Από την άλλη, η
[18F]FDG έχει αποδειχθεί περιορισμένης αξίας για την εκτίμηση της πρώιμης
ανταπόκρισης στη θεραπεία26,27.
4. Πρόγνωση
Η αξία των επισημασμένων αμινοξέων ως απεικονιστικός δείκτης για την
πρόγνωση παραμένει αμφιλεγόμενη. Ενώ κάποιες μελέτες δείχνουν περιορισμένη αξία
άλλες δείχνουν καλά αποτελέσματα υψηλή αξία, κυρίως για γλοιώματα grade II28,29,30.
Η εκτίμηση του βαθμού διαφοροποίησης και της πρόγνωσης αποτελεί μια από τις
λίγες ενδείξεις όπου η [18F]FDG θεωρείται καλύτερη. Ο μεταβολισμός της γλυκόζης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χαρακτηρισμό της επιθετικότητας των όγκων του
εγκεφάλου31,32. Όμως, η διαφοροδιάγνωση όγκων grade III από όγκους grade IV δεν
είναι δυνατή λόγω της συγκρίσιμης υψηλής πρόσληψης. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει
συσχέτιση της πρόσληψης της [18F]FDG με την επιβίωση των ασθενών στο
πρωτοπαθές γλοίωμα αλλά και στην υποτροπή31,33.
PET ραδιοφάρμακα για απεικόνιση ειδικών βιολογικών διεργασιών των
εγκεφαλικών όγκων
Ενώ η διάγνωση των εγκεφαλικών όγκων και της υποτροπής του όγκου
αποτελεί το κύριο πεδίο για τα επισημασμένα αμινοξέα, κάποιοι άλλοι ιχνηθέτες
μπορεί

να

δείξουν

μεγάλη

χρησιμότητα

στην

εκτίμηση

ειδικών

βιολογικών

χαρακτηριστικών των όγκων.
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Οι δείκτες υποξίας, όπως το [18F]Fluoroazomycin arabinoside-[18F]FAZA ή το
[18F]Fluoromisonidazole-[18F]FMISO, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση
της ακτινοευαισθησίας των εγκεφαλικών όγκων. Αυτή είναι μια σημαντική πληροφορία
καθώς οι υποξικές περιοχές του όγκου δεν ανταποκρίνονται καλά στην ΑΚΘ34,35.
Για την απεικόνιση του ρυθμού πολλαπλασιασμού, η [18F]Fluorothymidine[18F]FLT φαίνεται να έχει υποσχόμενα αποτελέσματα. Η [18F]FLT μεταβολίζεται από
την κινάση 1 της θυμιδίνης κι έτσι αποτελεί δείκτη για τη σύνθεση του DNA. Η
πρόσληψή της σχετίζεται καλύτερα με το δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67
σε σύγκριση με την [18F]FDG36. Στην υποτροπή η [18F]FLT είναι καλύτερη από την
[18F]FDG στην ανίχνευση καρκινικού ιστού και αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα τόσο
για την πρόοδο νόσου όσο και για την επιβίωση. Επιπλέον, η [18F]FLT είναι
υποσχόμενη ως βιοδείκτης απεικόνισης για την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη
θεραπεία37,38.
Η χολίνη αποτελεί ένα βασικό συστατικό των φωσφολιπιδίων των κυτταρικών
μεμβρανών. Λόγω του υψηλού μεταβολικού ρυθμού τών καρκινικών ιστών, η
πρόσληψη της χολίνης στους κακοήθεις όγκους είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη
στο φυσιολογικό ιστό, με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις για σύνθεση
φωσφολιπιδίων. Η επισημασμενη με

11

C ή

18

F χολίνη έχει χρησιμοποιηθεί για

απεικόνιση των γλοιωμάτων39-41. Η πρόσληψη της [18F]χολίνης αντανακλά την
επιθετικότητα του όγκου και την αντοχή στη θεραπεία ενώ μπορεί να βοηθήσει στην
παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία42.
Όσον αφορά στη μοριακή απεικόνιση της αγγειογένεσης, η απεικόνιση ειδικών
βιολογικών στόχων είναι υποσχόμενη43. Η ιντεγκρίνη avb3 αποτελεί έναν ενδιαφέρον
στόχο, καθώς εκφράζεται στα ενεργοποιημένα κύτταρα του ενδοθηλίου και
υπερεκφράζεται στα γλοιώματα44. Η δυνατότητα απεικόνισης της έκφρασης της avb3
πραγματοποιείται με τον ιχνηθέτη 18F-Galacto-RGD45,47.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ασθενείς με διαταραχές συνειδήσεως αρχικά κατηγοριοποιούνται με την κλίμακα
coma recovery scale (CRS-R) σε δύο ομάδες, στους ασθενείς σε εμμένουσα φυτική
κατάσταση (PVS) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από έλλειψη εκούσιων αντιδράσεων και
σε ασθενείς σε κατάσταση ελάχιστης συνειδητότητος (MCS) οι οποίοι παρουσιάζουν
σποραδικές εκούσιες αντιδράσεις. Λόγω της σποραδικότητας των εκουσίων
αντιδράσεων και την πιθανή σύγχυσή τους με ακούσιες αντιδράσεις καθίσταται
δύσκολη η αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών. Για
αυτόν το λόγο, σύγχρονες νευροαπεικονιστικές μέθοδοι όπως η λειτουργική
Μαγνητική τομογραφία (fMRI) και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (FDG PET)
μπορούν να διευκολύνουν την διάκριση μεταξύ PVS και MCS, καθώς και να
βοηθήσουν ουσιαστικά στην υποκατηγοριοποίηση των MCS ασθενών, σε MCS+ και
MCS-. Ασθενείς σε PVS και MCS εξετάστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν με την κλίμακα
Coma

Recovery Scale(CRS-R) και υποβλήθηκαν σε PET μεταβολισμού του

εγκεφάλου με 18F - (FDG PET) σε κατάσταση ηρεμίας και σε fMRI. Στα τομογραφικά
δεδομένα και των δύο εξετάσεων πραγματοποιήθηκε επεξεργασία για την αμοιβαία
συγκαταχώρησή τους σε επίπεδο voxel (voxel-based mutual co-registration) με
λογισμικό. Στόχος ήταν ο εντοπισμός λειτουργικών εστιών (fMRI),η συσχέτισή τους με
την

μεταβολική

δραστηριότητα

(FDG

PET)

και

κατόπιν

η

συσχέτιση

των

αποτελεσμάτων με την κλινική εικόνα των ασθενών (CRS-R). Έγινε συγκαταχώρηση
και συσχέτηση των λειτουργικών και μορφoλογικών δεδομενών της fMRI και της 18F
FDG PET.Τα αποτελέσματα είχαν καλή συσχέτιση με την κλινική εικόνα του ασθενούς
(CRS-R) καθώς κατέδειξαν αυξημένη λειτουργική και μεταβολική δραστηριότητα στον
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εγκέφαλο των ασθενών σε MCS εν συγκρίσει με τον ασθενή σε PVS. H παρούσα
πολυ-μεθοδική (multi-modality) νευροαπεικόνιση διέκρινε επαρκώς μεταξύ MCS και
PVS σε ασθενείς με διαταραχές συνειδήσεως. Η επιτυχημένη συσχέτιση των
νευροαπεικονιστικών και λειτουργικών δεδομένων σε ασθενείς με διαταραχές
συνειδήσεως μπορεί μελλοντικά να έχει συμπληρωματική αξία στην αξιολόγηση αυτών
των

ασθενών,

συνεισφέροντας

έτσι

σημαντικά

στην

κατηγοριοποίησή

τους.

Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 897-898, 2014.
Λέξεις κλειδιά: τoμογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (18F-FDG PET), εμμένουσα
φυτική κατάσταση (PVS), κατάσταση ελάχιστης συνειδητότητας (MCS), COMA
RECOVERY SCALE-REVISED (CRS-R)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 898

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ

ΣΤΗΝ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
Σ. Τσαγκαράκης
Συντονιστής ∆ιευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος,
∆ιαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2132041825
E-mail: stsagara@otenet.gr
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παγκοσμίως ο επιπολασμός του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη (Σ∆) αυξάνεται συνεχώς
και το International Diabetes Federation (IDF) προβλέπει ότι το 2030 το ποσοστό των
ατόμων που θα πάσχουν από Σ∆ υπολογίζεται πως θα φθάσει το 7,8% του
πληθυσμού1. ∆εδομένων των επιπλοκών του Σ∆ που συνεπάγονται υψηλότερη
θνησιμότητα στα άτομα αυτά, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη της σωστής ρύθμισής του.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η έρευνα για τη βέλτιστη αγωγή με ινσουλίνη σε
άτομα με Σ∆ τύπου 1 κυρίως αλλά

και σε εκείνα τα άτομα με Σ∆ τύπου 2 που

απαιτούν ινσουλινοθεραπεία, οδήγησε στην ανάπτυξη των αντλιών συνεχούς
υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης. Οι αντλίες συνεχούς έγχυσης απελευθερώνουν
ινσουλίνη με τρόπο που μιμείται σε ικανοποιητικό βαθμό τη φυσιολογική έκκρισή της
στον ανθρώπινο οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία
στη διαχείριση του Σ∆ αλλά και καλύτερη ρύθμιση, με μείωση των υπογλυκαιμικών
επεισοδίων.
Η χρήση των αντλιών αυτών στη θεραπεία του Σ∆ βρίσκεται ήδη στην 4η
δεκαετία

και

συνεχώς

διευρύνεται

παγκοσμίως.

Η

πρώτη

φορητή

αντλία

κατασκευάστηκε το 1976, αρχικά για ερευνητικό σκοπό, από τους Pickup και Keen2
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε για θεραπευτική χρήση στους ασθενείς με Σ∆ τύπου 1.
Όμως τα λειτουργικά προβλήματα των αντλιών αυτών ήταν τόσα ώστε η μέθοδος
εγκαταλείφθηκε. Την τελευταία 15ετία κυκλοφόρησαν τελειοποιημένες τεχνικά αντλίες,
με πολύ λιγότερα προβλήματα στην λειτουργία τους, με συστήματα συναγερμού,
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καθιερώνοντας την ευρεία χρήση τους. Σύμφωνα με το FDA υπολογίστηκε πως
375.000 άτομα ήταν χρήστες αντλιών συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης το
2007, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται3.
Τα τελευταία χρόνια η έρευνα επεκτείνεται προς τη δημιουργία του λεγόμενου
κλειστού συστήματος αντλιών (τεχνητό πάγκρεας). Το σύστημα αυτό αποτελείται από
την αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης που μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος
λογισμικού χορηγεί ινσουλίνη αυτόματα με βάση τις τιμές του σακχάρου που μέτρα
όλο το 24ωρο ειδικός αισθητήρας γλυκόζης. Ήδη αυτό το σύστημα εφαρμόζεται
πειραματικά σε εθελοντές με πολύ καλά αποτελέσματα και αναμένεται να
κυκλοφορήσει στο εμπόριο τα επόμενα χρόνια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Wild S, Roglic G, Green A, et al. "Global prevalence of diabetes: Estimates for the
year 2000 and projections for 2030". Diabetes Care 2004; 27(5):1047–1053.
2. Pickup JC, Keen H, Parsons JA, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion:
an approach to achieving normoglycaemia. BMJ 1978; 1:204-207.
3. Insulin Infusion Pumps Panel Information. US Food and Drug Administration,
General Hospital and Personal Use Medical Devices Panel; March 2010.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη (Σ∆) αυξάνεται παγκοσμίως. Νέες
θεραπευτικές στρατηγικές απαιτούνται για την ελάττωση της υψηλής νοσηρότητας και
θνητότητας του Σ∆. Η επιθετική μείωση της γλυκόζης αίματος χρησιμοποιώντας
συμβατικές αγωγές υποκατάστασης ινσουλίνης περιορίζεται από τον κίνδυνο
υπογλυκαιμίας. Σήμερα, η χρήση αντλιών ινσουλίνης φαίνεται να είναι η νέα
θεραπευτική στρατηγική για τη θεραπεία του τύπου 1 Σ∆ καθώς και μερικών ασθενών
με τύπου 2 Σ∆ οι οποίοι είναι ινσουλινοεξαρτώμενοι. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν την
ευεργετική επίδραση των εν λόγω αντλιών στη μείωση των επιπέδων HbA1c, στη
μικρότερη διακύμανση των επιπέδων γλυκόζης κατά την διάρκεια της ημέρας,
προκαλώντας λιγότερα επεισόδια υπογλυκαιμίας, σε σύγκριση με το εντατικοποιημένο
σχήμα πολλαπλών καθημερινών ενέσεων. Ενδείκνυνται κυρίως σε ασθενείς που δεν
μπορούν να φτάσουν το στόχο των επιπέδων της γλυκόζης, οι οποίοι έχουν αυξημένη
HbA1c, σε άτομα που αθλούνται, σε όσους έχουν συχνά επεισόδια υπογλυκαιμίας ή
φαινόμενο

της

αυγής,

σε

παιδιά

και

σε

έγκυες

γυναίκες.

Παρόλη

την

αποτελεσματικότητά τους, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Έλλειψη ινσουλίνης
μπορεί να προκληθεί σε λίγα λεπτά και κετοξέωση σε λίγες ώρες, σε περίπτωση
δυσλειτουργίας της αντλίας και διακοπής της έγχυσης. Τα επίπεδα σακχάρου του
αίματος θα πρέπει να μετρώνται τακτικά από τους ασθενείς, οι οποίοι θα πρέπει να
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Πρόσφατα, μια νέα αντλία ινσουλίνης (κλειστού
συστήματος - τεχνητό πάγκρεας), φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη, νέα
θεραπευτική επιλογή. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1,
901-910, 2014.
Λέξεις κλειδιά: σακχαρώδης διαβήτης, αντλία ινσουλίνης, θεραπεία, κλειστό σύστημα
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SUMMARY
VASILOPOULOS C, TSIRONA S, TSAGARAKIS S. What is the new in
Endocrinology? Insulin pumps. The prevalence of Diabetes Mellitus (DM) is
escalating worldwide. Novel therapies and management strategies are needed to
reduce associated morbidity. Aggressive blood glucose lowering using conventional
insulin replacement regimens is limited by the risk of hypoglycemia. Nowadays the use
of insulin pumps seems to be the new therapeutic strategy in the treatment of type 1
DM and in some patients with type 2 who are insulin dependent. Data show the
beneficial effect of these pumps in lowering the HbA1c levels, as long as leading to
less variability of glucose levels during the day and causing fewer episodes of
hypoglycemia, compared to the multiple daily injections protocol. It is mostly indicated
in patients who cannot reach the goal of glucose levels, who have increased HbA1c,
people who exercise a lot, those who have often episodes of hypoglycemia or dawn
phenomenon, children and pregnant women. Besides their effectiveness, they also
have some disadvantages. Insulin deficiency might be caused in a few minutes and
ketoacidosis in a few hours, in the case of interruption of insulin infusion. Blood
glucose levels should often be measured and patients should be properly trained.
Recently, a novel insulin pump (closed loop- artificial pancreas) seems to be the new
treatment option. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 901-910, 2014.
Key words: diabetes mellitus, insulin pump, treatment, closed loop
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύστημα της αντλίας της συνεχούς υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης
αποτελείται από τα εξής τμήματα: ένα υποδόριο καθετήρα, την προγραμματιζόμενη
συσκευή έγχυσης και τα αναλώσιμα φυσίγγια ινσουλίνης. Ο καθετήρας (μεταλλικός ή
από Teflon) τοποθετείται από τον ίδιο τον ασθενή, κάθε 72 ώρες, στον υποδόριο ιστό
οπουδήποτε στο σώμα του ασθενούς, συνηθέστερα όμως στην κοιλιά. Η έγχυση της
ινσουλίνης (ταχείας δράσης ινσουλίνη) μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:
1) συνεχής έγχυση μικρών ποσοτήτων ινσουλίνης, ανεξάρτητα από τα γεύματα, που
υποκαθιστά τη βασική έκκριση αυτής, δίνοντας το πλεονέκτημα της προσαρμογής της
δόσης της κατά τη διάρκεια του 24ώρου, ώστε να προσομοιάζει στη φυσιολογική
διακύμανση της βασικής έκκρισης, που λόγω της επίδρασης άλλων ορμονών, είναι
σχετικά χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της νύχτας και του μεσημεριού και υψηλότερη
νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα1.
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2) προγευματική έγχυση ινσουλίνης ανάλογα με την ποσότητα των καταναλισκόμενων
υδατανθράκων (bolus). Οι δόσεις bolus μπορούν να χορηγηθούν με τρεις
διαφορετικούς τρόπους καλύπτοντας διαφορετικού τύπου γεύματα: τον φυσιολογικό
τρόπο (normal) κατά τον οποίο η υπολογιζόμενη δόση χορηγείται αμέσως, τον square
wave κατά τον οποίο η υπολογιζόμενη δόση χορηγείται σταδιακά και τον dual wave
τρόπο κατά τον οποίο ένα μέρος της δόσης χορηγείται αμέσως ακολουθούμενο από
την υπόλοιπη δόση η οποία χορηγείται σταδιακά.( Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Τύποι bolus εγχύσεων ινσουλίνης
3) χορήγηση ινσουλίνης για διόρθωση τυχόν καταστάσεων υπεργλυκαιμίας,
ανεξάρτητων των γευμάτων (correction doses). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
μέτρηση σακχάρου τριχοειδικού αίματος από τον ασθενή.
Η εύρεση του κατάλληλου τρόπου έγχυσης της ινσουλίνης καθώς και του τύπου
bolus που θα χρησιμοποιηθεί, οδηγεί σε βελτίωση των μεταγευματικών επιπέδων
γλυκόζης αίματος. Ένα παράδειγμα απεικονίζεται στο σχήμα 2 στο οποίο συγκρίνεται
η τιμή της μεταγευματικής γλυκόζης μετά από καθορισμένο γεύμα (σύνθεση 36% λίπη,
53% CH 829 Kcal που περιέχει πίτσα, τιραμισού και coca cola) σε διαφορετικές μέρες,
με χρήση διαφορετικών τύπων bolus.
Οι νεότερης γενιάς αντλίες φέρουν και το λεγόμενο σύστημα wizard «μάγος».
Σύμφωνα με αυτό, η αντλία υπολογίζει αυτόματα και συστήνει τις μονάδες ινσουλίνης
που θα χρειαστεί εκείνη τη στιγμή ο ασθενής, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα των
καταναλισκόμενων υδατανθράκων, τη στιγμιαία τιμή του σακχάρου αίματος με τις τιμές
των οποίων τροφοδοτεί την αντλία ο ίδιος ο ασθενής, την ευαισθησία του ασθενούς
στην ινσουλίνη (που έχουμε ήδη προγραμματίσει), καθώς και την υπολειπόμενη
δράση ινσουλίνης που υπάρχει από προηγούμενη έγχυση (που επίσης έχουμε ήδη
προγραμματίσει). Ο ασθενής επιλέγει αν θα ακολουθήσει ή όχι τη σύσταση αυτή.
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ένα απλό bolus



2 bolus: 50% bolus αμέσως, 50% bolus μετά 90 λεπτά



παρατεταμένο bolus σε 2 hours (“square wave” bolus)



hrs)

“dual wave” bolus (70% αμέσως,and 30% παρατεταμένο bolus over 2

Σχήμα 2. Μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης μετά από διαφορετικούς τύπους
bolus
Σημαντική βοήθεια στη ρύθμιση προσφέρει η χρήση του συνδυασμού της
αντλίας

ινσουλίνης

με

ένα

σύστημα

συνεχούς

καταγραφής

του

σακχάρου

(αισθητήρας), που παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα ως προς την επίτευξη των
στόχων2i. Το σύστημα συνεχούς καταγραφής του σακχάρου περιλαμβάνει έναν
αισθητήρα γλυκόζης που εισάγεται στον υποδόριο ιστό από τον ίδιο τον ασθενή,
συνήθως στην κοιλιακή χώρα χρησιμοποιώντας την ειδική συσκευή και το ασύρματο
monitor που καταγράφει την τιμή της γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο (real time) στην
οθόνη της αντλίας, κάθε 5 λεπτά για μία εβδομάδα. Για να βαθμονομηθεί το monitor ο
ασθενής εισάγει μετρήσεις σακχάρου αίματος 4 φορές την ημέρα. Τα αποτελέσματα
μπορούν να μεταφορτωθούν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση.
Υπάρχει δυνατότητα χρήσης συναγερμών για υπο-υπεργλυκαιμία, τα όρια έκλυσης
των οποίων προκαθορίζονται από τον ιατρό σε συνεργασία με τον ασθενή. Επίσης
υπάρχει ένδειξη (βέλη) ταχύτητας αλλαγής των επιπέδων γλυκόζης. Απαραίτητη όμως
είναι η επιβεβαίωση με τον κλασσικό αυτοέλεγχο πριν από κάθε θεραπευτική
παρέμβαση. Εκείνο που προσφέρει παραπάνω ο συνδυασμός αυτός είναι η
δυνατότητα ελέγχου της αντιστοιχίας bolus ινσουλίνης-υδατανθράκων, ο έλεγχος της
χρονικής δράσης της ινσουλίνης (bolus) σε σχέση με τη μορφή των καταναλισκόμενων
υδατανθράκων, ο έλεγχος του βασικού ρυθμού και η γρηγορότερη αντίδραση του
ασθενούς σε ενδεχόμενη ένδειξη υπο-υπεργλυκαιμίας. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα
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μειονεκτήματα του καταγραφέα. Συνηθέστερο είναι η διαφορά της μετρώμενης τιμής
σακχάρου με τον αισθητήρα σε σχέση με τη τιμή του τριχοειδικού αίματος. Η τιμή του
αισθητήρα συνήθως υπολείπεται χρονικά της πραγματικής τιμής κατά 5 έως 15 λεπτά
ούτως ώστε η διαπίστωση υπογλυκαιμίας με τον αισθητήρα να σημειώνεται μετά από
την πραγματική έναρξη της υπογλυκαιμίας. Ο ασθενής θα πρέπει να εκπαιδεύεται στη
χρήση του αισθητήρα και κυρίως να χρησιμοποιεί τα βέλη που σημειώνουν τις ταχείες
μεταβολές του σακχάρου προς υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα. Η συνεισφορά του
είναι μεγαλύτερη στον έλεγχο ειδικών περιπτώσεων όπως είναι στο φαινόμενο της
αυγής, στις νυχτερινές υπογλυκαιμίες, στη μη αντίληψη υπογλυκαιμιών, στην
εγκυμοσύνη, στην άσκηση και στην κατανάλωση αλκοόλ, δίνοντας στον ασθενή
μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας. Ο υποψήφιος χρήστης του συνδυασμού αντλίαςαισθητήρα οφείλει να γνωρίζει ότι το σύστημα δεν αποτελεί από μόνο του θεραπεία, η
αντλία δεν είναι αυτόματη και ότι ο χρήστης είναι αυτός που θα κάνει την τελική
θεραπευτική επιλογή. Απαιτεί ενασχόληση του ασθενούς με τη νόσο του,
αποφεύγοντας όμως τον κίνδυνο της «εξάρτησης» από τη συνεχή καταγραφή. Μπορεί
ο αισθητήρας να χρησιμοποιείται κατά διαστήματα π.χ μία εβδομάδα ανά ένα με δύο
μήνες ή όταν διαπιστώνουμε απορύθμιση του σακχάρου. Στο τμήμα μας
χρησιμοποιούμε συχνά αισθητήρα για κάποιο διάστημα, στη φάση της τοποθέτησης
για πρώτη φορά αντλίας. Αυτό βοηθάει τόσο στο καλύτερο προγραμματισμό της
αντλίας όσο και στο να δημιουργεί στον ασθενή μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, στη
φάση που δοκιμάζει μία νέα μέθοδο ρύθμισης του σακχάρου. Να σημειώσουμε ότι
υπάρχει

δυνατότητα

χρήσης

αισθητήρα

χωρίς

αντλία.

Οι

μετρήσεις

πραγματοποιούνται ανά 5 λεπτά για μία εβδομάδα χωρίς να εμφανίζονται σε
πραγματικό χρόνο σε κάποια οθόνη. Μετά την αφαίρεση του αισθητήρα οι τιμές
μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορεί ο γιατρός να συλλέξει πολύτιμα
στοιχεία, όπως π.χ. νυχτερινές υπογλυκαιμίες του ασθενούς τις οποίες ο ίδιος δεν είχε
αντιληφθεί.
Οι νέες αντλίες έχουν επίσης ένα σύστημα αυτόματης διακοπής χορήγησης
ινσουλίνης σε περίπτωση υπογλυκαιμίας, για 2 ώρες περίπου. Μελέτες έχουν δείξει ότι
με το συγκεκριμένο σύστημα έχουν μειωθεί τα επεισόδια υπογλυκαιμίας χωρίς να
παρατηρηθεί αύξηση της Hba1c3. Είναι προφανές ότι για να λειτουργεί το σύστημα
αυτό πρέπει ο ασθενής να έχει τοποθετήσει και αισθητήρα. ∆οκιμάζονται αντλίες όπου
σε παρατεταμένη υπογλυκαιμία γίνεται αυτόματη έγχυση από την αντλία και
γλυκαγόνης.
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Ένα άλλο είδος αντλίας ινσουλίνης είναι η “Patch Pump” (Omnipad)
αναφερόμενη και ως «έξυπνη αντλία». Αυτή η αντλία τοποθετείται απευθείας στο
δέρμα και συνήθως αλλάζεται κάθε 2-3 μέρες. Το reservoir της ινσουλίνης και ο
μηχανισμός χορήγησης της ινσουλίνης είναι ενσωματωμένα στο σύστημα που είναι
προσκολλημένο στο δέρμα. Ο καθετήρας που χορηγεί την ινσουλίνη είναι απευθείας
συνδεδεμένος με την εσωτερική πλευρά της συσκευής. Μία συσκευή χειρός (συνήθως
είναι ενσωματωμένη με τον μετρητή γλυκόζης) χρησιμοποιείται για τον ασύρματο
προγραμματισμό του βασικού ρυθμού και των bolus δόσεων χορήγησης ινσουλίνης. Η
χρήση αυτού του τύπου αντλίας είναι περιορισμένη προς το παρόν.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Το 2003, η αρχική οδηγία τοποθέτησης αντλίας ινσουλίνης ήταν η αποτυχία του
συστήματος των πολλαπλών ενέσεων ινσουλίνης να φτάσει τον επιθυμητό στόχο της
HbΑ1c, χωρίς το άτομο να έχει συχνά-σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμιών και δεύτερον
όταν τα επίπεδα HbΑ1c παραμένουν υψηλά (8,5% ή και περισσότερο) παρόλο που ο
ασθενής έχει τη διάθεση και την ικανότητα να χρησιμοποιεί το εντατικοποιημένο σχήμα
ενέσεων ινσουλίνης4. Οι ενδείξεις πλέον για την θεραπεία με αντλία ινσουλίνης είναι η
κακή ρύθμιση του σακχάρου με αυξημένη τιμή HbA1C, οι συχνές υπογλυκαιμίες,
ασθενείς με φαινόμενο της αυγής, άτομα που ασκούνται, παιδιά, γυναίκες με διαβήτη
κύησης, ασθενείς με γαστροπάρεση και τέλος άτομα με άστατο τρόπο ζωής ή εργασία
με βάρδιες.
κριτήρια της επιλογής των ασθενών που είναι υποψήφιοι για την ανωτέρω

Τα

θεραπεία είναι5:


∆ιάθεση να φορέσει την αντλία



Ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο, επίπεδο κατανόησης, αξιοπιστίας και
συνεργασίας του ασθενούς ή του συγγενικού του περιβάλλοντος εάν πρόκειται
για ανήλικο ασθενή.



Ωριμότητα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων (όπως πχ. ικανότητα να
αναγνωρίζει τυχόν υπογλυκαιμίες).



Προθυμία ελέγχου και καταγραφής της γλυκόζης αίματος.



Γνώση του τρόπου μέτρησης των

προσλαμβανόμενων υδατανθράκων και

προθυμία ποσοτικοποίησης αυτών.


Προθυμία τακτικής ιατρικής παρακολούθησης.



Αποδοχή του εαυτού του ως συνδεμένο συνεχώς με την αντλία συνεχούς
χορήγησης ινσουλίνης.
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Το να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες.

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Η ανεπαρκής αποδοχή της συγκεκριμένης θεραπείας από τον ασθενή,

η

ύπαρξη ψυχιατρικών προβλημάτων και η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.
ΟΦΕΛΗ
Τα οφέλη από τη θεραπεία συνεχούς υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης είναι
αρκετά:
Επιτυγχάνεται καλύτερος γλυκαιμικός έλεγχος και μικρότερες διακυμάνσεις της
γλυκόζης κατά τη διάρκεια του 24ώρου από το σχήμα των πολλαπλών ενέσεων
σύμφωνα με τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με Σ∆ τύπου 16. Στη μελέτη DCCT
οι 124 ασθενείς με Σ∆ τύπου 1 που ήταν σε θεραπεία με αντλία για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του 90% των 6,5 χρόνων παρακολούθησης, παρουσίασαν σημαντική
μείωση της HbA1c κατά 0,2-0,4% (p<0,001) έναντι των ασθενών που ήταν σε σχήματα
πολλαπλών ενέσεων7. Mία μελέτη στην οποία συμμετείχαν 320 ασθενείς με τύπου 1
διαβήτη κατά την οποία οι ασθενείς πέρασαν από σχήμα πολλαπλών ενέσεων
εντατικοποιημένης θεραπείας σε αισθητήρα-αντλία για 6 μήνες, φάνηκε ότι μετά τους
τρείς μήνες η HbA1c ελαττώθηκε σημαντικά και διατηρήθηκε χαμηλή για τουλάχιστον
18 μήνες, χωρίς αύξηση των υπογλυκαιμιών. Η αντλία είναι ασφαλής και
αποτελεσματική στον τύπο 2 Σ∆ και βελτιώνει τον έλεγχο αυτών που έχουν HbA1c
πάνω από 8%, όφελος που διατηρείται για τουλάχιστον πάνω από 6 χρόνια8. Ο
Bruttomesso το 2008 σε μια μελέτη cross over με 39 ασθενείς, κατέδειξε ότι η
μεταβλητότητα της γλυκόζης βελτιώνεται με τη χρήση των αντλιών σε σχέση με το
εντατικοποιημένο σχήμα χορήγησης ινσουλίνης9. Οι σοβαρές υπογλυκαιμίες είναι
λιγότερο συχνές10 και τελικά βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς11
προσφέροντας ικανοποίηση και ευκολία ρύθμισης. Σε μια μεταανάλυση, οι Monami et
al έδειξαν πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στη μείωση της HbA1C στα
άτομα εκείνα που φέρουν αντλία ινσουλίνης σε σχέση με εκείνους που βρίσκονται στο
εντατικοποιημένο

σχήμα

πολλαπλών

ενέσεων12.

Σύμφωνα

με

την

Holmes

σημειώνεται μεγαλύτερη πτώση της ΗbA1c και του ποσοστού των περιγεννητικών
ανωμαλιών σε γυναίκες με χρήση αντλίας ινσουλίνης κατά τη διάρκεια κύησης
συγκριτικά με το σύστημα πολλαπλών ενέσεων, αποδεικνύοντας επιπρόσθετα το
όφελος της αντλίας κατά τη διάρκεια κύησης σε γυναίκες με Σ∆13.
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι αντλίες ινσουλίνης όμως, πέρα από τα οφέλη παρουσιάζουν και μερικά
μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, αν για οποιαδήποτε λόγο διακοπεί η έγχυση ινσουλίνης,
τότε προκαλείται ανεπάρκεια ινσουλίνης σε μερικά λεπτά και κετοξέωση σε μερικές
ώρες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητες οι συχνές μετρήσεις σακχάρου, ιδίως όταν
αυτό ανευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, μεταβάλλεται η «εικόνα του εαυτού»
του ασθενούς, εφόσον υπάρχει πάντα μια συνδεδεμένη συσκευή με το σώμα του. Στα
σημεία τοποθέτησης του καθετήρα επίσης μπορεί να δημιουργηθούν σημάδια και
φλεγμονή του δέρματος. Τέλος, το κόστος των αντλιών είναι υψηλό.
Οι ασθενείς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για αντλία ινσουλίνης πρέπει να
εκπαιδευτούν σωστά πριν την τοποθέτηση της συσκευής. Η εκπαίδευσή τους
χωρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ενημέρωση του
ασθενούς σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αντλίας, τους στόχους
της θεραπείας, τον τρόπο υπολογισμού των υδατανθράκων, τις οικονομικές
απαιτήσεις καθώς και τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της χρήσης της αντλίας (όπως
συχνές μετρήσεις, γνώση της ευαισθησίας της ινσουλίνης κλπ). Το δεύτερο στάδιο
είναι το στάδιο κατά το οποίο ο ασθενής εκπαιδεύεται πάνω στις τεχνικές της αντλίας
και στις δυνατότητες της, στην παρακολούθηση των μετρήσεων σακχάρου και στην
ασφάλεια αυτών, στον υπολογισμό του λόγου υδατανθράκων προς ινσουλίνη, αλλά
και στην αναγνώριση των συμπτωμάτων υπογλυκαιμίας, στην πρόληψη καθώς και
στη θεραπεία αυτής αλλά και στον καθορισμό του βασικού ρυθμού ινσουλίνης. Το
τρίτο στάδιο περιλαμβάνει συχνές επισκέψεις του ασθενούς στο θεράποντα ιατρό για
την επιβεβαίωση εφαρμογής των οδηγιών σωστής χρήσης της αντλίας.
Τελευταία επεκτείνεται η έρευνα στη χρήση του λεγόμενου κλειστού
συστήματος αντλίας (τεχνητό πάγκρεας). To κλειστό σύστημα αποτελείται από τρία
τμήματα: τον αισθητήρα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, την αντλία συνεχούς
έγχυσης ινσουλίνης και ένα λογισμικό το οποίο με μαθηματικό αλγόριθμο αποφασίζει
τις απαιτούμενες χορηγούμενες δόσεις ινσουλίνης με βάση την καταγραφούμενη από
τον αισθητήρα τιμή γλυκόζης χωρίς την παρεμβολή του χρήστη. Η εφαρμογή στην
πράξη σε 17 έφηβους ήταν επιτυχής14. Πρόσφατα σε συγκριτική μελέτη 16 ασθενών
με χρήση κλειστού κυκλώματος και αντλίας σε συνδυασμό με αισθητήρα,
διαπιστώθηκε καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, χορήγηση μικρότερης συνολικής
ποσότητας ινσουλίνης το 24ωρο, μικρότερο φόβο υπογλυκαιμίας και καλύτερη
ποιότητα ύπνου με το κλειστό κύκλωμα15.
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Η σύγχρονη κατεύθυνση είναι προς την πλευρά του κλειστού συστήματος με το
οποίο θα επιτυγχάνεται η ρύθμιση του σακχάρου μέσω της έγχυσης δύο ορμονών της
ινσουλίνης και της γλυκαγόνης. Οι έρευνες έχουν στραφεί και στην εφαρμογή ενός
εμφυτευόμενου κλειστού συστήματος αντλίας ινσουλίνης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Β-κυτταρικός υποδοχέας (Β-cell receptor, BCR) είναι μια διαμεμβρανική
ανοσοσφαιρίνη του Β-κυττάρου που δρα ως υποδοχέας για αντιγόνο και προάγει την
κυτταρική

ανάπτυξη,

νεοπλασματικών

υπερπλασία

Β-κυττάρων.

Με

και
την

επιβίωση
πρόσδεση

των
του

φυσιολογικών

αντιγόνου

στο

και
BCR,

πυροδοτείται ένας καταρράκτης σηματοδότησης στον οποίο εμπλέκονται διάφορες
κινάσες τυροσίνης όπως οι LYN, SYK, και ΒΤΚ. Η χρόνια ενεργός σηματοδότηση του
ΒCR έχει ενοχοποιηθεί στη παθογένεση διαφόρων Β-λεμφωμάτων. Τεκμηριωμένες
πειραματικές αποδείξεις προέρχονται από την μελέτη του τύπου ενεργοποιημένου Βκυττάρου (activated B cell-like, ABC) υποτύπου του διάχυτου από μεγάλα Β κύτταρα
λεμφώματος (DLBCL), που σε αντιδιαστολή με τον τύπου βλαστικού κέντρου
(germinal B cell-like, GCB), είναι ένα λέμφωμα με δυσμενή πρόγνωση που εμφανίζει
χρόνια ενεργό σηματοδότηση του BCR, που οδηγεί στην συστατική ενεργοποίηση των
ΝF-κΒ και PI3K μονοπατιών σηματοδότησης. Τα λεμφώματα αυτά, σε πειραματικά
μοντέλα, οδηγούνται σε απόπτωση και κυτταρικό θάνατο μετά από εξάλειψη
(knockdown) συστατικών του BCR, καθώς και κινασών που εμπλέκονται στον
καταρράκτη της ΝF-κΒ οδού σηματοδότησης. Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην
ανάπτυξη μορίων που στοχεύουν το μονοπάτι αυτό. Με την χορήγηση των
στοχευμένων αυτών μορίων σε διαγονιδιακά ποντίκια με ABC DLBCL επετεύχθη
εξάλειψη των λεμφωμάτων αυτών, με αποδεκτή τοξικότητα. Με την από bench to
bedside χορήγηση μορίων στόχευσης, μια πλειάδα τέτοιων μορίων βρίσκονται πλέον
σε προχωρημένης φάσεως 2/3 μελέτες σε ασθενείς με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα.
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Μελέτες επίσης υποδεικνύουν ότι η ενεργός αντιγονο-εξαρτώμενη ενεργοποίηση του
BCR αποτελεί μηχανισμό που εμπλέκεται στην παθογένεση και εξέλιξη της νόσου και
σε άλλα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα, όπως την χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
(CLL) και λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (MCL).Τα από του στόματος μόρια
ibrutinib (αναστολέας του BTK) και idelalisib (αναστολέας του PI3K), χορηγούμενα ως
μονοθεραπεία σε ασθενείς με CLL/MCL σε φάση υποτροπής ή ανθεκτικής νόσου,
επιδεικνύουν εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα, με αποδεκτή τοξικότητα. Μάλιστα, το
ibrutinib έχει ήδη λάβει άδεια κυκλοφορίας στις ΗΠΑ για χορήγησης ως μονοθεραπεία
σε ασθενείς με MCL. Επομένως, φαίνεται ότι σύντομα θα προστεθούν τα μόρια
στόχευσης στη φαρέτρα των όπλων που έχουμε για την αντιμετώπιση των
λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων. Πλέον τρέχουν μελέτες συνδυασμού μορίων
στόχευσης με ή χωρίς ανοσοχημειοθεραπεία ή συνδυασμού με παράγοντες που
στοχεύουν το μικροπεριβάλλον του λεμφώματος (λεναλιδομίδη). Ίσως δεν θα ήταν
τολμηρό να πούμε ότι εισερχόμαστε στην αρχή του τέλους μιας εποχής όπου σε
ορισμένα

τουλάχιστον

λεμφοϋπερπλαστικά

νοσήματα

η

χημειοθεραπεία

θα

διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό
Τεύχος 1, 911-912, 2014.
Λέξεις κλειδιά: λέμφωμα, Β-κυτταρικός υποδοχέας, θεραπείες στόχευσης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καρκίνος του πνεύμονα με τον πιο συχνό τύπο του ΜΜΚΠ, αποτελεί μια
θανατηφόρα ασθένεια. Οι μόνες θεραπευτικές επιλογές μέχρι πρόσφατα, ήταν η
εγχείρηση, η ακτινοθεραπεία και η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. Τα τελευταία έτη
πολλά έχουν ανακαλυφθεί όσον αφορά τη μοριακή βιολογία του ΜΜΚΠ και την
αναγνώριση μοριακών στόχων που αποτελούν και τη βάση των νεότερων θεραπειών.
Η

ανάπτυξη

μοριακών

-βιολογικών

θεραπειών

κατά

ειδικών

στόχων

που

επισημαίνονται από τη γονιδιακή και μοριακή ανάλυση των όγκων, δημιούργησαν
μεγάλες προσδοκίες για αυξημένη αποτελεσματικότητα με λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 913-944, 2014.
Λέξεις κλειδιά: μοριακοί στόχοι, βιολογικοί παράγοντες ,καρκίνος πνεύμονα
SUMMARY
ALEVIZOPOULOS ΝD, LASKARAKIS ΑM. From the molecular information to the
therapeutic challenge in lung cancer patients. Lung cancer is an extremely
heterogeneous malignant neoplasm including variants with differing genetic, biological,
and clinical properties, implying different response to treatment. Molecular analysis of
lung cancer tissues reveal the therapeutic targets of all the newer anticancer therapies
so that the most effective treatment may be decided. Molecular information drive to
targeted therapies usage, which selectively target molecular pathways, responsible for
the malignant phenotype of lung cancer cells. This selectivily targeted drug choice
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cause fewer toxic effects on normal cells and tend to best antitumor activity.
Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 913-944, 2014.
Key words: lung cancer, molecular therapy, targeted drugs
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ), με το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα (ΜΜΚΠ)να
ευθύνεται για περισσότερο του 80% των περιπτώσεών του, είναι από τις κυριότερες
αιτίες θανάτου σε ασθενείς πάσχοντες από νεοπλασίες σε παγκόσμια κλίμακα . Η
πενταετής επιβίωση των ασθενών με ΜΜΚΠ παραμένει κάτω του 20%, παρά τη
συνεχιζόμενη ερευνητική προσπάθεια στην αναγνώριση της αιτιοπαθογένειας του και
τη μεγαλύτερη μοριακή προσέγγιση και ανάλυση των ΜΜΚΠ όγκων αλλά και την
επαυξανόμενη χρήση μοριακών στοχευτικών θεραπειών, που η εξέλιξη της μοριακής
βιολογίας έχει φέρει στην καθημερινή θεραπευτική κλινική πρακτική διαχείρισης του
νεοπλάσματος1,2.
Οι συνήθεις θεραπευτικές επιλογές έως την τελευταία πενταετία περιελάμβαναν
τη χειρουργική με ή χωρίς ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ), καθώς και διπλό σχήμα
χημειοθεραπείας

(ΧΜΘ)

με

βάση

την

πλατίνα,

ανάλογα

με

τα

επιμέρους

χαρακτηριστικά της νόσου που συνεκτιμούσαν την ιστολογική ταυτότητα και τη
συνολική κλινική και απεικονιστική σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ. Η χημειοθεραπεία με
βάση την πλατίνα αποτελεί σήμερα, την πρώτη γραμμή θεραπείας για προχωρημένη
νόσο, αλλά με μέτρια κλινικά οφέλη λόγω της τοξικότητας που απορρέει κυρίως από
το γεγονός ότι οι μη-ειδικοί κυτταροτοξικοί παράγοντες επηρεάζουν τόσο τα υγιή όσο
και τα νεοπλασματικά κύτταρα και επιβαρύνουν ιδιαίτερα το ουροποιητικό, το μυελό
και το νευρικό σύστημα των ασθενών3,4. Στη τελευταία δεκαετία, η μελέτη και
προσπάθεια ερμηνείας

λεπτομερειών σχετιζομένων με την μοριακή βιολογία του

ΜΜΚΠ και η ιατρική έρευνα, έχει αναπτύξει παράγοντες που κατευθύνονται έναντι
συγκεκριμένων

μοριακών

δεικτών

και

μηχανισμών

του

ΜΜΚΠ

όπως

π.χ:

σηματοδοτικά μονοπάτια του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
(EGFR), υποδοχείς και μόρια σχετιζόμενα ή συνδεόμενα με τον αγγειακό ενδοθηλιακό
αυξητικό παράγοντα (VEGF) και την κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK).
Νέες στοχεύουσες θεραπείες, που η μοριακή και γονιδιακή πληροφορία και μελέτη του
ΜΜΚΠ υποδεικνύουν ως λίαν αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή, βρίσκονται υπό
εξέλιξη.
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΣΤΟ ΜΜΚΠ
Η μοριακή βιολογία στη μελέτη και ανάλυση των ογκολογικών παραμέτρων και
χαρακτηριστικών ευρίσκει και επισημαίνει πληθώρα χρωμοσωμικών διαταραχών,
υπερέκφραση ογκογονιδίων, διαγραφές ή μεταλλάξεις ογκοκατασταλτικών γονιδίων
και ποσοτική - ποιοτική εκτίμηση της δραστηριότητας της τελομεράσης στους όγκους
ΜΜΚΠ5,6.
Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του ΜΜΚΠ και
οι μοριακοί δείκτες-υποδοχείς, αλλά και τα μοριακά μονοπάτια μεταγωγής βιολογικών
σημάτων

που

αποτελούν

τον

θεραπευτικό

στόχο

με

την

προοπτική

της

επαυξανόμενης πιθανότητας αποτελεσματικότερης και δραστικότερης θεραπείας, θα
παρουσιασθούν εν συνεχεία με συνοπτικό τρόπο.
Ι. C-erb B 1, ογκογονίδιο και έκφραση του EGFR
Ο υποδοχέας EGFR (επίσης γνωστός ως HER-1 ή c-erb B1), ανήκει στην
οικογένεια υποδοχέων που περιλαμβάνουν την πρωτεΐνη HER-2 (c-erb B2) και τους
HER-3 και HER-4. Ο EGFR είναι γλυκοπροτεΐνη 170 kDa της οποίας το εξωκυττάριο
τμήμα περιέχει δύο επαναλαμβανόμενες περιοχές (repeats) πλούσιες σε κυστεΐνη, μία
καταλυτική περιοχή και μία C-τελική περιοχή με πολλαπλές τυροσίνες. Οι συνδέτες
του υποδοχέα EGFR είναι ο EGF και ο μεταλλακτικός αυξητικός παράγοντας “α”
(transforming growth factor alpha – TGFa).
Η ενδοκυττάρια περιοχή του EGFR περιλαμβάνει μία τυροσινική κινάση (ΤΚ) με
βασικό ρόλο στη μεταγωγή σήματος και στην ογκογένεση σε ποσοστό ασθενών με
ΜΜΚΠ. Ανωμαλίες του EGFR περιλαμβάνουν υπερέκφραση ή μοριακές αλλαγές στη
περιοχή της (ΤΚ)7-10.
Στο ΜΜΚΠ η υπερέκφραση του EGFR συνδέεται με προχωρημένη νόσο και
πτωχή πρόγνωση σε κάποιες11-13 αλλά όχι σε όλες τις μελέτες14-16.
Ενεργείς μεταλλάξεις στην (ΤΚ) του EGFR έχουν αποτέλεσμα την διαταραχή
του μονοπατιού που ελέγχει την κυτταρική ανάπτυξη, κινητικότητα, ικανότητα
προσκόλλησης και απόπτωσης των νεοπλασματικών κυττάρων και της ογκογένεσης79

.
Οι μεταλλάξεις του EGFR είναι πιο συχνές σε ασθενείς, γυναίκες, με

αδενοκαρκίνωμα, ασιατικής καταγωγής και σε μη-καπνιστές17. Τα κυριότερα
μονοπάτια που ενεργοποιούνται από την οικογένεια των Erb-B πρωτεϊνών είναι της
ενεργοποιημένης - μιτογόνου πρωτεϊνικής κινάσης (mitogen-activated protein kinase
MAPK)

που

επάγει

τον

κυτταρικό

πολλαπλασιασμό,

της
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φωσφατιδιλινοσιτόλης 3 (phosphatidylinositol 3-kinase) P13K-AKT και της κινάσης
janus (JAKS) που έχει ζωτικό ρόλο στην κυτταρική επιβίωση. Αυτά τα σηματοδοτικά
μονοπάτια παρουσιάζονται στην Εικόνα 118.

Εικόνα 1. EGFR διαμεσολαβούμενα μοριακά μονοπάτια18
ΙΙ. HER-2 (c-erb B-2) ογκογονίδιο
Η υπερέκφραση του HER-2 γονιδίου έχει συσχετισθεί με κακή έκβαση στο
ΜΜΚΠ19-21. Πιθανή αιτία της αρνητικής συσχέτισης, είναι η αυξημένη έκφραση του
VEGFmRNA που οδηγεί σε επαγωγή της έκκρισης VEGF, μέσω της υπερέκφρασης
της HER-2 πρωτεΪνης22.
ΙΙΙ. K-ras ογκογονίδιο
Τα γονίδια της οικογένειας Ras εκφράζονται σε όλα τα κύτταρα των θηλαστικών
και ρυθμίζουν μεταγωγικά μονοπάτια που ελέγχουν την κυτταρική ανάπτυξη.

Στο

ΜΜΚΠ σχεδόν όλες οι μεταλλάξεις επηρεάζουν το K-ras γονίδιο και κατεξοχήν
συνδέονται με τα αδενοκαρκινώματα23-25.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει μικρότερη

επιβίωση σε ασθενείς με K-ras μετάλλαξη μετά από χειρουργική αφαίρεση του
όγκου26,27. Πρώιμες παρατηρήσεις ενισχύουν την εντύπωση ότι ασθενείς με K-ras
μετάλλαξη που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου σε ΜΜΚΠ,
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ωφελούνται λιγότερο από επικουρική ΧΜΘ, σε σχέση με τους ασθενείς που είναι wild
type K-ras28.
ΙV. Γονίδιο C-met και αυξητικός παράγοντας ηπατοκυττάρων (HGF)
Η πρωτεΐνη Met που είναι παράγωγο του πρωτοογκογονιδίου c-met, είναι
υποδοχέας τυροσινικής κινάσης για τον αυξητικό παράγοντα των ηπατοκυττάρων
(Hepatocyte Growth Factor HGF). Η μεταγωγή σήματος μεταξύ HGF και ΜΕΤ επάγει
τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική κινητικότητα και την ικανότητα
διήθησης εντός της εξωκυττάριας ουσίας (Extra Cellular Matrix ECM). Υπερέκφραση
του ΜΕΤ γονιδίου στο ΜΜΚΠ συνδέεται με υψηλότερα παθολογικά στάδια και
χειρότερη πρόγνωση29. Η υπερέκφραση του HGF συνδέεται επίσης με περισσότερο
«επιθετική» βιολογική συμπεριφορά και πτωχή πρόγνωση στον ΜΜΚΠ30. Η σχέση
μεταξύ της ενίσχυσης της έκφρασης του ΜΕΤ ογκογονιδίου και της θεραπείας με
αναστολείς του EGFR θα συζητηθεί παρακάτω.
V. p53 ογκοκατασταλτικό γονίδιο
Το γονίδιο p53 εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17ρ13.1 και κωδικοποιεί την
παραγωγή μιας πρωτεΐνης που λειτουργεί ως μεταφραστικός παράγοντας, ελέγχοντας
την κυτταρική ανάπτυξη κατά τον κυτταρικό κύκλο στο τέλος της G1 φάσης. Η p53
ρυθμίζει μεταφραστικά γεγονότα μέσα στον κυτταρικό πυρήνα σε απάντηση βλάβης
του DNA και γι’ αυτό περιγράφεται ως ο φύλακας του γονιδιώματος “guardian of the
genome”31. ∆ιαγραφές και σημειακές μεταλλάξεις (point mutations) του p53 γονιδίου
οδηγούν σε απώλεια της αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και
ανιχνεύονται στο 20% με 60% όλων των περιπτώσεων του ΜΜΚΠ32,33 και συχνότερα
συνδέονται με ιστορικό καπνίσματος και πλακώδες ιστολογικό υπότυπο34. Πρώιμες
παρατηρήσεις θέτουν την υπόνοια ότι ασθενείς που παρουσιάζουν υπερέκφραση του
p53 έχουν χειρότερη πρόγνωση σε σχέση με αυτούς που δεν παρουσιάζουν αλλά
ωφελούνται περισσότερο από την επικουρική ΧΜΘ28.
VI. ERCCI και RRMI γονίδια
Τα γονίδια ERCCI (Excision Repair Cross Complementation group1) και RRMI
(Ribonucleotide Reductase subunit M1) παίζουν ρόλο στην επιδιόρθωση του DNA
που έχει υποστεί βλάβη. Το γονίδιο RRMI μειώνει την μεταναστευτική ικανότητα και
διηθητικότητα των καρκινικών κυττάρων και αυξάνει την έκφραση του γονιδίου PTEN
(phosphatase and tension deleted on chromosome TEN) που αναστέλλει τον
κυτταρικό πολλαπλασιασμό35. Σε ασθενείς με αρχικό στάδιο ΜΜΚΠ που υποβλήθηκαν
μόνο σε χειρουργική επέμβαση, υπερέκφραση των ERCCI και RRMI γονιδίων
σχετίζεται με καλή πρόγνωση36. Αντίθετα σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση σε ασθενείς
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 917

που λαμβάνουν ΧΜΘ με βάση την πλατίνα μαζί με γεμσιταμπίνη, ως επικουρική
θεραπεία ή ως θεραπεία προχωρημένης νόσου37-39. Απαιτούνται επιπλέον κλινικές
μελέτες για τον καθορισμό της χρησιμότητάς τους στο σχεδιασμό θεραπειών.
VII. Μεταλλοπρωτεϊνάσες της θεμέλιας ουσίας (MMPs) και οι ιστικοί τους
ανστολείς (TIMPs)
Οι μεταλλοπροτεϊνάσες και οι ιστικοί τους αναστολείς αναδομούν και
ανασυνθέτουν την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία και παίζουν σημαντικό ρόλο στη
μεταστατική συμπεριφορά40. Το γονίδιο TIMP-1 θεωρείται ότι λειτουργεί ως
ογκοκατασταλτικό γονίδιο41. ∆ιάφορες MMPs εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα στο
ΜΜΚΠ και η υπερέκφρασή τους φαίνεται ότι σχετίζεται με κακή έκβαση στο ΜΜΚΠ
αρχικών σταδίων42-44. Παρατηρήθηκε ότι συνέκφραση του MMP9Α γονιδίου και του
EGFR προδικάζει σε κακή έκβαση σε ασθενείς με χειρουργήσιμο ΜΜΚΠ45.
VIII. Γονίδιο σύντηξης EML-4-ALK
Η κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK) είναι διαμεμβρανική πρωτεΐνη,
μέλος της οικογένειας των τυροσινικών κινάσεων του υποδοχέα της ινσουλίνης46.
Σύντηξη του σχετιζόμενου με μικροσωληνίσκους εχινοδέρμου πρωτεΐνης 4, γονιδίου
με το σηματοδοτικό μέρος του υποδοχέα της τυροσινικής κινάσης του γονιδίου του
αναπλαστικού λεμφώματος (EML4-ALK), ανευρίσκεται σε όγκους ασθενών με ΜΜΚΠ,
που έχουν συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά όπως: αρνητικό ή «ελαφρύ» ιστορικό
καπνίσματος, νεαρή ηλικία και ιστολογικό τύπο αδενοκαρκινώματος με παρουσία
κυττάρων «δίκην σφραγιστήρος».

Οι μεταλλάξεις του ALK συνυπάρχουν σχεδόν

αποκλειστικά με μεταλλάξεις του EGFR ή του K-ras γονιδίου47,48. Η καλύτερη μέθοδος
διάγνωσης του ALK θετικού ΜΜΚΠ είναι ο φθορίζων in situ υβριδισμός (FISH)49,50. Η
διενέργεια ελέγχου για την ύπαρξη του γονιδίου σύντηξης EML4-ALK στους ασθενείς
με ΜΜΚΠ είναι σημαντική, καθότι αυτοί οι όγκοι είναι ευαίσθητοι σε αγωγή με
αναστολείς του ALK.
IX. Αγγειογένεση - Μοριακοί δείκτες
Η επαγωγή της αγγειογένεσης είναι ένας ουσιώδης μηχανισμός που επιτρέπει
στα καρκινικά κύτταρα να πολλαπλασιάζονται και να διευκολύνονται στη διαδικασία
της μετάστασης51. Η αγγειογένεση με τη στρατολόγηση μοριακών παραγόντων όπως
ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών (FGF), ο αγγειακός – ενδοθηλιακός
αυξητικός παράγοντας (VEGF), η ιντερλευκίνη 8 (1L-8) και ο εκ των αιμοπεταλίων
ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (PD-ECGF) όπως φαίνονται στην Εικόνα 252
άρχεται, προωθείται και ολοκληρώνεται.
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Εικόνα
2. ∆ιασυνδέσεις
μεταξύ
VEGF/VEGFR
αγγειογενετικών μοριακών μονοπατιών52

σηματοδοτικών

και

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Η αναγνώριση και επισήμανση ανωμαλιών σε διάφορα μοριακά μονοπάτια
στον ΜΜΚΠ, από τη γονιδιακή και μοριακή ενδελεχή μελέτη του όγκου αναδεικνύει
πολλούς πιθανούς θεραπευτικούς στόχους. Στον παρόντα χρόνο βιολογικοί
θεραπευτικοί

παράγοντες που στρέφονται κατά σηματοδοτικών

μονοπατιών που

έχουν πάρει έγκριση για θεραπεία ΜΜΚΠ είναι οι κάτωθι:
I.Αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού
παράγοντα EGFR (erlotinib, gefitinib).
II.Μονοκλωνικό αντίσωμα με στόχο το μονοπάτι του EGFR (cetuximab).
III.Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της αγγειογένεσης (bevacizumab).
IV.Αναστολέας τυροσινικής κινάσης του ALK (crizotinib).

Α.1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙΚΟΥ
ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (EGFR TKIs)
Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η απόπτωση, η αγγειογένεση, η κυτταρική
κινητικότητα και η ικανότητα προσκόλλησης, ρυθμίζονται από σηματοδοτικά
μονοπάτια ελεγχόμενα από υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Ένας από τους πιο
σημαντικούς υποδοχείς είναι ο EGFR, που υπάρχει υπό μορφή μονομερούς στην
επιφάνεια του κυττάρου και πρέπει να διμεριστεί για να ενεργοποιήσει την αντίστοιχη
τυροσινική κινάση. Στα φυσιολογικά κύτταρα η δραστηριότητα της τυροσινικής κινάσης
του EGFR βρίσκεται υπό στενό έλεγχο, αλλά στα καρκινικά κύτταρα τα γονίδια που
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κωδικοποιούν την λειτουργία αυτών των υποδοχέων έχουν διαφύγει από τους
αντίστοιχους

ελεγκτικούς

μηχανισμούς,

μέσω

ενίσχυσης,

υπερέκφρασης

ή

μετάλλαξης.
Οι ειδικοί αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR, gefitinib και erlotinib
έχουν παρουσιάσει δραστικά αποτελέσματα σε ασθενείς που είχαν προηγουμένως
λάβει κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. Μελέτες φάσης ΙΙ53-57 και μελέτη με τυχαία
κατανομή ασθενών φάσης ΙΙΙ58, κατέληξαν σε ευνοϊκές κλινικές παραμέτρους που
συνδέονται με ανταπόκριση στη θεραπεία με erlotinib και gefitinib.

Αυτές

περιλαμβάνουν ασθενείς με ιστολογικό τύπο αδενοκαρκινώματος, μη καπνίστριες,
γυναικείου φύλου και ασιατικής εθνικότητας. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να
γίνουν καλύτερα κατανοητά, μέσω των διαφορών στην συχνότητα των μεταλλάξεων
του EGFR και του K-ras.
Οι μεταλλάξεις του EGFR είναι συχνότερες σε ασθενείς ασιατικού πληθυσμού
και με αδενοκαρκίνωμα, ενώ οι μεταλλάξεις του K- ras είναι λιγότερο συχνές σε αυτές
τις ομάδες59,60. Η αρνητική επίδραση του ενεργού καπνίσματος μπορεί να εξηγηθεί
μέσω του αυξημένου μεταβολισμού του erlotinib που έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη
έκθεση-δραστικότητα του φαρμάκου61.
Εκτός από τις κλινικές παραμέτρους, υπάρχουν αρκετοί μοριακοί δείκτες που
συνδέονται με κλινική αποτελεσματικότητα της θεραπείας με αναστολείς του EGFR.
Συγκεκριμένες μεταλλάξεις του EGFR (διαγραφές στο εξώνιο 19, εστιακή μετάλλαξη
L858R στο εξώνιο 21) συνδέονται με καλά θεραπευτικά αποτελέσματα μετά από
αγωγή με erlotinib ή gefitinib62-68. Η επίδραση αυτή μπορεί να μεταβληθεί από την
παρουσία πυρηνικής έκφρασης του οιστρογονικού υποδοχέα βήτα (ER-beta), που
εκφράζεται σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με ΜΜΚΠ69. Οι Nose et al το
2009 έδειξαν ότι ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα με μετάλλαξη του EGFR και ισχυρή
έκφραση του ER-beta, που υποβλήθηκαν σε χειρουργική εξαίρεση του όγκου είχαν
σαφώς καλύτερη πρόγνωση από αυτούς τους ασθενείς που είχαν EGFR μετάλλαξη
χωρίς όμως έκφρασης ER-beta69.
Επιπλέον η ύπαρξη σωματικών μεταλλάξεων του K-ras γονιδίου συνδέεται με
πρωτοπαθή αντοχή στη θεραπεία με αναστολείς τυροσινικής κινάσης του EGFR [7074]. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη που συνέκρινε το erlotinib με placebo58, η παρουσία
μετάλλαξης του K-RAS συνδεόταν με σαφώς μικρότερη συνολική επιβίωση και κανένα
όφελος από τη θεραπεία με erlotinib75.
Είναι ενδιαφέρον ότι σπάνια οι μεταλλάξεις του γονιδίου K-RAS συνυπάρχουν
με μεταλλάξεις του EGFR72.
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Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι μεταστατικές εστίες δεν έχουν πάντα την ίδια
κατάσταση μετάλλαξης του EGFR όπως ο ιστός της πρωτοπαθούς εστίας76.
Άλλοι δείκτες που μπορούν να βοηθήσουν τους θεράποντες ιατρούς να
προβλέψουν την ανταπόκριση στην αγωγή με EGFR TKIs περιλαμβάνουν τον αριθμό
αντιγράφων του γονιδίου HER-2, την ύπαρξη φωσφορυλίωσης του ACT γονιδίου
(συστατικό του μονοπατιού EGFR) καθώς και ιστικοί δείκτες του φαινομένου της
επιθηλιακής - μεσεγχυματικής μετάβασης (Epithelial Mesenchymal Transition ΕΜΤ),
όπως η E-cadherin και η vimentin77-81.
Τέλος πολύ πρόσφατα στο ICACT 2012 παρουσιάστηκαν από Rosell et al
δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία χαμηλή έκφραση του BRCA1mRNA στις ιστολογικές
βιοψίες συνδέεται με αυξημένη ανταπόκριση στο erlotinib82.
ΣΤΟΧΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ EGFR ΤΚΙ
Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις μελέτες με τυχαία κατανομή ασθενών σε
ασιατικούς πληθυσμούς, οι οποίες συνέκριναν αναστολείς του υποδοχέα EGFR με
κυτταροτοξική χημειοθεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμής στο ΜΜΚΠ [83-86]. Οι
δύο πλέον σημαντικές μελέτες ήταν η φάσης ΙΙΙ IPASS83, όπου 1217 ασθενείς με
αδενοκαρκίνωμα που δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με προχωρημένο
ΜΜΚΠ, έλαβαν με τυχαίο τρόπο είτε gefitinib ή χημειοθεραπεία με καρμποπλατίνα και
πακλιταξέλη. Όλοι οι ασθενείς ήταν μη καπνιστές ή πρώην «ελαφρείς» καπνιστές (<10
pack years και 0 pack years τα τελευταία 15 έτη). Το διάστημα ελευθέρου προϊούσας
νόσου (Progression Free Survival PFS) ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στο σκέλος που
έλαβε gefitinib συγκρινόμενο με το σκέλος των ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπεία,
αλλά η διαφορά στη συνολική επιβίωση (Overall Survival OS) δεν ήταν στατιστικά
σημαντική, ίσως λόγω των επόμενων θεραπευτικών αγωγών87. Μετάλλαξη του EGFR
ήταν παρούσα στο 60% των ασθενών της μελέτης.

Για αυτούς τους ασθενείς το

διάστημα ελεύθερο προϊούσας νόσου ήταν σημαντικά μεγαλύτερο με αγωγή με
gefitinib σε σχέση με θεραπεία με καρμποπλατίνη και πακλιταξέλη (διάμεσο PFS 9.5
έναντι 6.3 μήνες).
Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Εταιρεία (European Medical Association ΕΜΑ) ενέκρινε
τη χορήγηση του gefitinib για την αρχική θεραπεία ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ
με ενεργή μετάλλαξη του EGFR, βασιζόμενη στα αποτελέσματα της μελέτης IPASS.
Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν από την δεύτερη σημαντική μελέτη OPTIMAL86
που έγινε στην Κίνα και στην οποία 154 ασθενείς με γνωστή μετάλλαξη EGFR έλαβαν
με τυχαίο τρόπο erlotinib ή καρμποπλατίνη με γεμσιταμπίνη. Το διάστημα ελεύθερο
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νόσου ήταν σημαντικά βελτιωμένο μετά από αγωγή με erlotinib (13.1 έναντι 4.6
μήνες).
Σε αντίθεση με τα παραπάνω αποτελέσματα η μελέτη φάσης ΙΙΙ TORCH
ανέδειξε ότι η χρήση αναστολέα τυροσινικής κινάσης του EGFR ως θεραπεία πρώτης
γραμμής στο προχωρημένο ΜΜΚΠ σε μη ελεγμένο για μετάλλαξη EGFR πληθυσμό,
φαίνεται ότι είναι λιγότερο αποτελεσματική από την κυτταροτοξική χημειοθεραπεία88.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΚΙ EGFR ΚΑΙ ΧΜΘ
∆ύο μεγάλες μελέτες φάσης ΙΙΙ με τυχαία κατανομή ασθενών απέτυχαν να
δείξουν όφελος στα ποσοστά ανταπόκρισης, στο διάστημα ελεύθερο νόσου και στην
επιβίωση όταν το erlotinib συνδυάστηκε, στα πλαίσια θεραπείας πρώτης γραμμής, με
καρμποπλατίνα και πακλιταξέλη, ή με πλατίνα και γεμσιταμπίνη σε ασθενείς με
προχωρημένο ΜΜΚΠ. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε δύο ανάλογες
μελέτες φάσης ΙΙΙ με το gefitinib89-92.

Εντούτοις θα χρειαστούν επιπλέον κλινικές

μελέτες προκειμένου να διευκρινισθεί πλήρως ο ρόλος του συνδυασμού αναστολέων
τυροσινικής κινάσης του EGFR με χημειοθεραπεία. Πιθανολογείται η σημασία του
συνδυασμού στη θεραπεία συντήρησης και στη δεύτερη γραμμή θεραπείας σε
ασθενείς με ΜΜΚΠ και μεταλλαγμένο EGFR.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ EGFR ΤΚΙs
∆υστυχώς, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που αρχικά ανταποκρίνονται
στην αγωγή με EGFR ΤΚΙ, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν πρόοδο
νόσου. ∆ύο μοριακοί μηχανισμού έχουν αναγνωριστεί ως κυρίως υπεύθυνοι:
I.Επιγενείς μεταλλάξεις του EGFR με συχνότερη την αντικατάσταση της
μεθειονίνης με θρεονίνη στη θέση 790 (Τ790Μ), που αφορά το 50% των
περιπτώσεων93-96.
II.Ενίσχυση της έκφρασης του ογκογονιδίου ΜΕΤ, που ευθύνεται για το 20% των
περιπτώσεων αντίστασης97-99.

Η απουσία της ενισχυμένης έκφρασης του

ογκογονιδίου ΜΕΤ ελέγχεται ως ανεξάρτητος δείκτης για αυξημένη επιβίωση
σε ασθενείς με χειρουργημένο ΜΜΚΠ100.
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕGFR ΤΚΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η πιο σημαντική τοξικότητα που παρατηρείται σε θεραπεία με αναστολείς
τυροσινικής κινάσης του EGFR είναι χαρακτηριστικό εξάνθημα τύπου ακμής, που
πιθανόν οφείλεται στην υψηλή έκφραση του EGFR στη βασική στιβάδα της
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επιδερμίδας101. Η εμφάνισή του εξανθήματος και η σοβαρότητά του συνδέονται με την
επιτυχία της θεραπείας102-103.
Σπανιότερες τοξικότητες που σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις είναι και
θανατηφόρες είναι το σύνδρομο Stevens-Johnson και η τοξική επιδερμική νεκρόλυση.
Έχουν αναφερθεί διάρροια58 και περιπτώσεις θανατηφόρου διάτρησης του εντέρου104.
Παράγοντες κινδύνου γι’ αυτές είναι το γαστρικό έλκος, η ταυτόχρονη χημειοθεραπεία
με ταξάνη, η συγχορήγηση αντιαγγειογενετικών παραγόντων, κορτικοστεροειδών και
ΜΣΑΦ. Έχει περιγραφεί θανατηφόρος διάμεση πνευμονίτιδα με παράγοντες κινδύνου
το ανδρικό φύλο και το κάπνισμα104-105.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΜΚΠ
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες γνώσεις, η πρώτης γραμμής θεραπεία εκλογής
σε ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ και ενεργό μετάλλαξη του EGFR, είναι
μονοθεραπεία με αναστολείς τυροσινικής κινάσης του EGFR. Εντούτοις σε ασθενείς
που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ΜΜΚΠ, ο
συνδυασμός με αναστολέα του EGFR δεν συστήνεται106.
2. CΕΤUXIMAB
Άλλη θεραπευτική επιλογή που κατευθύνεται στον έλεγχο του μονοπατιού του
EGFR, είναι το μονοκλωνικό αντίσωμα (MoAb) Cetuximab.
Το Cetuximab συνδέεται με το εξωκυττάριο τμήμα του EGFR εμποδίζοντας με
αυτό τον τρόπο την αλληλεπίδραση του υποδοχέα με τον συνδέτη του, τον EGF,
διακόπτει τον διμερισμό των υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας, με αποτέλεσμα
την διακοπή του μονοπατιού μεταγωγής σήματος που εμπλέκεται στην διαδικασία της
καρκινογένεσης107.
Προσφάτως οι Yi-Fan Hsu et al, πρότειναν έναν άλλο τρόπο δράσης του
Cetuximab εναντίον των καρκινικών κυττάρων [108]. Χρησιμοποιώντας ποντίκια που
είχαν «επιμολυνθεί» με Α549 κύτταρα καρκίνου του πνεύμονα που εκφράζουν wild
type EGFR ενώ φέρουν την μετάλλαξη του K-ras γονιδίου, έδειξαν για πρώτη φορά “in
vivo”, ότι η αντινεοπλασματική δράση του Cetuximab μπορεί να συνδέεται με
ενεργοποίηση του συμπληρώματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγεί
σε ανοσοεξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα. Ο μηχανισμός αυτός εξηγείται σχηματικά
στην Εικόνα 3108.
∆ύο μελέτες φάσης ΙΙΙ εξέτασαν τα αποτελέσματα του συνδυασμού Cetuximab
και χημειοθεραπείας σε ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙb ή IV109-110.
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Στην μελέτη FLEX

ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙb ή IV έλαβαν με τυχαίο

τρόπο συνδυασμό πλατίνας-βινορελμπίνης +/- cetuximab. Απαραίτητη προϋπόθεση
εισαγωγής ασθενών στην μελέτη ήταν η ανοσοϊστοχημική έκφραση του EGFR. Η
προσθήκη του Cetuximab στη χημειοθεραπεία ως αγωγή πρώτης γραμμής, αύξησε
σημαντικά την συνολική επιβίωση (Overall Survival OS): διάμεση OS 11.3 έναντι 10.1
μήνες, ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο διάστημα ελευθέρου
προόδου νόσου109. Οι κύριες τοξικότητες από την προσθήκη Cetuximab στη θεραπεία
ήταν εμπύρετος ουδετεροπενία σοβαρού βαθμού, ακμοειδές εξάνθημα με εμφάνιση
εντός των πρώτων τριών εβδομάδων θεραπείας, που συνδεόταν με καλύτερη
ανταπόκριση στη θεραπεία, διάρροια και αλλεργικές αντιδράσεις111.

Εικόνα 3. Μηχανισμοί δράσεις εμπλεκόμενοι με το cetuximab108
Η άλλη μελέτη (BMS-099 TRIAL) απέτυχε να δείξει σημαντική αύξηση της
διάρκειας του διαστήματος ελεύθερου νόσου, όταν το cetuximab προστέθηκε στον
συνδυασμό παραπλατίνας με ταξάνη, δοσεταξέλη ή πακλιταξέλη110. Άλλη μελέτη
φάσης ΙΙΙ που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ερευνά τον πιθανό ρόλο του cetuximab σε
συνδυασμό με καρμποπλατίνα , πακλιταξέλη και το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της
αγγειογένεσης bevacizumab112.
Συμπερασματικά, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης FLEX, η προσθήκη
cetuximab σε συνδυασμούς χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα αποτελεί
θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό ΜΜΚΠ με θετική
έκφραση EGFR με την προϋπόθεση αξιολόγησης οφελών/κινδύνων106.
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3. BΕVACIZUMAB
Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF), επάγει την
αγγειογένεση που είναι ζωτική για τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και
τη δημιουργία μεταστάσεων51. Η νέο-αγγειογένεση φαίνεται ότι είναι σημαντικός
προγνωστικός παράγοντας στο χειρουργημένο ΜΜΚΠ113-115. Επιπλέον η αυξημένη
έκφραση VEGF, σε ασθενείς με χειρουργημένο ΜΜΚΠ ,είναι αρνητικός προγνωστικός
παράγοντας116-118. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η χρήση στοχεύουσας
θεραπείας, έναντι του μονοπατιού του VEGF, έχει μεγάλη θεραπευτική αξία.
Ο μόνος τέτοιος παράγοντας ,που προς το παρόν είναι πιστοποιημένος για τη
θεραπεία του ΜΜΚΠ, είναι το ανασυνδυασμένο, εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό
αντίσωμα (MOAb) Bevacizumab, που συνδέεται με τον VEGF, εμποδίζοντας την
αλληλεπίδρασή του με τον VEGFR. Ο ρόλος του Bevacizumab στην θεραπεία του
ΜΜΚΠ καθιερώθηκε αρχικά από μελέτη φάσης ΙΙΙ της ECOG119, στην οποία ασθενείς
σταδίου ΙΙΙb + IV με μη πλακώδες ΜΜΚΠ με Performance Status (PS) 0-1, χωρίς
εγκεφαλικές μεταστάσεις ή ιστορικό αιμόπτυσης ή λήψης αντιπηκτικής αγωγής,
έλαβαν με τυχαία κατανομή πρώτης γραμμής θεραπεία με καρμποπλατίνα με
πακλιταξέλη +/- Bevacizumab 15mg/Kgr (μελέτη του Sandler). Οι ασθενείς που
έλαβαν χημειοθεραπεία με Bevacizumab είχαν σημαντικά αυξημένη διάμεση συνολική
επιβίωση 12.3 έναντι 10.3 μήνες και διάμεσο διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου 6.2
έναντι 4.5 μηνών.
Μολονότι σε γενικές γραμμές η αγωγή με Bevacizumab ήταν καλά ανεκτή, η
συνδεόμενη με τη θεραπεία θνησιμότητα, ήταν περισσότερο αυξημένη κυρίως στους
ασθενείς αυτής της ομάδας άνω των 70 ετών, λόγω αιμόπτυσης και εμπυρέτου
ουδετεροπενίας120.
Ο μόνος κλινικός παράγοντας κινδύνου που φάνηκε να συνδέεται με άλλη
επικίνδυνη επιπλοκή, την πνευμονική αιμορραγία, ήταν η σπηλαιοποίηση του
όγκου121. Συνηθισμένη τοξικότητα της θεραπείας με Bevacizumab ήταν η ανάπτυξη
αρτηριακής υπέρτασης grade 3 ή 4. Παραδόξως όπως φάνηκε σε μεταανάλυση, η
εμφάνιση της υπέρτασης μετά την έναρξη της θεραπείας με Bevacizumab σχετίζεται
με καλύτερη συνολική επιβίωση και μεγαλύτερο διάστημα ελεύθερο προόδου
νόσου122.
Στην μελέτη AVAiL, ασθενείς με μη πλακώδες ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙb + IV, με
ECOG PS 0 ή 1, έλαβαν με τυχαία κατανομή πλατίνα-γεμσιταμπίνη σε συνδυασμό είτε
με Bevacizumab 7,5mg/Kgr είτε Bevacizumab 15mg/Kgr είτε με placebo. Αν και το
διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου βελτιώθηκε σημαντικά σε αμφότερα τα σκέλη του
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Bevacizumab, περαιτέρω ανάλυση απέτυχε να δείξει στατιστικά σημαντικό όφελος
στην συνολική επιβίωση των ασθενών αυτών123-124.
Στην μελέτη φάσης ΙΙΙ ATLAS έγινε σύγκριση του συνδυασμού Bevacizumab με
erlotinib έναντι μόνο Bevacizumab ως αγωγή συντήρησης σε ασθενείς με
προχωρημένο ΜΜΚΠ που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με συνδυασμό
χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα και Bevacizumab.
Στην μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις χωρίς
συμπτώματα μετά από θεραπεία και ασθενείς με εξωπνευμονικά πλακώδη
καρκινώματα. Οι πρώιμες αναλύσεις έδειξαν ότι ο συνδυασμός erlotinib με
Bevacizumab αύξησε το διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου 4,8 έναντι 3,7 μήνες σε
σχέση με την αγωγή μόνο με Bevacizumab αλλά δεν αύξησε σημαντικά τη συνολική
επιβίωση125.
Συμπερασματικά, σε ασθενείς με καλό PS με μη πλακώδες ΜΜΚΠ, ο
συνδυασμός Bevacizumab και χημειοθεραπείας με καρμποπλατίνα και πακλιταξέλη
προσφέρει αύξηση του διαστήματος χωρίς προόδου νόσου και της συνολικής
επιβίωσης σε σχέση με μόνη την χημειοθεραπεία106.
4. ΑNAΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ALK - CRIZOTINIB
Το ογκογονίδιο ALK υπερεκφράζεται στο 3-13% των ασθενών με ΜΜΚΠ47.
Από τους αναστολείς του ALK που δοκιμάσθηκαν, αυτός με την μεγαλύτερη κλινικήθεραπευτική σημασία είναι ένα παράγωγο της αμινοπυριμιδίνης, το Crizotinib. Είναι
αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του C-MET, που ταυτόχρονα αναστέλλει την
φωσφορυλίωση και την μεταγωγή σήματος του ογκογονιδίου ALK. Επίσης επάγει την
απόπτωση in vivo και in vitro, ενώ ασκεί την ανασταλτική του δράση μέσω διακοπής
του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1-S126.
Στο ASCO του 2010 οι Bang Y et al, παρουσίασαν τα αποτελέσματα μελέτης
φάσης ΙΙ που εξέτασε τη χορήγηση Crizotinib σε 82 ασθενείς με ΜΜΚΠ και αναδιάταξη
του ογκογονιδίου EML4-ALK. Οι ασθενείς είχαν κυρίως αδενοκαρκινώματα, ήταν νέοι,
μη καπνιστές και το 95% είχαν λάβει προηγουμένως άλλη θεραπεία. Το συνολικό
ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 57% και το εκτιμώμενο ποσοστό του εξάμηνου
διαστήματος ελεύθερου προόδου νόσου ήταν 72%.
Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου ήταν ναυτία, διάρροια, οπτικές
διαταραχές (προσαρμογή στο φως/σκοτάδι), ηπατική δυσλειτουργία, ενώ οι πιο
απειλητικές για τη ζωή ήταν η πνευμονίτιδα και η επιμήκυνση του διαστήματος QT127.
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Με βάση τα ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης και της συνολικής επιβίωσης
από δύο πολυκεντρικές μελέτες επί 255 ασθενών με ALK (+) με FISH, ο Οργανισμός
Φαρμάκων και Τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US FDA) ενέκρινε τον
Αύγουστο του 2011 τη χρήση Crizotinib για θεραπεία ασθενών με προχωρημένο
ΜΜΚΠ, ALK (+) ανεξάρτητα από προηγηθείσες θεραπείες128.
Το 95% των ασθενών σε αυτές τις μελέτες είχαν ΜΜΚΠ σταδίου IV, ενώ 5% IIIb
το 94% των ασθενών είχε λάβει προηγουμένως συστηματική χημειοθεραπεία και το
76% από αυτούς, περισσότερες των δύο γραμμών θεραπείες. Τα ποσοστά
ανταπόκρισης ήταν 55% εντός των 8 πρώτων εβδομάδων θεραπείας με Crizotinib
250mg, δύο φορές την ημέρα p.o. ∆ύο μελέτες φάσης ΙΙΙ που συγκρίνουν το Crizotinib
με χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής (ντοσεταξέλη με πεμετρεξέδη και πλατίνα με
πεμετρεξέδη) σε ασθενείς με ALK (+) ΜΜΚΠ είναι υπό εξέλιξη129. Έχει ήδη αναφερθεί
ότι μεταλλάξεις της τυροσινικής κινάσης του ALK οδηγούν σε αντοχή σε αγωγή με
Crizotinib130.
ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΜΚΠ ΥΠΟ MEΛΕΤΗ
1. Μη αντιστρεπτοί αναστολείς του EGFR
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η δευτεροπαθής αντοχή σε θεραπεία με
gefitinib ή erlotinib είναι ένα μεγάλο και αναπόφευκτο θεραπευτικό πρόβλημα.
Προκειμένου αυτό να αντιμετωπιστεί, αναπτύσσεται μία νέα γενιά αναστολέων της
τυροσινικής κινάσης του EGFR, οι λεγόμενοι «δεύτερης γενιας» EGFR ΤΚΙs. Οι
παράγοντες αυτοί προσδένουν μόνιμα και μη αντιστρεπτά ένα μόριο κυστεΐνης στο
αμινοξύ 797 του EGFR, αναστέλλοντας έτσι μονίμως την δραστηριότητα της κινάσης
του EGFR, ακόμα και επί παρουσίας μετάλλαξης Τ790131.
Ορισμένοι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες αυτής της κατηγορίας είναι το
Neratinib (HKI-272)132 και το σημαντικότερο (BIBW 2992) Afatinib133 που είναι
αναστολείς του EGFR και του HER-2. Στο ASCO του 2012 οι James Yang et al
ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της, με τους κανόνες της τυχαίας κατανομής, μελέτης
φάσης ΙΙΙ LUX-Lung 3 ,όπου 354 ασθενείς με στάδιο IIIb ή IV ΜΜΚΠ, που εμφάνιζαν
μετάλλαξη του EGFR, έλαβαν θεραπεία πρώτης γραμμής Afatinib ή χημειοθεραπεία
με πλατίνα και πεμετρεξέδη. Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το
διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου. Σύμφωνα με τους συγγραφείς και μετά διάμεσο
διάστημα παρακολούθησης 8 μηνών, το διάμεσο διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου
ήταν 11.1 μήνες και 6.9 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν Afatinib και
χημειοθεραπεία αντιστοίχως. Για ασθενείς με τις δύο πιο κοινές μεταλλάξεις του
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EGFR, δηλαδή διαγραφή 19 και μετάλλαξη L858R, το όφελος ήταν ακόμα μεγαλύτερο,
με διάμεσο διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου 13.6 έναντι 6.9 μήνες134.
2. Αναστολείς των ΜΕΤ και HGF γονιδίων
Η ενίσχυση της έκφρασης του γονιδίου ΜΕΤ και η υπερέκφραση του HGF, είναι
δύο βασικοί μηχανισμοί της ανάπτυξης δευτερογενούς αντίστασης σε θεραπεία με
αναστολείς EGFR. Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκαν αναστολείς του ΜΕΤ
όπως ο PHA-665752135 και αναστολείς του HGF όπως αντισώματα έναντι του HGF και
ο ανταγωνιστής HGF NK4136.
3. Figitumumab
Το ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα Figitumumab στρέφεται κατά του
υποδοχέα

του

ινσουλινόμορφου

αυξητικού

παράγοντα

1

(IGF-1R),

που

υπερεκφράζεται στο ΜΜΚΠ. Σε μελέτη φάσης ΙΙΙ, ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ
(όχι αδενοκαρκίνωμα) έλαβαν με τυχαία κατανομή καρμποπλατίνα–πακλιταξέλη +/Figitumumab. Η μελέτη διακόπηκε πρόωρα λόγω αυξημένης τοξικότητας και θανάτων.
Οι κύριες τοξικότητες ήταν σοβαρού βαθμού υπεργλυκαιμία και λοιμώξεις137.
Β. ΘEΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΤΙΚΕΣ HER-2
Όπως προαναφέραμε το ογκογονίδιο HER-2, υπερεκφράζεται στο ΜΜΚΠ
κυρίως σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα και συνδέεται με κακή πρόγνωση. Το γεγονός
αυτό, το κάνει έναν ελκυστικό θεραπευτικό στόχο. Έτσι, το μονοκλωνικό αντίσωμα
έναντι του HER-2 υποδοχέα Trastuzumab, που αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία για
τον HER-2 (+) καρκίνο του μαστού, δοκιμάστηκε σε ασθενείς με ΜΜΚΠ με
υπερέκφραση του HER-2, σε συνδυασμό με καπεσιταμπίνη και πλατίνα στα πλαίσια
διεθνούς μελέτης φάσης ΙΙ με τυχαία κατανομή ασθενών. Εντούτοις το σκέλος που
έλαβε Trastuzumab, παρουσίασε χαμηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης και μικρότερο
διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου138.
Γ. AΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΕ ΜΜΚΠ.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πλειάδα παραγόντων που στοχεύουν τα μονοπάτια της
αγγειογένεσης. Αυτοί περιλαμβάνουν τόσο μονοκλωνικά αντισώματα όσο και
αναστολείς τυροσινικής κινάσης.
1. Ramucirumab
Το Ramucirumab είναι ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του VEGFR-2,
που προς το παρόν εξετάζεται στα πλαίσια διπλά τυφλής μελέτης φάσης ΙΙΙ σε
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ασθενείς με στάδιο IV ΜΜΚΠ που εμφάνισαν πρόοδο νόσου ,μετά χημειοθεραπεία με
βάση τη πλατίνα139. Παράλληλα δοκιμάζεται σε φάσης ΙΙ μελέτη με καρμποπλατίνα και
πακλιταξέλη, ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με ΜΜΚΠ. Η μελέτη αυτή
περιλαμβάνει ασθενείς με πλακώδη νεοπλάσματα και εγκεφαλικές μεταστάσεις140.
2. Αναστολείς υπό μελέτη
Το Cediranib είναι αναστολέας του σήματος που επάγει την αγγειογένεση μέσω
του VEGFR-1,2,3, του αυξητικού παράγοντα των αιμοπεταλίων (PDGFR), του
αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών FGFR-1 και του υποδοχέα του c-kit41-142.
Ελέγχθηκε σε μελέτη φάσης ΙΙ/ΙΙΙ, σε ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ ως θεραπεία
πρώτης γραμμής, σε συνδυασμό με καρμποπλατίνα και πακλιταξέλη143.

Παρά τα

αρχικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η μελέτη διακόπηκε πρόωρα, λόγω θανάτων
οφειλόμενων σε τοξικότητα από τη δόση Cediranib 30mg ημερησίως. Kύριες
ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου ήταν η υπέρταση, ο υποθυρεοειδισμός και το
σύνδρομο πελμάτων-παλαμών. Σε μελέτη φάσης ΙΙ αξιολογήθηκε το Cediranib σε
συνδυασμό με πεμετρεξέδη σε ασθενείς με ΜΜΚΠ όλων των ιστολογικών υποτύπων
που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία144.
Το Sorafenib είναι ΤΚΙ που στρέφεται κατά της ανάπτυξης των νεοπλασματικών
κυττάρων και της αγγειογένεσης, αναστέλλοντας τους VEGFR-2 και VEGFR-3, του
PDGFR-B και τα ογκογονίδια v-Raf FLT-3 και c-kit. Αξιολογήθηκε στην μελέτη φάσης
ΙΙΙ ESCAPE σε συνδυασμό με καρμποπλατίνα και πακλιταξέλη σε ασθενείς με
προχωρημένο ΜΜΚΠ, που δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία.

Η μελέτη

διακόπηκε καθώς η ενδιάμεση ανάλυση δεν έδειξε διαφορά στη διάμεση συνολική
επιβίωση145.
Το Sunitinib είναι αναστολέας τυροσινικής κινάσης έναντι πολλών στόχων της
αγγειογένεσης και όπως και το Sorafenib, συνιστά καθιερωμένη θεραπεία για το
προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, με έλεγχο των σηματοδοτικών μονοπατιών
του VEGFR-1, 2, 3, του PDGFR καθώς και του c-kit και FLT-3146. ∆οκιμάστηκε ως
μονοθεραπεία σε μελέτη φάσης ΙΙ, σε ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ μετά από
χημειοθεραπεία με βάση τη πλατίνα, που δεν ελάμβαναν αντιπηκτική αγωγή και δεν
είχαν εμφανίσει τον τελευταίο μήνα προ της εισαγωγής στη μελέτη , αιμορραγία και
αιμόπτυση. Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 23.4 εβδομάδες και το διάμεσο
διάστημα ελεύθερο νόσου ήταν 12 εβδομάδες147.

Αυτή τη στιγμή αξιολογείται ως

θεραπεία συντήρησης μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα, σε
προχωρημένο ΜΜΚΠ στα πλαίσια μελέτης φάσης ΙΙΙ52.
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Άλλος παράγοντας που αξιολογείται σε συνδυασμό με καρμποπλατίνα και
πακλιταξέλη σε ασθενείς με ΜΜΚΠ είναι το Motesanib, που είναι αναστολέας του
VEGFR-2,3 του PDFGR-b και του c-kit148,149.
Τέλος, το Axitinib, αναστολέας τυροσινικής κινάσης έναντι του VEGFR-1,2,3 και
του PDGF-b, δοκιμάστηκε στα πλαίσια ανοικτής μονού σκέλους μελέτης φάσης ΙΙ, σε
ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ, χωρίς ιστορικό αιμόπτυσης ή εγκεφαλικές
μεταστάσεις ,που είχαν λάβει προηγουμένως χημειοθεραπεία. Η διάμεση συνολική
επιβίωση ήταν 14.8 μήνες και το διάμεσο διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου 4.9 μήνες150.
Αυτή τη στιγμή αξιολογείται σε μελέτης φάσης ΙΙ σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με
βάση την πλατίνα52.
3. Άλλες υπό μελέτη στοχευμένες θεραπείες
Άλλη ερευνητική προσέγγιση για την θεραπεία του προχωρημένου ΜΜΚΠ είναι
η αναστολή του πρωτεοσώματος. Το

Bordezomib είναι αναστολέας του 26S

πρωτεοσώματος και αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος.
Αξιολογήθηκε σε δύο μελέτες φάσης ΙΙ στη θεραπεία του προχωρημένου ΜΜΚΠ. Στην
πρώτη, δόθηκε σε συνδυασμό με καρμποπλατίνα και γεμσιταμπίνη και επήγε διάμεση
επιβίωση 11 μηνών151. Στη δεύτερη μελέτη, ασθενείς με προχωρημένη νόσο που
είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία, έλαβαν είτε bordezomib είτε bordezomib με
ντοσεταξέλη, με παρόμοια διάμεση επιβίωση152.
Τέλος, για την θεραπεία του ΜΜΚΠ, δοκιμάζεται η χρήση ενός εμβολίου. Η
αναγνώριση μοναδικών αντιγονικών μορίων επί της επιφανείας των καρκινικών
κυττάρων, ξεχωριστά για κάθε ασθενή, οδήγησε στην ανάπτυξη εμβολίων από
«αυτόλογα νεοπλασματικά κύτταρα», που επάγουν την έκκριση κυτοκινών, που
οδηγούν σε ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων.
Ένα από αυτά τα μόρια, σύμφωνα με προκλινικές μελέτες153, φαίνεται να είναι ο
διεγερτικός παράγοντας των αποικιών των μακροφάγων (GM-CSF). Το πρώτο GMCSF τροποποιημένο ακτινοβολημένο εξατομικευμένο εμβόλιο για ΜΜΚΠ είναι το GVAX, που αρχικά εμφάνισε κάποια δράση σε ορισμένες μελέτες154,155, αλλά σε μελέτη
φάσης ΙΙ και σε συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη σε ασθενείς με προχωρημένο
ΜΜΚΠ, δεν επιβεβαίωσε τα αρχικά θετικά αποτελέσματα156.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μια θανατηφόρα ασθένεια, με τον ΜΜΚΠ να
αποτελεί τον πιο συχνό του τύπο, υπεύθυνο για το 80% των περιπτώσεων. Μέχρι
προσφάτως, τις μόνες θεραπευτικές επιλογές αποτελούσαν η εγχείρηση, η
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ακτινοθεραπεία και η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. Τα τελευταία έτη πολλά έχουν
ανακαλυφθεί όσον αφορά στη μοριακή βιολογία του ΜΜΚΠ.
Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μοριακών-βιολογικών θεραπειών κατά ειδικών
στόχων, που δημιούργησαν μεγάλες προσδοκίες για αυξημένη αποτελεσματικότητα,
με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δύο αναστολείς τυροσινικής κινάσης του EGFR, το
erlotinib και το gefitinib και ένας αναστολέας του ALK γονιδίου, το crizotinib, ως
εναλλακτική επιλογή στη χημειοθεραπεία, για ασθενείς με ΜΜΚΠ ,που φέρουν ειδικά
κλινικά και μοριακά χαρακτηριστικά, καθώς και δύο μονοκλωνικά αντισώματα. Ένα
που στοχεύει το μονοπάτι του EGFR, το Cetuximab, και το άλλο που στοχεύει το
VEGF, το Bevacizumab, που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία,
στο προχωρημένο ΜΜΚΠ. Ταυτόχρονα ,ένας μεγάλος αριθμός νέων παραγόντων
βρίσκεται υπό ανάπτυξη και μελέτη.
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του εγγύς μέλλοντος για την θεραπευτική
κοινότητα, θα είναι να βρει τον πιο πρόσφορο τρόπο να τις συνδυάσει με τις
«παραδοσιακές» θεραπευτικές επιλογές ,για το καλό των ασθενών με ΜΜΚΠ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ης

∆είκτη 1

επιλογής για τον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών (ΕΚΩ) αποτελεί το CA

125, παρά την σχετικά χαμηλή διαγνωστική ειδικότητα και ευαισθησία του. Κατά την
έρευνα για αποτελεσματικότερους δείκτες αναφορικά με τον ΕΚΩ, διαπιστώθηκε η
ενίσχυση του γονιδίου WFDC2 της ανθρώπινης πρωτεΐνης της επιδιδυμίδας (ΗΕ4) σε
αυτά τα καρκινώματα. Η ΗΕ4 υπερεκφράζεται κύρια σε ΕΚΩ ορώδους και
ενδομητροειδούς τύπου. Φυσιολογικά εκφράζεται στο επιθήλιο του ανώτερου
αναπνευστικού, του ουροποιητικού και του αναπαραγωγικού συστήματος. Τα γονίδια
της οικογένειας WFDC θεωρείται ότι παίζουν ρόλο στη φυσική ανοσία. Η πρωτεΐνη
ΗΕ4 προσδιορίζεται στον ορό και στα ούρα των ασθενών μέσω ανοσοανάλυσης με
χημειοφωταύγεια και επιδεικνύει υψηλή διαγνωστική ειδικότητα κι ευαισθησία στα
πρώιμα στάδια του ΕΚΩ, πλεονεκτώντας έναντι του CA 125. Επίσης συσχετίζεται με
το στάδιο νόσου και τον βαθμό ιστολογικής κακοήθειας. Επισημαίνεται ότι η νεφρική
ανεπάρκεια προκαλεί αύξηση των επιπέδων της. Αντίστοιχα, δείκτη 1ης επιλογής για
τον, νευροενδοκρινούς προέλευσης, μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΚ-ΚΠ)
αποτελεί η ειδική νευρωνική ενολάση (NSE), παρά το μειονέκτημα των συχνά ψευδώς
θετικών τιμών λόγω αιμόλυσης. Το εκλυτικό πεπτίδιο της γαστρίνης (GRP) βρέθηκε ότι
εκφράζεται στα κύτταρα ΜΚ-ΚΠ και ότι αποτελεί ισχυρό μιτογόνο παράγοντα σε
κυτταρικές σειρές ΜΚ-ΚΠ. Φυσιολογικά εκφράζεται στο κεντρικό νευρικό, στο
γαστρεντερικό και στο αναπνευστικό σύστημα. Στον πνεύμονα παίζει ρόλο στην
αγγειοδιαστολή και παράγεται από τα πνευμονικά νευροενδοκρινή κύτταρα. Το
ιδιαίτερα ασταθές GRP προέρχεται από το πρόδρομο μόριο proGRP, του οποίου το
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καρβοξυτελικό πεπτίδιο proGRP (31-98) προσδιορίζεται σε ορό ή σε πλάσμα με
ανοσοανάλυση χημειοφωταύγειας. Το proGRP αποτελεί χρησιμότατο δείκτη για τον
ΜΚ-ΚΠ, διότι υπερτερεί έναντι του NSE σε διαγνωστική ευαισθησία σε πρώιμο στάδιο.
Οι δείκτες proGRP, NSE και SCC συνθέτουν αλγόριθμο βοηθητικό στον ιστολογικό
χαρακτηρισμό του ΚΠ, ωστόσο η νεφρική ανεπάρκεια επιφέρει αύξηση των επιπέδων
του proGRP. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 945-965,
2014.
Λέξεις κλειδιά: δείκτες καρκίνου, πρωτεΐνη 4 της ανθρώπινης επιδιδυμίδας, ΗΕ4,
WFDC2, CA 125, αλγόριθμος ROMA, επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών, εκλυτικό
πεπτίδιο

προγαστρίνης,

ProGRP,

GRP,

ειδική

νευρωνική

ενολάση,

NSE,

μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, καρκίνος πνεύμονα

SUMMARY
KYRIOU-MALLIS L. Novel tumor markers: HE4 and ProGRP. The contribution of
the Biochemistry Dpt. Up to now CA 125 is considered as the 1st choice marker for
epithelial ovarian cancer (EΟC), despite of its relatively low diagnostic sensitivity and
specificity. The research for more efficacious tumor markers for EOC revealed an
amplification of the WFDC2 gene of the human epididymis protein (HE4) in these
cancers. HE4 is overexpressed mainly in serous and endometrioid EOC. It is normally
expressed in the epithelium of the upper respiratory, the genitourinary and the
reproductive system. The genes of the WFDC family presumably share a role in
natural immunity. Determination of HE4 levels in serum and urine is performed
through a chemiluminescent immunoassay. The diagnostic sensitivity and specificity of
HE4 is superior to CA 125 both in general and in early stages of EOC. It correlates
well with stage and grade of EOC. However, renal impairment increases HE4 levels.
Respectively, NSE (neuron specific enolase) is at present the 1st choice marker for
small cell lung carcinoma (SC-LC), a cancer of neuroendocrine origin. It has been
found that the gastrin-releasing peptide (GRP) is expressed in SC-LC cells and is a
strong mitogenic factor in SC-LC cell lines. It is normally expressed in the central
nervous system, the gastrointestinal and the respiratory tract. GRP has a vasodilatory
role in the lung and is produced by the lung neuroendocrine cells. The unstable GRP
molecule generates from its stable precursor proGRP, the carboxyterminal peptide
proGRP (31-98) of which is determined in serum or plasma through a
chemiluminescent immunoassay. As a tumor marker, proGRP outperforms NSE in
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early stages of SC-LC, while its combination with NSE and SCC (squamous cell
carcinoma antigen) results in an algorithm useful in the histological subtyping of LC.
Increase of proGRP levels is also caused by renal impairment. Nosokomiaka
Chronika, 76, Supplement 1, 945-965, 2014.
Key words: tumor markers, human epididymis protein 4, HE4, WFDC2, CA 125,
ROMA algorithm, epithelial ovarian cancer, EOC, progastrin-releasing peptide,
ProGRP, GRP, neuron specific enolase, NSE, small cell lung cancer, lung cancer
Α. ΗΕ4 – δείκτης με εξειδίκευση στον καρκίνο των ωοθηκών
Ο επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών (ΕΚΩ) εμφανίζεται μόνο στο 1-2% των
γυναικών κατά τη διάρκεια της ζωής τους, είναι όμως ο πλέον θανατηφόρος από τους
γυναικολογικούς καρκίνους, καθώς η πλειονότητα των ασθενών διαγιγνώσκεται σε
προχωρημένο στάδιο νόσου. Στις ΗΠΑ ο ΕΚΩ αποτελεί την 5η αιτία θανάτου από
κακοήθεια στις γυναίκες1. Μελέτη της Καναδικής Ογκολογικής Εταιρείας του 2009
αναφέρει ότι η πενταετής επιβίωση γυναικών με ΕΚΩ παραμένει 38%, παρά την
πρόοδο των χειρουργικών παρεμβάσεων και την ανάπτυξη νέων χημειοθεραπευτικών
σχημάτων2.
Από την δεκαετία του ΄80, ως δείκτης 1ης επιλογής για τον ΕΚΩ χρησιμοποιείται
το CA 125 ορού, κυρίως στην ανίχνευση υποτροπής και την παρακολούθηση της
θεραπείας, αλλά και στην πρόγνωση των εμμηνοπαυσιακών κυρίως γυναικών. Το CA
125 θεωρείται ακατάλληλο ως δείκτης προσυμπτωματικού ελέγχου για ΕΚΩ λόγω
σημαντικών περιορισμών: (α) παθολογικά επίπεδα σε καλοήθεις καταστάσεις (νεφρική
η/και

ηπατική

δυσλειτουργία,

παρουσία

εκχυματικών

συλλογών,

καλοήθεις

γυναικολογικές καταστάσεις όπως ωοθηκικές κύστεις, ινομυώματα και ενδομητρίωση),
(β) χαμηλή διαγνωστική ειδικότητα, δηλ. παθολογικά επίπεδα σε κακοήθειες άλλης
προέλευσης, είτε επιθηλιακής- καρκίνος ενδομητρίου, ενδοτραχήλου, πνεύμονα- είτε
μη επιθηλιακής-λεμφώματα, (γ) χαμηλή διαγνωστική ευαισθησία, δηλ. 50% σε
ασθενείς σταδίου I, 80-90% σε ασθενείς σταδίου III και IV 3.
Είναι φανερό ότι η ανίχνευση του ΕΚΩ σε αρχικό στάδιο θα βελτίωνε το
προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών και η διάκριση σε προεγχειρητικό στάδιο μεταξύ
καλοήθους και κακοήθους εξαρτηματικής νόσου θα εξασφάλιζε τη σωστή διαχείριση
των ασθενών. Η ταυτοποίηση νέων δεικτών για τον ΕΚΩ, πέραν του CA 125, είναι
επομένως αναγκαία. Πολλοί νέοι δείκτες έχουν διερευνηθεί προκειμένου να
συμπληρώσουν και να βελτιώσουν την διαγνωστική ευαισθησία του στην πρώιμη
διάγνωση του ΕΚΩ, όπως η μεσοθηλίνη, η ινχιμπίνη, η οστεοποντίνη, οι καλλικρεΐνες,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 947

το CA 72-4 κα. (Πίνακας 1)4,5. Μεταξύ δε αυτών η ΗΕ4 είναι ένας από τους πλέον
υποσχόμενους δείκτες6, 7.
Πίνακας 1. Οι διαθέσιμοι σήμερα ορολογικοί δείκτες καρκίνου των ωοθηκών και
η αντίστοιχη προτεινόμενη χρήση και φάση ανάπτυξης εκάστου.
∆είκτες καρκίνου των ωοθηκών. (4)
∆ΕΙΚΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

∆ιαφορική διάγνωση
πυελικών μαζών
Παρακολούθηση
αποτελεσματικότητας
χημειοθεραπείας
Ανίχνευση
Inhibin
∆ιαφορική διάγνωση
HLA-G
Παρακολούθηση όγκου
TATI
Παρακολούθηση όγκου,
CASA
Πρόγνωση πρόβλεψη
Παρακολούθηση όγκου
TPA
Παρακολούθηση όγκου
CEA
Ανίχνευση
LPA
Πρόγνωση πρόβλεψη
PAI-1
Πρόγνωση πρόβλεψη
Interleukin-6
Kallikreins 5, 6, ∆ιαφορική διάγνωση,
Παρακολούθηση όγκου,
7, 8, 9, 10, 11,
Πρόγνωση πρόβλεψη
13, 14, 15
Πρόγνωση πρόβλεψη
hCGβcf
∆ιαφορική διάγνωση
Prostasin
Παρακολούθηση όγκου
Osteopontin
∆ιαφορική διάγνωση
HE4
πυελικών μαζών,
παρακολούθηση θεραπείας
MitogenΙστικός δείκτης για πρόγνωση/
activated
πρόβλεψη
protein kinase
Insulin-like
growth factor
Πρόγνωση/πρόβλεψη
binding
protein–2
(IGFBP-2)
Πρόγνωση/πρόβλεψη
RSF-1
Πρόγνωση/πρόβλεψη
NAC-1
(LOE=level of evidence)
CA125

ΦΑΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αποδεκτός για
κλινική χρήση
Αποδεκτός για
κλινική χρήση

LOE(5)
III
I, II

Αξιολόγηση
IV
Έρευνα/ανακάλυψη V
Έρευνα/ανακάλυψη IV, V
Έρευνα/ανακάλυψη IV
Έρευνα/ανακάλυψη
Έρευνα/ανακάλυψη
Αξιολόγηση
Έρευνα/ανακάλυψη
Έρευνα/ανακάλυψη

IV
IV
IV, V
V
IV

Έρευνα/ανακάλυψη IV, V
Αξιολόγηση
III, IV
Έρευνα/ανακάλυψη IV
Έρευνα/ανακάλυψη III, IV
Κλινική χρήση σε
ορισμένα κέντρα

III, IV

Έρευνα/ανακάλυψη V

Έρευνα/ανακάλυψη IV

Έρευνα/ανακάλυψη V
Έρευνα/ανακάλυψη V
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Η ανίχνευση νέων δεικτών καρκίνου επιτυγχάνεται είτε μέσω της κλασσικής
οδού-ανοσοποίηση μυών με κύτταρα ανθρώπινων όγκων και λήψη των ογκοειδικών
Mabs - είτε μέσω της ταυτοποίησης υπερεκφραζομένων γονιδίων με τη χρήση
τεχνικών, όπως σειριακή ανάλυση γονιδιακής έκφρασης ή cDNA microarrays. Με την
τελευταία νεώτερη τεχνική ταυτοποιήθηκε και το γονίδιο WFDC2, το οποίο ενισχύεται
σε καρκινώματα ωοθήκης, αλλά όχι στον φυσιολογικό ιστό8, 9, 10.
Το γονίδιο WFDC2 ανιχνεύθηκε αρχικά σε επιθηλιακά κύτταρα της ανθρώπινης
επιδιδυμίδας και θεωρήθηκε ότι η αντίστοιχη πρωτεΐνη, ΗΕ4 (Homo sapiens
epididymis specific), υπεισέρχεται στην ωρίμανση του σπέρματος μέσω της
εικαζόμενης δράσης της ως αναστολέα πρωτεασών11,

12

. Το WFDC2 είναι πράγματι

ένα από τα 14 ομόλογα γονίδια στο χρωμόσωμα 20q12-13.1 που κωδικοποιούν
πρωτεΐνες με «πυρήνα 4 δισουλφιδικών δεσμών» (WFDC WAP-type Four Disulphide
Core Domain, WAP= Whey Acidic Protein), μια ετερογενή ομάδα μικρού μεγέθους
όξινων και θερμοσταθερών πρωτεϊνών ποικίλης λειτουργικότητας13. Ο δομικός
πυρήνας WFDC είναι κοινός στις πρωτεΐνες του ορού (whey) του γάλακτος πολλών
θηλαστικών. Γενικά οι πρωτεΐνες που περιέχουν WAP περιοχές (domains) είναι μικρά,
εκκριτικά μόρια, φέρουν δραστικότητες αναστολέων πρωτεασών σερίνης και
εκκρίνονται από προφλεγμονώδη κύτταρα, όπως π.χ. η ελαφίνη (Peptidase Inhibitor
3-PI3) και η SLPI (Secretory Leucocyte Protease Inhibitor). Αντίθετα η ΗΕ4 δεν
βρέθηκε να διαθέτει ενεργότητα αναστολέα πρωτεασών και ο ρόλος της παραμένει
άγνωστος8. Εξαίρεση αποτελεί πρόσφατη εργασία, όπου για πρώτη φορά αναφέρεται
ότι πρωτεΐνη ΗΕ4 που απομονώθηκε από σπερματικό υγρό είχε δράση πρωτεάσης
ευρέος φάσματος, αν και τονίζεται ότι το μόριο αυτό είναι δυνατόν να διαφέρει από την
ΗΕ4 που προέρχεται από άλλους ιστούς, όπως τα καρκινικά κύτταρα ωοθηκών, λόγω
εναλλακτικού «ματίσματος» (splicing) ή διαφορετικής γλυκοσυλίωσης14.
Η πρωτεΐνη ΗΕ4, μαζί με την ελαφίνη και την SLPI, εκφράζονται στο επιθήλιο
του ανώτερου αναπνευστικού, του γεννητικού και του ουροποιητικού συστήματος. Τα
γονίδια του γενετικού τόπου WFDC συντηρούνται μεταβαλλόμενα δια μέσου των ειδών
και πιθανολογείται ότι παίζουν ρόλο στην φυσική ανοσία μέσω αντιμικροβιακής και
αντιφλεγμονώδους δράσης, καθώς και στην ιστική ομοιόσταση και την αναπαραγωγή.
Συγκεκριμένα η ελαφίνη και η SLPI έχει δειχθεί ότι είναι πλειοτροπικά μόρια με
ποικίλες ανοσοπροσαρμοστικές (immunomodulatory) λειτουργίες με αποτέλεσμα να
θεωρούνται φρουροί των βλεννογόνων επιφανειών. Αναλόγως του παθογόνου ή του
φλεγμονώδους περιβάλλοντος τα

μόρια αυτά είναι σε θέση να ασκήσουν είτε

προφλεγμονώδη είτε αντιφλεγμονώδη δράση. Ο γενετικός τόπος WFDC περιλαμβάνει
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επίσης τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες του σπέρματος semenogelin 1και 2
(SEMG1, SEMG2)15,16,17. Επί πλέον, εκ των γονιδίων της οικογένειας WAP εκείνα της
ελαφίνης, της SLPI, της PS20 (στρωματική πρωτεΐνη προστάτου WFDC1) και της ΗΕ4
έχουν ταυτοποηθεί ως υποψήφιοι μοριακοί δείκτες για διάφορες κακοήθειες, όπως της
στοματικής κοιλότητας, του μαστού, των ωοθηκών, του κόλου, του παγκρέατος, του
στομάχου και του τραχήλου μήτρας18, 19 .
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι πρόσφατη μελέτη σύγκρισης της γονιδιακής
έκφρασης του ΗΕ4, του MUC16 (CA 125) και άλλων γονιδίων υπερεκφραζομένων
στον ΕΚΩ, μεταξύ φυσιολογικής ωοθήκης, ΕΚΩ και φυσιολογικού φαλλοπιανού
αγωγού, απ’ όπου συμπεραίνεται ότι ο ΕΚΩ φαίνεται να προέρχεται από τους
φαλλοπιανούς κροσσούς, όπου οι ανωτέρω δείκτες υπερεκφράζονται φυσιολογικά20.
Η πρωτεΐνη ΗΕ4 που κωδικοποιεί το γονίδιο WFDC2 έχει μέγεθος 13 kD και
αποτελείται από μονή πεπτιδική άλυσο, περιέχουσα δύο περιοχές (domains) WFDC,
ενώ η ώριμη γλυκιωμένη μορφή της φθάνει τα 20-25 kD21. Μάλιστα η γλυκιωμένη ΗΕ4
είναι το μόριο που εκκρίνεται στον εξωκυττάριο χώρο στα καρκινώματα ωοθηκών- όχι
όμως στον φυσιολογικό ιστό- και ως εκ τούτου ανιχνεύεται στην κυκλοφορία ή στα
ούρα

των

ασθενών

μέσω

ενζυμοανοσοανάλυσης22,23.

Η

πρωτεΐνη

ΗΕ4

υπερεκφράζεται κύρια στους ιστολογικούς τύπους ορώδους (30-70% ΕΚΩ) και
ενδομητροειδούς (10-20% ΕΚΩ)22,24a επιθηλιακού καρκίνου ωοθηκών (Πίνακας 2)24b.
Ως δείκτης καρκίνου στον ορό, η ΗΕ425:
1. Εμφανίζει την υψηλότερη διαγνωστική ευαισθησία και ειδικότητα για τον
ορώδη ΕΚΩ, και υπερτερεί έναντι του CA 125 τόσο στα πρώιμα στάδια, όσο
και γενικά24a, 26. (Εικόνα 1)
2. Σε μελέτη για την ανίχνευση ΕΚΩ του 200827 που συνέκρινε τους δείκτες
CA125, SMRP, HE4, CA72-4, ακτιβίνη, ινχιμπίνη, οστεοποντίνη, EGFR και
ERBB2, επέδειξε την μεγαλύτερη ευαισθησία 72,9% (για ειδικότητα 95%),
ενώ συνδυαζόμενη με το CA 125 η ευαισθησία αυξήθηκε στο 76,4%.
3. Όπως και το CA 125, συσχετίζεται με τον ιστολογικό βαθμό κακοήθειας και
το στάδιο του ορώδους ΕΚΩ (όπου και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις), ενώ
αμφότεροι οι δείκτες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των
επιπέδων τους

μεταξύ ΕΚΩ βλεννώδους τύπου και άλλων ιστολογικών

τύπων (χαμηλότερες συγκεντρώσεις).
4. Μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαφορική διάγνωση του ΕΚΩ από τα
καλοήθη γυναικολογικά νοσήματα. Η ΗΕ4 πλεονεκτεί στη διαφορική
διάγνωση γυναικολογικών νοσημάτων στις προεμμηνοπαυσιακές ασθενείς,
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εύρημα συμβατό με το γεγονός ότι η ΗΕ4 δεν επηρεάζεται, όσο το CA 125,
από την εμμηνόπαυση ή τις φάσεις του κύκλου της εμμήνου ρύσεως26,28,29.
5. α. ΗΕ4 σε φυσιολογικά επίπεδα και σύγχρονη αύξηση του CA 125 αποτελεί
ισχυρή ένδειξη προχωρημένης ενδομητρίωσης ή ενδομητριώματος ωοθήκης.
β. ΗΕ4 σε αυξημένα επίπεδα και φυσιολογικό CA 125 υποδηλώνει παρουσία
είτε ΕΚΩ, είτε άλλου τύπου καρκίνου, όπως καρκίνου του ενδομητρίου25,30.
6. ∆εν είναι απολύτως ειδική για τον ΕΚΩ, αφού παρατηρείται επίσης αύξηση
των επιπέδων της σε ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου28, μη
μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος και πρωτοπαθή καρκίνο ήπατος26.
Πίνακας

2.

Ταξινόμηση

νεοπλασμάτων

ωοθήκης

και

οι

αντίστοιχες

παρατηρούμενες μοριακές μεταβολές. Τα ΕΩΚ ορώδους τύπου αποτελούν το
30-70% του συνόλου24a,24b.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΩΟΘΗΚΗΣ
Α. όγκοι βλαστικού επιθηλίου
Τύπου Ι - low grade
Ορώδες καρκίνωμα
Βλεννώδες καρκίνωμα (5-20%)
Ενδομητροειδούς τύπου καρκίνωμα (10-20%)
Κακοήθεις όγκοι Brenner
∆ιαυγοκυτταρικό καρκίνωμα (3-10%)
Τύπου ΙΙ – high grade
Ορώδες καρκίνωμα
Κακοήθεις μικτοί μεσοδερμικοί όγκοι
(καρκινοσάρκωμα)
Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα (1%)
Β. όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων
Γ. όγκοι από το εξειδικευμένο παρέγχυμα
α. εκ κυττάρων θήκης ωοθηλακίου και κοκκώδη
β. εκ κυττάρων Leydig και Sertoli
∆. όγκοι από το μη εξειδικευμένο
παρέγχυμα (συνδετικός ιστός, αγγεία, λίποςσαρκώματα)

Μοριακές μεταβολές
BRAF, KRAS, ERBB2
μεταλλάξεις
KRAS μεταλλάξεις
Β-Catenin, PTEN, MSI,CTNNB1,
PIK3CA μεταλλάξεις
RIK3CA μεταλλάξεις
Μοριακές μεταβολές
p-53, CCNE1 μεταλλάξεις

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 951

Εικόνα 1. ∆ιάγραμμα ROC (Receiver Operating Characteristic) και εμβαδόν AUC
(Area Under Curve) για τους δείκτες CA 125 και HE4 ορού ασθενών με ΕΚΩ και
καλοήθη γυναικολογικά νοσήματα24a.
Τα επίπεδα ΗΕ4 επηρεάζονται λιγότερο από το CA 125 από την παρουσία
συλλογών εκχυματικών υγρών, ηπατικής νόσου και καλοήθων γυναικολογικών
καταστάσεων. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ~10% των ασθενών με καλοήθη πνευμονική
νόσο παρατηρείται ήπια αύξηση του ΗΕ48,15,26.
Η νεφρική ανεπάρκεια είναι η κυριότερη αιτία ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων
για την ΗΕ4, όπως και για άλλους δείκτες καρκίνου όπως το SCC και το
ProGRP31,32,33. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων όσων
ασθενών πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια ή τουλάχιστον όσων εμφανίζουν
παθολογικά επίπεδα κρεατινίνης. Σημειώνεται δε, ότι οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι
δυνατόν να παρατηρηθεί σε ορισμένους ασθενείς κατά την χημειοθεραπεία.
Η εξέταση ΗΕ4 ορού έχει λάβει έγκριση του FDA προς χρήση για
παρακολούθηση υποτροπής ή εξέλιξης της νόσου σε ασθενείς με ΕΚΩ. Ο δε
παλαιότερος αλγόριθμος πρόβλεψης κινδύνου ΕΚΩ σε γυναίκες με πυελική μάζα RMI
(Risk of Malignancy Index), όπου λαμβάνεται υπόψη το CA 125, η εμμηνοπαυσιακή
κατάσταση και μια απεικονιστική βαθμολόγηση, δείχνει να μειονεκτεί έναντι του νέου
αλγορίθμου ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), όπου προσμετρούνται το
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CA 125, η ΗΕ4 και η εμμηνοπαυσιακή κατάσταση34. Έγκριση του FDA έχει λάβει και ο
αλγόριθμος ROMA.
Όσον αφορά τον έλεγχο για ΕΚΩ στον προσυμπτωματικό πληθυσμιακό,
δεδομένου του επιπολασμού 1 ανά 2500 εμμηνοπαυσιακών γυναικών στις ΗΠΑ, ένας
αποδεκτός δείκτης θα απαιτούσε ευαισθησία 75% και ειδικότητα ~99,7%, ώστε να
υπάρξει μια κατ’ ελάχιστο ανεκτή PPV (Positive predictive value) 10%. Ουδείς όμως
δείκτης ή συνδυασμός δεικτών αγγίζει τα όρια αυτά, επομένως η εφαρμογή και του
ΗΕ4 είναι φρονιμότερο να αφορά πληθυσμούς υψηλού κινδύνου, ώστε να αυξηθεί η
PPV 25.
Στο

Βιοχημικό

Εργαστήριο

η

ΗΕ4

προσδιορίζεται

με

ανοσοανάλυση

χημειοφωταύγειας με παραμαγνητικά μικροσωματίδια (CMIA, Chemiluminescent
Microparticle Immunoassay) στον ανοσοχημικό αναλυτή Architect i2000SR της Abbott
σε μονάδες pmol/L. Κατά τον κατασκευαστή το 95% των υγιών προεμμηνοπαυσιακών
γυναικών ευρίσκεται με επίπεδα <70 pmol/L, ενώ στο 95% των εμμηνοπαυσιακών
ασθενών το ΗΕ4 προσδιορίζεται < 140 pmol/L.
Β. proGRP- δείκτης με εξειδίκευση στον μικροκυτταρικο καρκίνο πνεύμονα
Ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ) ενοχοποιείται για το ~29% των θανάτων από
καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά δε τις προσπάθειες για έγκαιρη διάγνωση και
θεραπεία, η πενταετής επιβίωση παραμένει στο 13%, εξαρτάται δε από τον ιστολογικό
τύπο και τη σταδιοποίηση του όγκου. Ο ΚΠ διακρίνεται σε δύο κύριους ιστολογικούς
τύπους, τον μικροκυτταρικό (ΜΚ-ΚΠ) και τον μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα
(ΜΜΚ-ΚΠ), με διαφορετική πρόγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Ο ΜΜΚ-ΚΠ
περιλαμβάνει 3 μείζονες ιστολογικούς υπότυπους (αδενοκαρκίνωμα, επιθηλιακό
καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων, μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα) και αντιμετωπίζεται
κυρίως

χειρουργικά35,36,37,38.

Ο

νευροενδοκρινούς διαφοροποίησης,

ΜΚ-ΚΠ

είναι

ένα

επιθετικό

νεόπλασμα,

ταχείας ανάπτυξης και με υψηλή ευαισθησία

στην χημειο- και την ακτινοθεραπεία. Εν τούτοις υπογραμμίζεται ότι η πλειονότητα των
ΚΠ είναι μικτής ιστολογίας39.
Τα νέα περιστατικά ΜΚ-ΚΠ αφορούν το ~ 20-25% του συνόλου εκείνων με ΚΠ
και για την αντιμετώπισή τους, πέρα από την ιστολογική ταξινόμηση, είναι απαραίτητη
και η ύπαρξη κυκλοφορούντων δεικτών καρκίνου (∆Κ) με υψηλή διαγνωστική
ευαισθησία και ειδικότητα. Η ειδική νευρωνική ενολάση (NSE), ως δείκτης
νευροενδοκρινούς προέλευσης, θεωρείται δείκτης 1ης επιλογής για τον ΜΚ-ΚΠ. Τα
επίπεδα της NSE ορού συσχετίζονται με το στάδιο της νόσου, όμως σημαντικό
μειονέκτημά της είναι η ψευδώς θετική αύξησή της στον ορό, ακόμη και παρουσία
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πολύ μικρής αιμόλυσης. Οι συνηθέστεροι ∆Κ για τον ΜΜΚ-ΚΠ είναι το CEA, το SCC
και οι κυτταροκερατίνες (TPA CYFRA 21.1).
Το εκλυτικό πεπτίδιο της γαστρίνης GRP (gastrin-releasing peptide) αρχικά
απομονώθηκε από στόμαχο χοίρου και ονομάσθηκε με βάση την συγκεκριμένη
βιοδραστικότητα, που πρώτη ταυτοποιήθηκε40,41. Το GRP των θηλαστικών είναι σε
μεγάλο βαθμό ομόλογο με το νευροπεπτίδιο βομβεσίνη των αμφιβίων. Η ευρεία
κατανομή του GRP, με σημαντική παρουσία στο κεντρικό νευρικό, στο γαστρεντερικό
και στο αναπνευστικό σύστημα, υποδηλώνει και γενικότερες δράσεις του. Σήμερα είναι
γνωστό ότι επιτελεί λειτουργίες όπως η ενεργοποίηση της έκκρισης ποικίλων
γαστρεντερικών ορμονών και παγκρεατικών ενζύμων και η ρύθμιση της διέλευσης, του
μεταβολισμού και της συμπεριφοράς του εντέρου41,42. Πρόσφατα δεδομένα εμπλέκουν
το GRP στη φλεγμονή και στην επούλωση τραυμάτων και γενικά σε δράσεις σχετικές
με την καρκινογένεση, όπως η μορφογένεση, η αγγειογένεση, η κυτταρική
μετανάστευση και η κυτταρική προσκόλληση43,44. Στον πνεύμονα ο ρόλος του GRP
αφορά την αγγειοδιαστολή και παράγεται από τα πνευμονικά νευροενδοκρινή κύτταρα
(ΠΝΕΚ). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των ΠΝΕΚ (θετικών σε GRP) απαντάται στον
εμβρυϊκό πνεύμονα. Φυσιολογικά, τα ΠΝΕΚ (θετικά σε GRP) είναι σχετικά σπάνια
μετά την γέννηση, όμως πρόσφατα η υπερπλασία ΠΝΕΚ έχει συσχετισθεί με χρόνιες
πνευμονικές νόσους45.46.
Η αναγνώριση του GRP ως του αρχετυπικού αυτοκρινή αυξητικού παράγοντα
βασίζεται στην ανίχνευση του αμιδιωμένου πεπτιδίου του και του αντίστοιχου
υποδοχέα του σε κυτταρική σειρά μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΚ-ΚΠ),
καθώς και στην αντι-πολλαπλασιαστική επίδραση των αντισωμάτων έναντι του GRP42.
Το εκλυτικό πεπτίδιο της γαστρίνης αποτελεί ισχυρό μιτογόνο παράγοντα για
κυτταρικές σειρές προερχόμενες από διάφορους άλλους τύπους καρκίνου, όπως του
παγκρέατος, του προστάτου, του νεφρού, του μαστού, του κόλου και του ΜΚΚΠ44,47,48,49. Ήδη από το 199150 επιβεβαιώθηκε η ένδειξη51 ότι η GRP εκφράζεται στα
κύτταρα του ΜΚ-ΚΠ. Υπερέκφραση του GRP και των υποδοχέων του έχει βρεθεί τόσο
σε επίπεδο mRNA, όσο και πρωτεϊνης σε καρκίνους πνεύμονα, προστάτου, μαστού,
παγκρέατος, κόλου44.
Το πεπτίδιο GRP προέρχεται από ένα πρόδρομο μόριο, την προορμόνη
proGRP, μέσω σειράς πρωτεολυτικών διασπάσεων44,52 (Εικόνα 2). Το pre-proGRP
αποτελείται από ένα σηματοδοτικό πεπτίδιο, το φυσικό (native) GRP (1-27), την θέση
αμιδίωσης και διάσπασης με θρυψίνη (28-30), την κοινή σταθερή περιοχή πεπτιδικής
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προέκτασης (31-98) και την μεταβλητή περιοχή καρβοξυτελικού άκρου (αποτέλεσμα
εναλλακτικού «ματίσματος» του mRNA).
Η σταθερότητα του proGRP και ο μεγάλος χρόνος ημιζωής του (t1/2 19-28
ημέρες), σε αντιδιαστολή με την μεγάλη αστάθεια του GRP (t1/2 ~2 λεπτά), οδήγησαν
στην ανάπτυξη ανοσοχημικών αναλύσεων προσδιορισμού του proGRP54,55, ως δείκτη
για τον ΜΚ-ΚΠ, τον καρκίνο του προστάτη και το μυελοειδές καρκίνωμα του
θυρεοειδή56,57,58. Οι ανοσοαναλύσεις του proGRP βασίσθηκαν στο ανασυνδυασμένο
πεπτίδιο proGRP (31-98), διότι η περιοχή αυτή δεν εμφανίζει ομολογία με άλλες
πρωτεΐνες54.
Ως δείκτης καρκίνου για τον ΜΚ-ΚΠ, το proGRP:
1. ∆εν συσχετίζεται με το στάδιο νόσου, αλλά απελευθερώνεται σε υψηλά
επίπεδα στον ορό τόσο σε εντοπισμένη, όσο και σε προχωρημένη νόσο,
χαρακτηριστικό που προσδίδει διαγνωστικό πλεονέκτημα στο proGRP έναντι
της NSE39,59. Θεωρείται πάντως ότι είναι μεταξύ τους συμπληρωματικοί
δείκτες. Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα από την ιστολογική διάγνωση του όγκου,
υψηλά επίπεδα proGRP στον ορό υποδηλώνουν τουλάχιστον μερική
παρουσία νευροενδοκρινικής συνιστώσας39.
2. Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση 22 άρθρων, που συνολικά αφορούσαν 6759
ασθενείς με ΚΠ, εμφανίζει ως προς τον ΜΚ-ΚΠ συγκεντρωτική (pooled)
διαγνωστική

ευαισθησία

ανερχόμενη

στο

72%

και

συγκεντρωτική

διαγνωστική ειδικότητα 93%. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι αν και το
proGRP αδυνατεί να διαγνώσει το 28% των ΜΚ-ΚΠ, το ποσοστό των
εσφαλμένων διαγνώσεων είναι μόνο 7%60 (Εικόνα 3)39.
3. Από κοινού με τους δείκτες NSE και SCC, συνθέτει αλγόριθμο-κλειδί,
βοηθητικό στον ιστολογικό χαρακτηρισμό του ΚΠ (Πίνακες 3, 4, 5)61,62.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 76, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2014

Σελίδα 955

Εικόνα 2. Μετα-μεταφραστική μετατροπή του proGRP53. Το pre-proGRP (148
αμινοξέα)

μετατρέπεται

σε

proGRP

(125

αμινοξέα)

με

αφαίρεση

του

σηματοδοτικού πεπτιδίου. Ακολουθεί η διαδοχική επίδραση της μετατροπάσης
της προορμόνης και μιας καρβοξυπεπτιδάσης που οδηγούν στο σχηματισμό
του GRP (1-27)-Gly και με τρανσ-αμιδίωση στο GRP(1-27)-amide. Η δράση
ενδοπρωτεασών στην καρβοξυτελική περιοχή GRP (31-125) οδηγεί σε διάφορα
πεπτίδια.
Με εξαίρεση το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδή, τον μεταστατικό,
ορμονοανθεκτικό

καρκίνο

προστάτου

και

ορισμένα

άλλα

νεοπλάσματα

νευροενδοκρινούς προέλευσης, το proGRP εμφανίζει σχετικά αμελητέα αύξηση των
επιπέδων του σε ασθενείς με άλλα κακοήθη νεοπλάσματα πλην του ΜΚ-ΚΠ(39) (Εικόνα
4).
Το proGRP εμφανίζει σημαντική αύξηση των επιπέδων του (μέχρι 350 pg/ml)
στις περιπτώσεις έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας. Καλοήθεις καταστάσεις του
μαστού, των πνευμόνων και αυτοάνοσα νοσήματα είναι δυνατόν να επιφέρουν μικρή
αύξηση (μέχρι 80 pg/ml), ενώ καλοήθεις καταστάσεις του πεπτικού, του ουροποιητικού
και λοιμώδεις διεργασίες επιφέρουν ήπια αύξηση ( μέχρι 150 pg/ml)39 (Εικόνα 4)(59).
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Sensitivity

(%)

ProGRP (pg/mL)

Εικόνα 3. Βελτιστοποίηση του αφοριστικού ορίου του proGRP προς επίτευξη
100% ειδικότητας στη διάγνωση του ΜΚ-ΚΠ σε σχέση με καλοήθη πνευμονικά
νοσήματα, όγκους άλλης πρωτοπαθούς εστίας με πνευμονικές μεταστάσεις και
ΜΜΚ-ΚΠ39.

Εικόνα 4. Επίπεδα proGRP σε υγιή πληθυσμό, σε καλοήθεις πνευμονικές
νόσους (χρόνια φλεγμονή, σαρκοείδωση, ίνωση) και σε μικροκυτταρικό και μη
μικροκυτταρικό ΚΠ59.
Πίνακας 3. Οι κυριότεροι κυκλοφορούντες δείκτες καρκίνου ανά ιστολογικό
τύπο ΚΠ.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΚ-ΚΠ)
 proGRP
 CEA
 NSE
Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚ-ΚΠ)
Καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων: CYFRA 21.1, CEA, SCC
 CYFRA 21.1
 SCC
Αδενοκαρκίνωμα: CEA, CYFRA 21.1
 CEA
Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα: CYFRA 21.1 , CEA
Πίνακας 4. Οι διαθέσιμοι κυκλοφορούντες δείκτες καρκίνου για τον ΚΠ και η κλινική
εφαρμογή τους61.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

∆ΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩ-

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΑΝΤΑΠΟ-

ΜΑΤΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗ-

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ

ΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓH
CEA

Ο

Α

Ο

Ν

Ν

NSE

Ο

Ν

Ο

Ν, Σ

ΑΠ

ProGRP

Ο

Ν

Ο

-

Ν

CK-BB

Ο

Ν

Ο

Ν

Ν

CgA

Ο

Ν

Ο

Ν

-

CYFRA21.1

Ο

Ν

Ο

Α

Α

TPA

Ο

Ν

Ο

Ν

-

NCAM

Ο

Ν

Ο

Ν, Ε

-

LDH

Ο

Ν

Ο

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

SCC+NSE+
ProGRP

Συντμήσεις: O=όχι, Ν=ναι, Α=αντικρουόμενα αποτελέσματα, Σ=επίπεδα σχετιζόμενα
με τη μάζα του όγκου, ΑΠ=ανακριβής δείκτης πρόβλεψης, Ε=μόνο σε εκτεταμένη νόσο,
- = έλλειψη δεδομένων
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Πίνακας 5. Αλγόριθμος για τον ιστολογικό χαρακτηρισμό του ΚΠ, βασιζόμενος στον
προσδιορισμό επιπέδων συγκέντρωσης τριών κυκλοφορούντων δεικτών καρκίνου,
SCC+proGRP+NSE62.

Αλγόριθμος καρκινικών δεικτών για την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα

Molina R. Tumor Markers in Lung Cancer: Theory and Practice. Abbott Laboratories.
2011

Στο Βιοχημικό Εργαστήριο το proGRP

προσδιορίζεται με ανοσοανάλυση

χημειοφωταύγειας με παραμαγνητικά μικροσωματίδια (CMIA Chemiluminescent
Microparticle Immunoassay) στον ανοσοχημικό αναλυτή Architect i2000SR της Abbott
σε μονάδες pg/ml. Το proGRP βρίσκεται στην διαδικασία λήψης έγκρισης από το
FDA. Κατά τον κατασκευαστή το 95% των υγιών ευρίσκεται με επίπεδα <63 pg/ml
στον ορό και <65 pg/ml στο πλάσμα. Θεωρείται ότι το proGRP είναι σταθερότερο στο
πλάσμα σε σχέση με τον ορό63,64,65. Προϋπόθεση πάντως για την καταλληλότητα του
ορού αποτελεί η φύλαξη του στην ψύξη για διάστημα <3 ημερών ή η κατάψυξη του
δείγματος. Τα επίπεδα του proGRP συσχετίζονται σημαντικά με την ηλικία, το φύλο,
την συγκέντρωση κρεατινίνης, τον δείκτη μάζας σώματος και το κάπνισμα64. Με βάση
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τα παραπάνω δεδομένα, συστήνεται το κάθε Εργαστήριο να υπολογίζει τις δικές του
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οξεία νεφρική βλάβη (ACUTE KIDNEY INJURY- AKI) είναι μία κατάσταση
που επηρεάζει τη νεφρική δομή και λειτουργικότητα. Ορίζεται σαν απότομη έκπτωση
της νεφρικής λειτουργίας που περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται) στην οξεία νεφρική
ανεπάρκεια.
Πρόκειται για ευρύ κλινικό σύνδρομο που οφείλεται σε:


νεφρική νόσο (π.χ. οξεία διάμεση νεφρίτιδα)



μη ειδικές καταστάσεις (π.χ. ισχαιμία, τοξικότητα)



εξωνεφρικές καταστάσεις (π.χ. προνεφρική αζωθαιμία, οξεία μετανεφρική
αποφρακτική νεφροπάθεια).
Είναι προφανές ότι περισσότερες από μία από τις παραπάνω καταστάσεις

μπορεί να συνυπάρχουν σε ένα ασθενή.
Επιδημιολογικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι ακόμα και ήπια, αναστρέψιμη ΑΚΙ
αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στους ασθενείς
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ACUTE KIDNEY INJURY- AKI)
Προς το παρόν έχουν προταθεί και επικυρωθεί δύο παρόμοιοι ορισμοί της ΑΚΙ
με κριτήρια RIFLE και ΑΚΙΝ, βασιζόμενοι στην τιμή κρεατινίνης ορού (SCr) και στην
αποβολή ούρων 24ώρου. Η KDIGO προτείνει έναν ορισμό για διευκόλυνση:
ΑΚΙ ορίζεται οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
Αύξηση της τιμής SCr κατά ≥ 0.3 mg/dl μέσα σε 48 ώρες ή
Αύξηση της τιμής SCr ≥ 1.5 φορές από τη βασική τιμή (baseline), που είναι
γνωστό ή συνάγεται ότι συνέβη τις τελευταίες 7 ημέρες ή
Όγκος αποβληθέντων ούρων < 0.5 ml/kg/h στο 6ωρο.
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Οξείες νεφρικές νόσοι και διαταραχές (AKD), οξεία νεφρική βλάβη (AKI) και
χρόνια νεφρική νόσος (CKD)
Οι διαταραχές της νεφρικής δομής και λειτουργίας χαρακτηρίζονται ως οξείες
και χρόνιες ανάλογα με τη διάρκειά τους. Η ΑΚΙ είναι μία μόνο από τις οξείες νεφρικές
παθήσεις (AKD), η οποία μπορεί να εκδηλωθεί παρουσία ή απουσία άλλων οξείων ή
χρόνιων νεφρικών νόσων ( CKD).
Έτσι λοιπόν, ενώ η χρόνια νεφρική νόσος (CKD) είναι ένας ισχυρός,
καθιερωμένος ορισμός χρήσιμος στην κλινική πράξη, την έρευνα και τη δημόσια υγεία,
οι έννοιες της οξείας νεφρικής βλάβης (ΑΚΙ) και της οξείας νεφρικής νόσου (AKD) είναι
σχετικά νέες και εξελισσόμενες. Η ΑΚΙ είναι ένα υποσύνολο της AKD. Τόσο η ΑΚΙ όσο
και η AKD χωρίς ΑΚΙ επιπροβάλλονται πάνω στην CKD.
Η ΑΚΙ μπορεί να διαγνωστεί σε επείγοντα περιστατικά που χρειάζονται
εισαγωγή στο Νοσοκομείο αλλά και σε ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς.
Σύμφωνα με το RCPE UK Consensus Conference on “Management of acute
kidney injury: the role of fluids, e-alerts and biomarkers” (6-17 Νοεμβρίου 2012,
Εδιμβούργο)
«Σε κάθε ασθενή που εισάγεται στο Νοσοκομείο πρέπει να προσδιορίζεται η
τιμή κρεατινίνης και οι συγκεντρώσεις νατρίου, καλίου και χλωρίου ορού, ώστε να
χρησιμοποιηθούν ως βασικές τιμές (baseline). Συνιστάται επανάληψη μετά από 24
ώρες. Η γενική εξέταση των ούρων με μικροσκόπηση του ιζήματος είναι απαραίτητη
για να αναγνωριστούν τα περιστατικά με υποκείμενη νεφρική νόσο, και τα οποία θα
ωφεληθούν άμεσα από την αξιολόγηση ειδικευμένου Νεφρολόγου».
Προτεινόμενοι βιοχημικοί δείκτες οξείας νεφρικής βλάβης (ΑΚΙ)
Οι δυσκολίες στην ανάπτυξη βιοχημικών δεικτών ΑΚΙ οφείλονται κυρίως στην
πολυπαραγοντική αιτιολογία αυτής της κατάστασης (σήψη, ισχαιμία, τοξικότητα)
ακόμα και στον ίδιο ασθενή. Κατά την ΑΚΙ λαμβάνουν χώρα πολύπλοκες κυτταρικές
και μοριακές διεργασίες που αφορούν ενδοθηλιακά, επιθηλιακά, φλεγμονώδη και
διάμεσα κύτταρα. Αυτές οι διεργασίες περιλαμβάνουν τον κυτταρικό κύκλο, την
ανοσία, τη φλεγμονή και την απόπτωση.
Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι τα κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων εισέρχονται
σε μία βραχεία περίοδο G1 αναστολής του κυτταρικού κύκλου, ως επακόλουθο
προσβολής τους από πειραματική σήψη ή ισχαιμία.
Πιστεύεται

δε

ότι

αυτό

προστατεύει

τα

κύτταρα

από

ανεπιθύμητο

πολλαπλασιασμό τους με πιθανό πρόβλημα στο DNA, μέχρι να επανορθωθεί η
βλάβη.
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Κατά τη διαδικασία διακοπής του κυτταρικού κύκλου και της επανόρθωσης
εκκρίνονται στα ούρα ουσίες που μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστους δείκτες
οξείας νεφρικής βλάβης.Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:
1.NGAL: Neutrophil gelatinase associated lipokalin
2.KIM-1: Kidney injury molecule-1
3.IGFBP7: Insulin-like growth factor-binding protein 7
4.TIMP-2: Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL)
Πρόκειται για μία ενδογενή πρωτεΐνη 25kDa που εκκρίνεται από κύτταρα
διαφόρων ιστών, όπως το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και το ουροποιητικό
σύστημα. Το NGAL εκκρίνεται στα ούρα από το ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle
και τα αθροιστικά σωληνάρια.
Το NGAL ούρων (uNGAL) είναι ένας πρώιμος και ευαίσθητος δείκτης οξείας
νεφρικής βλάβης. Τα επίπεδά του στον ορό και τα ούρα, αυξάνουν στη διαβητική
νεφροπάθεια, στο νεφρωσικό σύνδρομο, στη διάμεση νεφρίτιδα και στην IgA
νεφροπάθεια.
Συμμετέχει τοπικά στην αντίσταση του επιθηλίου, αφού ως χηλική ένωση
δεσμεύει σιδηροφόρα μόρια που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών ή
προκαλούν οξειδωτική βλάβη.
Το NGAL ούρων εκκρίνεται σε αναλογία με το βαθμό της βλάβης του επιθηλίου
των σωληναρίων, ενώ στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εκκρίνεται μόνο κατά την
εξέλιξη και όχι στη σταθερή φάση της νόσου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καρκίνος των ωοθηκών, είναι ένας από τους πιο συχνούς καρκίνους του
αναπαραγωγικού συστήματος και εμφανίζει την υψηλότερη θνητότητα, ανάμεσα σε
όλους τους γυναικολογικούς καρκίνους. Αυτό οφείλεται κυρίως, στο ότι η διάγνωσή του
γίνεται

συνήθως

σε

πολύ

προχωρημένο

στάδιο,

όπου

πλέον

έχει

δώσει

απομακρυσμένες μεταστάσεις, γεγονός που καθιστά τη πρώιμη διάγνωσή του,
επιτακτική ανάγκη. Παρόμοια ανάγκη υφίσταται και για τον καρκίνο του πνεύμονα, που
αποτελεί την πιο συνήθη και θανατηφόρα κακοήθεια παγκοσμίως, με την πλειονότητα
των ασθενών να διαγιγνώσκονται με προχωρημένη ανεγχείρητη νόσο. Τα τελευταία
χρόνια έχουν αναδειχθεί αρκετοί νέοι βιοδείκτες για τις παραπάνω μορφές καρκίνου,
με πιο σημαντικούς τους HE4 (Human Epididymis Protein 4 gene) και ProGRP (Progastrin-releasing peptide). Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να ασχοληθεί με
τον κλινικό ρόλο των δύο παραπάνω δεικτών, καθώς και με ένα νέο εργαστηριακό
δείκτη, που φαίνεται να σχετίζεται με την οξεία νεφρική βλάβη, αλλά και κάποιες
μορφές

καρκίνου,

του

NGAL

(Neutrophil

gelatinase-associated

lipocalin).

Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 970-984, 2014.
Λέξεις κλειδιά: βιοδείκτης, καρκίνος, γλυκοπρωτεϊνη, ευαισθησία, ειδικότητα
SUMMARY
LASKARAKIS Α, ALEVIZOPOULOS Ν. Novel biomarkers HE4, ProGRP, NGAL
and their clinical role. Ovarian cancer is one of the most common reproductive
cancers and has the highest mortality rate amongst gynecologic cancers. This is due
to the fact that most diagnoses occur in the late, metastatic stages of the disease, thus
making early diagnosis a top priority. The same need seems to exist for lung cancer,
which is the most frequent and deadly malignancy worldwide, with the majority of
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patients presenting with inoperable advanced disease. Over the last few years,
several novel biomarkers for these types of cancer have been discovered. Two of the
most important are the human epididymis protein (HE)4 gene and the progastrinreleasing peptide (ProGRP). Aim of this article is to present the clinical role of these
two biomarkers ,along with that of the neutrophil gelatinase-associated lipocalin
(NGAL), a novel biomarker which seems to be related with acute renal injury and
some types of cancer. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 970-984, 2014.
Key words: biomarker, HE4, ProGRP, NGAL, cancer
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά την ανάπτυξη νέων θεραπειών, ο καρκίνος των ωοθηκών παραμένει ο
πιο φονικός τύπος καρκίνου του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος1. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του Εθνικού Ιδρύματος για τον καρκίνο των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής (ΗΠΑ), το 2009 μόνο, διαγνώστηκαν 21.550 νέα περιστατικά και επήλθαν,
εξαιτίας του, 14.600 θάνατοι, καθιστώντας τον, την πέμπτη κατά σειρά αιτία θανάτου
από καρκίνο στις (ΗΠΑ)2. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες περιπτώσεις
διαγιγνώσκονται στα τελικά στάδια της νόσου, όπου η επιβίωση πέφτει στο 20% με
τους περισσότερους ασθενείς να έχουν μεταστατική νόσο3. Η έλλειψη παρουσίας
πρώιμων κλινικών συμπτωμάτων, είναι ένας από τους παράγοντες, εξαιτίας των
οποίων,μόνο το 25% των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται στο στάδιο Ι της νόσου,
γεγονός που επιδεινώνει κατά πολύ την πρόγνωση4.
Τα παραπάνω αποτελέσματα οδήγησαν στην μαζική ανάληψη προσπαθειών
για την ανακάλυψη αποτελεσματικών μηχανισμών πρώιμης διάγνωσης. Κεντρική θέση
αυτών των προσπαθειών δημιουργίας αποτελεσματικών screening test, αποτελεί η
ανακάλυψη νέων καρκινικών δεικτών5. Ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους είναι
ο HE43.
Ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ) είναι η κύρια αιτία θανάτου εξαιτίας νεοπλασιών
παγκοσμίως, με τη πλειοψηφία των ασθενών να προσέρχεται με προχωρημένη,
ανεγχείρητη νόσο με φτωχή πρόγνωση, κατά τη διάγνωση6,7. Ο ΚΠ αποτελείται από
δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο των κυττάρων, τον μικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύμονα (ΜΚΠ) και το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
(ΜΜΚΠ) αντίστοιχα, με τον πρώτο να αποτελεί το 15% των συνολικών περιπτώσεων6.
Κλινικά ο ΜΚΠ χαρακτηρίζεται από πρώιμη μεταστατική ανάπτυξη και υψηλή
ευαισθησία στην αρχική χορήγηση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, με υψηλό
μετέπειτα ωστόσο ποσοστό υποτροπής και ανάπτυξης αντοχής στη θεραπεία
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δεύτερης γραμμής8. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων
μέσω της πρωιμότερης διάγνωσης,αναπτύχθηκε μια σειρά νέων καρκινικών δεικτών
για τον ΜΚΠ, με πιο σημαντικούς τους neuron specific enolase (NSE) και pro-gastrin
releasing peptide (ProGRP)9,10,11,12.
Η οξεία νεφρική βλάβη συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα και
επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, που να την αναστρέφει, είναι σημαντικό να
αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και άμεσα. Το γεγονός ότι οι
παραδοσιακοί βιοχημικοί δείκτες, όπως η κρεατινίνη ορού, στερούνται ευαισθησίας και
επηρεάζονται από εξωνεφρικούς παράγοντες, οδήγησε στην εξέλιξη νέων βιοδεικτών,
ικανών να ανιχνεύουν πρώιμα την οξεία νεφρική βλάβη13. Από αυτούς τους νέους
βιοδείκτες ο πιο πολλά υποσχόμενος είναι ο NGAL (neutrophil gelatinase- associated
lipocalin)14. Πέρα όμως από το ρόλο που παίζει στην πρώιμη διάγνωση της οξείας
νεφρικής βλάβης, ο NGAL, που αποτελεί μέρος της οικογένειας των λιποκαλινών, μιας
οικογένειας πρωτεϊνών που μεταφέρουν μικρά υδρόφοβα μόρια όπως λιπίδια και
στεροειδή, φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και σε μια σειρά άλλων
λειτουργιών και φαινομένων του οργανισμού όπως στη φλεγμονή, την σύνδεση των
προσταγλαδινών καθώς και στη καρκινογένεση15,16,17. Παρακάτω θα αναλύσουμε τους
κλινικούς ρόλους αυτών των τριών κύριων βιοδεικτών ,που παρουσιάστηκαν πριν.
ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΒΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Ο πιο γνωστός νεοπλασματικός δείκτης, στον ορό του αίματος ασθενών με
καρκίνο των ωοθηκών, είναι το καρκινικό αντιγόνο 125 (Ca125), που ανακαλύφθηκε το
1981 από τους Bast et al., σαν μια πρωτεϊνη, που ήταν τα επίπεδά της ανεβασμένα
στον ορό πάνω του 80% των γυναικών, με καρκίνο ωοθηκών18,19,20. Στην παρούσα
φάση, αποτελεί τον μοναδικό ευρέως χρησιμοποιούμενο στην κλινική πράξη βιοδείκτη,
που έχει αποδειχθεί ότι ανιχνεύει τον καρκίνο των ωοθηκών, πριν την έναρξη κλινικών
συμπτωμάτων3. Αποτελεί μια υψηλού μοριακού βάρους γλυκοπρωτεϊνη, που
φυσιολογικά εκφράζεται σε μια ευρεία ποικιλία επιθηλιακού τύπου κυττάρων, όπως
αυτών του ενδομητρίου, του ενδοτραχήλου, των ωαγωγών καθώς και αυτών του
περιτοναίου, του περικαρδίου και του μεσοθηλίου21. Ο Ca125 εμφανίζεται να
παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας ανάμεσα
στους βιοδείκτες για τον καρκίνο των ωοθηκών, όπως αναδείχθηκε σε μια μελέτη,
όπου ανάμεσα σε 32 ασθενείς με καρκίνο, 34 με καλοήθη νόσο των ωοθηκών και 31
υγιείς, παρουσίασε ποσοστό ευαισθησίας 84,4% και ειδικότητας 66,3,την πρόβλεψη
της νόσου22. Τέλος τα επίπεδα του Ca125 στον ορό, φαίνεται ότι συσχετίζονται με το
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σχετικό «φορτίο» της νόσου, βάσει δεδομένων από πολλές κλινικές μελέτες, αν και όχι
στο σύνολό τους23. Ωστόσο παρά τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η χρήση του
παρουσιάζει πολλά προβλήματα σαν screening test αρχικού σταδίου, με κυριότερο
μειονέκτημα τη μεγάλη πτώση της ευαισθησίας στα αρχικά στάδια της νόσου24.
Επίσης τα επίπεδά του είναι αυξημένα κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας, αλλά και σε
καλοήθεις περιπτώσεις,όπως πχ κατά την ενδομητρίωση, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, ένα άλλο πρόβλημα είναι, ότι τα
όρια των 30 ή 35 U/ml που χρησιμοποιούνται για να θεωρηθεί μια τιμή του Ca125
θετική, αφορούν μόνο ασθενείς με κλινικά εμφανή νόσο και δεν είναι καθιερωμένα για
screening test23,18. Τα παραπάνω αποτελέσματα, έδωσαν την ώθηση για την
αναζήτηση νέων αποτελεσματικών βιοδεικτών, για τον καρκίνο των ωοθηκών.
ΗΕ4-ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Η πρωτεϊνη ΗΕ4, αλλιώς γνωστή και ως (WFDC2), ανακαλύφθηκε πρώτα και
χαρακτηρίστηκε από τους Kirchhoff et al. σε ανθρώπινο ιστό επιδιδυμίδας25,26.
Επίπεδα του ΗΕ4 mRNA, έχουν ανιχνευτεί σε ιστούς από επιδιδυμίδα, τραχεία,
πνεύμονα και ενδιάμεσα επίπεδα σε οστό από προστάτη, μαστό και ενδομήτριο, με
μέθοδο real time PCR27. Η ΗΕ4 παρουσιάζεται σε αυξημένα επίπεδα στον καρκίνο
των ωοθηκών,25,28,29 γεγονός που οδήγησε πολλά ερευνητικά κέντρα να διερευνήσουν
τον ρόλο της, ως πολλά υποσχόμενο καρκινικό δείκτη3. Μια από τις πιο βασικές
μελέτες, ήταν αυτή ,που σε σύνολο 67 περιπτώσεων καρκίνου ωοθηκών, ανέδειξε
ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας του δείκτη 90% και 76% αντίστοιχα30. Σε αυτή
την μελέτη ,η HE4 παρουσίασε την υψηλότερη ευαισθησία στη διάγνωση
καρκίνου.Φαίνεται επίσης, ότι η έκφραση της HE4, είναι περισσότερο αυξημένη στον
ενδομητριοειδή και ορώδη τύπο του καρκίνου των ωοθηκών, υποδεικνύοντας μια
πιθανή χρήση της στη διάγνωση – διαχωρισμό, αυτών των δύο υποτύπων, σε σχέση
με τους υπόλοιπους31.
Επιπλέον, η χρήση της ΗΕ4 σχετίζεται με λιγότερα ψευδώς θετικά
αποτελέσματα, ενώ παρουσιάζει παρόμοια ποσοστά ευαισθησίας, σε σχέση με το
Ca125, σε τυφλά τυχαιοποιημένες μελέτες, που αφορούν καλοήθεις νόσους των
ωοθηκών32,33, υποδεικνύοντας ένα πιθανό ρόλο της ΗΕ4, μαζί με το Ca125, στη
δημιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας δεικτών,για τον καρκίνο των ωοθηκών.
Ο ρόλος της ως προοπτικός δείκτης στο screening νόσου αρχικού σταδίου, έχει
εκτενώς μελετηθεί, με πιο σημαντικό αυτόν της διάγνωσης καρκίνου των ωοθηκών σε
προεγχειρητικό στάδιο, σε συνδυασμό με τη χρήση του Ca125, με ποσοστό
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ευαισθησίας

94%.

Ωστόσο,όταν

χρησιμοποιήθηκε

με

το

Ca125

για

την

παρακολούθηση προηγουμένως θεραπευμένων ασθενών με καρκίνο ωοθηκών,
παρουσίασε μικρή και όχι κλινικά ουσιώδη διαφορά, στην αύξηση της ευαισθησίας σε
σχέση με τη χρήση μόνο του Ca125 (76,4% έναντι 72,9%)30. Ο σημαντικός ρόλος της
ΗΕ4 στον προσδιορισμό του κινδύνου ανάδειξης καρκίνου των ωοθηκών, τόσο σε προ
όσο και σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με μάζα στην πύελο, αναγνωρίστηκε
πρόσφατα από την έγκριση που έλαβε για το σκοπό αυτό, σε συνδυασμό με τη χρήση
του Ca125 και του ROMA test (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) από τον
Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων της Αμερικής (FDA), το 201134. Ωστόσο η χρήση
αυτή δε συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του NCCN, για τον παραπάνω
σκοπό35,36,37.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ProGRP ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Τα τελευταία χρόνια, έχουν ανακαλυφθεί αρκετοί νεοπλασματικοί δείκτες και
για τους δύο υποτύπους του καρκίνου του πνεύμονα, τόσο του μικροκυτταρικού
(ΜΚΠ), όσο και του μη μικροκυτταρικού (ΜΜΚΠ), σε μια προσπάθεια βελτίωσης του
θεραπευτικού αποτελέσματος της νόσου. Από αυτούς, το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο
(CEA), μια γλυκοπρωτεϊνη 200 KDa, καθώς και ένας δείκτης του κυτταροσκελετού με
χαμηλό μοριακό βάρος (40KDa), το CYFRA 21-1, φαίνεται ότι είναι οι πιο ευαίσθητοι
δείκτες, για το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα38,39,40. Η ειδική για τους
νευρώνες ενολάση, (neuron specific enolase - NSE), είναι ένα από τα ισοένζυμα των
ενολασών. Τα επίπεδά της στο αίμα, χρησιμεύουν ως δείκτης για τη διάγνωση, τη
σταδιοποίηση και ανταπόκριση στη θεραπεία, διαφόρων τύπων συμπαγών όγκων,
όπως το

νευροβλάστωμα,

το ρετινοβλάστωμα,

ο μυελοειδής καρκίνος του

θυρεοειδούς, το φαιοχρωμοκύττωμα και κυρίως ο ΜΚΠ41,42,43. Ωστόσο, παραμένει και
αυτή μη ειδική για το ΜΚΠ, καθώς βάφει περίπου το 80% των ιστολογικών
παρασκευασμάτων και τα επίπεδά της είναι αυξημένα, περίπου στο 20%-30% των
ασθενών με ΜΜΚΠ [9]. Τα τελευταία χρόνια, μια πρόδρομη ουσία του νευροπεπτιδίου,
που συνδέεται με την απελευθέρωση της γαστρίνης (ProGRP), έχει αναφερθεί,ως ο
πιο πολλά υποσχόμενος δείκτης για το ΜΚΠ, με βάση το γεγονός ότι παράγεται σε
μεγάλες συγκεντρώσεις από τα συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα, αλλά και του ότι
παρουσιάζει υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα από το NSE, γι αυτό τον τύπο
καρκίνου44,45,10,11,12. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα για την προγνωστική αξία του
δείκτη στο ΜΚΠ, είναι λίγα46,47,48. Η διαγνωστική και προγνωστική αξία του ProGRP
στον καρκίνο του πνεύμονα και ιδίως το ΜΚΠ,αποτέλεσε το αντικείμενο μιας
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ισραηλινής μελέτης, σε 162 ασθενείς, εκ των οποίων οι 37 είχαν καλοήθη πνευμονική
νόσο, οι 88 έπασχαν από ΜΜΚΠ και οι 37 από ΜΚΠ. Μετρήθηκαν τα επίπεδα στο
αίμα των CEA, CYFRA21-1, NSE και ProGRP. Τα επίπεδα των NSE και ProGRP, στο
αίμα των ασθενών με ΜΚΠ, ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένα, σε σχέση με τους
ασθενείς με καλοήθη νόσο( P<0,0001), ενώ δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα των δύο
δεικτών, σε σχέση με την ηλικία, το φύλο ή το performance status. Όσον αφορά στην
ικανότητα διάκρισης μεταξύ ΜΚΠ, ΜΜΚΠ και καλοήθους νόσου, με βάση τα επίπεδα
των NSE και ProGRP στο αίμα των ασθενών, το ProGRP παρουσίασε στατιστικά
σημαντικά υψηλότερη ευαισθησία 78,4% έναντι 48,6% του NSE. Στην ομάδα ασθενών
με ΜΚΠ, κανένας δείκτης στο αίμα, ούτε του NSΕ, ούτε το ProGRP, έδειξε στατιστικά
σημαντική διαφορά στην ευαισθησία, όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ περιορισμένης
και εκτεταμένης νόσου49. Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι το ProGRP αποτελεί
ένα σημαντικό νέο βιοδείκτη για το ΜΚΠ, απαιτούνται ωστόσο επιπλέον μελέτες, που
θα διερευνήσουν τη χρησιμότητά του στην πρόγνωση και εκτίμηση της ανταπόκρισης
στη θεραπεία του ΜΚΠ.
Ο ΒΙΟ∆ΕΙΚΤΗΣ NGAL
Η πρωτεϊνη λιποκαλίνη 2 ή 24P3 ή αλλιώς Neutrophil gelatinase-associated
lipocalin (NGAL), ανήκει σε μια οικογένεια μικρών σε μέγεθος γλυκοπρωτεϊνών, που
ονομάζονται λιποκαλίνες, που δρουν κυρίως ως μεταφορείς μικρών λιπόφιλων
μορίων, αλλά φαίνεται ωστόσο να εμπλέκονται και στη ρύθμιση της κυτταρικής
διαίρεσης, διαφοροποίησης και επιβίωσης. Όλα τα μέλη της οικογένειας των
λιποκαλινών μοιράζονται μια κοινή δευτεροταγή και τεταρτοταγή δομή, γνωστή ως την
«πτυχή» των λιποκαλινών, που είναι υπεύθυνη για πολλές από τις ξεχωριστές
λειτουργίες τους50,51. Μέχρι στιγμής έχει καταδειχθεί σε αρκετές μελέτες ο ρόλος του
NGAL ως βιοδείκτης, σε συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις, όπως στη νεφρική
βλάβη52-61, στην αναιμία62 και στο καρκίνο17.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ NGAL ΣΕ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ
Ο δείκτης NGAL φαίνεται ότι συνδέεται με την παθοφυσιολογία αρκετών οξέων
και χρόνιων φλεγμονώδων νόσων, όπως η ψωρίαση, όπου υπερ-εκφράζεται στο
δέρμα [63], η παρακεράτωση64 και η περιοδοντίτιδα,όπου εμφανίζει αυξημένη
έκφραση στα ούλα των ασθενών65. Επίσης φαίνεται ότι υπερεκφράζεται στα κύτταρα
του μυοκαρδίου και στα περικύτταρα ασθενών με μυοκαρδίτιδα66,67. Άλλες καλοήθεις
νόσοι όπου παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα NGAL στο αίμα, είναι το αγγειακό
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εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά και το έμφραγμα του μυοκαρδίου, όπου οι συγκεντρώσεις
του NGAL στο αίμα, είναι πολύ αυξημένες, σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό, σε
σχέση με τη σταθερή στεφανιαία νόσο (P<0,0001)68,69. Τέλος σε περίπτωση ισχαιμίας
των νεφρών, παρουσιάζεται αύξηση του επιπέδου NGAL στα ούρα70. Η σχέση της
έκφρασης του NGAL και διαφόρων νόσων των νεφρών έχει καλά περιγραφεί, σε
αρκετές μελέτες. Κατά τη διάρκεια της οξείας ισχαιμικής νεφρικής βλάβης, η πρωτεϊνη
NGAL απελευθερώνεται από κύτταρα που βρίσκονται στην αγκύλη του HENLE71. Η
μέτρηση των επιπέδων του NGAL στα ούρα έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, ως
εξέταση εκλογής για την πρώιμη διάγνωση και πρόγνωση των ασθενών με νεφρική
βλάβη72. Τα επίπεδα του NGAL στα ούρα επίσης συνδέονται ανάλογα με την
υπολογιζόμενη υπολειπόμενη GFR, καθώς και την ύπαρξη μικροαλβουμινουρίας73.
Επιπλέον φαίνται ότι είναι χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση ασθενών με οξεία
νεφρική βλάβη, εντός των πρώτων τριών ωρών μετά από καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις74.
NGAL KΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΟΣΟΙ
Αυξημένη έκφραση του NGAL έχει παρατηρηθεί σε μια μεγάλη ομάδα
νεοπλασιών. Στον καρκίνο των ωοθηκών τα επίπεδα του βιοδείκτη είναι αυξημένα,
τόσο στον ορό των ασθενών, όσο και στους ιστούς κυρίως σε grade I όγκους, ενώ
είναι μειωμένα σε όγκους με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης75,76.77. Στον καρκίνο του
μαστού, έχει ανακαλυφθεί η θετική συσχέτιση μεταξύ έκφρασης του NGAL και του
βαθμού διαφοροποίησης της νόσου, της ύπαρξης λεμφαδενικών μεταστάσεων και της
έκφρασης του ογκογονιδίου HER-2, ενώ φαίνεται να υπάρχει αρνητική συσχέτιση
μεταξύ έκφρασης του NGAL και οιστρογονικών υποδοχέων78,75,79. Επίσης η αυξημένη
έκφραση του NGAL, έχει παρατηρηθεί μόνο στα πορώδη, αλλά όχι στα λοβιακά
καρκινώματα μαστού78. Σημαντικά αυξημένα επίσης, είναι τα επίπεδα του NGAL σε
ιστό καρκινώματος ενδομητρίου, ενώ υπάρχει και αρνητική συσχέτιση με το βαθμό
διαφοροποίησης της νόσου80. Υπερέκφραση του βιοδείκτη παρατηρείται και στο
καρκίνο του παχέως εντέρου, με το βαθμό έκφρασης στους ιστούς να αυξάνεται με την
εξέλιξη της νόσου από δυσπλασία σε καρκίνο και τελικά σε μεταστατική νόσο81. Στο
γαστρικό καρκίνο, η αυξημένη έκφραση του NGAL, έχει συσχετιστεί με πτωχή
πρόγνωση και είναι σημαντικά αυξημένη, ιδίως σε γυναίκες ασθενείς με μεγάλους
όγκους διαχύτου τύπου, χαμηλής διαφοροποίησης και προχωρημένου μεταστατικού
σταδίου82. Τα επίπεδα του NGAL στον ορό, έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν καλό δείκτη
για τη διάγνωση ασθενών με αρχικού σταδίου καρκίνου στομάχου (Ι ή ΙΙ), σίγουρα
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καλύτερο από ότι το CEA ή το CA19-982. Τέλος, σε μια τουλάχιστον μελέτη που αφορά
το ΜΜΚΠ, αυξημένα επίπεδα έκφρασης NGAL στο πλάσμα ασθενών με μεταλλαγμένο
γονίδιο EGFR, έχουν συσχετισθεί με αντίσταση σε θεραπεία με ERLOTINIB83.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάσαμε τις δομές, τις βασικές λειτουργίες τριών από
τους πιο πολλά υποσχόμενους νέους καρκινικούς δείκτες, του HE4 που σχετίζεται
κυρίως με τον καρκίνο των ωοθηκών, του ProGRP που αποτελεί ένα νέο βιοδείκτη για
το ΜΚΠ και τέλος του NGAL που αν και έχει καθιερωθεί αρχικά σαν βιοδείκτης
εκτίμησης της οξείας νεφρικής βλάβης, φαίνεται ότι αποτελεί ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα βιομόρια, ευρισκόμενο κυριολεκτικά στο επίκεντρο πολλαπλών
θεμελιωδών κυτταρικών λειτουργιών που αφορούν την παθοφυσιολογία πολλών
καλοήθων αλλά και κακοήθων νόσων. Αν και απαιτούνται ακόμα πολλές μελέτες για
την καθιέρωσή τους ,κυρίως των δύο πρώτων ως συστατικών στοιχείων μελλοντικών
screening tests, το σίγουρο είναι ότι θα απασχολήσουν την ιατρική επιστήμη και ειδικά
την ογκολογία, σε μεγάλο βαθμό, τα επόμενα χρόνια,
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι νεοπλασίες του εγκεφάλου αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της
νευροχειρουργικής παθολογίας και θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο γενικότερο
κεφάλαιο της Νευρο-Ογκολογίας.
Οι παράγοντες που καθορίζουν την εξαιρεσιμότητα των όγκων αυτών και κατά
συνέπεια την τελική έκβαση των ασθενών είναι: 1) η ιστολογική εικόνα του όγκου, 2) η
εντόπισή του στην ενδοκράνια κοιλότητα και 3) το μέγεθος και η επέκτασή του στις
ενδοκράνιες ανατομικές δομές.
Η ολοένα αυξανόμενη νευροχειρουργική εμπειρία και η πρόσφατη πρόοδος
στην ιατρική τεχνολογία προσφέρουν: α) σύγχρονες και ακριβείς απεικονιστικές
τεχνικές για την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, β) προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό
για την ασφαλή χειρουργική προσπέλαση και εξαίρεση, γ) νέες μικροχειρουργικές
τεχνικές, που διευκολύνουν τη χειρουργική επέμβαση ελαχιστοποιώντας τις επιπλοκές
και δ) επιπρόσθετες θεραπευτικές προσεγγίσεις (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία,
βραχυθεραπεία, γενετική και ανοσολογική θεραπεία) για την ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση των παθολογιών αυτών.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν καταστήσει απολύτως απαραίτητη: i) την ανάγκη για
όλο και πιο εξειδικευμένη και προηγμένη Νευροχειρουργική Εκπαίδευση και ii) τη
στενή συνεργασία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων: Νευροχειρουργική, Νευρολογία,
Ακτινοδιαγνωστική,
Πυρηνική

Ιατρική,

Επεμβατική

Ακτινολογία,

Ενδοκρινολογία,

Ογκολογία,

Γναθοχειρουργική,

Ακτινοθεραπευτική,
Ωτορινολαρυγγολογία,

Πλαστική Χειρουργική κ.ά.
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Είναι απόλυτα σίγουρο ότι η Νευρο-Ογκολογία, όπως άλλωστε και οι
Νευροεπιστήμες στο σύνολό τους, θα αποτελέσει ένα ευρύ πεδίο ιατρικής κλινικής,
εργαστηριακής και τεχνολογικής έρευνας στο άμεσο και απώτερο μέλλον.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι όγκοι εγκεφάλου παρουσιάζουν κλινικές, απεικονιστικές, χειρουργικές, παθολογοανατομικές, ακτινοθεραπευτικές και χημειοθεραπευτικές ιδιαιτερότητες.

Η έγκαιρη

διάγνωση, η εντόπιση, το είδος, το μέγεθος και η ολική εκτομή είναι οι καθοριστικοί
παράγοντες της έκβασης. Η παρούσα ανασκόπηση περιγράφει τη σύγχρονη
αντιμετώπιση των συνηθέστερων όγκων του εγκεφάλου. Ειδικότερα καταγράφονται η
σημαντική

πρόοδος

(α)

στην

κλινική

διάγνωση

με

την

προσθήκη

της

νευροψυχολογικής αξιολόγησης, (β) στη διαγνωστική και λειτουργική απεικόνιση, (γ)
στη

χειρουργική

αντιμετώπιση

και

(δ)

στις

συμπληρωματικές

θεραπείες

(ακτινοθεραπεία, ακτινοχειρουργική, χημειοθεραπεία, βραχυθεραπεία). Η κλινική αυτή
προσέγγιση

επιτρέπει

ασφαλέστερη/ολοκληρωμένη

την

έγκαιρη/έγκυρη

χειρουργική

αντιμετώπιση

διάγνωση
τους.

και

την

Νοσοκομειακά

Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, 987-999, 2014.
Λέξεις κλειδιά: όγκοι εγκεφάλου, ενδοκρανιακοί όγκοι, όγκοι ΚΝΣ, νευροχειρουργική
SUMMARY
STRANJALIS G, KORFIAS S, LIOUTA E. Contemporary Management of
Intracranial Tumors Intracranial tumors present with certain clinical, imaging, surgical
and histological peculiarities. In contrast with other tumors, the total or subtotal
resection depends not only on their histological origin, but also on their localization.
Very often Neurosurgery is confronted with patients who sustain benign tumors in
eloquent areas and hence no prospect of total resection. In this review we present the
clinical, imaging and surgical characteristics of the most frequent intracranial tumors.
Moreover, we describe the current progress in the preoperative neuropsychological
diagnosis, the new structural and functional neuro-imaging techniques, the surgical
management (intraoperative imaging) and the other therapeutic modalities such as
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radiotherapy,

chemotherapy,

and

brachytherapy.

The

above

contemporary-

comprehensive management of brain tumors offers an early and precise diagnosis, as
well as, a safer surgical approach, both of which are essential for an improved clinical
outcome. Nosokomiaka Chronika, 76, Supplement 1, 987-999, 2014.
Key words: brain tumors, intracranial tumors, CNS tumors, neurosurgery
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ασθενείς με όγκο εγκέφαλου παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά στην
αντιμετώπιση και θεραπεία τους. ∆εδομένου ότι, πλην της ιστολογικής υφής του
όγκου, η εντόπιση και το μέγεθος της εξεργασίας, είναι οι βασικές παράμετροι που
καθορίζουν τη δυνατότητα ολικής ή μερικής αφαίρεσης και κατά συνέπεια την
προσωρινή ή μόνιμη ίαση1-7. Ειδικότερα, η Νευροχειρουργική συχνά αντιμετωπίζει
ασθενείς με ευμεγέθεις καλοήθεις όγκους αλλά σε περιοχές που πρακτικά δεν δύναται
να επέμβει ριζικά π.χ. υποθάλαμος, εγκεφαλικό στέλεχος, βασικά γάγγλια, ορισμένες
διηθημένες περιοχές της βάσης του κρανίου. Στις περιπτώσεις αυτές η επέμβαση
περιορίζεται σε μερική εκτομή της εξεργασίας. Αντίθετα σε άλλες περιπτώσεις ο όγκος
είναι μεν σε χειρουργικά προσπελάσιμη περιοχή, πλην όμως παρουσιάζει ιστολογικά
στοιχεία κακοήθειας, όποτε η ριζική εκτομή απλά προσφέρει ίαση.
Συμπερασματικά λοιπόν, η φυσική πορεία των ασθενών με όγκο του εγκέφαλου
δεν καθορίζεται, όπως συμβαίνει με τα αλλά όργανα ή συστήματα, από το καλόηθες ή
μη της εξεργασίας, αλλά και από τη θέση και το μέγεθος αυτής. Στην Ελλάδα, με βάση
τις διεθνείς στατιστικές7-10 αναμένονται 2000 - 2500 περίπου νέες περιπτώσεις
ασθενών με ενδοκράνιους όγκους (καλοήθεις ή κακοήθεις πλην μεταστάσεων) ανά
έτος.
ΕΙ∆Η ΌΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ1,2,4-10
(α)

Νευροεξωδερματικοί:

περιλαμβάνουν

όλα

τα

Αποτελούν
είδη

το

50

γλοιωμάτων

%

των

όγκων

(γλοιοβλάστωμα,

εγκεφάλου

και

αστροκύτωμα,

ολιγοδενδρογλοίωμα, μυελοβλάστωμα, επενδύμωμα, άλλα σπανιότερα είδη), (β)
Μηνιγγιώματα: 20 %, (γ) Μεταστατικοί: 10 % (το ποσοστό που αντιμετωπίζεται από τη
Νευροχειρουργική), (δ) Υπόφυσης: 8-9 %, (ε) Ακουστικά νευρινώματα: 4-5 %, ς) Αλλα
είδη:

5

%

(κρανιοφαρυγγιώματα,

λεμφώματα,

γερμινώματα,

επιφυσιώματα,

επιδερμοειδή, θηλώματα, χορδώματα, θηλώματα, κ.α)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ∆ΙΑΓΝΩΣΗ1,11-22
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Στους ασθενείς με καλοήθεις όγκους τα σαφή συμπτώματα απουσιάζουν ή είναι
αρκετά ήπια για πολλά χρόνια. Αντίθετα στους κακοήθεις όγκους τα ενοχλήματα έχουν
πορεία ολίγων μηνών ή και εβδομάδων.
Τα συμπτώματα στους όγκους συνήθως είναι γενικευμένα και μη ειδικά όπως
κεφαλαλγία με ή χωρίς εμέτους, θάμβος όρασης, διπλωπία, αστάθεια στάσης και
βάδισης, διαταραχές μνήμης ή συμπεριφοράς, υπνηλία, σύγχυση, διέγερση,
επιληπτικές κρίσεις. ∆υνατόν όμως να οφείλονται σε προσβολή ειδικών περιοχών και
να έχουν εστιακό χαρακτήρα όπως π.χ. μυϊκή αδυναμία ενός άκρου (μονοπληγία) ή
μιας πλευράς (ημιπληγία), διαταραχή εκπομπής ή αντίληψης του λόγου, διαταραχή
όρασης ή ακοής, βλάβη εγκεφαλικών συζυγιών.
Τα νευρολογικά σημεία δύνανται να οφείλονται σε αυξημένη ενδοκράνια πίεση
(οίδημα οπτικών θηλών, μείωση οπτικής οξύτητας, δυσλειτουργία απαγωγών νεύρων,
υπνηλία, σύγχυση-διέγερση, κώμα) ή σε εστιακή βλάβη (αφασία / δυσφασία εκπομπής
ή αντιλήψεως, ημιπάρεση / ημιπληγία, ημι-υπαισθησία, ημιανοψία), ή να είναι
συνδυασμός των παραπάνω.
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η νευροψυχολογική αξιολόγηση είναι η κλινική εξέταση των ανώτερων
εγκεφαλικών

λειτουργιών

(λόγος,

μνήμη,

προσοχή,

συγκέντρωση,

ταχύτητα

επεξεργασίας ερεθισμάτων, αντίληψη χώρου, κίνηση, συναίσθημα).
Η προεγχειρητική νευροψυχολογική εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους
ασθενείς με εγκεφαλικό όγκο, δεδομένου ότι μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα
του ασθενούς. Ο τύπος της δυσλειτουργίας, ο οποίος ανιχνεύεται με τη
νευροψυχολογική εξέταση, εξαρτάται από τη θέση, το μέγεθος και τη φύση του όγκου.
Ο ρόλος του νευροψυχολόγου στη νευροχειρουργική έγκειται κυρίως στο να
βοηθήσει τον νευροχειρουργό στην ταυτοποίηση των λειτουργικών περιοχών του
εγκεφάλου (λόγος, κίνηση και μνήμη) κατά τη διάρκεια της χειρουργικής εκτομής 3,23-25.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διά μέσου των νευροψυχολογικών δοκιμασιών σε
συνδυασμό με την τεχνική της λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI) ή με τη
νευροψυχολογική εξέταση κατά τη διάρκεια της κρανιοτομίας σε εγρήγορση24,25.
Τα αποτελέσματα των νευροψυχολογικών δοκιμασιών θα μας βοηθήσουν να
εντοπίσουμε την πλαγίωση του λόγου (αν δηλαδή ο λόγος υποστηρίζεται από το
αριστερό, το δεξιό ή και τα δύο ημισφαίρια) και αντιστοίχως της κίνησης και της
μνήμης.
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Εν συνεχεία, ανάλογα με τη θέση του όγκου και τα αποτελέσματα της
νευροψυχολογικής εκτίμησης, διενεργείται η fMRI, στην οποία μπορούν να
απεικονιστούν τα αντίστοιχα εγκεφαλικά λειτουργικά κέντρα, τα οποία και έχει ο
χειρουργός στη διάθεσή του είτε προεγχειρητικά είτε διεγχειρητικά μέσω ενός
πρωτοποριακού εξοπλισμού που ονομάζεται νευροπλοηγός.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της κρανιοτομίας με τον ασθενή σε εγρήγορση ο μεν
νευροχειρουργός προκαλεί ηλεκτρικό ερεθισμό των περιοχών του λόγου ο δε
νευροψυχολόγος σε συνεργασία με τον ασθενή καλείται να προσδιορίσει με ακρίβεια
τις περιοχές αυτές3,4. Μετά το πέρας της χαρτογράφησης, ο νευροχειρουργός καλείται
ν’ αποφασίσει το ποσοστό του όγκου που μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Ο ρόλος του νευροψυχολόγου δεν σταματάει στον προεγχειρητικό ή
διεγχειρητικό έλεγχο των εγκεφαλικών λειτουργιών του ασθενούς. Είναι εξίσου
σημαντική η μετεγχειρητική αξιολόγηση, έτσι ώστε να εκτιμηθεί οποιαδήποτε βελτίωση
ή επιδείνωση των μετεγχειρητικών νοητικών λειτουργιών. Η μετεγχειρητική κλινική
νευροψυχολογική εικόνα χρησιμεύει τόσο στην αποκατάσταση του ασθενούς όσο και
στην αξιολόγησή του, αναφορικά με την επιστροφή του στην εργασία3,4,24,25.
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ12,26
Το ιστορικό και η κλινική εξέταση καθορίζουν συχνά το είδος της απεικονιστικής
διαγνωστικής μεθόδου, στην οποία θα υποβληθεί ο ασθενής. Η πρώτη συνήθως
εξέταση που ζητά ο νευροχειρουργός, όταν υποψιάζεται όγκο εγκέφαλου, είναι η
υπολογιστική τομογραφία με σκιαγραφική ενίσχυση. Η χορήγηση σκιαγραφικού είναι
απαραίτητη, δεδομένου ότι η διάσπαση του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού και κατά
συνέπεια η πρόσληψη του σκιαγραφικού (περιφερική ή ομοιογενής) προσφέρει
ορισμένη βοήθεια στον προκαθορισμό της φύσης του όγκου, αλλά και της πλούσιας ή
μη αγγείωσης αυτού. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για τη χειρουργική
προσπέλαση. Το περιφερικό (περιεστιακό) οίδημα απεικονίζει τη γενικότερη
αντίδραση του εγκεφαλικού ιστού έναντι του όγκου και είναι συχνά είναι δηλωτικό
κακοήθους εξεργασίας.
Σήμερα, η περαιτέρω διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία και σκιαγραφική
ενίσχυση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι ορισμένοι όγκοι δεν είναι ορατοί με
υπολογιστική τομογραφία, κυρίως στον οπίσθιο βόθρο, το εγκεφαλικό στέλεχος και
την περιοχή υπόφυσης-χιάσματος, συχνά σε πολλαπλούς μεταστατικούς όγκους η
υπολογιστική τομογραφία απεικονίζει τον μεγαλύτερο, ενώ η μαγνητική ακόμη και
βλάβες μερικών χιλιοστών, η απεικόνιση των σχέσεων του όγκου με τις γειτονικές
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παρεγχυματικές και αγγειακές δομές είναι σαφώς καλύτερη, επιπλέον δε οι
απεικονίσεις είναι τρισδιάστατες (οβελιαία, εγκάρσια, στεφανιαία). Συμπερασματικά η
μαγνητική τομογραφία έχει ανώτερη διαγνωσιμότητα και απεικονιστική ευκρίνεια.
Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις απαραίτητες για την επέμβαση είναι η μαγνητική
και η ψηφιακή αγγειογραφία. Η πρώτη είναι λιγότερο κατατοπιστική, πλην όμως μη
αιματηρή, και κατά συνέπεια προτιμάται.
∆ΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ2,11,23-28
Την τελευταία κυρίως δεκαετία ο νευροχειρουργός έχει τη δυνατότητα
διεγχειρητικής απεικόνισης του όγκου με χρήση του αξονικού ή μαγνητικού
τομογράφου μέσα στη χειρουργική αίθουσα, προ της επέμβασης ή κατά τη διάρκεια
αυτής καθώς και χαρτογράφησης των σημαντικών λειτουργικών περιοχών με
ηλεκτρικό ερεθισμό23-26. Φυσικά, ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης εφαρμόζεται μόνον σε
εξειδικευμένα κέντρα. Με τη μέθοδο αυτή, προ ή κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο
νευροχειρουργός μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια την εστία προσπέλασης, να
αποφύγει τις γειτονικές με τον όγκο ευγενείς δομές, αλλά και να βεβαιωθεί για τη
ριζικότητα της εκτομής του όγκου. Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη, κυρίως, σε φλοιώδεις
και υποφλοιώδεις όγκους μικρού μεγέθους, σε μεγαλύτερους επίσης όγκους που τα
μακροσκοπικά τους όρια δεν είναι σαφή από τον γειτονικό εγκεφαλικό ιστό, σε εν τω
βάθει γενικά όγκους, ή τέλος σε όγκους γειτονικούς με ουσιώδεις δομές (π.χ. περιοχές
λόγου, κινητικο-αισθητικός φλοιός)2,23,24,27,28.
Μια άλλη τεχνική ακριβούς προκαθορισμού της περιοχής του όγκου είναι η
στερεοταξία. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό (στερεοτακτικό πλαίσιο,
ειδικό λογισμικό) και με τη βοήθεια του αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου προσφέρει
τη δυνατότητα εντοπισμού του όγκου με ακρίβεια ενός περίπου χιλιοστού. Νεότερες
τεχνικές, που όμως υστερούν ελαφρώς σε ότι αφορά στην ακρίβεια του ενός χιλιοστού,
χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό με ηλεκτρονικό υπολογιστή και ρομποτικούς
βραχίονες ή ειδικά μικροσκόπια για την προσπέλαση και αφαίρεση των αντίστοιχων
όγκων

(image-guided

neurosurgery).

Επιπλέον,

όλες

η

παραπάνω

τεχνικές

επιτρέπουν σε ασθενείς με εν τω βάθει όγκους, στους οποίους δεν είναι δυνατή η
προσπέλαση και αφαίρεση τους (εγκεφαλικό στέλεχος, υποθάλαμος), τη λήψη βιοψίας
ή τη βραχυθεραπεία (τοποθέτηση μικροκαθετηρων για έγχυση ράδιο-ισοτόπων, ραδιοσεσημασμένων

αντισωμάτων,

χημειοθεραπευτικων

φάρμακων

ή

γενετικά

επεξεργασμένων ουσιών).
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΟΙΩΜΑΤΩΝ1,2,3,13,18-20,23,27,28,
Τα γλοιώματα είναι οι συχνότεροι όγκοι εγκεφάλου (αποτελούν το 50 % του
συνόλου των εγκεφαλικών όγκων) και παρουσιάζουν μεγάλο εύρος ιστοπαθολογίας
και εντόπισης1,4. Στη μια πλευρά του φάσματος τοποθετούνται τα αστροκυτώματα της
παρεγκεφαλίδας, που απαντώνται στα παιδιά, είναι καλοήθη, προσπελάσιμα και
ολικώς εξαιρέσιμα και κατά συνέπεια θεωρούνται ιάσιμα. Στην άλλη πλευρά είναι τα
κακοήθη γλοιώματα του εγκεφαλικού στελέχους (κυρίως στα παιδιά) και τα
αναπλαστικά αστροκυτώματα και γλοιοβλαστώματα (κυρίως στους ενήλικες) που
απαντώνται συνήθως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Τα μεν πρώτα είναι προσπελάσιμα
με στερεοτακτικη μέθοδο, αλλά μόνον διαγνωστικά, ενώ η θεραπεία τους είναι
ανακουφιστική ακτινοθεραπεία και η πρόγνωση τους βαριά. Τα δεύτερα (αναπλαστικά
αστροκυτώματα και γλοιοβλαστώματα), είναι υψηλής κακοήθειας-αδιαφοροποίητα και
διηθούν την εγκεφαλική ουσία κατά μήκος των νευραξόνων (λευκή ουσία). Συχνά
διαγιγνώσκονται όταν έχουν πλέον επεκταθεί σε γειτονικές ευγενείς και εν τω βαθει
δομές1,2,4-8,29. Αυτός είναι και ο λόγος που η ολική χειρουργική εξαίρεση τους δεν είναι
εφικτή4-8,10,30,31. Ακολουθεί συνήθως ακτινοθεραπεία1,10,32,33,34-36. Ο μέσος χρόνος
υποτροπής τους είναι το ένα έτος. Σε περιπτώσεις που επιδέχονται δεύτερη
χειρουργική

προσπέλαση

διπλάσιο1,2,7,19,28.

Στο

ο

μέσο

χρόνος
των

δυο

επιβίωσης

μπορεί

αυτών

κατηγόριων

να

παραταθεί

τοποθετούνται

στο
τα

‘‘χαμηλόβαθμα’’ (low-grade) αστροκυτώματα και τα ολιγοδενδρογλοιώματα, τα οποία
εφόσον βρίσκονται σε προσπελάσιμη περιοχή θα πρέπει να αφαιρούνται ριζικά46,31,32,34,37-39

. Το ποσοστό της άμεσης μετεγχειρητικής θνητότητας είναι 2.5-5 %, ενώ

αυτό της μετεγχειρητικής αναπηρίας 7-15 %34,39.
Συμπερασματικά, στόχος της χειρουργικής προσέγγισης των γλοιωμάτων είναι:
η μείωση της ενδοκρανιακής πίεσης και η βελτίωση της νευρολογικής λειτουργίας,
καθώς και η εκτομή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους νεοπλασματικού ιστού ή σε
περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό λήψη τεμαχιών όγκου για βιοψία και καθορισμό
της συμπληρωματικής θεραπείας (ακτινοθεραπεία, τοπική ακτινοθεραπεία22,29, τοπική
χημειοθεραπεία με δισκία καρμουστίνης-Gliadel30-32 ή άλλες τοπικές ειδικές-γενετικές
θεραπείες2,33,34,37,38).
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΌΓΚΩΝ 1,2,4-6
Το 8-12 % των ασθενών με καρκίνο παρουσιάζουν ενδοκρανιακή μετάσταση.
Κατά συνέπεια η εγκεφαλική μεταστατική νόσος είναι η τρίτη συχνότερη στη
Νευροχειρουργική ογκολογία. Σε ασθενείς με πιθανολογούμενο μεταστατικό όγκο,
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λόγω της ύπαρξης εξωκρανιακής νεοπλασματικής νόσου ή σε περιπτώσεις έλλειψης
πρωτοπαθούς εστίας, η χειρουργική προσέγγιση ακολουθεί τους ίδιους κανόνες που
αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.
Ειδικότερα, ο νευροχειρουργός καλείται να αφαιρέσει μονήρη εξεργασία σε
ασθενή με γνωστή πρωτοπαθή καρκινική νόσο, τόσο για ιστολογική επιβεβαίωση της
διάγνωσης, όσο και για βελτίωση της νευρολογικής λειτουργίας, αλλά και της
πρόγνωσης. Σε μονήρη εγκεφαλική μετάσταση, με σταθεροποιημένη την πρωτοπαθή
νόσο, η ολική εκτομή της εξεργασίας με παράλληλη εφαρμογή ακτινοθεραπείας έχει
πολύ καλά αποτελέσματα. Αντίθετα, σε πολλαπλές εγκεφαλικές βλάβες ο ρόλος του
νευροχειρουργού περιορίζεται στη λήψη βιοψίας για ιστολογική τεκμηρίωση και
επακόλουθη ακτινοθεραπεία (συμβατική ή στερεοτακτική με γ ακτινοβολία).
Σε χειρουργικά προσπελάσιμες μάζες και απεικονιστική υποψία μετάστασης
χωρίς την εμφανή παρουσία πρωτοπαθούς εστίας, η τακτική είναι η ίδια: ολική εκτομή
του όγκου με ιστολογική επιβεβαίωση η οποία στη συνέχεια θα κατευθύνει για
συγκεκριμένη διερεύνηση της πρωτοπαθούς εστίας και εφαρμογή της ειδικής
συμπληρωματικής θεραπείας.
Η πιο συχνή πρωτοπαθής εστία εγκεφαλικών μεταστάσεων είναι ο πνεύμονας
(41 %). Ακολουθούν το μελάνωμα (12 %), το παχύ έντερο (11 %), οι μαστοί (9 %), οι
νεφροί (7 %). Η μέση επιβίωση ασθενών με εγκεφαλική μετάσταση εξαρτάται από την
πρωτοπαθή νόσο. Ειδικά στις γυναίκες ο μαστός είναι ο πρώτος σε συχνότητα εστία
μετάστασης στον εγκέφαλο. Σε ασθενείς με χειρουργική αφαίρεση μονήρους
εγκεφαλικής μετάστασης η μέση επιβίωση είναι 2 χρόνια. Τέλος, σε ασθενείς με
καρκινική

διήθηση

των

μηνίγγων

(καρκινωματώδης

μηνιγγίτιδα)

μπορεί

να

τοποθετηθεί ειδικός καθετήρας με θαλαμίσκο (Ommaya ή Rickham), εντός του
κοιλιακού συστήματος διαμέσου του οποίου χορηγείται χημειοθεραπεία.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΩΝ1,4-6
Τα μηνιγγιώματα αποτελούν το 15-20 % των πρωτοπαθών όγκων του
εγκεφάλου και είναι κυρίως καλοήθεις όγκοι9,10,39,40. Σπανίως παρατηρούνται
κακοήθεις μορφές τους όπως π.χ. το κακόηθες μηνιγγίωμα και τα μεσεγχυματογενή
(αιμαγγειοπερικύτωμα, σάρκωμα)39,40. Προέρχονται από την αραχνοειδή μήνιγγα. Αν
και καλοήθεις όγκοι, εντούτοις, όταν απαντώνται σε μη προσπελάσιμες περιοχές είναι
ευλογοφανές ότι έχουν κακή πρόγνωση. Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον το μέγεθος
είναι

σχετικά

μικρό

(<

3

cm)

συνιστάται

στερεοτακτική

ακτινοθεραπεία

(ακτινοχειρουργική ή γ knife). Ο θεραπευτικός στόχος είναι πάντοτε η ολική εκτομή
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τους, εφόσον το επιτρέπει η εντόπιση τους. Σε περιπτώσεις μη ριζικής εκτομής το
ποσοστό υποτροπής είναι υψηλό αν και ο ρυθμός αναπαραγωγής τους είναι
αργός35,36.
ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η ΟΓΚΩΝ1,2,4-10
Όγκοι Εφιππίου - Οπτικού Χιάσματος
Οι όγκοι αυτοί συνήθως προέρχονται από τον υποφυσιακό ιστό και είναι τα
αδενώματα που αρχικά μπορεί να εκδηλωθούν με ενδοκρινολογικές διαταραχές
(αμηνόρροια-γαλακτόρροια, μεγαλακρία, σύνδρομο Cushing), κατά την εξέλιξή τους
όμως επιπροστίθενται και διαταραχές από την όραση, εξαιτίας της επέκτασης τους
προς το οπτικό χίασμα. Υποδιαιρούνται σε ορμονο-εκκριτικούς και μη εκκριτικούς. Οι
συνηθέστεροι

ορμονο-εκκριτικοί

(γαλακτόρροια-αμηνόρροια),

όγκοι

υπερέκκριση

εκδηλώνονται
αυξητικής

με

υπερπρολακτιναιμία

ορμόνης

(γιγαντισμός

ή

μεγαλακρία) ή υπερκορτιζολαιμία (σύνδρομο Cushing). Σκοπός του νευροχειρουργού
είναι η ολική εκτομή, τόσο για τη βελτίωση της όρασης, όσο και για την αποκατάσταση
της φυσιολογικής ορμονικής λειτουργίας. Αυτό είναι εφικτό για τους μεν μικρούς
όγκους (μέχρι 2-3 εκ) μέσω της ρινός (διασφηνοειδική προσπέλαση), οπότε ο ασθενής
αποφεύγει την διακρανιακή επέμβαση, η οποία οπωσδήποτε ενέχει περισσότερους
κινδύνους επιπλοκών. Για τους μεγαλύτερους όγκους με εκτεταμένη υπερεφιππιακή
επέκταση ο ασθενής πρέπει να υποβάλλεται σε κρανιοτομία.
Εκτός από τους όγκους της υπόφυσης, που αποτελούν και τη μεγάλη
πλειονότητα, στην περιοχή του εφιππίου απαντάται και μια άλλη ποικιλία όγκων
διαφορετικής ιστολογικής καταγωγής, με πιο συχνό τύπο το κρανιοφαρυγγίωμα το
οποίο αποτελείται από εμβρυϊκό υπολειμματικό ιστό και παρουσιάζεται συνήθως στα
παιδιά. Αποτελεί το 1 % των ενδοκρανιακών όγκων. Είναι αμιγώς κυστικός ή μικτός
όγκος και συχνά αρκετά ευμεγέθης. Η χειρουργική προσέγγιση του είναι δύσκολη
λόγω της γειτνίασής του με σημαντικές δομές (υποθάλαμος, οπτικά νεύρα, έσω
καρωτίδες). Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, μετά την αφαίρεση του υγρού από το
κυστικό μέρος του όγκου (με στερεοτακτική τεχνική) ακολουθεί τοπική χορήγηση
μπλεομυκίνης με ενθαρρυντικά αποτελέσματα1-6.
Όγκοι Κρανιακών Νεύρων
Προέρχονται από το νευρείλημα των εγκεφαλικών συζυγιών (ζώνη μετάπτωσης
από ολιγοδενδρογλοία σε κύτταρα Schwann). Η πιο συνηθισμένη εντόπιση είναι η
αιθουσαία μοίρα της όγδοης εγκεφαλικής συζυγίας (ακουστικό νεύρο). Τα ακουστικά
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νευρινώματα αποτελούν το 4 % των ενδοκράνιων όγκων. Ο αναμενόμενος μέσος
ετήσιος αριθμός νέων ασθενών για την Ελλάδα είναι 80-90 περιπτώσεις. Είναι
καλοήθεις, αλλά ύπουλοι όγκοι, δεδομένου ότι εκδηλώνονται με εμβοές και προϊούσα
μονόπλευρο βαρηκοΐα, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή όταν ο όγκος είναι μικρός.
Συνήθως η απεικονιστική διάγνωση γίνεται όταν οι διαστάσεις του όγκου φθάσουν στα
3-4 εκ εντός της γεφυροπαρεγκεφαλικής γωνίας. Η χειρουργική αντιμετώπιση τους
είναι δύσκολη και ο στόχος είναι, πέρα από την ολική εκτομή του όγκου, να διατηρηθεί
άθικτη η λειτουργία του γειτονικού προσωπικού νεύρου (7η εγκεφαλική συζυγία),
καθώς επίσης και μερική ακουστική λειτουργία. Η επίτευξη αυτών των στόχων
επιτυγχάνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα και σε ποσοστό 60-70 % για το
προσωπικό νεύρο και 30 % για τη διατήρηση μερικής ακουστικής λειτουργίας. Τα
ποσοστά αυτά ισχύουν για όγκους μεγέθους 2.5-3 εκ. Όσο μεγαλύτερο είναι το
μέγεθος του όγκου κατά τη διάγνωση τόσο μικρότερη είναι και η πιθανότητα ολικής
αφαίρεσης του, καθώς και διατήρησης άθικτης της λειτουργίας του προσωπικού
νεύρου. Άριστα αποτελέσματα αναμένονται όταν ο όγκος είναι μικρότερος των 2
εκατοστών. Η πρόγνωση τους, εφόσον ο ασθενής υποβληθεί σε ριζική εκτομή, είναι
άριστη δεδομένου ότι πρόκειται για καλοήθεις όγκους1,2,4-6. Σε ακουστικά νευρινώματα
μικρότερα των 3 εκ δυνατόν να προταθεί ακτινοχειρουργική αντιμετώπιση.
Όγκοι Επίφυσης
Αποτελούν το 1 % των ενδοκρανιακών όγκων. Μόνον το 20 % εξ αυτών
προέρχεται από τα κύτταρα του ώριμου επιφυσιακού ιστού. Οι υπόλοιποι τύποι όγκων
αυτής της περιοχής, στη μεγάλη πλειονότητα τους (60 %), προέρχονται από τα
γενετικά κύτταρα (germinomas) και κατά τη διάγνωση είναι ήδη όγκοι ευμεγέθεις και
διηθητικοί.

Επίσης,

καρκινώματα,

στην

περιοχή

χοριοκαρκινώματα,

αυτή

γλοιώματα

απαντώνται
και

τερατώματα,

μεταστάσεις.

Η

εμβρυϊκά

χειρουργική

προσπέλαση της περιοχής είναι από τις δυσκολότερες στη Νευροχειρουργική.
Συνήθως οι όγκοι αυτοί προκαλούν έμφραξη του υδραγωγού του Sylvius και διακοπή
της φυσιολογικής κυκλοφορίας του ΕΝΥ με αποτέλεσμα υδροκέφαλο και αυξημένη
ενδοκρανιακή πίεση. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με τοποθέτηση συστήματος
παράκαμψης του ΕΝΥ, για την αντιμετώπιση της ενδοκρανιακής υπέρτασης και σε
δεύτερο χρόνο ο ασθενής υποβάλλεται σε στερεοτακτική βιοψία. Αν δε ο όγκος
αποδειχθεί ακτινευαίσθητος ακολουθεί η ακτινοθεραπεία (συμβατική ή στερεοτακτική γ
ακτινοθεραπεία). Σε περιπτώσεις ακτινοάντοχων καλοήθων όγκων θα πρέπει να
επιδιώκεται η όσο το δυνατόν αφαίρεση μεγαλύτερου μέρους τους1,2,4-6.
Όγκοι Οπίσθιου Κρανιακού Βόθρου και Εγκεφαλικού Στελέχους
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(α) Αιμαγγειοβλάστωμα Παρεγκεφαλίδας. Παρατηρείται στα παρεγκεφαλιδικά
ημισφαίρια και αποτελεί το 1 % των ενδοκρανιακών όγκων. Είναι εν μέρει κυστικό και
ιστολογικά, καλόηθες. Λόγω της εύκολης σχετικά προσπέλασης και της καλοήθειας
του ο θεραπευτικός σκοπός είναι η ριζική εκτομή του1,2,4-6.
(β) Επενδύμωμα Τετάρτης Κοιλίας. Η χειρουργική προσπέλαση είναι λίαν
δυσχερής και συνήθως διενεργείται μερική εκτομή (στο 50% των ασθενών). Η
υποτροπή εξαρτάται από τη ριζικότητα της αφαίρεσης του καθώς και από το
ιστολογικό στάδιο. Σε στάδιο 2 ή 3 ακολουθεί ακτινοθεραπεία1,2,4,5.
(γ) Μυελοβλάστωμα Παρεγκεφαλίδας. Πρόκειται για κακοήθη όγκο της παιδικής
ηλικίας που εντοπίζεται κυρίως στον σκώληκα της παρεγκεφαλίδας. Σε παιδιά κάτω
των 3 ετών έχει θνητότητα 100 % στην 3ετία. Σε μεγαλύτερα παιδιά η 5ετής επιβίωση
με χειρουργική και ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση είναι 50-60 %. Υπάρχουν μελέτες
που υποστηρίζουν ότι η χημειοθεραπεία βελτιώνει την πρόγνωση, προκαλεί όμως
σοβαρές επιπλοκές1,2,4,5.
(δ) Γλοίωμα Εγκεφαλικού Στελέχους. Απαντάται στα παιδιά. Οι διηθητικές
μορφές έχουν βαριά πρόγνωση. Αντίθετα, οι εντοπισμένες εξωφυτικές μορφές είναι
κυρίως ‘‘χαμηλόβαθμα’’ αστροκυτώματα. Συνήθως, αντιμετωπίζονται με υφολική ή
μερική αφαίρεση και έχουν μακρά επιβίωση1,2,6-8.
Όγκοι Κοιλιακού Συστήματος
Τέλος, ένα άλλο τεχνολογικό μέσο, το νευροενδοσκόπιο, χρησιμοποιείται σε
προσπελάσεις για σπανιότερους όγκους που αναπτύσσονται εντός του κοιλιακού
συστήματος (κολλοειδείς κύστεις, νευροκυτώματα, θηλώματα)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η

πρόοδος

διαγνωστική

στην

και

προεγχειρητική

διεγχειρητική

νευροψυχολογική
απεικόνιση,

αξιολόγηση,

στον

στη

χειρουργικό

εξοπλισμό/μικροχειρουργικές τεχνικές και στις συμπληρωματικές θεραπείες, όπως
ακτινοθεραπεία,

ακτινοχειρουργική

cyberknife ή x-knife),
προσφέρουν

τη

(στερεοτακτική

ακτινοθεραπεία

με

γ-knife,

χημειοθεραπεία, βραχυθεραπεία και γενετική θεραπεία,

δυνατότητα

μιας

πλέον

ολοκληρωμένης

νευροχειρουργικής

προσέγγισης των όγκων του εγκεφάλου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής προσβάλουν 5%-10% των ανδρών ηλικίας 6579 έτη με συχνότερη και πιο καταστροφική επιπλοκή τη ρήξη Παρά την εξέλιξη των
χειρουργικών και αναισθησιολογικών τεχνικών η χειρουργική αποκατάστασή τους
σχετίζεται με σημαντική θνησιμότητα και θνητότητα , περίπου 5%. Η ενδοαυλική
αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής αποτελεί μια αξιόπιστη
εναλλακτική του χειρουργείου θεραπευτική μέθοδο, παρουσιάζει σαφώς μικρότερη
περιεγχειρητική θνητότητα, με λιγότερες καρδιο-αναπνευστικές επιπλοκές, μικρότερη
απώλεια αίματος, μειωμένη μετεγχειρητική ενδονοσοκομειακή παραμονή, ενώ και η
θνητότητα 30-μέρες μετά είναι πολύ χαμηλή (1%-2%). Η επιτυχής αντιμετώπιση
ωστόσο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την σωστή επιλογή των ασθενών, τον
προεγχειρητικό

σχεδιασμό,

την

κατάλληλη

επιλογή

μοσχεύματος,

εξελιγμένο

απεικονιστικό εξοπλισμό (αγγειογράφος ή υβριδική χειρουργική αίθουσα) και βέβαια
την αυξημένη εμπειρία των ιατρών στη διενέργεια αυτού του είδους επεμβάσεων. Η
συνεχής

πρόοδος

της

τεχνολογίας

ενδομοσχευμάτων

έχει

ως

αποτέλεσμα

τηναντιμετώπιση όλο και περισσότερων ασθενών με την ενδοαυλική μέθοδο και τη
μείωση των πιθανών επιπλοκών. Νοσοκομειακά Χρονικά, 76, Συμπληρωματικό
Τεύχος 1, 1000, 2014.
Λέξεις κλειδιά: ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ενδοαυλική αποκατάσταση
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