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Oäçãßåò ãéá ôïõò óõããñáöåßò
Στις οδηγίες που ακολουθούν ελήφθησαν υπόψη οι
τελευταίες υποδείξεις (1997) της ∆ιεθνούς Επιτροπής των
Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών (International Committee of
Medical Journal Editors - ICM - JE): Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
1. ΕΙ∆Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στα “Νοσοκοµειακά Χρονικά”
δηµοσιεύονται εργασίες πάνω σε θέµατα της Ιατρικής και
των συναφών κλάδων καθώς και γενικότερα θέµατα µε
ιατρικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα:
Ανασκοπήσεις, από δύο το πολύ συγγραφείς. Περιέχουν µέχρι 20 δακτυλογραφηµένες σελίδες και µέχρι 100
παραποµπές το πολύ.
Πρωτότυπες εργασίες, βασικής ή κλινικής έρευνας.
Περιέχουν πρωτοδηµοσιευόµενα στοιχεία. Απαραίτητη η
στατιστική ανάλυση.
Κλινικές µελέτες, για την παρουσίαση κλινικής εµπειρίας, µέχρι 15 σελίδες το πολύ και ανάλογη βιβλιογραφία.
Στατιστική ανάλυση επιθυµητή.
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, για σύντοµη (6-8 σελίδες)
παρουσίαση σπάνιας νόσου ή εκδήλωσης ή ασυνήθους
κλινικής πορείας. Η συζήτηση περιορίζεται στην υποστήριξη της παρουσίασης και δεν πλατειάζει σε βιβλιογραφική
ανασκόπηση.
Εργαστηριακά διαγνωστικά θέµατα, για παρουσίαση
ειδικών τεχνικών ή µεθόδων (µέχρι 15 σελίδες).
Άρθρα σύνταξης, για σύντοµο σχολιασµό επίκαιρων
θεµάτων ή δηµοσιευόµενων εργασιών, µετά από επι-λογή
του συγγραφέα από τη Συντακτική Επιτροπή. Αν εκφράζουν
συλλογικά τη Σύνταξη του περιοδικού είναι ανυπόγραφα.
Επίκαιρα θέµατα, για σύντοµη (µέχρι 4-5 σελίδες)
αναφορά τελευταίων απόψεων σε συγκεκριµένο θέµα, µε
πολύ περιορισµένη βιβλιογραφία.
Γραπτά σεµινάρια, γραπτά συµπόσια, στρογγυλά
τραπέζια, κλινικοπαθολογοανατοµικές συζητήσεις, κατά
την κρίση της Σύνταξης.
Ειδικά θέµατα, που αφορούν τις επιστήµες υγείας και
δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία εργασιών, καθώς
και γενικότερου ενδιαφέροντος που άπτονται της ιατρικής,
έκτασης µέχρι 15-20 σελίδες.
Γράµµατα αναγνωστών, πάντοτε ενυπόγραφα και
έκτασης 1-2 σελίδων, µε κρίσεις για δηµοσιευόµενη εργασία ή γενικότερες γνώµες, σύντοµες παρατηρήσεις,
πρόδροµα αποτελέσµατα σε συντοµία κ.λπ. Αν αφορούν
κρίσεις δηµοσιευµένης εργασίας, τίθενται υπόψη του
συγγραφέα, που µπορεί να απαντήσει.

–

–

–

–

2. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
– Η γλώσσα των εργασιών αφήνεται στο συγγραφέα,
αρκεί να είναι ορθή και οµοιογενής. Πάντως συνιστούµε
τη χρήση σωστής δηµοτικής.
– Συνίσταται η αποφυγή αναγραφής µεγάλου αριθµού
συγγραφέων, ιδιαίτερα στις “Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις”, στις οποίες οι συγγραφείς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους πέντε. Όλοι οι εµφανιζόµενοι συγγραφείς

–

µιας εργασίας, ιδίως πρωτότυπης, οφείλουν να έχουν
συµβάλει ουσιωδώς στην εκπόνησή της και συγκεκριµένα
α) στη σύλληψη, το σχεδιασµό και την εκτέλεσή της, τη
συλλογή και επεξεργασία αποτελεσµάτων, και β) στη
συγγραφή ή/και επιµέλεια κειµένου. Εξυπακούεται ότι
πρέπει να έχουν λάβει γνώση της τελικής µορφής του
κειµένου και να έχουν εγκρίνει την υποβολή του προς
δηµοσίευση. Άλλη συµµετοχή, όπως αυτή της
χρηµατοδότησης, της συλλογής υλικού ή της γενικής
εποπτείας της ερευνητικής οµάδας δεν δικαιολογεί την
εµφάνιση ονόµατος στη συγγραφική οµάδα. Γι’ αυτές
τις περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα γραπτής
αναγνώρισης της όποιας συµβολής, η οποία βεβαίως
δηµοσιεύεται µαζί µε το κείµενο. Η σειρά δηµοσίευσης
των ονοµάτων των συγγραφέων συναποφασίζεται από
τους ίδιους.
Όλες οι εργασίες αποστέλλονται για κρίση σε δύο
ανεξάρτητους κριτές και επί διαφωνίας σε τρίτον. Τα
ονόµατα των κριτών και των συγγραφέων είναι
απόρρητα. Η τελική απόφαση για δηµοσίευση και ο
χρόνος της ανήκει στη Συντακτική Επιτροπή.
Εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί προφορικά ή δηµοσιευθεί σε περίληψη (π.χ. πρακτικά συνεδρίων) ή έχει
δηµοσιευθεί αλλού, αλλά παρουσιάζεται µε πρόσθε-τα
ή νεότερα στοιχεία, αυτό υποσηµειώνεται στη σελίδα
του τίτλου. Θεωρούµε ηθική δέσµευση των
συγγραφέων να µην υποβάλλουν εργασία αυτούσια
δηµοσιευµένη αλλού. Η τελευταία δεν γίνεται δεκτή
προς δηµοσίευση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις
κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής και µε
σχετική σηµείωση. Η δηµοσίευση µιας εργασίας σε
ξενόγλωσσο περιοδικό δεν αποκλείει τη δηµοσίευσή
της στην ελληνική γλώσσα στο παρόν περιοδικό, στο
σύνολό της ή µέρος αυτής, φυσικά µετά από τη σχε-τική
διαδικασία κρίσης.
Πειραµατικές κλινικές εργασίες (φάση 1, 2, 3) σε
ανθρώπους πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη
δήλωση ότι η έρευνα έγινε σύµφωνα µε τους διεθνείς
δεοντολογικούς κανόνες και τη νοµοθεσία (συγκατάθεση ασθενών, έγκριση από επιτροπή δεοντολογίας ή
φαρµάκων, έγκριση φαρµάκου από τον ΕΟΦ κ.λπ.).
Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε
διπλό διάστηµα σε τρία αντίτυπα. Η Σύνταξη του
περιοδικού θεωρεί δεδοµένο ότι η εργασία είναι σε
γνώση και έχει την έγκριση όλων των συγγραφέων και
του διευθυντή του τµήµατος από το οποίο προ-έρχεται.
Το τυχόν αντίθετο αφορά στις σχέσεις των
ενδιαφεροµένων και η Συντακτική Επιτροπή (η οποία
κρίνει εργασίες και όχι διαπροσωπικές σχέσεις) δεν έχει
καµιά ανάµειξη.
Οι αναφερόµενες ουσίες πρέπει να αναγράφονται
µε την κοινόχρηστη ονοµασία ή το χηµικό όνοµα. Για τις
µονάδες, ενθαρρύνουµε τη χρήση του διεθνούς
Système International (SI) - βλ. ΙΑΤΡΙΚΗ 1980, 37:139.
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∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το χειρόγραφο πρέπει να έχει:

1. Σελίδα τίτλου, µε τον τίτλο της εργασίας (µέχρι 15
λέξεις), τα ονόµατα των συγγραφέων και σε υποσηµείωση το τµήµα από το οποίο προέρχεται, τη θέση ή τον
ανώτερο ακαδηµαϊκό τίτλο κάθε συγγραφέα και τυχόν
υποσηµείωση για το εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί ή
δηµοσιευθεί σε περίληψη αλλού (βλ. παραπάνω). Να
σηµειώνεται ο υπεύθυνος της αλληλογραφίας και τα
τηλέφωνά του.
2. Σελίδα περίληψης στα ελληνικά µε τις λέξεις ευρετηρίου (key words).
3. Το κείµενο της εργασίας µε κατάλληλο χωρισµό σε
διάφορα «κεφάλαια».
4. Σελίδα µε την αγγλική περίληψη, µε τον τίτλο της
εργασίας, τα ονόµατα των συγγραφέων και τις λέξεις
ευρετηρίου στα αγγλικά, µε τη µορφή abstract (µέ-χρι
300 λέξεις), δοµηµένου µε συγκεκριµένο τρόπο:
background, material and methods, results, conclusions,
key words.
5. Βιβλιογραφία µε το σύστηµα Vancouver: Ο κατάλογος
δεν είναι αλφαβητικός αλλά µε τη σειρά που οι παραποµπές ευρίσκονται στο κείµενο. Στο κείµενο αναφέρονται µε τον αριθµό του καταλόγου και όχι µε όνοµα
συγγραφέα. Για άρθρα περιοδικών, τα επώνυµα των
συγγραφέων γράφονται µέχρι τρία – τα παραπάνω
γράφονται et al ή κ.ά. (µε τα αρχικά χωρίς τελείες) – ο
τίτλος του άρθρου, το περιοδικό γραµµένο µε τη διεθνή
µορφή σύντµησης όπως στο Ιndex Medicus, η χρονολογία, ο αριθµός τόµου και η πρώτη και τελευταία
σελίδα του άρθρου (π.χ. Smith A: Intestinal bleeding.
JAMA 1988, 215: 101-103). Για µονογραφία, το όνοµα, ο
τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ.
Smith A: Intestinal bleeding. Saunders Co, London, 1988).
Για κεφάλαιο βιβλίου, τα ονόµατα, ο τίτλος του κεφαλαίου, ο τίτλος του βιβλίου, ο επιµελητής σύνταξης
(editor), ο εκδότης, ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ.
Smith A: Intestinal bleeding. In: Practice of Surgery, H.
Kim, ed, Saunders Co, London 1988). Οι βιβλιογραφικές
παραποµπές θα πρέπει να µπορούν να ελεγχθούν από
τον κριτή και - κυρίως - από τον αναγνώστη. Έτσι, εάν η
βιβλιογραφική αναφορά ευρίσκεται σε άρθρο, βιβλίο
κ.λπ. που δεν συµβουλεύθηκε άµεσα

ο συγγραφέας αλλά αναφέρεται αλλού, ιδιαίτερα για
παλιά ή δυσεύρετα στοιχεία, τότε δεν αναγράφεται σαν
ξεχωριστή αναφορά διογκώνοντας άσκοπα και τεχνητά
το βιβλιογραφικό πίνακα, αλλά αποδίδεται στο στοιχείο
που άµεσα µελέτησε ο συγγραφέας (π.χ. “ο Crohn to
1932 ανέφερε10” - όπου 10 είναι το άρθρο του Smith που
πράγµατι συµβουλεύτηκε ο συγγραφέ-ας). Ιδιαίτερη
σύσταση γίνεται για τη χρησιµοποίηση και της ελληνικής
βιβλιογραφίας που είναι ήδη αρκετά πλούσια.
6. Πίνακες και σχήµατα σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα,
σε τρία αντίτυπα, µε διαδοχική αρίθµηση και σύντοµη
επεξήγηση. Πίνακες δακτυλογραφηµένοι σε διπλό
διάστηµα χωρίς διαχωριστικές γραµµές, σχήµατα µε
σινική µελάνη.
7. Φωτογραφίες καλής ποιότητας σε στιλπνό χαρτί.
Πίσω από τη φωτογραφία σηµειώνεται µε µαλακό
µολύβι βέλος που δείχνει το πάνω µέρος και ο αύξων
αριθµός και σε αυτοκόλλητο τα ονόµατα των συγγραφέων της εργασίας. Σε ξεχωριστή σελίδα γράφονται οι
υπότιτλοι των φωτογραφιών κατά σειρά. Συνιστούµε τη
χρησιµοποίηση των τελείως απαραίτητων για κάθε
περίπτωση φωτογραφιών, το µέγεθος των οποίων στην
τελική εκτύπωση ανήκει στην κρίση του υπεύ-θυνου
έκδοσης. Σηµειώνεται ότι κατά τη δηµοσίευση
φωτογραφίας ασθενούς θα πρέπει να λαµβάνεται
µέριµνα ώστε να µην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του
ατόµου. Το ονοµατεπώνυµο σε καµιά περίπτωση δεν
πρέπει να αναγράφεται (π.χ. σε ακτινογραφίες, κ.λπ.),
ενώ στις δηµοσιευόµενες φωτογραφίες η απλή επικάλυψη των οφθαλµών δεν αποτελεί επαρκή διαφύλαξη
της ανωνυµίας του εικονιζόµενου προσώπου.

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΤΥΠΑ
Ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας κάνει
την τελευταία διόρθωση του δοκιµίου κατά την οποία
αποκλεί-ονται µεταβολές ή προσθήκες στην εργασία. Η
διόρθωση αυτή πρέπει να γίνεται σε 2-3 ηµέρες και να
επιστρέφεται µε την τυχόν αίτηση ανατύπων, τα έξοδα
των οποίων βα-ρύνουν τους συγγραφείς και
καθορίζονται από τον εκδότη, χωρίς ανάµειξη της
Σύνταξης.
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SUMMARY
The menisci have an essential function in force transmission across the knee.
Injuries to the menisci are common. The indications for repair should be expanded,
as the results of partial meniscectomy may deteriorate over time. Tears in younger,
higher demand patients should be prepared to optimize the healing environment and
be meticulously repaired, particularly in the setting of concurrent anterior cruciate
ligament reconstruction. For complex, recurrent, or avascular zone tears, particularly
when surgery is limited to meniscal work, consideration can be given to augmenting
the repair with a fibrin clot or platelet rich plasma. Partial meniscectomy is a suitable
option for lower demand or older patients. Meniscal allograft transplantation is a
salvage procedure.
Key words: Meniscus, meniscus injury, meniscus injuries treatment, partial
menisectomy, meniscus allograft transplant.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι μηνίσκοι του γόνατος έχουν ως βασική και απαραίτητη λειτουργία τη μετάδοση των
δυνάμεων-φορτίσεων σε όλο την άρθρωση του γόνατος. Οι τραυματισμοί των
μηνίσκων

είναι

αρκετά

συνηθισμένοι.

Οι

ενδείξεις

για

την

επισκευή

των

τραυματισμένων μηνίσκων πρέπει να επεκταθούν, καθώς τα αποτελέσματα της
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 5

μερικής μηνισκεκτομής μπορούν να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου. Οι
ασθενείς που είναι νέοι σε ηλικία ή υψών απαιτήσεων (π.χ. αθλητές) με ρήξεις
μηνίσκου, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε να βελτιστοποιηθεί το
θεραπευτικό περιβάλλον και να επιδιορθωθούν σχολαστικά οι ρήξεις, ιδιαίτερα στη
ρύθμιση της ταυτόχρονης επιδιόρθωσης των πρόσθιων χιαστών συνδέσμων. Για τις
σύνθετες, υποτροπιάζουσες ή στην ανάγγεια ζώνη ρήξεις, ιδιαίτερα όταν η
χειρουργική επέμβαση περιορίζεται μόνο στο μηνίσκο, μπορεί να δοθεί προσοχή στην
αύξηση της αποκατάστασης με θρόμβο ινώδους (fibrin clot) ή πλάσμα πλούσιο σε
αιμοπετάλια (platelet rich plasma-PRP). Η μερική μηνισκεκτομή συνιστά μια
κατάλληλη επιλογή για ασθενείς χαμηλότερων απαιτήσεων ή ηλικιωμένους. Τέλος, η
μεταμόσχευση αλλομοσχεύματος μηνίσκου απτοτελεί μια διαδικασία διάσωσης του
μηνίσκου, και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως τελευταία επιλογή.
Λέξεις κλειδιά: Μηνίσκος, τραυματισμός μηνίσκου, αντιμετώπιση κακώσεων
μηνίσκου, μερική μηνισκεκτομή, μεταμόσχευση αλλομοσχεύματος μηνίσκου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παθολογία του μηνίσκου του γόνατος παραμένει μια συνήθης κλινική
οντότητα για τον ορθοπαιδικό χειρουργό. Στην πρόσφατη προοπτική μελέτη του
Clayton και του Court-Brown σχετικά με τους μυοσκελετικούς τραυματισμούς, ο
συχνότερος τραυματισμός του γόνατος ήταν ο τραυματισμός των μηνίσκων, ο οποίος
συμβαίνει σε 23,8 ανά 100,000 άτομα ανά έτος (1). Υπολογίζεται πως η επίπτωση
των τραυματισμών γόνατος-μηνίσκου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχεται στις 6070/100.000 (2). Αυτές οι κακώσεις είναι ιδιαίτερα συχνές σε αθλητές που
συμμετέχουν σε αθλήματα υψηλής ανταγωνιστικότητας και έντασης, όπως το
ποδόσφαιρο, soccer (αμερικάνικο ποδόσφαιρο) και το μπάσκετ. Πάνω από 636.000
αρθροσκοπήσεις γόνατος που εκτελούνται ετησίως στις Η.Π.Α. (3) ενώ οι
αρθροσκοπικές θεραπείες των μηνισκικών τραυματισμών συγκαταλέγονται μεταξύ
των πιο κοινών ορθοπαιδικών διαδικασιών, αποτελώντας το 10% έως 20% όλων των
χειρουργικών επεμβάσεων σε ορισμένα κέντρα (4). Η χειρουργική επέμβαση ως
θεραπευτική επιλογή αυξάνεται όλο και περισσότερο σε νέους ασθενείς, αθλητές και
σε οξείες ρήξεις. Η χειρουργικές θεραπευτικές μέθοδοι για τραυματισμούς μηνίσκου,
έχουν εξελιχθεί σε συνδυασμό με την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της
βιολογίας του μηνίσκου.
Το παρόν άρθρο επισημαίνει την εξέλιξη της μηνισκικής χειρουργικής από την
ολική μηνισκεκτομή έως τη μερική μηνισκεκτομή, τις εξελισσόμενες μεθόδους
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επιδιόρθωσης, τα εμφυτεύματα μηνίσκου που δρουν σαν «σκαλωσιά» (scaffold)
αναγένησης του τμήματος του μηνίσκου που έχει καταστραφεί και τη μεταμόσχευση
αλλομοσχεύματος. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δοθεί προσοχή στις ατέλειες
της μερικής μηνισκεκτομής και, ως εκ τούτου, να κατευθυνθεί η προσοχή προς τα
πολλά υποσχόμενα πεδία εξέλιξης στην χειρουργική του μηνίσκου.
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Οι μηνίσκοι είναι δύο μηνοειδείς ημισεληνοειδείς χόνδρινοι δίσκοι που
βρίσκονται ανάμεσα στις έσω και έξω αρθρικές επιφάνειες του μηριαίου κονδύλου και
της κνημιαίας γλήνης στην άρθρωση του γόνατος. Ο έσω μηνίσκος είναι μεγαλύτερος
στην πρόσθια-οπίσθια κατεύθυνση από ότι στην έσω-έξω κατεύθυνση. Συνδέεται με
το εν τω βάθει τμήμα του έσω συνδέσμου, ο οποίος τον καθιστά λιγότερο κινητό από
τον έξω μηνίσκο και πιο επιρρεπή σε ρήξεις. Είναι ένας δευτερογενής
σταθεροποιητής του γόνατος έναντι της πρόσθιας αστάθειας και έτσι υφίσταται
συνήθως ρήξεις σε γόνατα με ανεπάρκεια προσθίου χιαστού συνδέσμου. Ο έξω
μηνίσκος έχει πιο κυκλικό σχήμα, είναι πιο κινητός από τον έσω μηνίσκο και καλύπτει
μεγαλύτερο τμήμα του αρθρικού χόνδρου. Ο έξω μηνίσκος υφίσταται συχνότερα
ρήξεις σε συνδυασμό με οξείες ρήξεις του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (5).
Μικροσκοπικά,
αραιοκατοικημένο

ο

μηνίσκος

από

κύτταρα

αποτελείται
που

από

πυκνό

ονομάζονται

ινώδη

χόνδρο,

ινοχονδροκύτταρα

(fibrochondrocytes) επειδή παρουσιάζουν χαρακτηριστικά και των ινοβλαστών και
των χονδροκυττάρων. Αυτά τα κύτταρα συνθέτουν και διατηρούν την εξωκυτταρική
«μήτρα» η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο (90% έως 95%) από κολλαγόνο τύπου
Ι. Οι κύριες δέσμες κολλαγόνου προσανατολίζονται περιφερειακά και συνδέονται μαζί
με ακτινικούς ή εγκάρσιους δεσμούς. Τα άλλα συστατικά της εξωκυτταρικής μήτρας
περιλαμβάνουν πρωτεογλυκάνες, ελαστίνη, μικρές ποσότητες άλλων τύπων
κολλαγόνου και νερό (6).
2. ΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ
Ιστορικά, η θεραπεία των ρήξεων του μηνίσκου ήταν η πλήρης εκτομή. Ο
μηνίσκος είχε θεωρηθεί ως «υπολείμματα χωρίς κάποια λειτουργικότητα των
ενδοαρθρικών μυών των ποδιών» σύμφωνα με τις τότε έγκυρες-επίσημες
παρατηρήσεις των Blind-Sutton, (7) που δημοσιεύθηκε το 1897. Στη συνέχεια, ο
McMurray (8) έγραψε στο κείμενο του το 1940, το «The Semilunar Cartilages», «η
αιτία της αποτυχίας της απομάκρυνσης του μηνίσκου έγκειται στην αποτυχία να
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απομακρυνθεί ολόκληρος ο χόνδρος που προσβάλλεται». Το 1948, ο Fairbanks (9)
δημοσίευσε αυτό που είναι τώρα ένα άρθρο ορόσημο, στο οποίο περιέγραψε
χαρακτηριστικές ακτινογραφικές αλλαγές μετά από τη μηνισκεκτομή. Συγκεκριμένα,
σημείωσε ότι οι ακτινογραφίες των γόνατων με ανεπάρκεια μηνίσκου έδειξαν
στένωση του χώρου των αρθρώσεων, ισοπέδωση του μηριαίου κονδύλου και
σχηματισμό κορυφογραμμής (περιφερικό οστεόφυτο). Παρότι τώρα είναι προφανές
ότι αυτές οι αποκαλούμενες αλλαγές από τον Fairbanks αντικατοπτρίζουν τη
διαταραχή της μηριαιοκνημιαίας άρθρωσης από την ανεπάρκεια των μηνίσκων, ο
Fairbanks σημείωσε στο συμπέρασμά του, ότι «φαίνεται ότι η στένωση του κοινού
χώρου θα προκαλέσει εκφυλιστικές αλλαγές, αλλά η σχέση μεταξύ αυτών των
αλλαγών και της μελλοντικής-επακόλουθης οστεοαρθρίτιδας δεν έχει ακόμη
καθιερωθεί

και

είναι

υπερβολικά

αόριστη

ώστε

να

οδηγήσει

σε

κλινικά

συμπεράσματα» (9). Στη συνέχεια, για μεγάλη περίοδο κατά τον 20ο αιώνα, οι
ορθοπαιδικοί χειρουργοί διενήργησαν ανοιχτές ολικές μηνισκεκτομές για την
αντιμετώπιση των ρήξεων μηνίσκου. Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα που
αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία εκείνη την εποχή ήταν ευνοϊκά, με υψηλά ποσοστά
επιστροφής σε εργασία υψηλής έντασης και τον αθλητικό ανταγωνισμό χωρίς
σημαντικές-αρνητικές επιδράσεις (10).
Κατά το follow-up (μακροπρόθεσμη παρακολούθηση) σε ασθενείς που είχαν
υποστεί ολική μηνισκεκτομή, έγινε όλο και πιο σαφές στους χειρουργούς ότι τα
αποτελέσματα ήταν δυσμενή. Σε μία αναδρομική παρακολούθηση 213 ασθενών από
10 έως 30 χρόνια, βρέθηκε ότι μόνο το 68% είχε καλά ή εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μόνο το 38% των χειρουργικών γόνατων ήταν ασυμπτωματικά. Οι ερευνητές
σημείωσαν ότι ρήξεις δίκην λαβής κάδου (bucket-handle tears) στις οποίες
διατηρούνταν το περιφερικό χείλος του μηνίσκου, είχαν υψηλότερο ποσοστό
εξαιρετικών αποτελεσμάτων (11). Σε μια έρευνα διαπιστώθηκε, ότι το 74% των
γόνατων μετά την μηνισκεκτομή είχε τουλάχιστον μία αλλαγή κατά Fairbanks με το
39,4% να έχει εκφυλιστική αρθρίτιδα, σε σύγκριση με το 6% των αντίθετων
κανονικών γόνατων (12). Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα μη ικανοποιητικά
αποτελέσματα, αυξήθηκαν με την εμφάνιση-αύξηση των αλλαγών που ανέφερε ο
Fairbanks, με αυτή τη συσχέτιση να καθίσταται σημαντική. Επιπρόσθετα,
διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα για την εκτομή έξω μηνίσκου ήταν σημαντικά
χειρότερα από ό,τι για την εκτομή έσω μηνίσκου, ενώ η εκτομή και των δύο μηνίσκων
προκάλεσε σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα από την απομονωμένη έσω ή έξω
μηνισκεκτομή. Σε άλλη μελέτη, βρέθηκε μόνο στο 54% των ασθενών ικανοποιητικά
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αποτελέσματα με 7ετή παρακολούθηση σε κανονικά, σταθερά γόνατα (13). Να
σημειωθεί ότι οι 20 από τους 26 από αυτούς τους ασθενείς είχαν μειωμένο εύρος
κίνησης (13). Ο έλεγχος των πτωματικών γόνατων από την έρευνα των Ahmed και
Burke, έδειξε ότι ο έσω μηνίσκος μεταδίδει το 50% της δύναμης κατά μήκος της
μηριαιοκνημιαίας άρθρωσης ενώ ο έξω το 70%. Κατά τη κάμψη, το φορτίο του
μηνίσκου αυξάνεται στο 85%. Με την ολική μηνισκεκτομή, διαπιστώθηκε αύξηση των
δυνάμεων επαφής της μηριαιοκνημιαίας άρθρωσης από 100% έως 200% (14).
3. ΜΕΡΙΚΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ
Η ανάπτυξη-εξέλιξη των αρθροσκοπικών χειρουργικών εργαλείων και τεχνικών,
διευκόλυνε την τάση προς τη χειρουργική επέμβαση διατηρήσεως του μηνίσκου. Αντί
για την εκτομή ολόκληρου του μηνίσκου, η μερική μηνισκεκτομή έγινε η βασική
θεραπευτική

επιλογή

για

τις

συμπτωματικές

ρήξεις.

Τα

βραχυπρόθεσμα

αποτελέσματα της μερικής μηνισκεκτομής είναι εξαιρετικά. Ο Jarequito (15) ανέφερε
90% καλές έως και εξαιρετικές εκβάσεις μετά από παρακολούθηση 2 ετών, με το
85% των ασθενών να επιστρέφουν στο επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητάς τους. Σε
8 χρόνια, ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά είχαν μειωθεί σε μόλις 62% καλής ή
εξαιρετικής έκβασης και μόνο το 48% των ασθενών διατήρησαν το επιθυμητό
επίπεδο δραστηριότητάς τους (15). Σε μια πιο μακροπρόθεσμη μελέτη, (16)
αναφέρονται

88%

καλά

και

άριστα

αποτελέσματα

μετά

από

15

χρόνια

παρακολούθησης (follow-up). Αναφέρεται επίσης ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν
σημαντικά διαφορετικά για τις ρήξεις του έσω ή του έξω μηνίσκου. Οι ασθενείς με
βλαισότητα σε αντίθεση με εκείνους με ραιβότητα είχαν καλύτερα αποτελέσματα μετά
από μερική έσω μηνισκεκτομή. Οι απεικονιστικές εξετάσεις κατέδειξαν μια μέση
μείωση της οστεοαρθρίτιδας κατά 0,24%. Σημειωτέον ότι ο πληθυσμός της μελέτης
τους συνίστατο σε ασθενείς χαμηλών απαιτήσεων (16). Με βάση αυτά, ο Lee βρήκε
σε μια βιομηχανική μελέτη ότι ακόμη και η μερική μηνισκεκτομή επηρέασε σημαντικά
τη μετάδοση της δύναμης-φόρτισης (17). Έλεγξε άθικτα γόνατα σε 0°, 30° και 60°
κάμψης και στη συνέχεια πραγματοποίησε σειριακή τομή (serial sectioning) στο
οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου, με επαναλαμβανόμενες δοκιμές μετά από κάθε
βαθμιαία απομάκρυνση του ιστού του μηνίσκου. Διαπίστωσε ότι όλες οι τεχνικές της
μηνισκεκτομής έχουν προκαλέσει μειωμένη περιοχή επαφής με την αρθρική
επιφάνεια της μηριαιοκνημικής και αυξημένες δυνάμεις μέσης και μέγιστης επαφής σε
σύγκριση με το ανέπαφο γόνατο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χειρουργική
παρέμβαση θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερου
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μηνίσκου. Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης απεικόνισης, είναι η περαιτέρω
απόδειξη της ανεπάρκειας της μερικής μηνισκεκτομής στην αποφυγή της
υποβάθμισης της μηριαιοκνημικής άρθρωσης. Σε αυτή τη μελέτη, η απεικόνιση
μαγνητικού συντονισμού (MRI) ασυμπτωματικών ασθενών 5 χρόνια μετά την
απομονωμένη μερική μηνισκεκτομή, κατέδειξε υψηλά ποσοστά ακτινογραφικών
εκφυλιστικών αλλαγών στα γόνατα με ακέραιο χόνδρο κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης (18). Έτσι, υπάρχουν βιο-μηχανικές και κλινικές ενδείξεις
που υποδηλώνουν ότι η μερική μηνισκεκτομή υπερτερεί από την ολική, ωστόσο
εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στο να διορθώσει την ανώμαλη
βιομηχανική που προδιαθέτει σε ακτινογραφική και κλινική εκφύλιση του γόνατος.
4. ΤΕΧΝΙΚΗ: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΙΣΚΟΥ (MENISCAL REPAIR)
Καθώς οι χειρουργοί εξοικειώθηκαν με τις αρθροσκοπικές χειρουργικές τεχνικές,
κάποιοι άρχισαν να ερευνούν τη δυνατότητα αποκατάστασης του μηνίσκου με μια
προσπάθεια διατήρησής του. Μια σειρά μελετών αγγειακών εγχύσεων με τη χρήση
της τεχνικής Spalteholz, πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπινους πτωματικούς
μηνίσκους (19). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το περιφερικό τμήμα του μηνίσκου
(10% έως 25%) είχε καλή αγγείωση από ένα περικαψικό πλέγμα και ότι η κύρια
αρτηριακή παροχή προέρχεται από τις έσω, μέσες και έξω αρτηρίες του γόνατος.
Επιπλέον, υπάρχει ένας αρθρικός κροσσός (synovial fringe) που προεξέχει από τον
μηνίσκο αλλά δεν αναστομώνεται με την κυκλοφορία του. Έκτοτε, αναφερόμαστε
συχνά σ 'αυτόν τον αγγειακό περιφερικό μηνίσκο ως «κόκκινη ζώνη», ενώ η κεντρική
αγγειακή περιοχή ονομάζεται λευκή ζώνη. Η περιοχή των συνόρων μεταξύ των δύο
περιοχών ονομάζεται κόκκινή-λευκή ζώνη για να αντικατοπτρίζει ότι, ενώ δεν
αρδεύεται άμεσα, είναι σε σχετική εγγύτητα με την παροχή αίματος.
Ένα χρόνο μετά το χαρακτηρισμό της αγγειακής παροχής του ανθρώπινου
μηνίσκου, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των σχετικών πειραμάτων σε σκύλους
(20). Στη μελέτη, προκάλεσαν τραυματισμούς στο μηνίσκο σκύλων και μελέτησαν την
αντίδρασή του στο τραυματισμό. Οι παρατηρήσεις τους περιελάμβαναν παρόμοιες
μελέτες έγχυσης με χρωστικές. Διαπίστωσαν ότι οι δακτύλιοι της περιφερικής ζώνης
θεραπεύτηκαν

σε

10

εβδομάδες

με

έναν

σχετικό

πολλαπλασιασμό

του

περιυμενώδους (περικαψικού) πλέγματος και του σχηματισμού ινοβλαστικής ουλής.
Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι η ανάγγεια ζώνη που υφίσταται ρήξη-με επέκταση προς
την αγγειακή περιφέρεια-επίσης επουλώνεται. Οι ερευνητές, χρησιμοποίησαν ένα
μοντέλο αιγών με ρήξεις μηνίσκου που είχαν επισκευαστεί με ράμματα, για να
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εξετάσουν

την

επίδραση

του

«τρυπισμού-βελονισμού»

(trephination)

(21).

Διαπίστωσαν, ότι μόνο η χρήση ράμματος στην περιοχή της ρήξης της ανάγγειας
ζώνης, είχε ως αποτέλεσμα την κακή επούλωση. Ωστόσο, η επιδιόρθωση μέσω
ράμματος των ρήξεων της ανάγγειας ζώνης σε συνδυασμό με τον «τρυπισμόβελονισμό» του περιφερειακού ιστού οδήγησε σε μερική ή πλήρη επούλωση σε όλες
τις περιπτώσεις.
Μετά από αυτές τις μελέτες, ακολούθησαν οι προσπάθειες για τη λειτουργική
αποκατάσταση του μηνίσκου, που έδειξαν κάποιες δυνατότητες επούλωσης του,
καθώς και μετά από βιο-μηχανικές μελέτες (22), οι οποίες έδειξαν ότι ακόμη και μία
μερική απώλεια ιστού του μηνίσκου, αλλάζει σημαντικά τη μετάδοση της δύναμης στο
γόνατο. Άλλοι επιστήμονες-ερευνητές, ανέπτυξαν τεχνικές επισκευής από μέσα προς
τα έξω (inside-out repair) (23,24). Ο Warren (25) περιέγραψε για πρώτη φορά την
από έξω προς τα μέσα επισκευή (outside-inrepair), η οποία στη συνέχεια υπέστη
διάφορες τροποποιήσεις. Ο Morgan (26) περιέγραψε μια τεχνική μόνο με εσωτερική
επισκευή

(all-inside

repair)

χρησιμοποιώντας

αρθροσκοπικούς

κόμπους.

Ακολούθως, οι κατασκευαστές ορθοπαιδικών συσκευών ανεπτύξαν αρκετές γενιές
εμφυτευμάτων που διευκολύνουν την εσωτερική επισκευή (all-inside repair). Με βάση
την πρώιμη εμπειρία με τις προσπάθειες αποκατάστασης, οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί
ανέπτυξαν ορισμένα κριτήρια για να εκτιμήσουν ποιες ρήξεις είναι επιδεκτικές
επισκευής, δηλαδή ποιες είχαν τη δυνατότητα επούλωσης. Σύμφωνα με τον
Dehaven, (27) τα κριτήρια περιλαμβάνουν τη θέση, τον τύπο-διαμόρφωση, το
μέγεθος και τη σταθερότητα της ρήξης. Η περιφερειακή θέση είναι το κλειδί, καθώς
αυτές οι ρήξεις βρίσκονται στη αγγειακή ζώνη και επομένως έχουν την καλύτερη
βιολογικά προοπτική για θεραπεία. Ο Cannon και ο Vittori (28) ανέφεραν ποσοστά
λοίμωξης 90% για ρήξεις μικρότερες των 2 mm στην περιφέρεια, σε σύγκριση με
50% για ρήξεις με πλάτος 4 έως 5 mm και 74% για ρήξεις πλάτους 3 mm. Επιπλέον,
βρήκαν σημαντικά αυξημένη επιτυχία στην επιδιόρθωση όταν οι ρήξεις ήταν σχετικά
οξείες. Οι τύποι κατακόρυφων-διαμήκων ρήξεων είναι πιο επιδεκτικοί για
επιδιόρθωση, όπως είναι και οι ρήξεις μήκους μεγαλύτερου από 8 έως 10 mm (27).
Οι Hanks και Kalenak (29) περιγράφουν τη σταθερότητα ως την αδυναμία
μετατόπισης της ρήξης περισσότερο από 3 mm με έναν αρθροσκοπικό ανιχνευτή
(arthroscopic probe).
Τα αποτελέσματα των επιδιορθώσεων με βάση αυτά τα κριτήρια, ήταν ευνοϊκά.
Σε μια άλλη μελέτη, αναφέρεται 73% πλήρη επούλωση και 17% μερική επούλωση σε
δεύτερη αρθροσκόπηση σε 132 από τις 256 διαδοχικές επισκευές μηνίσκου (30). Οι
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ερευνητές σημείωσαν επίσης 21 νέες ρήξεις καθώς επίσης και ότι οι ρήξεις κοντά στο
ιγνυακό βόθρο (popiteal hiatus) είχαν υψηλότερο ποσοστό ελλιπούς επούλωσης. Οι
Cannon και Vittori (28) ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επούλωσης (93%),
όπως εκτιμήθηκε με αρθροσκόπηση ή αρθρογραφία σε 7 μήνες, όταν η επισκευή του
μηνίσκου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την πρόσθια ανασύνθεση του χιαστού
συνδέσμου. Μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ανέδειξε πως οι
μεμονωμένες επισκευές μηνίσκου είναι επιτυχημένες στο 60% έως 80% ενώ οι
επισκευές μηνίσκου με ταυτόχρονη διόρθωση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου είναι
επιτυχείς στο 90% (31). Πολλές βιομηχανικές μελέτες έχουν αναδείξει ότι το
κατακόρυφο ράμμα στρώματος (mattress suture) είναι η ισχυρότερη τεχνική
επισκευής σε σύγκριση με άλλες τεχνικές με ράμματα (32) ή με συσκευές επισκευής
μηνίσκου (33).
Τα αποτελέσματα των επιδιορθώσεων με πρώιμες επαναλήψεις όλων των
συσκευών εσωτερικής επιδιόρθωσης (all-inside) ήταν ασυμβίβαστα. Για παράδειγμα,
οι Gill και Diduch (34) ανέφεραν επιτυχία 90,6% με το μηνισκικό βέλος (meniscal
arrow) σε μέση παρακολούθηση 2,3 ετών για επισκευές που πραγματοποιήθηκαν σε
συνδυασμό με την ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού. Η μακροπρόθεσμη
παρακολούθηση αυτής της κοόρτης έδειξε ότι τα αποτελέσματα αυτά επιδεινώθηκαν
στο 71,4% στα 6,6 έτη (35). Επιπλέον, η βιβλιογραφία περιέχει αναφορές για
χόνδρινες και νευροαγγειακές κακώσεις, καθώς και θραύση του εμφυτεύματος,
μετανάστευση, φλεγμονώδη αντίδραση και ανεπάρκεια που προκύπτει από αυτές τις
συσκευές. Τα πιο πρόσφατα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα με συσκευές νεότερης
γενιάς ήταν καλύτερα και τα ποσοστά επιτυχίας είναι συγκρίσιμα με την επισκευή με
ράμματα (36). Ωστόσο, οι συσκευές παραμένουν μια δαπανηρή εναλλακτική λύση σε
σχέση με την επισκευή με ράμμα και πολλοί ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι η
επιδιόρθωση σε εσωτερικό επίπεδο (all-inside) παραμένει το χρυσό πρότυπο (gold
standard) (31). Συνοπτικά, οι μηνισκικές ρήξεις που πληρούν τις συμβατικές ενδείξεις
για επισκευή έχουν ευνοϊκά αποτελέσματα όταν επιδιορθώνονται σχολαστικά.
Η σημαντικότερη πρόκληση, συνεπώς, αποτελεί ο τρόπος αντιμετώπισης των
περισσότερο

κεντρικών

ρήξεων.

Η

μερική

μηνισκεκτομή

προσφέρει

μια

βραχυπρόθεσμη λύση, αλλά βιομηχανικές, ακτινολογικές και κλινικές αποδείξειςμελέτες, δείχνουν ότι η προκύπτουσα μη φυσιολογική μετάδοση δύναμης-φόρτισης
σε όλο το γόνατο, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της λειτουργίας και υγείας
του γόνατος με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια
πιο επιθετική προσέγγιση όσον αφορά την επισκευή του μηνίσκου (meniscal repair).
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Σε έρευνα του Rubman, αναφέρθηκαν τα αποτελέσματά τους για την αποκατάσταση
των μηνισκικών ρήξεων που εκτείνονται στην ανάγγεια ζώνη, συμπεριλαμβανομένων
των σύνθετων και ακτινικών ρήξεων (37). Ένας αριθμός 198 εσωτερικών επισκευών
αξιολογήθηκαν σε μέσο όρο 42 μηνών. Συνολικά, το 80% των ασθενών δεν
εμφάνιζαν συμπτώματα στην περιοχή της μηριαιοκνημικής άρθρωσης. Το υπόλοιπο
20% είχε λάβει πρόσθετη χειρουργική επέμβαση. Από τους ασθενείς που είχαν
υποβληθεί σε πρόσθετη αρθροσκόπηση (δεύτερης εμφάνισης), το 25% είχε
θεραπευτεί εντελώς και το 38% είχε μερικώς επουλωθεί (37). Οι ερευνητές ανέφεραν
ότι για ασθενείς ηλικίας κάτω των 20 ετών, το 75% ήταν ασυμπτωματικό σε μέση
παρακολούθηση 41 μηνών και για ασθενείς που είχαν ταυτόχρονη ανασύνθεση του
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, το 87% είχε φυσιολογικό ή πολύ καλό αποτέλεσμα.
(38) Για τους ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών, το 87% ήταν ασυμπτωματικό και το
75% αισθάνθηκε υποκειμενικά φυσιολογικά ή πολύ καλά (39). Ειδικότερα, αξίζει να
σημειωθεί, ότι η μέθοδος συμπεριλάμβανε την επαγωγή υποχονδριακής αιμορραγίας
στην μηριαία εγκοπή χρησιμοποιώντας μία μικροκαταγματική τεχνική. Οι Boyd και
Myers (40) υποστηρίζουν επίσης την ιδέα ότι η αποκατάσταση των σύνθετων και της
ανάγγειας περιοχής ρήξεων μπορεί να είναι επιτυχής. Στην έκθεση τους για την
επιδιόρθωση τέτοιων ρήξεων, συμπεριλαμβανομένων των αποσπάσεων των
μηνισκικών κεράτων, των διπλών διαμήκων και ακτινωτών ρήξεων και των
επαναρήξεων, παρατηρήθηκε ότι η δική τους εμπειρία σε σχεδόν 300 ρήξεις ήταν ότι
λιγότερο από το 10% υπέστησαν επαναρήξεις. Επιπρόσθετα, οι ερευνητές
υπογράμμισαν τη σημασία της επαρκούς προετοιμασίας του χείλους και της
σχολαστικής εσωτερικής επιδιόρθωσης με ράμματα. Σημείωσαν, περαιτέρω, ότι η
καθυστέρηση της αποκατάστασης-έτσι ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για τη
θεραπεία του μηνίσκου-ήταν ένα βασικό μέρος της θεραπείας τους (40).
Αυτές

οι

αναφορές

υπογραμμίζουν,

ότι

η

παροχή

ενός

βιολογικού

περιβάλλοντος που προάγει την επούλωση των μηνισκικών ρήξεων είναι κρίσιμη για
την επιτυχία της αποκατάστασης. Ο Henning και οι συνεργάτες (41) υποστήριζαν
αυτή την ιδέα με το έργο τους, το θρόμβο ινώδους (fibrin clot). Για τις απομονωμένες
ρήξεις, ανέφεραν αποτυχία επισκευής 41%, σε σύγκριση με ποσοστό αποτυχίας 8%
όταν ενσωματώθηκε ένας θρόμβος ινώδους στην επισκευή (41). Οι Bhargava και
συνεργάτες (42) έδειξαν σε ένα μοντέλο σε σκύλο ότι ο αυξητικός παράγοντας που
προέρχεται από αιμοπετάλια (platelet derived growth factor-PDGF) διεγείρει τη
σύνθεση του DNA και την κυτταρική μετανάστευση σε όλες τις ζώνες του μηνίσκου.
Εκτός από τον PDGF, τα αιμοπετάλια έχουν αποδειχθεί ότι απελευθερώνουν έναν
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αριθμό αυξητικών παραγόντων όταν ενεργοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου του
επιδερμικού

αυξητικού

παράγοντα

που

προέρχεται

από

αιμοπετάλια,

του

μετασχηματιστικού αυξητικού παράγοντα βήτα, του αυξητικού παράγοντα τύπου
ινσουλίνης και του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (43). Πρόσφατα, οι
τεχνικές συγκέντρωσης αιμοπεταλίων, όπως το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια
(platelet-rich plasma-PRP) έχει καταστεί εμπορικά διαθέσιμο. Ο Ishida και οι
συνεργάτες του (44) έδειξαν ότι η τοποθέτηση μίας γέλης πλούσιας σε αιμοπετάλια
σε ρήξεις της ανάγγειας ζώνης σε κουνέλια, βελτίωσε σημαντικά την επούλωση κατά
την ιστολογική εξέταση. Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της έκφρασης
mRNA πρωτεϊνών εξωκυτταρικής μήτρας, διγλυκάνης και ντεκορίνης και κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι το PRP φαίνεται να ενισχύει την επούλωση των μηνισκικών
κακώσεων-ελαττωμάτων (44). Οι ερευνητές έχουν αρχίσει μια σειρά προκλινικών και
κλινικών δοκιμών που εξετάζουν εάν το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια μπορεί να
βελτιώσει τον οστίτη ιστό και τα μαλακά μόρια.
5. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ
Η μεταμόσχευση αλλομοσχεύματος παραμένει το τελευταίο-χειρότερο σενάριο
της ολικής ανεπάρκειας μηνίσκου, όπως για παράδειγμα, σε περιπτώσεις
αποτυχημένης αποκατάστασης, εκτεταμένων σύνθετων ρήξεων, επαναρήξεων ή
ρήξεων του υπολειπόμενου ιστού μετά από προηγούμενη μηνισκεκτομή. Τεχνικές για
μεταμόσχευση αλλομοσχεύματος μηνισκικού ιστικού έχουν αναπτυχθεί σε μια
προσπάθεια αντιμετώπισης ασθενών με συμπτωματική ολική ανεπάρκεια μηνίσκου.
Οι αρχικές ελπίδες ήταν ότι η μεταμόσχευση αλλομοσχεύματος σε ασθενείς με
οστεοαρθρίτιδα θα μπορούσε να σταματήσει την εξέλιξη του εκφυλισμού του
γόνατος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα σε αυτούς τους ασθενείς ήταν ιδιαίτερα φτωχά.
(45) Όπως και με την επισκευή των μηνίσκων, η πρώιμη εμπειρία με τη
μεταμόσχευση

παρήγαγε

γενικώς

αποδεκτές

ενδείξεις

για

μεταμόσχευση

αλλομοσχεύματος. Οι ασθενείς με σημαντική χονδρομαλακία θεωρούνται φτωχής
πρόγνωσης υποψήφιοι ενώ η επιπέδωση των κονδύλων ή ο σχηματισμός
οστεόφυτων αποτελούν αντενδείξεις. Το γόνατο πρέπει να είναι σταθερό, οπότε
πρέπει

να

αντιμετωπιστούν

ταυτόχρονα

οποιεσδήποτε

ελλείμματα

στους

συνδέσμους (για παράδειγμα, του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου ή του οπίσθιου
χιαστού συνδέσμου). Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί κάθε κακή
ευθυγράμμιση. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι σχετικά νέος, συνήθως κάτω των 50
ετών (46). Τέλος, ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται πόνο στο διαμέρισμα. Ο ιδανικός
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ασθενής, συνεπώς, είναι νέος, χωρίς καμία αστάθεια του συνδέσμου, με κανονική
ευθυγράμμιση γόνατος, έχει ανέπαφες χονδρικές επιφάνειες και έχει εστιακό πόνο
στο διαμέρισμα με ανεπάρκεια μηνίσκου.
Τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μηνίσκου κυμαίνονταν από πολύ υποσχόμενα
έως απογοητευτικά. Ο Garrett, ανέφερε επιτυχείς εκβάσεις στο 81% 43 ασθενών με
παρακολούθηση 2 έως 7 ετών. Από τους 28 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε
αρθροσκόπηση δεύτερης φάσης-εμφάνισης, 20 αλλομοσχεύματα ήταν άθικτα. Οι
ασθενείς με χονδρικές αλλοιώσεις-μεταβολές βαθμού III και IV κατά Outerbridge
είχαν χειρότερη έκβαση (45). Επίσης, σε άλλη μελέτη, (46) διαπιστώθηκε, ότι το 89%
των ασθενών αισθάνθηκαν υποκειμενικά βελτιωμένοι κατά την παρακολούθηση
(follow-up). Το 76% ήταν σε θέση να επιστρέψει σε κάποια «ελαφρά άθληση με
χαμηλή επίπτωση» (π.χ. κολύμβηση ή ποδηλασία). Ωστόσο, το 28% των
μοσχευμάτων είχε αποτύχει ή αποκοπεί μετά από κλινικές δοκιμασίες ή MRI (46). Οι
Cole και οι συνεργάτες του (48) ανέφεραν σημαντικές βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις
στα αποτελέσματα των σκορ-βαθμολογιών κατά Lysholm, IKDC, Cincinnati, Tegner
και SF-12. Τα αποτελέσματα αυτά, φαίνεται να επιδεινώνονται σημαντικά με την
πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, όπως ανέφεραν οι Hommen και οι συνεργάτες (49), το
25% των αλλομοσχευμάτων του έσω μηνίσκου και το 50% των αλλομοσχευμάτων
του έξω, είχαν αποτύχει σε 141 μήνες παρακολούθησης από το IKDC και τα σκορ
πόνου. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι, όταν πρόσθεσαν στην ανάλυσή τους τη
χειρουργική επέμβαση δεύτερης εμφάνισης, τη μαγνητική τομογραφία και τα
αποτελέσματα της έρευνας βελτίωσης, το συνολικό ποσοστό αποτυχίας ήταν 55%.
Επιπλέον, το 85% των ασθενών αυτής της σειράς είχε υποβληθεί και σε επιπλέον
διαδικασίες στο γόνατο με τη μεταμόσχευση.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, η κάκωση του μηνίσκου συνιστά έναν κοινό τραυματισμό
γόνατος. Οι μηνίσκοι έχουν ως βασική λειτουργία τη μετάδοση δύναμης σε όλο το
γόνατο. Οι ενδείξεις για την επισκευή πρέπει να επεκταθούν, καθώς τα
αποτελέσματα μερικής μηνισκεκτομής μπορεί να επιδεινωθούν με την πάροδο του
χρόνου. Οι συστάσεις, σχετικά με το γεγονός ότι οι ρήξεις σε νεότερους και
υψηλότερης ζήτησης ασθενείς πρέπει να επιδιορθωθούν σχολαστικά, θεωρούνται
αποδεκτές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ταυτόχρονης επιδιόρθωσης των πρόσθιων
χιαστών συνδέσμων. Κατά την επιδιόρθωση, το βιολογικό περιβάλλον θα πρέπει να
βελτιστοποιηθεί για την επούλωση με την κατάλληλη προετοιμασία του χείλους. Το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 15

«λυμάρισμα» (rasping), το «ξύρισμα» (shaving), ο «τρυπισμός» (trephination) και η
τριβή πρέπει να χρησιμοποιούνται απελευθερωτικά και επιθετικά, με στόχο να
βελτιώσουν

το

θεραπευτικό

δυναμικό

της

επισκευής.

Για

τις

σύνθετες,

υποτροπιάζουσες ή της ανάγγειας ζώνης ρήξεις, ιδιαίτερα όταν η χειρουργική
επέμβαση περιορίζεται σε εργασία μόνο για το μηνίσκο, πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόμενο αύξησης της αποκατάστασης με χρήση θρόμβου ινώδους ή πλάσμα
πλούσιο σε αιμοπετάλια. Το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια μπορεί να έχει τη
δυνατότητα να ενισχύσει τη θεραπεία σε αυτές τις επισκευές-μεθόδους. Η μερική
μηνισκεκτομή αποτελεί μια κατάλληλη επιλογή για ασθενείς με χαμηλότερες
απαιτήσεις ή ηλικιωμένους. Η μεταμόσχευση με αλλομόσχευμα μηνίσκου παραμένει
επί του παρόντος μια εργασία διάσωσης με περιορισμένες ενδείξεις. Υπάρχουν
πρόσθετες εκτιμήσεις για τη θεραπεία των τραυματισμών του μηνίσκου που
ξεπερνούν το πεδίο αυτής της ανασκόπησης, όπως η διαχείριση των εκφυλιστικών
ρήξεων στα αρθριτικά γόνατα, η συμβολή της «κακής» ευθυγράμμισης, το γόνατο με
ανεπάρκεια πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, τους δισκοειδείς μηνίσκους και τα
πρωτόκολλα αποκατάστασης. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι καμία από τις
θεραπείες που συζητήσαμε δεν έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει οριστικά την εξέλιξη της
εκφύλισης του γόνατος και της οστεοαρθρίτιδας. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουμε
να παρακολουθούμε τις σημερινές ελπιδοφόρες κατευθύνσεις της έρευνας προς το
σκοπό αυτό.
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SUMMARY
The recent World Health Organization classification of tumors of the central nervous
system that was released in 2016, incorporates for the first time the molecular profile
of the tumors into the histologic classification and although the majority of subtypes
are still related to the previously described histological characteristics most entities
are now defined by specific mutations that can be detected by immunohistochemistry
or in situ hybridization or polymerase chain reaction.
Key words: Glioma, isocitrate dehydrogenase, 1p/19q codeletion, ATRX.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πρόσφατη ταξινόμηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τους όγκους του
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που εκδόθηκε το 2016, ενσωματώνει για πρώτη
φορά το μοριακό προφίλ των νεοπλασμάτων στην ιστολογική ταξινόμηση και μολονότι
η πλειονότητα των υποτύπων σχετίζονται ακόμα με τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των
νεοπλασμάτων, οι περισσότερες οντότητες πλέον καθορίζονται από την παρουσία
συγκεκριμένων μεταλλάξεων που εντοπίζονται με τις μεθόδους της ανοσοϊστοχημείας,
του in situ υβριδισμού και της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης.
Λέξεις κλειδιά: Γλοίωμα, ισοκιτρική δεϋδρογονάση, 1p/19q διαγραφή, ATRX.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ταξινόμηση της νεοπλασίας τόσο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)
όσο και των υπολοίπων Συστημάτων, βασίστηκε για πάρα πολλά χρόνια στα
επιμέρους μορφολογικά χαρακτηριστικά των νεοπλασμάτων που επιτρέπουν την
αναγνώριση της κυτταρικής σειράς (lineage) του νεοπλάσματος αλλά και τη βαθμίδα
κακοήθειας αυτού με κοινό παρονομαστή τη μιτωτική δραστηριότητα, την παρουσία
νεκρώσεων, την κυτταροβρίθεια, την κυτταρολογική ατυπία αλλά και την παρουσία
ενδοθηλιακής/περικυτταρικής υπερπλασίας ιδιαίτερα στα νεοπλάσματα του ΚΝΣ.
Τα τελευταία 15 χρόνια η εντυπωσιακή γνωσιολογική έκρηξη στον τομέα της
γενετικής

πληροφορίας

επέτρεψε

στους

γνωστούς

ιστοπαθολογικούς

νεοπλασματικούς υπότυπους:
1. Την επαναθεώρηση της κυτταρικής σειράς στην οποία ανήκουν ή και την απόδειξη
της υβριδιακής κυτταρικής υπόστασης ή τροπής ορισμένων νεοπλασμάτων στην
πορεία τους.
2. Την σύμπτωση από άποψη βιολογικής συμπεριφοράς νεοπλασμάτων με
διαφορετική ιστολογική βαθμίδα κακοήθειας εφόσον αυτά φέρουν συγκεκριμένες
μεταλλάξεις.
3. Την υπερκέραση της ιστολογικά παρατηρούμενης βαθμίδας κακοήθειας από τη
μοριακή

βαθμίδα

κακοήθειας

καθόσον

ορισμένα

μοριακά

χαρακτηριστικά

προσδίδουν σε νεοπλάσματα με χαμηλότερο ιστολογικό βαθμό κακοηθείας
βιολογική συμπεριφορά χειρότερη από νεοπλάσματα με ιστολογικό φαινότυπο
υψηλότερης κακοήθειας αλλά με παρουσία ευνοϊκών μεταλλάξεων ή και το
αντίστροφο.
4. Την ανάδειξη μοριακών κριτηρίων που τεκμηριώνουν ή και τροποποιούν την
ιστολογικά παρατηρηθείσα βαθμίδα κακοήθειας.
5. Την αποκάλυψη της μοριακής ετερογένειας ενός νεοπλάσματος τόσο εντός
συγκεκριμένου ιστολογικού υποτύπου σε διαφορετικούς ασθενείς όσο και εντός
ενός συγκεκριμένου νεοπλάσματος καθόλη την έκταση αυτού σε μια δεδομένη
χρονική στιγμή ή στη φάση της υποτροπής του με πανομοιότυπα ή
τροποποιημένα ιστολογικά χαρακτηριστικά.
6. Την ανάδειξη

μοριακών χαρακτηριστικών τα οποία εκτός από προγνωστικό

(prognostic) χαρακτήρα προσφέρουν και προβλεπτική (predictive) πληροφορία
επιτρέποντας

ή

αποτρέποντας

την

επιλογή

συγκεκριμένων

κλασσικών

χημειοθεραπειών ή στοχευμένων θεραπειών με τις οποίες θα παρατηρηθεί η
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βέλτιστη ανταπόκριση του ασθενούς με συνοδό βελτίωση του προσδόκιμου
επιβίωσης.
Η πρόσφατη νέα ταξινόμηση της νεοπλασίας του ΚΝΣ από την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας (WHO) όπως εκδόθηκε από τη σειρά των Blue Books το 2016
πραγματοποιεί μεγάλη στροφή στην αντίληψη της νεοπλασίας, δημιουργώντας
κατηγορίες νεοπλασμάτων βασισμένες στα μοριακά χαρακτηριστικά τους ενώ
ταυτόχρονα διατηρεί τους ιστοπαθολογικούς υπότυπους του παρελθόντος για τις
περιπτώσεις που το μοριακό προφίλ δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ανάλογα
με τις δυνατότητες του εκάστοτε Εργαστηρίου και στα πλαίσια αυτά ανανεώνει την
εννοιολογική σημασία του όρου «μη περαιτέρω προσδιοριζόμενο» (NOS/not
otherwise specified) για τα νεοπλάσματα που ταξινομούνται κατά αναγκαιότητα με τα
παλαιότερα ιστοπαθολογικά κριτήρια (1).
1. ΜΟΡΙΑΚΗ

EΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΝΣ
1.1. Οριοθέτηση Ολιγοδενδρογλοιακής και Αστροκυτταρικής Νεοπλασίας
1.1.1. Αλληλοεπικάλυψη κλασσικού μορφολογικού φαινότυπου
Tα γλοιώματα προέρχονται από νευρικά αρχέγονα κύτταρα ή γλοιακά αρχέγονα
κύτταρα (neural / glial stem cells) που αναπτύσσουν ή διατηρούν τα γλοιακά
χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την προηγούμενη ταξινόμηση, κατά WHO 2007, τα
γλοιώματα είναι αστροκυτταρικής, ολιγοδενδρογλοιακής ή μεικτής αρχής (3). Τα
κλασσικά

ολιγοδενδρογλοιώματα

ιστολογικής

διαβάθμισης

ΙΙ

αναπτύσσονται

συνηθέστερα στον μετωπιαίο λοβό, λίγο πιο συχνά στους άντρες, με μέγιστη
πυκνότητα ηλικιακής κατανομής την 5η δεκαετία και απεικονιστικά χαρακτηριστικά
χωρίς ραδιογραφική ενίσχυση δεδομένου ότι η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου
χαρακτηρίζει τη μετατροπή τους από την αρχική ιστολογική βαθμίδα ΙΙ στην
υψηλότερη βαθμίδα ΙΙΙ. Όπως θα δούμε στη συνέχεια η ακριβής μοριακή ταξινόμηση
των ολιγοδενδρογλοιακών νεοπλασμάτων επιτρέπει προσδόκιμο επιβίωσης έως και
τα 15 χρόνια με τις νεότερες μεθόδους αντιμετώπισης. Η συντριπτική πλειοψηφία
των ολιγοδενδρογλοιωμάτων είναι σποραδικού τύπου με μόνο ένα πολύ μικρό
ποσοστό να αφορά ολιγοδενδρογλοιώματα που αναπτύσσονται στα πλαίσια
ομόζυγου γονιδιακού συνδρόμου Lynch (4, 5).
Τα

ευρέως

γνωστά

κλασσικά

μορφολογικά

χαρακτηριστικά

του

ολιγοδενδρογλοιώματος πρωτοπεριγράφησαν το 1929 από τους Baily και Bucy και
περιλαμβάνουν το χαρακτηριστικό διαυγές κυτταρόπλασμα (δίκην «fried egg»), τους
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ομοιόμορφους υποστρόγγυλους σχετικά αραιοχρωματικούς πυρήνες με συνοδό
λεπτό πυρήνιο και την παρουσία λεπτοτοιχωματικού γωνιώδους («chickenwire»)
αγγειακού δικτύου στο υπόστρωμα του νεοπλάσματος (6). Ο κλασσικός όμως αυτός
μορφολογικός φαινότυπος δεν είναι απόλυτα ευαίσθητος καθόσον υπάρχουν
παράπλευρες
προκαλούν

εναλλακτικές
διαγνωστική

ολιγοδενδρογλοιώματος

μορφολογίες

σύγχυση.
με

του

ολιγοδενδρογλοιώματος

Περιγράφονται,

ατρακτοκυτταρική

όχι

σπάνια,

μορφολογία

ή

που

ποικιλίες
παρουσία

νευροκυττωματικών ροζετών/σπογγιοβλαστικών ρυθμικών αθροίσεων ή ακόμα και
σπάνιες ποικιλίες με πυρηνική πολυμορφία όπως το ολιγοδενδρογλοίωμα του Zulch.
Επίσης ο ανωτέρω μορφολογικός φαινότυπος δεν είναι απόλυτα ειδικός καθόσον
ανάλογες ιστολογικές εικόνες παρατηρούνται σε εξαιρετικά επιθετικές ποικιλίες
γλοιοβλαστώματος (μικροκυτταρικό γλοιοβλάστωμα) ή ακόμα και σε χαμηλόβαθμα
νεοπλάσματα

όπως

το

νευροκύττωμα,

το

επενδύμωμα,

το

πιλοκυτταρικό

αστροκύττωμα και ο δυσεμβρυοπλαστικός νευροεπιθηλιακός όγκος (1, 3).
Η κλασσική ιστολογική διαβάθμιση κακοηθείας κατά WHO 2007 διατηρείται
στην WHO 2016 δεδομένου ότι η παρουσία νεκρώσεων, αγγειακής υπερπλασίας και
μιτωτικής δραστηριότητας χαρακτηρίζουν το ολιγοδενδρογλοίωμα ΙΙΙ παρά το
γεγονός ότι ακόμα και στην νέα ταξινόμηση δεν δίδεται ακριβής αριθμός μιτώσεων
ως ουδός για τη βαθμίδα ΙΙΙ με αρκετές μελέτες να θεωρούν τις 6 μιτώσεις/10ΟΠx40
ως το κατώτερο όριο. Ενώ όμως η παρουσία νεκρώσεων και αγγειακής υπερπλασίας
καθιστά ένα ολιγοδενδρογλοίωμα βαθμίδας ΙΙΙ, η παρουσία αυτών των ιστολογικών
ευρημάτων

σε

αστροκυτταρικό

νεόπλασμα

το

αναβαθμίζει

στην

βαθμίδα

IV/γλοιοβλάστωμα καθόσον τα αστροκυτταρικά νεοπλάσματα έχουν εξορισμού
χειρότερη πρόγνωση. Λόγω της παρουσίας «ολιγοδενδρογλοιακής μορφολογίας» σε
υψηλόβαθμα

γλοιώματα

με

κλασσικά

μορφολογικά

χαρακτηριστικά

γλοιοβλαστώματος, η ταξινόμηση της WHO 2007 είχε αποδεχθεί τον προϋπάρχοντα
όρο Γλοιοβλάστωμα με Ολιγοδενδρογλοιακή συνιστώσα (GBM-O) που όπως θα
δούμε

πλέον

έχει

αντικατασταθεί

με

τρεις

διαφορετικές

υποκατηγορίες

νεοπλασμάτων καθώς οι περιπτώσεις του παρελθόντος που είχαν διαγνωσθεί με
αυτό τον τρόπο αντιστοιχούν στη σημερινή ταξινόμηση είτε σε de novo
γλοιοβλαστώματα με ολιγοδενδρογλοιακή μιμητική μορφολογία (μικροκυτταρικό
γλοιοβλάστωμα), είτε σε αναπλαστικά ολιγοδενδρογλοιώματα είτε σε δευτερογενή
(secondary) γλοιοβλαστώματα (7).
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1.1.2.Μοριακοί δείκτες που οριοθετούν τη διάγνωση του Ολιγοδενδρογλοιώματος:
Πλήρης διπλή διαγραφή των χρωμοσωμιακών σκελών 1p και 19q
Για πρώτη φορά το 1994 οι Reifenberger et al αποδεικνύουν ότι τα
ολιγοδενδρογλοιώματα

χαρακτηρίζονται

από

απώλεια

ετεροζυγωτίας

των

χρωμοσωμιακών σκελών 1p και 19q (8). Στα επόμενα χρόνια αποδείχθηκε ότι η
απώλεια αυτή προκύπτει από μια μη ισορροπημένη μετάθεση (non-balanced
translocation) των σκελών μεταξύ αυτών των χρωμοσωμάτων t(1:19) (q10:p10) με
ταυτόχρονη απώλεια του ενός από τα χρωμοσώματα που προκύπτουν από τη
μετάθεση (9). Η αποκάλυψη της υποκείμενης μετάθεσης εξηγεί γιατί η ταυτόχρονη
διαγραφή αμφότερων των σκελών σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση και αληθή
ολιγοδενδρογλοιακή διαφοροποίηση και όχι η διαγραφή μικρών τμημάτων των
σκελών που επιτελούνται με εντελώς διαφορετικό μηχανισμό ακόμα και σε κλασσικά
γλοιοβλαστώματα (10).
Σχεδόν όλα τα ολιγοδενδρογλοιώματα με διπλή διαγραφή έχουν Προνευρικό
(proneural) φαινότυπο, φαινόμενο που εξηγεί την προέλευσή τους από διδύναμο
αρχέγονο

κύτταρο

ολιγοδενδροκύτταρο

με
(11).

δυνατότητα
Oι

διαφοροποίησης

Cairncross

et

al

προς

περιέγραψαν

νευρώνα
πρώτοι

ή
την

ανταποκρισιμότητα των αναπλαστικών ολιγοδενδρογλοιωμάτων με διπλή διαγραφή
1p/19q στο τριπλό χημειοθεραπευτικό σχήμα procarbazine – ccnu – vincristine (PCV)
(12, 13). Στη μελέτη RTOG9402 289 ασθενείς έλαβαν ακτινοθεραπεία με 4 κύκλους
PCV και η διάμεση επιβίωση διπλασιάστηκε από 7.3 χρόνια στα 14.7 χρόνια για τους
ασθενείς που έλαβαν την πρόσθετη χημειοθεραπεία (12, 13). Η σύγχρονη μελέτη
EORTC 26053e22054 εξετάζει εάν υπάρχει ανάλογη βελτίωση σε ασθενείς χωρίς τη
διπλή διαγραφή ενώ η μελέτη RTOG9802 εξετάζει την ανταποκρισιμότητα ασθενών
με ολιγοδενδρογλοιώματα grade II υψηλού κινδύνου (ηλικία >40, ατελής εκτομής
όγκου).
Η διπλή διαγραφή 1p/19q είναι πρώιμο γεγονός στην ογκογένεση του
ολιγοδενδρογλοιώματος και παραμένει σε όλη την πορεία της νόσου. Παρατηρείται
υψηλού βαθμού συνύπαρξή της με: 1) Μεταλλάξεις των γονιδίων IDH1/2, 2)
Υπερμεθυλίωση του εκκινητή του ενζύμου methyl-guanine methyl transferase
(MGMT) και 3) Παρουσία φαινότυπου μεθυλίωσης νησίδων CpG. H ανίχνευση της
διπλής διαγραφής γίνεται με τη μέθοδο FISH με τη χρήση ανιχνευτών που υβριδίζουν
με το αντίστοιχο σκέλος και παρατηρείται απώλεια του σήματός τους. Υπάρχουν
εμπορικά αρκετοί διαθέσιμοι ανιχνευτές εκ των οποίων ορισμένοι ανιχνεύουν απλά
μικρές διαγραφές (small deletions) των χρωμοσωμιακών σκελών ενώ άλλοι
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ανιχνεύουν διαγραφή ολόκληρου του σκέλους (whole arm deletions). Oι ανιχνευτές
που ανιχνεύουν ολόκληρο το σκέλος υπερτερούν σαφώς αυτών που ανιχνεύουν
μικρές διαγραφές καθώς μικρές διαγραφές είναι δυνατόν να ανιχνεύονται και σε
αστροκυτταρικά νεοπλάσματα (14).
Ως απόλυτη διαγραφή (absolute deletion) ορίζεται η παρουσία διαγραφής του
χρωμοσωμιακού σκέλους με διατήρηση φυσιολογικού αριθμού του αντίστοιχου
χρωμοσώματος ενώ όταν συνυπάρχουν αριθμητικές ανωμαλίες του χρωμοσώματος
(ανευπλοειδία ή πολυπλοειδία) τότε η διαγραφή καλείται σχετική (relative deletion).
Oι αριθμητικές ανωμαλίες μπορεί να είναι ισορροπημένες (balanced) ή μηισορροπημένες (non-balanced) και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να ισοδυναμεί σε
επίπεδο βιολογικής συμπεριφοράς του νεοπλάσματος με διαγραφή του σκέλους
(relative deletion) χωρίς όμως να έχει ληφθεί σαφής κοινή συμφωνία (consensus) στο
θέμα αυτό (15, 16). Λόγω των συνοδών αριθμητικών ανωμαλιών έχουν προταθεί οι
ακόλουθες οδηγίες: 1) Η παρατηρούμενη διαγραφή πρέπει να αφορά τουλάχιστον
στο 30% των νεοπλασματικών πυρήνων, 2) Ο λόγος των σημάτων κατά EORCT
οφείλει να είναι ≤0.8 για αμφότερα τα διαγραφόμενα σκέλη και κατά RTOG <0.85 για
το 1p και <0.9 για το 1q (17, 18).
Σε ανοσοϊστοχημικό επίπεδο υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα αντισώματα που
ανιχνεύουν τις πυρηνικές πρωτεΐνες των ογκοκατασταλτικών γονιδίων CIC (homolog
of the Drosophila capicua) και FUBP1 (farupstream binding protein 1) τα οποία
εδράζονται στα σκέλη 19q και 1p αντίστοιχα και των οποίων η απώλεια παρατηρείται
χαρακτηριστικά στο 50–70 % and 15–30 αντίστοιχα των περιπτώσεων με διπλή
διαγραφή των σκελών (2).
1.1.3. Μετάλλαξη του γονιδίου της ισοκιτρικής δεϋδρογονάσης IDH1/2
H ισοκιτρική δεϋδρογονάση 1 και 2 αποτελεί ένζυμο του κυτταρικού κύκλου
που εξαρτάται από την NAPD και καταλύει την παραγωγή του α-κετογλουταρικού
οξέος από ισοκιτρικό οξύ. Η μετάλλαξή του ενζύμου στο κωδικόνιο 132 του γονιδίου
IDH1 ή στο κωδικόνιο 172 του γονιδίου IDH2 χαρακτηρίζει τη συντριπτική
πλειοψηφία των χαμηλόβαθμων γλοιωμάτων ΙΙ ανεξάρτητα της αστροκυτταρικής ή
ολιγοδενδρογλοιακής διαφοροποίησης καθώς και ένα μικρό ποσοστό (<5%) των
γλοιοβλαστωμάτων τα οποία έχουν χαρακτηριστικά προέλθει από την εξέλιξη
χαμηλόβαθμων γλοιωμάτων και γι’αυτό αποκαλούνται δευτερογενή (secondary)
γλοιοβλαστώματα. Η μετάλλαξη αυτή παρατηρείται πρώιμα στη διαδικασία της
ογκογένεσης των γλοιωμάτων, αποτελεί δηλαδή «κινητήρια μετάλλαξη» (driver
mutation) πολύ πριν εμφανιστεί η μετάλλαξη της διπλής διαγραφής 1p/19q
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οδηγεί το νεοπλασματικό κύτταρο προς την κατεύθυνση του ολιγοδενδροκυττάρου ή
οι μεταλλάξεις της p53 και του ATRX που οδηγούν προς τη διαφοροποίηση του
αστροκυττάρου. Σχεδόν το 100% των νεοπλασμάτων που φέρουν τη διπλή διαγραφή
1p/19q φέρουν επίσης και μεταλλάξεις της IDH (19-22).
H παρουσία μεταλλάξεων της IDH αποτελούν καλό προγνωστικό δείκτη και
προκάλεσαν ριζική επαναταξινόμηση των γλοιωμάτων κατά τη WHO 2016 καθώς
πλέον η επίσημη ονομασία των γλοιωμάτων καθορίζεται από την παρουσία ή όχι της
μετάλλαξης

Mε

IDH.

αυτό

τον

τρόπο

το

παλαιότερα

ονομαζόμενο

ολιγοδενδρογλοίωμα, με τη νέα ταξινόμηση της WHO 2016 χαρακτηρίζεται ως
Ολιγοδενδρογλοίωμα, IDH-μεταλλαγμένο με διπλή διαγραφή των σκελών 1p/19q
(Oligodendroglioma,

IDH-mutan

with

1p/19q

co-deletion).

Αντίστοιχα

το

Αστροκύττωμα αποκαλείται Αστροκύττωμα, IDH-μεταλλαγμένο κοκ. Oρισμένες
μελέτες έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει διαφορά στη βιολογική συμπεριφορά των
διαχύτων αστροκυττωμάτων από τα αναπλαστικά αστροκυττώματα όταν υπάρχουν
μεταλλάξεις της

IDH

(σύμπτωση

δύο διαφορετικών ιστολογικών βαθμίδων

κακοήθειας) ενώ αντίθετα τα δευτερογενή γλοιοβλαστώματα με μεταλλάξεις της IDH
έχουν καλύτερη πρόγνωση από τα αναπλαστικά αστροκυττώματα χωρίς μεταλλάξεις
της IDH (υπερκέραση της ιστολογικής βαθμίδας κακοήθειας από τη βαθμίδα
κακοήθειας που καθορίζει το μοριακό προφίλ του όγκου).
Oι μεταλλάξεις της IDH1 ανιχνεύονται ανοσοϊστοχημικά με το αντίσωμα
IDH1R132H (κλώνος Η09) της εταιρείας Dianova το οποίο είναι ένα από τα λιγοστά
ανοσοϊστοχημικά αντισώματα που ανιχνεύουν τη μεταλλαγμένη μορφή μιας
πρωτεΐνης χωρίς να μπορούν να ανιχνεύουν τη φυσιολογική (wild type) μορφή της.
Το αντίσωμα αυτό εμφανίζει υψηλή αλλά όχι απόλυτη ευαισθησία καθώς ανιχνεύει το
90% των μεταλλάξεων της IDH1.
1.1.4. Mεταλλάξεις του γονιδίου ATRX
Το γονίδιο ATRX (α-thalassemia / mental retardation syndrome, X-linked
γονίδιο) μεταλλάσσεται με επακόλουθη απώλεια της αντίστοιχης πρωτεΐνης στα
γλοιώματα ΙΙ και ΙΙΙ που φέρουν τις μεταλλάξεις IDH αλλά είναι αποκλειστικά
αστροκυτταρικής διαφοροποίησης καθώς η μετάλλαξη του ATRX δεν συνυπάρχει
ποτέ με τη διπλή διαγραφή των σκελών 1p/19q.
Η πρωτεΐνη ATRX προσδένεται στο μόριο DAXX (death-associated protein 6)
και

μαζί

αποτελούν

κεντρικά

μέλη

του

συμπλέγματος

επανασχηματισμού

(remodeling) της χρωματίνης που απαιτείται για την ενσωμάτωση των πρωτεΐνών της
ιστόνης Η3.3 στα τελομερικά τμήματα των χρωμοσωμάτων. Δυσλειτουργία του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 26

συμπλέγματος ATRX / DAXX οδηγεί στο φαινόμενο που ονομάζεται εναλλακτική
επιμήκυνση

των

τελομερών

(alternative

lengthening

of

telomeres/ALT)

με

αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση ολόκληρου του γονιδιώματος. Οι μεταλλάξεις
του ATRX που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν ανοσοϊστοχημικά με την απώλεια της
αντίστοιχης πρωτεΐνης οριοθετούν και χαρακτηρίζουν τα αστροκυττώματα ΙΙ όπως
επίσης και τα αναπλαστικά αστροκυττώματα ΙΙΙ αλλά και συχνά τα δευτερογενή
γλοιοβλαστώματα.
Οι μεταλλάξεις του ATRX συχνά συνυπάρχουν με μεταλλάξεις της p53 οι οποίες
ως γνωστό από πολλαπλές μελέτες χαρακτηρίζουν τα αστροκυττώματα και για
πολλά χρόνια, πριν την ανακάλυψη της πρωτεΐνης ATRX, αποτελούσαν το μοναδικό
σχετικά ειδικό δείκτη

αστροκυτταρικής διαφοροποίησης. Ενδιαφέρον επίσης

παρουσιάζει το ότι οι μεταλλάξεις των ATRX και p53 χαρακτηρίζουν τα παιδιατρικά
γλοιώματα / γλοιοβλαστώματα της μέσης γραμμής που οριοθετούνται διαγνωστικά
από τη μετάλλαξη της ιστόνης H3-K27M (23).
1.1.5. Μεταλλάξεις TERT
Oι μεταλλάξεις της ανάστροφης τρανσκριπτάσης των τελομερών (telomerase
reverse transcriptase) στις περιοχές (hot spots) των εκκινητών C228T, C250T έχουν
ως αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση της τελομεράσης. Οι μεταλλάξεις αυτές
παρατηρούνται στα ολιγοδενδρογλοιώματα με διπλή διαγραφή των σκελών 1p/19q
και στα υψηλόβαθμα γλοιώματα χωρίς μεταλλάξεις IDH αλλά ποτέ δεν συνυπάρχουν
με μεταλλάξεις του ATRX. Συνεπώς μεταλλάξεις TERT συναντάμε σε κλασσικά
ολιγοδενδρογλοιώματα και σε πρωτογενή de novo γλοιοβλαστώματα αλλά ποτέ σε
αστροκυττώματα II και ΙΙΙ (24, 25).
2.1. Μοριακή Ταξινόμηση του Γλοιοβλαστώματος
2.1.1. Ταξινόμηση των γλοιοβλαστωμάτων βάσει της μετάλλαξης της IDH
Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά WHO 2016 η συντριπτική πλειοψηφία των
γλοιοβλαστωμάτων (>90%) αφορούν σε γλοιοβλαστώματα που εμφανίζονται χωρίς
προϋπάρχον χαμηλόβαθμο γλοίωμα, αφορούν δηλαδή σε de novo γλοιοβλαστώματα
τα οποία χαρακτηριστικά δεν έχουν ποτέ μεταλλάξεις της IDH (Glioblastoma, IDH
wild type). Tα γλοιοβλαστώματα αυτής της κατηγορίας μπορούν να αναπτυχθούν σε
οιαδήποτε ανατομική θέση του ΚΝΣ εκτός από την περιοχή της μέσης γραμμής όπου
εκεί συνηθέστερα αναπτύσσονται γλοιοβλαστώματα που φέρουν μετάλλαξη στην
ιστονική πρωτεΐνη H3-K27M και χαρακτηρίζουν νεότερους ασθενείς.
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Τα γλοιοβλαστώματα χωρίς μεταλλάξεις IDH χαρακτηρίζονται πολύ συχνά από:
1) Υπερέκφραση της πρωτεΐνης EGFR που οφείλεται σε ενίσχυση του γονιδίου
EGFR ή αύξηση του αριθμού του χρωμοσώματος 7 (gain of chromosome 7), 2)
Διαγραφή ή μεταλλάξεις του γονιδίου PTEN, 3) Διαγραφές του γονιδίου CDKN2A
(p16),

4) Διαγραφές ολόκληρου του χρωμοσώματος 10 ή του σκέλους 10q 5.

Μεταλλάξεις του εκκινητή της TERT και λιγότερο συχνά 6. Μεταλλάξεις της mdm2
(ενίσχυση του γονιδίου). Αντίθετα, τα δευτερογενή γλοιοβλαστώματα χαρακτηρίζονται
σχεδόν εξολοκλήρου από μεταλλάξεις της p53 και πολύ συχνά από μεταλλάξεις του
γονιδίου

ATRX

συνεπώς

θεωρούνται

δευτερογενή

(secondary)

ως

εξέλιξη

αστροκυττωμάτων ιστολογικής βαθμίδας ΙΙ ή ΙΙΙ (26).
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα γλοιοβλαστώματα διακρίνονται μοριακά σε
τρεις προγνωστικές ομάδες: 1) Γλοιοβλαστώματα με μεταλλάξεις της IDH με μέση
επιβίωση 43.2 μήνες, 2) Γλοιοβλαστώματα χωρίς μεταλλάξεις ούτε στην IDH ούτε
στην TERT περιοχή με μέση επιβίωση 16.6 μήνες και τέλος 3) Γλοιοβλαστώματα με
μεταλλάξεις μόνο στην περιοχή TERT με τη χειρότερη επιβίωση 11.3 μήνες (27).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι οι μεταλλάξεις TERT όταν συνυπάρχουν
με τις μεταλλάξεις IDH και 1p/19q, δεν επηρεάζουν αρνητικά το προσδόκιμο
επιβίωσης καθώς ο συνδυασμός αυτός χαρακτηρίζει τα ολιγοδενδρογλοιώματα με
την πλέον καλή βιολογική συμπεριφορά, ενώ όταν οι μεταλλάξεις TERT υπάρχουν
ως μονήρεις χαρακτηρίζουν τα γλοιοβλαστώματα με την χειρότερη πρόγνωση.
2.1.2. Υπερμεθυλίωση του γονιδίου MGMT
Σημαντική υποκατηγορία γλοιοβλαστωμάτων είναι αυτά που χαρακτηρίζονται
από υπερμεθυλίωση του γονιδίου MGMT. To ένζυμο Ο6-αλκυλγουανίνο-DNAαλκυλοτρανσφεράση (AGT) που κωδικοποιείται από το γονίδιο Ο6-μεθυλγουάνινοDNA-μεθυλτρανσφεράση, αποτελεί ένζυμο κλειδί που αφαιρεί από το DNA ρίζες
αλκυλ- και μέθυλ- μετατρέποντας έτσι τα νεοπλασματικά κύτταρα λιγότερο ευαίσθητα
σε αλκυλιωτικά και μεθυλιωτικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Tα γλοιώματα με
υπερμεθυλίωση, συνεπώς απενεργοποίηση, του εκκινητή του γονιδίου MGMT είναι
πιο ευαίσθητα στον αλκυλιωτικό παράγοντα τεμοζολομίδη (28).
H υπερμεθυλίωση του MGMT παρατηρείται επίσης πολύ συχνά σε γλοιώματα
ιστολογικής βαθμίδας ΙΙ και ΙΙΙ και σχετίζεται με τις μεταλλάξεις της IDH καθώς επίσης
και με το φαινότυπο μεθυλίωσης G-CIMP. Σχεδόν όλα τα ολιγοδενδρογλοιώματα με
1p/19q διαγραφή παρουσιάζουν μεθυλίωση G-CIMP και MGMT. Eνδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι ο προγνωστικός ρόλος της μεθυλίωσης του MGMT
σχετίζεται με την παρουσία μεταλλάξεων IDH ενώ ο προβλεπτικός ρόλος της ίδιας
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μεθυλίωσης για την χορήγηση των αλκυλιωτικών παραγόντων είναι πιο σημαντικός
όταν απουσιάζουν οι μεταλλάξεις IDH. Στη μελέτη EORTC 26951 η υπερμεθυλίωση
του εκκινητή του MGMT αποτέλεσε τον ισχυρότερο προβλεπτικό δείκτη για την
ανταπόκριση των ολιγοδενδρογλοιωμάτων στο τριπλό χημειοθεραπευτικό σχήμα
PCV (29).
Oι Molenaar RJ et al διέκριναν τα γλοιοβλαστώματα στις ακόλουθες 3
κατηγορίες ανάλογα με το πρότυπο της παρουσίας μεταλλάξεων (mt) / μεθυλίωσης
(met) στα δύο γονίδια (2-gene Predictor): 1. Γλοιοβλαστώματα IDHmt/MGMTmet με
την καλύτερη επιβίωση, 2. Γλοιοβλαστώματα IDHwt/MGMTunmet με την χειρότερη
επιβίωση και 3. Γλοιοβλαστώματα IDHwt/MGMTmet ή IDHmt/MGMTunmet με
επιβίωση ενδιάμεση ανάμεσα στις δύο προηγούμενες κατηγορίες (30).
2.1.3 Ταξινόμηση βάσει του πιθανού κυττάρου προέλευσης
Tο 2010 οι Verhaak et al ταξινόμησαν τα γλοιοβλαστώματα στις ακόλουθες
κατηγορίες βάσει του μοριακού τους προφίλ:
1. Κλασσικός υπότυπος: Χαρακτηρίζονται από ενισχύσεις του χρωμοσώματος 7 με
συνοδό

διαγραφή

του

χρωμοσώματος

10

και

μολονότι

ενισχύσεις

του

χρωμοσώματος 7 παρατηρούνται και στις υπόλοιπες κατηγορίες, ενισχύσεις του
γονιδίου

EGFR

παρατηρούνται

μόνο

στην

κατηγορία

των

Κλασσικών

Γλοιοβλαστωμάτων. Η ενίσχυση του γονιδίου είχε σαν επακόλουθο τη σημαντική
υπερέκφραση αυτού με κύριο χαρακτηριστικό την έως 4 φορές αύξηση της
έκφρασης της πρωτεΐνης. Σημαντικό ποσοστό των κλασσικών γλοιοβλαστωμάτων
έφεραν τη σημειακή μετάλλαξη vIII στο γονίδιο EGFR. Στα γλοιοβλαστώματα αυτά
χαρακτηριστικά απουσιάζουν οι μεταλλάξεις της p53. Eπιπρόσθετα, στην
κατηγορία αυτή παρατηρήθηκαν ομόζυγες διαγραφές της περιοχής 9p21.3 με
στόχο το γονίδιο CDKN2A που κωδικοποιεί τις περιοχές p16INK4A και p14ARF
και η μετάλλαξη αυτή είχε συνύπαρξη στο 94% με την ενίσχυση του γονιδίου
EGFR. Tέλος η κατηγορία αυτή εμφάνιζε έκφραση του αρχέγονου νευρωνικού
δείκτη NES όπως επίσης ενεργοποίηση των μονοπατιών Notch (NOTCH3, JAG1,
LFNG) και Sonic hedgehog (SMO, GAS1, GLI2) (31).
2. Mεσεγχυματογενής υπότυπος: Χαρακτηρίζονται από εστιακές ημίζυγες διαγραφές
του γονιδίου NF1 με απότοκο την μεγάλη ελάττωση της έκφρασης NF1. Eπίσης
παρατηρήθηκαν ταυτόχρονες μεταλλάξεις των γονιδίων NF1 και PTEN. Η
υποκατηγορία αυτή χαρακτηρίζεται από έκφραση των μεσεγχυματογενών δεικτών
του τύπου του CHI3L1 (YKL40), του ΜΕΤ, του CD44 και του MERKT. Η έκφραση
των μεσεγχυματογενών δεικτών υποδεικνύει μοριακό πρότυπο ανάλογο με την
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επιθηλιομεσεγχυματογενή τροπή που παρατηρείται σε αποδιαφοροποιημένους
(dedifferentiated)

ή

άλλο-διαφοροποιημένους

(transdifferentiated)

νεοπλασματικούς όγκους. H κατηγορία αυτή, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη
φλεγμονώδη αντίδραση, εμφανίζει επίσης ενεργοποίηση γονιδίων της ομάδας του
tumor necrosis factor (TRADD, RELB, TNFRSF1A) (31).
3. Προνευρικός (proneural) υπότυπος: Χαρακτηρίζονται από μεταλλάξεις του
PDGFRA και της IDH1. Oι μεταλλάξεις του PDGFRA αφορούν κυρίως σε
ενισχύσεις του επίτοπου 4q12 και παρατηρούνται σε όλες τις υποκατηγορίες αλλά
ιδιαίτερα στον Προνευρικό υπότυπο. Αντίθετα, ο συνδυασμός ενίσχυσης του
γονιδίου PDGFRA με υψηλά επίπεδα πρωτεΐνικής υπερέκφρασης αυτού,
παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά στον Προνευρικό υπότυπο. Στις περισσότερες
περιπτώσεις συνυπάρχουν μεταλλάξεις της IDH1 όπως και της p53. Το μείζον
μοριακό χαρακτηριστικό των Κλασσικών γλοιοβλαστωμάτων (ενίσχυση του
χρωμοσώματος 7 και απώλεια του χρωμοσώματος 10) παρατηρήθηκε μόνο στο
54% των Προνευρικών γλοιοβλαστωμάτων. H κατηγορία αυτή έδειξε υψηλό
ποσοστό έκφρασης γονιδίων ολιγοδενδρογλοιακής διαφοροποίησης όπως τα
γονίδια PDGFRA, NKX2-2 και OLIG2. Επίσης παρατηρήθηκαν μεταλλάξεις του
γονιδίου

PIK3CA/PIK3R1

ιδίως

στις

περιπτώσεις

που

δεν

συνυπήρχαν

μεταλλάξεις του PDGFRA. Tέλος γονίδια που εκφράζονται στην προνευρική
ανάπτυξη όπως τα SOX, DCX, DLL3, ASCL1 και TCF4 παρατηρούνται στην
υποκατηγορία αυτή (31).
Tα Προνευρικά γλοιοβλαστώματα (IDH1, p53, PDGFRA) γειτνιάζουν με τα
δευτερογενή γλοιοβλαστώματα και παρατηρούνται σε νεαρότερα άτομα με
καλύτερη πρόγνωση, η οποία οφείλεται κυρίως στην παρουσία του φαινότυπου
μεθυλίωσης νησιδίων G-CIMP η οποία συνυπάρχει τόσο συχνά με μεταλλάξεις της
IDH ώστε η ανίχνευση αυτών να αρκεί για να κατατάξει ένα γλοιοβλάστωμα στην
κατηγορία του υπερμεθυλιωμένου φαινότυπου. Επιπρόσθετα ο φαινότυπος αυτός
πολύ συχνά συνυπάρχει με υπερμεθυλίωση του γονιδίου MGMT.
4. Νευρική (neural) κατηγορία: χαρακτηρίζεται από έκφραση νευρωνικών δεικτών
όπως οι NEFL, GABRA1, SYT1 και SLC12A5 που σχετίζονται με αξονική και
συναπτική

διαβίβαση.

Tα

γλοιοβλαστώματα

αυτά

χαρακτηρίζονται

από

αριθμητικές ανωμαλίες του DNA και τα πρότυπα έκφρασης των γονιδίων
προσομοιάζουν με αυτά της φυσιολογικής εγκεφαλικής ουσίας γεγονός που
υποδεικνύει κύτταρο προέλευσης καλής διαφοροποίησης (31).
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3. ΣΥΝΟΨΗ
Η πρόσφατη μοριακή ταξινόμηση της γλοιακής νεοπλασίας του κεντρικού
νευρικού συστήματος έρχεται να εξηγήσει την ετερογένεια της βιολογικής
συμπεριφοράς ιστολογικών υποτύπων που σύμφωνα με την προηγούμενη
ταξινόμηση δεν αποτελούσαν ξεχωριστές κατηγορίες νεοπλασμάτων. Επιπρόσθετα
προσφέρει προβλεπτικούς δείκτες για χορήγηση θεραπειών με θεαματική βελτίωση
του προσδόκιμου επιβίωσης.
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SUMMARY
Colorectal cancer is a malignant tumor with highly heterogeneous clinical outcomes
and responses to the various treatments. The previous efforts to classify the
colorectal cancer according to morphological or genetic criteria, failed to achieve
complete identification and consistency between the various subtypes of carcinoma.
In the effort of a classification that defines all different aspects of colorectal cancer,
the Colorectal Cancer Subtyping Consortium (CRCSC) attempts to classify it
according to the specific mutations of the genes as well of the molecular pathways
involved to the development of colorectal cancer. This new classification will become
the basis upon which future clinical trials as well as targeted therapies will develop.
Key words: Large bowel carcinoma, molecular subtypes, microsatellite instability,
immunoscore, PD1/PDL1.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου είναι ένας νεοπλασματικός όγκος με μεγάλη
ετερογένεια τόσο ως προς τη πρόγνωση, όσο και ως προς την ανταπόκρισή του στις
διάφορες

θεραπείες.

Παλαιότερες

προσπάθειες

για

ταξινόμηση

του

αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου με ιστολογικά ή μοριακά κριτήρια δεν
μπόρεσαν να επιτύχουν πλήρη ικανοποιητική οριοθέτηση των διάφορων υπότυπων
του

καρκινώματος.

Στην

προσπάθεια

μιας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

πιο

σαφούς

ταξινόμησης

του
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αδενοκαρκινώματος του παχέος ετέρου δημιουργήθηκε μια νέα ταξινόμηση βάσει των
επιμέρους μοριακών χαρακτηριστικών από την ομάδα Colorectal Cancer Subtyping
Consortium (CRCSC), στην οποία τα αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου,
αναλόγως τις μεταλλάξεις των γονιδίων που τα χαρακτηρίζουν και τα μοριακά
μονοπάτια που συμμετέχουν στην ανάπτυξή τους, κατατάσσονται σε τέσσερεις
μοριακούς υπότυπους. Η νέα αυτή ταξινόμηση μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω
στην οποία θα μπορέσουν να αναπτυχθούν μελλοντικές κλινικές μελέτες καθώς και
θεραπείες στοχευμένες για κάθε υποκατηγορία.
Λέξεις κλειδιά: Καρκίνωμα παχέος εντέρου, μοριακοί υπότυποι, μικροδορυφορική
αστάθεια, immunoscore, PD1/PDL1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου είναι μία θανατηφόρος νόσος με
μεγάλη ετερογένεια τόσο στην πρόγνωση όσο και στη θεραπεία της (1). Στη
προσπάθεια να λυθούν οι ασυνέπειες μεταξύ των ταξινομήσεων της νόσου, που
βασίζονται στις διαφορετικές γονιδιακές μεταλλάξεις καθώς και στην πιο εύκολη
προσέγγιση και κατανόηση αυτής από τον κλινικό ιατρό, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα
ταξινόμηση βάσει των επιμέρους μοριακών χαρακτηριστικών από την ομάδα
Colorectal Cancer Subtyping Consortium (CRCSC). Σύμφωνα με τη νέα αυτή
ταξινόμηση, τα αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου, αναλόγως τις μεταλλάξεις
των γονιδίων που περιλαμβάνουν και τα μοριακά μονοπάτια που συμμετέχουν στην
ανάπτυξή τους, κατατάσσονται σε τέσσερεις consensus μοριακούς υπότυπους
(CMS, Πίνακας 1):
1. CMS1 (microsatellite instability immune, 14%): Νεοπλάσματα με μεγάλο αριθμό
μεταλλάξεων (υπερμεταλλάξεις), μικροδορυφορικά ασταθή με έντονη ανοσολογική
απάντηση.
2. CMS2 (canonical, 37%): Νεοπλάσματα επιθηλιακής αρχής με ικανού βαθμού
ενεργοποίηση των μονοπατιών διαβίβασης των γονιδίων WNT και MYC.
3. CMS3, (metabolic, 13%), Νεοπλάσματα επιθηλιακής αρχής με αποδεδειγμένη
μεταβολική δυσλειτουργία.
4. CMS4 (mesenchymal, 23%): Νεοπλάσματα με έντονη ενεργοποίηση του
transforming growth factor – β activation, διήθηση στρώματος και αγγειογένεση.
Περιπτώσεις

νεοπλασμάτων

με

χαρακτηριστικά

ενδιάμεσα

μεταξύ

δύο

κατηγοριών (13%), πιθανόν να οφείλονται σε μετάπτωση από ένα φαινότυπο σε
άλλο ή σε ενδονεοπλασματική ετερογένεια. Η παραπάνω ταξινόμηση προσφέρει μια
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καλύτερη κατανόηση της βιολογικής συμπεριφοράς του αδενοκαρκινώματος του
παχέος εντέρου και παράλληλα μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα
μπορέσουν να αναπτυχθούν μελλοντικές κλινικές ταξινομήσεις και θεραπείες
στοχευμένες για κάθε υποκατηγορία (2-5).
Οι επιμέρους υποκατηγορίες που βασίζονται σε εκφράσεις γονιδίων είναι
ευρέως αποδεκτές για την ταξινόμηση των νοσημάτων. Εντούτοις και παρά την
χρήση τεχνικών ευρέως αποδεκτών, η ερμηνεία και η κλινική τους χρησιμότητα
παρεμποδίζεται από ασύμφωνα αποτελέσματα, τα οποία οφείλονται συνήθως σε
διαφορετικές επεξεργασίες δεδομένων και αλγόριθμων που εφαρμόζονται στις
ομάδες ασθενών, στις μεθόδους προετοιμασίας των δειγμάτων και στις διαφορετικές
πλατφόρμες γονιδιακής έκφρασης (gene expression platforms). Εξαιτίας της
απουσίας μίας σαφούς ‘gold-standard’ μεθοδολογίας που να εκτελεί αυτές τις
αναλύσεις, απαιτείται ένα πιο γενικό πλαίσιο μελέτης που θα ενσωματώνει και θα
συγκρίνει τις πολλαπλές στρατηγικές, ώστε να καθορίζονται

κοινά πρότυπα της

νόσου, με ένα πιο αντικειμενικό τρόπο.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφορετικών ομάδων μοριακής
ταξινόμησης της νεοπλασίας του παχέος εντέρου ανέδειξε επιφανειακές ομοιότητες.
Για παράδειγμα, όλες οι ταξινομήσεις ταυτοποίησαν ένα υπότυπο καρκινώματος με
μικροδορυφορική αστάθεια και ένα άλλο που χαρακτηρίζεται από υψηλή έκφραση
γονιδίων που συνήθως εκφράζονται σε μεσεγχυματογενείς ιστούς, αλλά δεν
κατάφεραν να επιτύχουν πλήρη ταυτοποίηση και συνοχή μεταξύ των υπόλοιπων
υπότυπων του καρκινώματος. Η CRCSC δημιουργήθηκε ώστε να εκτιμά την
παρουσία ή την απουσία βασικών μοριακών προτύπων του κάθε υπότυπου του
καρκινώματος μεταξύ των ήδη υπάρχων αλγόριθμων των υπότυπων με βάση τα
μοριακά μονοπάτια. Αναγνωρίζοντας ότι το σύνολο των καθοριστικών μεταλλάξεων
όπως αυτό χαρακτηρίζεται από το σύνολο των messenger RNAs του κυττάρου
(transcriptomics) αντανακλά την τελικά εκφρασμένη μοριακή πληροφορία που
καθορίζει πρωτίστως τον κυτταρικό και ογκολογικό φαινότυπο και συνεπώς την
κλινική συμπεριφορά και την πρόγνωση του ασθενούς (6-9).
1. ΜΟΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ CRCSC
1.1. Καρκινώματα κατηγορίας CMS1
Τα καρκινώματα που ανήκουν στην κατηγορία CMS1 χαρακτηρίζονται από
υπέρμετρο ή υπερβολικό αριθμό μεταλλάξεων (hyper- or ultra- mutated),
υψηλόβαθμη μεθυλίωση των νησίδων CpG (CIMP-high) και συχνές μεταλλάξεις του
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γονιδίου BRAF (V600E) ενώ διακρίνονται από ιδιαίτερα χαμηλή επίπτωση
μεταλλαγών του τύπου των επιπρόσθετων ή διαγεγραμμένων τμημάτων του DNA
(somatic copy number alterations/SCNAs). Αυτή η κατηγορία αντιστοιχεί με την
παλαιότερα περιγραφείσα κατηγορία των μικροδορυφορικά ασταθών σποραδικών
καρκινωμάτων και περιλαμβάνει την πλειονότητα των μικροδορυφορικά ασταθών
καρκινωμάτων με μεταλλάξεις στις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην επιδιόρθωση
των βλαβών του DNA. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάλυση των πρότυπων
μεθυλίωσης στα δεδομένα Άτλαντα του Γενομικού υλικού των Νεοπλασμάτων (The
Cancer Genome Atlas/TCGA) έδειξε πως οι CMS1 όγκοι παρουσίαζαν ευρύ status
μεθυλίωσης (10).
Επιπρόσθετα

τα νεοπλάσματα της κατηγορίας CMS1 χαρακτηρίζονται από

αυξημένη έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με διάχυτο ανοσολογικό διήθημα σε
συνδυασμό με έντονη ενεργοποίηση μονοπατιών διαφυγής των νεοπλασματικών
κυττάρων από την ανοσολογική επαγρύπνηση, όπως διαφαίνεται ολοένα και
περισσότερο στα μικροδορυφορικά ασταθή καρκινώματα (11). H ανοσολογική
απάντηση χαρακτηρίζεται από διήθηση από CD8 T κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, Τ
βοηθητικά λεμφοκύτταρα (ΤΗ1), κύτταρα φυσικούς φονείς (ΝΚ), κεντρολεμφοζιδιακά
βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα (TFH), βοηθητικά λεμφοκύτταρα Τ 17 (ΤΗ17) ρυθμιστικά
Τ λεμφοκύτταρα (Τreg) ή εκ του μυελού προερχόμενα Τ κατασταλτικά λεμφοκύτταρα
(MDSC) (12-15).
Επιπρόσθετα στην έντονη ανοσολογική αντίδραση σε αυτά τα καρκινώματα
αποδίδεται η έως τώρα αποδεδειγμένα αποτελεσματική αναστολή της σύνδεσης του
υποδοχέα PD1 των Τ λεμφοκυττάρων με τα ενεργοποιητικά συνδεσμικά μόρια PDL1
ή PDL2 (B7-DC) στην επιφάνεια των νεοπλασματικών κυττάρων, των οποίων η
υπερέκφραση (upregulation) αποτελεί τη βάση της ανοσολογικής διαφυγής αυτών
καθώς η ενεργοποίηση του PD1 οδηγεί σε καταστολή του πολλαπλασιασμού των
κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων. Τα νεότερα φάρμακα όπως το atezolizumab
συνδέονται με το μόριο PDL1 εμποδίζοντας την ενεργοποίηση του PD1 και συνεπώς
την καταστολή της λειτουργίας των Τ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων. Στο
μηχανισμό αυτό οφείλεται η σαφής βελτίωση των ασθενών με καρκινώματα
μικροδορυφορικά ασταθή / CMS1 μετά από χορήγηση φαρμάκων της ομάδας
atezolizumab (16, 17).
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1.2. Kαρκινώματα κατηγορίας CMS2
Οι όγκοι της κατηγορίας CMS2 (canonical, 37%) παρουσιάζανε υψηλότερη
συχνότητα σε χρωμοσωμιακή αστάθεια (CIN), με δεδομένο τον υψηλότερο αριθμό
των SCNAs και πιο συγκεκριμένα αύξηση του αριθμού (gains) σε ογκογόνα γονίδια
και/ή ελάττωση του αριθμού (losses) (>1kb) σε ογκοκατασταλτικά γονίδια. Όπως η
κατηγορία CMS1 συνοδευόταν με συχνές μεταλλάξεις του γονιδίου BRAF, η
κατηγορία CMS2 συνοδεύεται από ενίσχυση (amplification) του γονιδίου του
μεταγραφικού παράγοντα HNF4a. Στην κατηγορία αυτή τα κύτταρα χαρακτηρίζονται
από σαφή επιθηλιακή διαφοροποίηση και τα μονοπάτια που ενέχονται στην
ογκογένεση είναι αυτά του Wnt και του MYC (18).
Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το γονίδιο MYC οδηγεί σε
μεταγραφική ενεργοποίηση του συμπλέγματος micro-RNAs mir17-92. Tα microRNAs είναι συμπλέγματα non-coding γονιδίων που διαχειρίζονται την ενεργοποίηση
άλλων γονιδίων. Πιο συγκεκριμένα, το σύμπλεγμα miR17-92, επίσης γνωστό ως
oncomiR-1, που περιλαμβάνει τις ομάδες miR-17, miR-18a, miR-19a, miR-20a, miR19b-1 και miR-92a, ευθύνεται για τη λειτουργία του κυτταρικού κύκλου, του
πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης, ενοχοποιείται δε για το σύνδρομο Feingold.
To γονίδιο MYC μεταγράφει το σύμπλεγμα του miR17-92 το οποίο με τη σειρά του
εμποδίζει την καταστολή της έκφρασης του MYC, το οποιο διατηρούμενο σε υψηλά
επίπεδα έκφρασης συντηρεί τη νεοπλασματική κατάσταση του κυττάρου (20, 21). Οι
Lanza et al απέδειξαν σημαντικές υπερκφράσεις των συμπλεγμάτων miR17-5p, miR20, miR-25, miR-92-1, miR-92-2, miR-93-1 miR-106a στα μικροδορυφορικά σταθερά
και όχι στα μικροδορυφορικά ασταθή καρκινώματα (22).
Οι ασθενείς με καρκινώματα της κατηγορίας CMS2 είχαν καλύτερη επιβίωση
μετά την υποτροπή από αυτούς των υπολοίπων κατηγοριών (18).
1.3. Καρκινώματα κατηγορίας CMS3
Oι περιπτώσεις που αντιστοιχούσαν στην κατηγορία CMS3 εμφάνιζαν ένα
ξεχωριστό συνολικό γενετικό και επιγενετικό προφίλ σε σχέση με τους υπόλοιπους
όγκους που σχετίζονταν με χρωμοσωμιακή αστάθεια (CIN). Αναλυτικότερα 1.
εμφάνιζαν επί σταθερής βάσης λιγότερα SCNAs, 2. περίπου το 30% των όγκων
παρουσίαζε υπερμεταλλάξεις (hypermutated), με συνοδό παρουσία υψηλόβαθμης
μικροδορυφορικής αστάθειας, 3. υπήρχε μεγαλύτερη επίπτωση του φαινότυπου
μεθυλίωσης των CpG νησίδων (CIMP-low κατά την TCGA ταξινόμηση), 4. Συχνές
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μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS. Οι γονιδιακές αναλύσεις απέδειξαν επιθηλιακή
διαφοροποίηση και μεταβολική δυσλειτουργία σε αυτή την κατηγορία καρκινωμάτων.
1.4. Καρκινώματα κατηγορίας CMS4
Τα καρκινώματα της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται από επιθηλιομεσεγχυματογενή διαφοροποίηση/τροπή.
Η Επιθηλιομεσεγχυματογενής Μετατροπή (ΕΜ) είναι η μετατροπή των
επιθηλιακών κυττάρων σε μεσεγχυματικά κύτταρα, τα οποία είναι σημαντικά για την
ανάπτυξη του περιβάλλοντος ιστού και την έναρξη της διαδικασίας της μετάστασης
του καρκινώματος. Οι διαφορές μεταξύ των επιθηλιακών και μεσεγχυματικών
κυττάρων αφορούν τόσο στον φαινότυπό τους όσο και στη λειτουργεία τους. Τα
επιθηλιακά κύτταρα συχνά παρουσιάζουν στενή συνοχή μεταξύ τους μέσω των
μεσοκυττάριων

συνδέσεων.

Επιπλέον

παρουσιάζουν

συχνά

κορυφο-βασικο

προσανατολισμό καθώς και προσανατολισμό του κυτταροσκελετού τους. Αντίθετα τα
μεσεγχυματικά κύτταρα ενώνονται μεταξύ τους με εστιακές συνάψεις (focal points),
ενώ απουσιάζει ο κυτταρικός προσανατολισμός. Κατά τη διάρκεια της ΕΜ, τα
επιθηλιακά κύτταρα συνήθως χάνουν τον προσανατολισμό και τη στενή τους
σύνδεση. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι ότι μικρές ομάδες επιθηλιακών
κυττάρων μπορούν να μετατραπούν σε μεσεγχυματικά κύτταρα, αποκτώντας
μεταναστευτικές και διηθητικές ικανότητες. Αυτές οι μορφολογικές και κυτταρολογικές
αλλαγές, κατά τη διάρκεια της ΕΜ, είναι σημαντικές για την ανάπτυξη ίνωσης και
νεοπλασματικής ουλοποίησης (wound healing), καθώς και της εξέλιξης του
καρκινώματος (23, 24).
Αρκετές πρόσφατες μελέτες, κατέστησαν σαφή τη σχέση μεταξύ της ΕΜ και του
καρκίνου.

Η

ΕΜ

συμβάλλει

στην

απόκτηση

διηθητικής

ικανότητας

των

νεοπλασματικών κυττάρων κατά τα αρχικά στάδια της μεταστατικής πορείας ενός
νεοπλάσματος. Τα νεοπλασματικά κύτταρα, που βρίσκονται στην πρωτοπαθή εστία,
χάνοντας τη συνοχή τους αποκτούν διηθητικές ικανότητες, με αποτέλεσμα να
μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος με τη διαδικασία της
ενδαγγείωσης (intravasation). Ακολούθως τα νεοπλασματικά αυτά κύτταρα μπορούν
να αποικίσουν νέες εστίες μετάστασης, δημιουργώντας μίκρο – μεταστάσεις.
Επιπλέον υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες τα κύτταρα που
υποβάλλονται στη διαδικασία της ΕΜ αποκτούν ιδιότητες τύπου κυττάρων stem –
cell. Οι κυτταρικές διαδικασίες στα πλαίσια ΕΜ είναι βλαβερές για τον ασθενή όχι
μόνο εξαιτίας της ικανότητας που αποκτούν τα καρκινικά κύτταρα να κυκλοφορούν
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στο αίμα, αλλά και επειδή αντανακλούν την ενεργοποίηση της δυνατότητας των
κυττάρων stem να προωθούν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.
Έχουν αποδειχθεί περισσότερα από 20 γονίδια που ενέχονται στην ΕΜΤ όπως τα
SMAD4, EGFR, ERBB2, KRAS κτλ (25, 26).
Tα καρκινώματα της κατηγορίας CMS4 εμφανίζουν λοιπόν, αυξημένα επίπεδα
έκφρασης των γονιδίων επιθηλιο-μεσεγχυματογενούς τροπής καθώς και έντονη
ενεργοποίηση του transforming growth factor-β. Η έκφραση των γονιδίων αυτών
σχετίζεται με παρουσία στα καρκινώματα αυτά φλεγμονής που σχετίζεται με την
ενεργοποίηση του συμπληρώματος, την ανασυγκρότηση της θεμέλιας ουσίας, τη
διηθητική ανάπτυξη προς το στρώμα και την αγγειογένεση. Οι ασθενείς αυτοί είχαν
χειρότερη ολική επιβίωση καθώς και χειρότερη επιβίωση χωρίς υποτροπή από
αυτούς των υπολοίπων ομάδων.

2.

BΑΣΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

2.1. Μοριακό μονοπάτι μικροδορυφορικής αστάθειας
Το μονοπάτι της Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MA) αποτελεί μία μορφή
γονιδιακής αστάθειας, το οποίο εμπλέκεται στη ανάπτυξη περίπου του 15% των
σποραδικών ορθοκολικών αδενοκαρκινωμάτων και σε ένα ποσοστό άνω του 95%
στο σύνδρομο του Οικογενούς Μη σχετιζόμενου με Πολυποδίαση Ορθοκολικού
Καρκίνου (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) syndrome,
σύνδρομο Lynch).
Οι

μικροδορυφορικές

αλληλουχίες

είναι

επαναλαμβανόμενες

μη

κωδικοποιούμενες περιοχές του DNA, οι οποίες είναι ευαίσθητες σε λάθη κατά την
αντιγραφή του DNA, όταν το σύστημα επιδιόρθωσης του DNA είναι ελαττωματικό. Η
μικροδορυφορική

αστάθεια

ορίζεται

ως

η

μεταβολή

του

μήκους

των

μικροδορυφορικών αλληλουχιών. Ο έλεγχος της μικροδορυφορικής αστάθειας γίνεται
κυρίως με την μέθοδο της PCR, όπου στην περίπτωση του αδενοκαρκινώματος του
παχέος εντέρου ελέγχονται, πλέον, πέντε μονονουκλεοτίδια (BAT-25, BAT-26, NR21, NR-24 και MONO-27). H τροποποίηση δύο ή περισσότερων μικροδορυφορικών
αλληλουχιών, ορίζεται ως υψηλόβαθμη μικροδορυφορική αστάθεια (MSI-H). Η
τροποποίηση μίας μικροδορυφορικής αλληλουχίας αναφέρεται ως χαμηλόβαθμη
μικροδορυφορική αστάθεια (MSI-L), της οποίας η κλινική σημασία παραμένει ασαφής
(27).
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Έμμεσος τρόπος ανίχνευσης της μικροδορυφορικής αστάθειας αποτελεί ο
ανοσοϊστοχημικός έλεγχος με αντισώματα έναντι των πρωτεϊνών επιδιόρθωσης του
DNA (MLH1, PMS2, MSH2, MSH6) και του αντισώματος EpCAM (CD326) έναντι του
μορίου προσκόλλησης επιθηλιακού κυττάρου EpCAM. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι η απώλεια έκφρασης της πρωτεΐνης MLH1, κατά τον ανοσοϊστοχημικό
έλεγχο, συνοδεύεται πάντα με σύγχρονη απώλεια της πρωτεΐνης PMS2, χωρίς να
συμβαίνει το αντίστροφο. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται και στο ζεύγος
πρωτεϊνών MSH2 και MSH6, με σύγχρονη απώλεια των πρωτεϊνών σε περίπτωση
βλάβης στο γονίδιο MSH2 (27).
H απενεργοποίηση του συστήματος επιδιόρθωσης του DNA προκαλεί 100
φορές αύξηση της συχνότητας των μεταλλάξεων που δημιουργούνται στα κύτταρα
του βλεννογόνου του παχέος εντέρου [27]. Το σύστημα επιδιόρθωσης του DNA είναι
ένα πολύ - πρωτεϊνικό σύστημα που δρά σαν προστατευτικός παράγοντας,
αυξάνοντας την αξιοπιστία του μηχανισμού της αντιγραφής του DNA,

με το να

αναγνωρίζει και να επιδιορθώνει αυτόματα τις τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των
νουκλεοτιδίων της έλικας του DΝA κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του (28,29). Το
σύστημα επιδιόρθωσης του DNA ενεργοποιείται μόνο όταν κάποιο λάθος στην
αλληλουχία των βάσεων διαφύγει από το σύστημα ελέγχου της πολυμεράσης του
DNA (DNA polymerase) (28).
Τα ορθοκολικά καρκινώματα που αναπτύσσονται εξαιτίας ΜΑ παρουσιάζουν
ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως: 1. Πιο συχνή εντόπιση στο εγγύς
κόλον, 2. Είναι χαμηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκινώματα, βλεννώδους ή
μυελοειδούς ιστολογικού υποτύπου, 3. Έχουνε συχνά παρουσία πέρι- και ένδονεοπλασματικής φλεγμονής (ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύτταρα >10%) (30).
Η παρουσία υψηλόβαθμης μικροδορυφορικής αστάθειας στο αδενοκαρκίνωμα
του παχέος εντέρου αποτελεί καλό προγνωστικό δείκτη, με αύξηση του ποσοστού
επιβίωσης των ασθενών σε σχέση με αδενοκαρκινώματα που οφείλονται σε άλλου
τύπου μεταλλάξεις (π.χ. χρωμοσωμιακή αστάθεια) (30). Επίσης, αποτελεί αρνητικό
προβλεπτικό δείκτη, καθώς τα αδενοκαρκινώματα στα πλαίσια υψηλόβαθμης
μικροδορυφορικής αστάθειας δεν ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία με χορήγηση
της 5 – φλουορακίλης (31).
Στο σύνδρομο Lynch, το αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου αναπτύσσεται
εξαιτίας μίας σωματικής μετάλλαξης σε ένα από τα γονίδια του συστήματος της
επιδιόρθωσης του DNA. Οφείλεται σε μια αυτοσωμική επικρατή γενετική αλλοίωση
και εμφανίζεται κλινικά σε ασθενείς νεαρής ηλικίας (<50 ετών), οι οποίοι
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αναπτύσσουν καρκίνωμα παχέος εντέρου, καθώς και άλλους κακοήθεις όγκους
όπως καρκινώματα του στομάχου, του ενδομήτριου και των ωοθηκών. Στο 95% του
συνδρόμου Lynch οι μεταλλάξεις αφορούν τα γονίδια MLH1 και MLH2 (32). Η κλινική
εικόνα μπορεί να είναι διαφορετική, αναλόγως ποιό γονίδιο έχει τη μετάλλαξη και σε
ποιό σημείο του βρίσκεται αυτή (32).
Μετάλλαξη που οδηγεί σε ελαττωματικό MSH2 σχετίζεται με αύξηση του ρίσκου
ανάπτυξης ενδομητριοειδούς καρκινώματος σε ποσοστό 40% - 60%, ενώ
ελαττωματικό MLH1 αυξάνει το ρίσκο για ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος παχέος
εντέρου κατά 50% - 80% (33, 34). Επιπλέον, μεταλλάξεις στο γονίδιο MSH6
συνδέονται με αύξηση του ρίσκου για ανάπτυξη καρκινώματος του στομάχου κατά
11% - 19% (35), ενώ μεταλλάξεις στο γονίδιο hPMS2 αυξάνουν το ρίσκο για καρκίνο
ωοθηκών κατά 9% - 12% (36).
Μια υποκατηγορία της οικογένειας HNPCC φάνηκε να μεταφέρει σωματικές
διαγραφές του γονιδίου TACSTD1 που κωδικοποιεί το μόριο προσκόλλησης
επιθηλιακού κυττάρου (Epithelial cell adhesion molecule (EpCAM)) με συνέπεια τη
σίγανση, μέσω επιγενετικής υπερμεθυλίωσης, του γονιδίου hMSH2 (37). Οι ασθενείς
που φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο TACSTD1, η οποία κωδικοποιεί την πρωτεΐνη
EpCAM, εμφανίζουν χαμηλότερο

ρίσκο στην ανάπτυξη

καρκινωμάτων του

ενδομητρίου σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο
MSH2.
Η κατηγορία HNPCC αποτελεί ένα καλό παράδειγμα συσχέτισης μεταξύ
γονότυπου και φαινότυπου. Η γρήγορη αναγνώριση των ασθενών που εντάσσονται
σε αυτή τη κατηγορία είναι σημαντική για τη στοιχειοθέτηση της βέλτιστης
πρόβλεψης, αλλά και της παρακολούθησης των ασθενών με το σύνδρομο αυτό.
Επίσης σε οικογένειες με σημαντική υποψία για HNPCC, οι κλινικοί παράμετροι
μπορούν να οδηγήσουν σε ανάδειξη ασθένων που έχουν το σύνδρομο, διαμέσου
στοχευμένων γενετικών εξετάσεων.
Στα σποραδικού τύπου αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου που σχετίζονται
με υψηλόβαθμη μικροδορυφορική αστάθεια, οι γενετικές αλλαγές δεν οφείλονται σε
σημειακές μεταλλάξεις των γονιδίων επιδιόρθωσης του DNA, αλλά στην επιγενετική
σίγανσή τους εξαιτίας της υπερμεθυλίωσης του εκκινητή (promoter) τους. Πιο
συγκεκριμένα η υπερμεθυλίωση του εκκινητή του γονιδίου MLH1 ανευρίσκεται στην
πλειονότητα των σποραδικών αδενοκαρκινωμάτων με φαινότυπο υψηλόβαθμης
μικροδορυφορικής αστάθειας.
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Σημαντική διαφορά μεταξύ αδενοκαρκινωμάτων παχέος εντέρου, σχετιζόμενα
με υψηλόβαθμη μικροδορυφορική αστάθεια στα πλαίσια συνδρόμου Lynch
σποραδικού

τύπου

είναι

η

παρουσία

μεταλλάξεων

του

πρωτεΐνης

ή

BRAF

(συνηθέστερα στη θέση 600 της αλληλουχίας των αμινοξέων) που ανιχνεύεται
σχεδόν αποκλειστικά στα σποραδικά μικροδορυφορικά ασταθή καρκινώματα, τα
οποία θεωρείται πως αναπτύσσονται διαμέσου του μονοπατιού οδοντωτής
νεοπλασίας, ενώ δεν αναφέρεται στο σύνδρομο Lynch (38). Αναλυτικότερα, η
παρουσία λειτουργικής μετάλλαξης του γονιδίου BRAF σχετίζεται με υψηλά επίπεδα
γενικευμένης μεθυλίωσης του DNA, καθώς και επιγενετική σίγανση του γονιδίου
MLH1, η οποία παρατηρείται στο 70% - 90% των σποραδικών αδενοκαρκινωμάτων
του παχέος εντέρου με φαινότυπο υψηλόβαθμης μικροδορυφορικής αστάθειας (38).
Η παρουσία μεταλλαγμένης πρωτεΐνης BRAF, αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη,
καθώς τα μικροδορυφορικά ασταθή καρκινώματα με παρουσία BRAF wild – type
έχουνε καλύτερη πρόγνωση από τα μικροδορυφορικά σταθερά καρκινώματα που
έχουνε τη μετάλλαξη. Ενδιάμεση πρόγνωση έχουνε τα MSI-H καρκινώματα με
μετάλλαξη του γονιδίου BRAF και τα BRAF wild – type μικροδορυφορικά σταθερά
καρκινώματα (39, 40). Επιπλέον η παρουσία μετάλλαξης του BRAF αποτελεί
αρνητικό προβλεπτικό δείκτη, αφού οι ασθενείς με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη
παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στη στοχευμένη θεραπεία, έναντι του EGFR (39, 40).
Το 80% των αδενοκαρκινωμάτων του παχέος εντέρου με μικροδορυφορική
αστάθεια περιέχουν μεταλλάξεις του TGF – β Receptor II (TGF – βRII) (41). Οι
μεταλλάξεις του TGF – βRII βρίσκονται σε αδενώματα που είτε έχουν υψηλόβαθμη
επιθηλιακή δυσπλασία είτε εξελίσσονται προς αδενοκαρκίνωμα και αποτελούν συχνό
μοριακό γεγονός στην πορεία της νεοπλασίας στα τελευταία στάδια και στο
μεταστατικό στάδιο των αδενοκαρκινωμάτων με υψηλόβαθμη μικροδορυφορική
αστάθεια (42). Επιπλέον, μεταλλάξεις στα γονίδια Smad2 και Smad4 που αποτελούν
μέρος του μονοπατιού του TGF – β, συχνά παρατηρούνται στα αδενοκαρκινώματα
με υψηλόβαθμη μικροδορυφορική αστάθεια (42). Οι μεταλλάξεις του Smad4 ευνοούν
την αλλαγή του σήματος του TGF – β στην ανάπτυξη του όγκου. Οι Eppert et al.
απέδειξαν πως η απώλεια του Smad2, ανεξάρτητα του Smad4, απενεργοποιεί τη
μοριακή σηματοδότηση του TGF – β. Άλλος στόχος μετάλλαξης που συμβάλλει στη
δημιουργία αδενοκαρκινωμάτων με υψηλόβαθμη μικροδορυφορική αστάθεια, είναι η
αλλαγή δύο τμημάτων πολυαδενίνης (A8) στο εξώνιο 10 του γονιδίου που
κωδικοποιεί τον activin type 2 υποδοχέα (ACVR2). To γονίδιο ACVR2 κωδικοποιεί
μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη, η ενεργοποίηση της οποίας προκαλεί διαφοροποίηση
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και καταστολή της ανάπτυξης εν μέσω φωσφωρυλίωσης των πρωτεϊνών Smad2 και
Smad3. Οι Jung et al αναγνώρισαν τις παραπάνω μεταλλάξεις μόνο στα
αδενοκαρκινώματα με υψηλόβαθμη μικροδορυφορική αστάθεια, αποδεικνύοντας
πως η μετάλλαξη ACVR2 συμβαίνει συχνά μαζί με μεταλλάξεις του TGF – βR2 (43,
44).
Τέλος

άλλο

γονίδιο

που

εμπλέκεται

στο

μοριακό

μονοπάτι

της

μικροδορυφορικής αστάθειας είναι το προ – αποπτωτικό ογκοκατασταλτικό γονίδιο
BAX. Ομόζυγες μεταλλάξεις ανάγνωσης πλαισίου (frameshift mutations) του γονιδίου
ΒΑΧ παρατηρούνται στο 50% των αδενοκαρκινωμάτων και προάγουν τη διαφυγή του
κυττάρου από τους ενδογενείς μηχανισμούς απόπτωσης. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου
BAX, όπως και του γονιδίου TGF – βII είναι δυνατόν να είναι παρούσες σε
νεοπλασματικές εξεργασίες ανεξάρτητα από την παρουσία των μεταλλάξεων που
σχετίζονται με την αδενωματώδη δυσπλασία του επιθηλίου. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα
με τη μελέτη των Shima et al στην συνύπαρξη των μεταλλάξεων στα γονίδια TGF –
βII και BAX σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, απεδείχθει πως τα αδενοκαρκινώματα
με μικροδορυφορική αστάθεια σχετίζονταν με καλύτερη πρόγνωση έναντι των
μικροδορυφορικά

σταθερών

αδενοκαρκινωμάτων,

ανεξάρτητα

της

ύπαρξης

μεταλλάξεων στα δύο αυτά γονίδια. Επιπλέον μεταλλάξεις των ανωτέρω γονιδίων
εμφανίζονταν πιο συχνά στα μικροδορυφορικά ασταθή αδενοκαρκινώματα (45, 46).
Μεταλλάξεις άλλων γονιδίων που εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα
(περίπου 20%) περιλαμβάνουν τα γονίδια του συστήματος επιδιόρθωσης του DNA
hMSH3 (36,5%) και hMSH6 (17.5%), Insulin Growth Factor Type 2 Receptor (IGFIIR)
(22%), BLM (16%), PIK3CA (15%), G protein – coupled receptor of Prostaglandin –
endoperoxide synthase 2 (PTGS2) (33%) και Cyclin D1 (28%) (47-52). Oι Ogino et al
απέδειξαν πως η παρουσία της κυκλίνης D1 στα νεοπλασματικά κύτταρα του
βλεννογόνου του παχέος εντέρου δεν βρέθηκε μόνο στους ασθενείς με το CIN
μονοπάτι, αλλά και σε αυτούς με το MSI μονοπάτι. Η υπερέκφραση της κυκλίνης D1
σχετίστηκε με χαμηλότερη θνησιμότητα από καρκίνωμα παχέος εντέρου (52).
Τέλος πρόσφατα, διαπιστώθηκε μια διαφορετική κατηγορία μικροδορυφορικής
αστάθειας που αποκαλείται ως «επαυξημένες μικροδορυφορικές μεταβολές σε
συγκεκριμένες τετρανουκλεοτιδικές αλληλουχίες» (elevated microsatellite alterations
at selected tetranucleotide repeats / EMAST). Οι EMAST παρατηρούνται συχνότερα
σε καρκινώματα εκτός του παχέος εντέρου και σχετίζονται με μεταλλάξεις της p53
ενώ δεν οφείλονται σε μεταλλάξεις των γονιδίων MMR. Τα καρκινώματα EMAST
σχετίζονται περισσότερο με τα καρκινώματα MSI-L και ανευρίσκονται στο 60% των
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σποραδικών καρκινωμάτων είτε έχουν μικροδορυφορική αστάθεια είτε όχι. Εντούτοις
ορισμένες μελέτες απέδειξαν υψηλό ποσοστό παρουσίας μεταλλάξεων της MSH3
στα καρκινώματα με EMAST με φαινότυπο MSI-L (52).
2.2. Mοριακό μονοπάτι υπερμεθυλίωσης νησίδων CpG / CIMP-high
Το μοριακό μονοπάτι μέσω του οποίου εξελίσσεται το αδενοκαρκίνωμα του
παχέος εντέρου που σχετίζεται με την οδοντωτή (serrated) νεοπλασία είναι αυτό που
χαρακτηρίζεται από μεθυλίωση των νησίδων CpG (CIMP) (53, 54). Το κύριο μοριακό
γεγονός αφορά σε ανώμαλη υπερμεθυλίωση των δινουκλεοτιδικών αλληλουχιών
CpG που βρίσκονται στην περιοχή του εκκινητή γονιδίων, που εμπλέκονται στον
έλεγχο του κυτταρικού κύκλου, την απόπτωση, την αγγειογένεση, τη διήθηση και
προσκόλληση των κυττάρων. Εξαιτίας της υπερμεθυλίωσης των εκκινητών
προκαλείται η απώλεια έκφρασης των γονιδίων. Το μοριακό μονοπάτι CIMP
συναντάται περίπου στο 20% - 30% των αδενοκαρκινωμάτων του παχέος εντέρου
και αναφέρεται πως τα κλινικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων καρκινωμάτων
είναι παρόμοια με εκείνα που σχετίζονται με τη μικροδορυφορική αστάθεια. Ένα
πρώιμο μοριακό γεγονός που σχετίζεται με την πρόοδο του ιστολογικού βαθμού
κακοηθείας είναι η σίγαση του όγκο - κατασταλτικού γονιδίου p16INK4a, η απώλεια
του οποίου προκαλεί ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και κατά συνέπεια την
δημιουργία νεοπλασίας (55).
Αναλόγως τον αριθμό των μεθυλιωμένων εκκινητών ο φαινότυπος CIMP μπορεί
να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: Υψηλόβαθμο CIMP (CIMP – high) και χαμηλόβαθμο
CIMP (CIMP – low). Η μετάλλαξη του ογκογονιδίου BRAF παρατηρείται συχνά στις
περιπτώσεις υψηλόβαθμου CIMP και σχετίζεται με αυξημένη κυτταρική ανάπτυξη,
καρκινογένεση και υψηλή θνησιμότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου. Παρόλα
αυτά οι όγκοι με υψηλόβαθμό CIMP, αν και έχουν τη μετάλλαξη του BRAF,
σχετίζονται με μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο του παχέος εντέρου
(56).
Σημαντικό είναι το γεγονός πως η μετάλλαξη του BRAF V600E παρατηρείται σε
υψηλό ποσοστό στις περιπτώσεις των καρκινωμάτων του παχέος εντέρου που
σχετίζονται με επίπεδο οδοντωτό αδένωμα (sessile serrated adenoma/polyp) και
ποτέ στα κλασσικά καρκινώματα του παχέος εντέρου. Η μετάλλαξη του BRAF
αποτελεί ένα πρώιμο μοριακό γεγονός στο μονοπάτι της οδοντωτής νεοπλασίας. Στο
επίπεδο οδοντωτό αδένωμα, η μετάλλαξη του BRAF συναντάται είτε στον αρχικό
στάδιο (serrated precursors) είτε σε πιο προχωρημένα στάδια της δυσπλασίας των
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οδοντωτών πολυπόδων, επιβεβαιώνοντας έτσι τον ρόλο της στην πορεία της
νεοπλασίας. Τα επίπεδα οδοντωτά αδενώματα με μετάλλαξη του BRAF έχουν συχνά
χαρακτηριστικά υψηλόβαθμου CIMP και υψηλόβαθμης μικροδορυφορικής αστάθειας
γεγονός που κάνει τους ερευνητές να θεωρούν, στο πλαίσιο σποραδικών
καρκινωμάτων, πως τα αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου με μικροδορυφορική
αστάθεια και παρουσία υψηλόβαθμης CIMP προέρχονται από το οδοντωτό μονοπάτι
(57-59).
Οι μεταλλάξεις του BRAF και του KRAS δεν συνυπάρχουν ποτέ. Πρόσφατα,
ερευνητές ανακάλυψαν πως όταν ανιχνεύεται η μετάλλαξη του KRAS σε
αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου με CIMP, τότε αυτά τα καρκινώματα
σχετίζονται με χαμηλόβαθμo CIMP. Επίσης συχνά σχετίζονται με μεταλλάξεις στο
σύστημα επιδιόρθωσης του DNA Methylguanine Methyltransferase (MGMT) και με
την απώλεια της λειτουργίας του PIK3CA. Η χαμηλόβαθμη CIMP, σε αντίθεση με την
υψηλόβαθμη CIMP, φαίνεται να έχει χαμηλού επιπέδου μεθυλίωση του DNA. Ένα
εναλλακτικό οδοντωτό μονοπάτι που μελετήθηκε εκτεταμένα από τον Jass και τους
συνεργάτες

του

είναι

ένα

υβρίδιο

μεταξύ

αδενωματώδων

και

οδοντωτών

πολυπόδων. Θεώρησαν πως αυτοί οι πολύποδες, οι οποίοι έφεραν μετάλλαξη του
KRAS, αντιπροσώπευαν μόνο το 2% των αδενοκαρκινωμάτων του παχέος εντέρου,
αλλά παρουσιάζουν ένα εξαιρετικά κακόηθες δυναμικό εξαιτίας της απενεργοποίησης
της MGMT (59-66).
2.3. Μοριακό μονοπάτι της χρωμοσωμιακής αστάθειας (CIN)
Τα περισσότερα αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου εντάσσονται στο
μοριακό μονοπάτι της χρωμοσωμικής αστάθειας (CIN), το οποίο χαρακτηρίζεται από
άφθονες απώλειες ετεροζυγωτίας (LOH) και μεγάλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
2.3.1. Το WNT μονοπάτι σηματοδότησης
Από τα μοριακά μονοπάτια που εμπλέκονται στην δημιουργία του καρκίνου του
παχέος εντέρου το μονοπάτι της χρωμοσωμικής αστάθειας είναι το πλέον καλά
μελετημένο. Η διαδικασία ογκογένεσης εμπλέκει διαφορετικούς ρυθμιστές της
μιτωτικής διαδικασίας καθώς και πρωτεΐνες που ενέχονται στη χρωμοσωμιακή
αστάθεια (66, 67).

Μία αρχική μετάλλαξη “κλειδί” είναι η μετάλλαξη του

ογκοκατασταλτικού γονιδίου APC (Adenomatous Polyposis Coli) που εμπλέκεται
τόσο στις περιπτώσεις σποραδικής CIN όσο και, όταν αφορά σε σωματική (germline)
μετάλλαξη, σε όλες τις περιπτώσεις Οικογενούς Αδενωματώδους Πολυποδίασης (6769).
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Στο σύνδρομο της ΟΑΠ, μια αυτοσωμική επικρατής γονιδιακή ανωμαλία που
χαρακτηρίζεται από την παρουσία εκατοντάδων έως και χιλιάδων αδενωμάτων στο
παχύ έντερο κατά την περίοδο της εφηβείας ή στους νέους ενήλικες, υπάρχει μια
κληρονομική μετάλλαξη του γονιδίου APC, η οποία ανιχνεύεται στο σύνολο των
οικογενειών με ΟΑΠ. Η εξασθενημένη (attenuated) μορφή της ΟΑΠ (aFAP)
χαρακτηρίζεται από λιγότερα από 100 αδενώματα που χαρακτηριστικά δεν
παρατηρούνται στο ορθό και οφείλεται σε κληρονομικές μεταλλάξεις του APC στις
περιοχές 5΄ ή 3΄ του γονιδίου. Είναι σημαντικό πως το 16% - 40% των ασθενών με
λιγότερα από 100 αδενώματα φέρουν μια δι-αλληλική απενεργοποίηση του
επιδιορθωτικού γονιδίου που σχετίζεται με το γονίδιο, μια κατάσταση που ονομάζεται
MUTYH - Σχετιζόμενη Πολυποδίαση (MUTYH – associated polyposis, MAP). Η
AFAP και η MAP έχουν πολύ όμοιους φαινότυπους (70).
Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο APC

εμπλέκεται στο μοριακό μονοπάτι APC/β-

catenin/Tcf. Η απενεργοποίηση του γονιδίου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του
σήματος του μονοπατιού WNT, εξαιτίας της μη αποδόμησης της β – κατενίνης. Η
κυτταροπλασματική συσσώρευση της β – κατενίνης οδηγεί στη μετατόπισή της εντός
του πυρήνα του κυττάρου και στην διέγερση των TGF – στόχων, με συνέπεια την
αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, τη διαφοροποίηση, την κυτταρική
μετανάστευση και την διακυτταρική προσκόλληση των κυττάρων του παχέος
εντέρου. Μεταλλάξεις σε γονίδια που εμπλέκονται στο μοριακό μονοπάτι APC / β –
catenin / Tcf στο καρκίνωμα του παχέος εντέρου χωρίς μετάλλαξη του γονιδίου APC,
έχουνε βρεθεί σε περιπτώσεις χρωμοσωμιακής αστάθειας σποραδικού τύπου, με
συγκεκριμένες μεταλλάξεις της β – κατενίνης στο 48% των όγκων χωρίς μεταλλάξεις
του γονιδίου APC, εύρημα ενδεικτικό ότι οι μεταλλάξεις CTNNB1 εμπλέκονται και στα
αρχικά στάδια της παθογένεσης του καρκίνου του παχέος εντέρου και πιθανόν
αντικαθιστούν τις μεταλλάξεις του APC ως μεταλλάξεις εκκίνησης (driver mutations)
(71-72).
2.3.2. Το μονοπάτι KRAS
Οι προαναφερόμενες μεταλλάξεις του αρχικού σταδίου του μονοπατιού CIN,
ακολουθούνται από μεταγενέστερα γεγονότα που προωθούν τη δημιουργία νέων
μεταλλάξεων και την πρόοδο του όγκου από καλοήθη συμπεριφορά σε κακοήθη. Η
μετατροπή του αδενώματος σε καρκίνο καθορίζεται αρχικά από το γονίδιο KRAS, ένα
πρώτο – ογκογονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη GTPάση, η οποία με τη σειρά
της εμπλέκεται στη μετάδοση και την προώθηση των εξωκυττάριων σημάτων – π.χ.
mitogen – activated protein kinase (MAPKs). Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο KRAS
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οδηγούν σε μόνιμο στάδιο ενεργοποίησης του κυττάρου, με αποτέλεσμα το κύτταρο
να μη αποπίπτει και παράλληλα να συνεχίζει να αναπτύσσεται. Πάνω από το 90%
των μεταλλάξεων του γονίδιου KRAS συμβαίνουν στο κωδικόνιο 12 και 13 (73). Οι
μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 έχουν ως αποτέλεσμα μια πιο ογκογόνο δράση σε
σχέση με μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 13. To γεγονός αυτό υποδεικνύει πως οι
μεταλλάξεις του κωδικόνιου 13 σχετίζονται περισσότερο με την μετατροπή του
αδενώματος σε καρκίνωμα, ενώ μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 προδιαθέτουν τα
νεοπλασματικά κύτταρα σε τοπική διήθηση και μετάσταση (74). Ο Imamura και οι
συνεργάτες του ενίσχυσαν αυτή την υπόθεση αποδεικνύοντας πως το δυναμικό
κακοήθειας που προκαλείται από τις μετάλλαξες των κωδικόνιων 12 και 13 είναι
ανεξάρτητο από τις μεταλλάξεις του BRAF

οι οποίες σχετίζονται με χειρότερη

πρόγνωση στον καρκίνο του παχέος εντέρου και αναλυτικότερα, οι ασθενείς με
BRAF wild – type καρκινώματα και μεταλλάξεις του KRAS στο κωδικόνιο 12
παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερη θνησιμότητα από αυτούς με μεταλλάξεις στο
κωδικόνιο 13 (75). Η μελέτη των μεταλλάξεων του KRAS στους ασθενείς με
καρκίνωμα του παχέος εντέρου έχει εκτός από

προγνωστική και προβλεπτική

σημασία, καθώς επιτρέπει την χρήση στοχευμένων θεραπευτικών μεθόδων (π.χ. μη
χορήγηση θεραπείας με αντισώματα έναντι του EGFR σε περίπτωση μεταλλάξεων
του γονιδίου KRAS).
Το μονοπάτι RAS ενέχεται επίσης και σε άλλα μοριακά σήματα, σημαντικά για
την εκκίνηση της καρκινογένεσης. Ο Horst και οι συνεργάτες του απέδειξαν πως
υψηλή δραστηριότητα του WNT συνδεόταν με αύξηση του σήματος του MAPK σε
περιπτώσεις καρκινωμάτων του παχέος εντέρου που έφεραν μετάλλαξη του KRAS
(76). Επιπρόσθετα ο Baba και οι συνεργάτες του είδαν πως υπάρχει μια
αλληλεπίδραση μεταξύ της AMP – activated protein kinase (AMPK) και της MAPK. H
AMPK αποτελεί κυτταρικό αισθητήρα της εξισορρόπησης της ενέργειας και παίζει ένα
σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και στην ανάπτυξή
του προκαλώντας αναστολή του μονοπατιού mTOR, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί τα
μονοπάτια

του

CDKN1A

(p21)

και

της

p53.

Η

αυξημένη

έκφραση

της

φωσφορυλιωμένης AMPK σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση στα καρκινώματα του
παχέος εντέρου με ενεργοποιημένο το μονοπάτι p – ERK (77).
3. ΣΥΝΟΨΗ
Θεωρούμε πως η νέα αυτή ταξινόμηση θα διευκολύνει μελλοντικές έρευνες στο
πεδίο του αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου και πως θα πρέπει να υιοθετηθεί
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από την επιστημονική κοινότητα για την κατάταξη του αδενοκαρκινώματος του
παχέος εντέρου. Από την βιολογική προοπτική καταφέραμε να προσδιορίσουμε με
μεγαλύτερη ακρίβεια τον αριθμό και την ερμηνεία των “μη – μικροδορυφορικών
ασταθών” υπότυπων, οι οποίοι αποτελούν το 85% των περιπτώσεων των
πρωτοπαθών αδενοκαρκινωμάτων του παχέος εντέρου. Επίσης περιγράψαμε
ισχυρές

μοριακές

σχέσεις,

ιδιαίτερα

μεσεγχυματογενούς φαινότυπου.
αδενοκαρκινώματα

του

παχέος

στα

καρκινώματα

με

έλλειψη

Από την πλευρά της κλινικής προοπτικής, στα
εντέρου,

όπως

συμβαίνει

και

σε

άλλους

νεοπλασματικούς όγκους, παραμένει ασαφές ποια χαρακτηριστικά του όγκου θα
αποτελέσουν τα πιο έγκυρα εργαλεία για την ταξινόμηση. Κατηγορίες σχετιζόμενες με
έκφραση γονιδίων έχουνε μελετηθεί εκτεταμένα στην περίπτωση του καρκίνου του
μαστού, γονιδιακές μεταλλάξεις και συγχωνεύσεις στην περίπτωση του καρκίνου του
πνεύμονα, χρωμοσωμιακές μεταβολές σε κακοήθειες του αιμολεμφικού συστήματος
κτλ. Παρόλα αυτά παραμένει ακόμη άγνωστο εάν οι συνδυασμοί αυτών των
χαρακτηριστικών χρειάζονται για μια ακριβή πρόβλεψη της πορείας της νόσου ή της
απάντησης της νόσου σε διάφορες θεραπείες. Στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος
εντέρου, λίγοι βιοδείκτες (biomarkers) όπως οι μεταλλάξεις των RAS και BRAF
γονιδίων, το MSI και CIMP status έχουνε μεταφραστεί σε φροντίδα του ασθενούς,
εντούτοις ολοένα και περισσότεροι δείκτες αποκτούν προγνωστική (prognostic) και
προβλεπτική (predictive) σημασία.
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SUMMARY
Anterior cruciate ligament (ACL) tears are a common injury, particularly in the athletic
and youth populations. The known association between ACL injury and subsequent
osteoarthritis (OA) of the knee merits a more in-depth understanding of the
relationship between the ACL-injured knee and osteoarthritis. ACL injury, especially
with concomitant meniscal or other ligamentous pathology, predisposes the knee to
an increased risk of osteoarthritis. ACL insufficiency results in deterioration of the
normal physiologic knee bending culminating in increased anterior tibial translation
and increased internal tibial rotation. This leads to increased mean contact stresses
in the posterior medial and lateral compartments under anterior and rotational
loading. However, surgical reconstruction of the ACL has not been shown to reduce
the risk of future OA development back to baseline and has variability based on
operative factors of graft choice, timing of surgery, presence of meniscal and
chondral abnormalities, and surgical technique. Known strategies to prevent OA
development are applicable to patients with ACL deficiency or after ACL
reconstruction

and

include

weight

management,

avoidance

of

excessive

musculoskeletal loading, and strength training. Reconstruction of the ACL does not
necessarily prevent osteoarthritis in many of these patients and may depend on
several external variables.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) είναι ένας κοινός τραυματισμός,
ιδιαίτερα στους αθλητές και σε πληθυσμούς μικρής ηλικίας. Η γνωστή συσχέτιση
μεταξύ των τραυματισμών ΠΧΣ και της επακόλουθης οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) γόνατος
αξίζει μια πιο εμπεριστατωμένη κατανόηση. Η κάκωση του ΠΧΣ, ειδικά με
συνακόλουθο τραυματισμό του μηνίσκου ή άλλη συνδεσμική κάκωση, προδιαθέτει το
γόνατο σε αυξημένο κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας. Η ανεπάρκεια του ΠΧΣ έχει ως
αποτέλεσμα την επιδείνωση της κανονικής φυσιολογικής κάμψης του γόνατος, που
κορυφώνεται στην αυξημένη πρόσθια κνημιαία μετατόπιση, και στην αυξημένη
εσωτερική περιστροφή της κνήμης. Αυτό οδηγεί σε αυξημένες μέσες τάσεις επαφής
στο οπίσθιο έσω διαμέρισμα υπό πρόσθια και περιστροφική φόρτιση. Ωστόσο, η
χειρουργική ανακατασκευή του ΠΧΣ δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο
μελλοντικής ανάπτυξης ΟΑ σε σχέση με την αρχική -προ τραυματισμού- κατάσταση
και εμφανίζει μια μεταβλητότητα, βασιζόμενη σε λειτουργικούς παράγοντες όπως η
επιλογή μοσχεύματος, ο χρόνος χειρουργικής επέμβασης, η παρουσία ανωμαλιών
μηνίσκου και χόνδρου και η χειρουργική τεχνική. Γνωστές στρατηγικές για την
πρόληψη της ανάπτυξης της ΟΑ είναι εφαρμόσιμες σε ασθενείς με ανεπάρκεια ΠΧΣ ή
μετά από ανακατασκευή ΠΧΣ και περιλαμβάνουν τη διαχείριση βάρους, την αποφυγή
υπερβολικής μυοσκελετικής φόρτισης και την κατάρτιση δύναμης. Τέλος, η
ανακατασκευή του ΠΧΣ (Anterior cruciate ligament reconstruction-ACLR) δεν
φαίνειται να εμποδίζει απαραιτήτως την οστεοαρθρίτιδα σε πολλούς από αυτούς τους
ασθενείς και μπορεί να εξαρτάται από αρκετές εξωτερικές μεταβλητές.
Λέξεις κλειδιά: Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, οστεοαρθρίτιδα γόνατος, χειρουργική
ανακατασκευή.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε αντίθεση με πολλούς τένοντες και συνδέσμους, ο πρόσθιος χιαστός
σύνδεσμος του γόνατος (ΠΧΣ) που έχει υποστεί ρήξη σπάνια επουλώνεταιθεραπεύεται στην ανατομική ή φυσιολογική του θέση. Συνήθως μία τέτοια κάκωση
σχετίζεται με ταυτόχρονη βλάβη μηνίσκων, άλλων συνδέσμων, του αρθρικού
χόνδρου και υποχονδριακού ή σπογγώδους οστού (1-3). Αυτοί οι σχετιζόμενοι
τραυματισμοί μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα με την οξεία βλάβη του ΠΧΣ, καθώς
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και με την πάροδο του χρόνου στο γόνατο, λόγω ανεπάρκειας του ΠΧΣ (1). Η
διάσχιση μπορεί να συμβεί και μετά από χρόνιο τραυματισμό ΠΧΣ από την
παραβίαση και απώλεια οστού στον πρόσθιο μηριαίο κονδύλιο λόγω πρόσκρουσης
στo προσθιοπλάγιο ή/και οπισθοπλάγιο κνημιαίο χείλος και στο μηνίσκο, στην
περιοχή αυτή (1). Επίσης, σε γόνατο με χρόνια ανεπάρκεια ΠΧΣ, συχνά
παρατηρούνται

υποχόνδρια

σκλήρυνση,

εκφυλισμός

του

μηνίσκου

και

οστεοχόνδρινες ανωμαλίες (1). Τα «δικτυωτά πρότυπα-Reticular patterns» που
περιλαμβάνουν οιδήματα στον οστικό μυελό αποτελούν περίπου το 70% τέτοιων
βλαβών, ενώ στο 66% του πληθυσμού (1-4) παρατηρήθηκαν οριακές μορφές
οστικού οιδήματος.
Η έρευνα δείχνει ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες που διατηρούν έναν
τραυματισμό ΠΧΣ, βρίσκονται σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη της
μελλοντικής οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) στις επιγονατιδομηριαίες και μηροκνημιαίες
αρθρώσεις (1,3-9). Η ΟΑ σε αυτή την κατάσταση ορίζεται από αντικειμενικά
διαρθρωτικά ευρήματα περιλαμβανομένης της χόνδρινης φθοράς ή των αλλαγών του
αρθρικού διαμερίσματος μέσω ακτινογραφικής απεικόνισης ή άμεσης επισκόπησης.
Μερικές μελέτες υποδεικνύουν ότι έως και 80% των γόνατων που ο ΠΧΣ έχει
τραυματιστεί, μπορεί να παρουσιάσουν ακτινογραφικές ενδείξεις ΟΑ σε 5 έως 15
χρόνια μετά τον αρχικό τραυματισμό, ειδικά με ταυτόχρονη βλάβη μηνίσκου (3-4,1012). Μελέτες έχουν δείξει αύξηση συγκεντρώσεων των βιοδεικτών του χόνδρου μετά
από τραυματισμό ΠΧΣ, υποδεικνύοντας ένα ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης ΟΑ (13).
Οι ασθενείς με σοβαρή ακτινογραφική οστεοαρθρίτιδα έχουν πτωχή ποιότητα ζωής
και ως εκ τούτου οι κλινικές επιπτώσεις καθίστανται σημαντικές (14). Επιπρόσθετα,
έρευνες έδειξαν ότι άτομα που υπέστησαν τραυματισμό ΠΧΣ ενώ έπαιζαν
ποδόσφαιρο, είχαν 51% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν δευτερογενώς
ακτινογραφικές μεταβολές ΟΑ, 12-14 χρόνια μετά τον τραυματισμό (15-16) και ότι ο
κίνδυνος ανάπτυξης ΟΑ αυξήθηκε 100 φορές σε αθλητές που έχουν υποστεί
τραυματισμό στο γόνατο (17-18). Υπό το πρίσμα αυτών των ευρημάτων, δεν
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μόνο μία μελέτη έχει δείξει ότι ο χόνδρος του
γόνατος μπορεί να παραμείνει διατηρημένος 20 χρόνια μετά τον τραυματισμό του
ΠΧΣ χωρίς ανακατασκευή (19). Ενώ ο τραυματισμός του αρθρικού χόνδρου του
γόνατος, του μηνίσκου ή/και άλλων συνδέσμων πιστεύεται ότι συμβάλλει στην
ανάπτυξη της ΟΑ στο γόνατο με ανεπάρκεια ΠΧΣ, θεωρείται επίσης, ότι η
δευτερογενής βλάβη λόγω αστάθειας και αλλοιώσεων στην κανονική βιομηχανική του
γόνατος παίζει και αυτή κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της ΟΑ (9,20-25). Επομένως, η
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βλάβη του ΠΧΣ έχει δραματική επίδραση στην κανονική κινηματική της άρθρωσης
του γόνατος, καθιστώντας την ιδιαίτερα ευαίσθητη σε περαιτέρω τραυματισμούς, σε
χρόνια αστάθεια και μακροχρόνιες εκφυλιστικές μεταβολές. Η τρέχουσα βιβλιογραφία
σχετικά με την αναδημιουργία του ΠΧΣ, κατέδειξε μεσοπρόθεσμα ευνοϊκά κλινικά
αποτελέσματα με χαμηλές επιπλοκές και ποσοστά αποτυχίας του μοσχεύματος,
υψηλές ταχύτητες αρνητικών στροφορμών και παρόμοιες μετρήσεις αρθρομέτρου
KT-1000 μεταξύ των χειρουργημένων και των αντίθετων (φυσιολογικών) γόνατων
(26). Παρότι, η χειρουργική επέμβαση στοχεύει στην αναπαραγωγή της φυσικής
ανατομίας του ΠΧΣ, οι καλύτερες προσπάθειες ανακατασκευής του ΠΧΣ (Anterior
cruciate ligament reconstruction-ACLR) συνεχίζουν να υπολείπονται της βέλτιστης
αποκατάστασης της φυσιολογικής κινηματικής της άρθρωσης του γόνατος. Ως
αποτέλεσμα, οι δευτερογενείς βλάβες και οι εκφυλιστικές μεταβολές συνεχίζουν να
επηρεάζουν τον ανασυγκροτημένο ΠΧΣ. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση εννέα
μακροχρόνιων μελετών σημείωσε συχνότητα εμφάνισης 20% (121 από 596) των
γόνατων που υπέστησαν τραυματισμό με ΠΧΣ, παρουσιάζοντας μέτριες ή σοβαρές
ακτινολογικές μεταβολές (βαθμός III ή IV) σε σύγκριση με μόλις 5% (23 από τις 465)
των ετερόπλευρων μη τραυματισμένων γονάτων. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι ο
σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης ελάχιστων οστεοαρθριτικών μεταβολών μετά από
τραυματισμό ΠΧΣ ήταν 3,89, ανεξάρτητα από το εάν οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε
χειρουργική επέμβαση ή όχι, ενώ ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης μέτριας έως
σοβαρής ΟΑ ήταν 3,84 (27). Πρόσφατη δοκιμή από τους Barenius και συν. (28)
ανέφεραν ότι σε 14 χρόνια παρακολούθησης από την ACLR, η συχνότητα εμφάνισης
ΟΑ με 57% ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από το 18% των περιπτώσεων ΟΑ στο
ετερόπλευρο γόνατο, με την ΟΑ να εμφανίζεται συχνότερα στο έσω διαμέρισμα. Μια
αναδρομική σειρά περιπτώσεων (retrospective case series) (29) κατέληξε επίσης στο
συμπέρασμα, ότι τα γόνατα που υποβλήθηκαν σε ανακατασκευή του ΠΧΣ είχαν
σημαντικά μεγαλύτερη επίπτωση και σοβαρού βαθμού ΟΑ από ό,τι τα αντίστοιχα
άτομα που δεν είχαν υποστεί ΠΧΣ. Τέλος, σε μια διατομεακή μελέτη (cross-sectional
study) (30), οι ασθενείς με τραυματισμό του ΠΧΣ έδειξαν τα πρώτα ακτινολογικά
σημεία της ΟΑ (στένωση του διαστήματος της άρθρωσης) σε μια μέση ηλικία
περίπου 40 ετών.
1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΧΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η κύρια λειτουργία των συνδετικών δομών γύρω από το γόνατο είναι να
αντισταθμούν τις δυνάμεις εφελκυσμού σε σχέση με τον λειτουργικό τους άξονα. Οι
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πολύπλοκες κινηματικές γωνίες περιλαμβάνουν πολλούς άξονες περιστροφής, οι
οποίοι μεταβάλλονται διαρκώς υπό φυσιολογικά φορτία (31). Συνεπώς, οι δυνάμεις
σε όλο το γόνατο απορροφώνται και αντισταθμίζονται από την επιλεκτική δέσμευση
των δεσμικών ινών στους διάφορους συνδέσμους, σε απόκριση της γωνίας κάμψης
και του φορτίου που εφαρμόζεται. Κατά συνέπεια, οι ατομικές δομές των συνδέσμων,
όπως ο ΠΧΣ, μπορούν να λειτουργήσουν ως πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες
σταθεροποιητές ανάλογα με τη θέση του άκρου στο διάστημα (32). Οι χιαστοί
σύνδεσμοι είναι οι κύριοι σταθεροποιητές της πρόσθιας μετατόπισης της κνήμης σε
σχέση με το μηριαίο οστό όταν το γόνατο κάμπτεται, παρέχοντας περισσότερο από
το 80% της αντοχής σε γωνίες κάμψης από 30 έως 90 μοίρες (32). Σε αυτές τις
γωνίες κάμψης, οι δομές όπως η λαγονοκνημιαία ταινία, οι προσκολλημένοι
σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις παρέχουν ελάχιστα ή και καθόλου δευτερεύοντα
περιορισμό (32). Η πρόσθια κνημιαία μετατόπιση είναι μέγιστη μεταξύ 20 και 45
μοιρών κάμψης (33). Σε γωνίες κάμψης μεγαλύτερες από 90 μοίρες, και τα δύο
συστατικά του έσω πλαγίου συνδέσμου γίνονται σημαντικοί σταθεροποιητές της
προσθιοπίσθιας κίνησης. Βιομηχανικές μελέτες αποκάλυψαν επίσης ότι η διάτμηση
του ΠΧΣ έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση της εσωτερικής κνημιαίας
περιστροφής κοντά στην έκταση, ενώ η πρόσθετη τομή των βοηθητικών συνδέσμων
δεν παρήγαγε περαιτέρω αυξήσεις, υποδεικνύοντας ότι ο ΠΧΣ αποτελεί επίσης
σημαντικό περιοριστικό παράγοντα έναντι στιγμών εσωτερικής περιστροφής κατά τη
διάρκεια κάμψης-επέκτασης (34-35). Κατά την αύξηση των γωνιών κάμψεως, οι
προσθιοπλάγιες και οι οπίσθιες έσω δομές προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της
εσωτερικής περιστροφής καθώς ο ΠΧΣ χαλαρώνει και ο οπίσθιος χιαστός
σύνδεσμος-ΟΧΣ συσπάται (31). Μεταξύ των 20 βαθμών κάμψης και της πλήρους
έκτασης, οι χιαστοί σύνδεσμοι συμβάλλουν στην περιστροφή μεταξύ της κνήμης και
του μηριαίου οστού, γνωστός ως μηχανισμός "screw home", ο οποίος αποτελεί
βασικό στοιχείο στη σταθερότητα του γόνατος ώστε να στέκεται όρθιο. Κατά τη
διάρκεια του κανονικού βηματισμού, η κνήμη περιστρέφεται εσωτερικά κατά τη
διάρκεια της φάσης αιώρησης και επιτελείται εξωτερική περιστροφή κατά την τελική
έκταση λόγω της διαφοράς στην ακτίνα καμπυλότητας του μέσου και του μικρότερου
πλευρικού κονδύλου. Καθαρό αποτέλεσμα συνιστά η σύσπαση των δύο χιαστών
συνδέσμων που «κλειδώνει» το γόνατο με την κνήμη στη θέση της μέγιστης
σταθερότητας σε σχέση με το μηριαίο οστό.
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1.1. Το γόνατο με ανεπάρκεια ΠΧΣ
Η ανεπάρκεια του ΠΧΣ έχει ως αποτέλεσμα τη μη βέλτιστη κινηματική, καθώς η
αποτελεσματική μεταφορά φορτίσεων εξαρτάται από τη μηχανική σταθερότητα. Η
ανεπάρκεια του ΠΧΣ προκαλεί επιδείνωση του φυσιολογικού μηχανισμού ολίσθησης
με αποκορύφωμα την αυξημένη πρόσθια κνημιαία μετατόπιση καθώς και αυξημένη
εσωτερική περιστροφή της κνήμης (31). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη
μέση τάση επαφής στις οπίσθιες δομές του έσω και έξω διαμερίσματος υπό πρόσθια
και περιστροφικά φορτία, αντίστοιχα (36). Τελικά, η αποτυχία ενός πρωτεύοντος
συγκρατητικού

συστήματος,

όπως

του

ΠΧΣ,

απαιτεί

την

στρατολόγηση

δευτερογενών δομών (π.χ. μηνίσκοι) προκειμένου να αντισταθούν στις εξωτερικές
δυνάμεις και να σταθεροποιήσουν την κίνηση της άρθρωσης. Τα υψηλότερα φορτία
που ασκούνται στις δευτερεύουσες δομές μπορούν να τα καταστήσουν πιο
ευαίσθητα σε εκφύλιση ή δευτερεύουσα βλάβη.
Έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες εμβιομηχανικές μελέτες σχετικά με
γόνατα με ανεπάρκεια ΠΧΣ για την καλύτερη κατανόηση της αλλαγής της κινηματικής
στο γόνατο με αυτή την ανατομική αλλαγή. Καθώς το γόνατο μετακινείται από έκταση
σε κάμψη 70 μοιρών, σε ένα γόνατο με έλλειψη ΠΧΣ η κνήμη περιστρέφεται
σημαντικά εσωτερικά και ενδεχομένως να παρεμβάλλεται στον μηχανισμό "screw
home" της μηροκνημιαίας κινηματικής (37). Η τρισδιάστατη μηροκνημιαία κινηματική
του γόνατος με ανεπάρκεια ΠΧΣ κατά τη διάρκεια όρθιας κάμψης, καταδεικνύει το
οπίσθιο υπεξάρθρημα του πλευρικού (έξω) μηριαίου κονδύλου στις πρώτες θέσεις
κάμψης, με ταυτόχρονη εκτεταμένη εξωτερική περιστροφή του μηριαίου οστού. Ο
πλευρικός (έξω) κονδύλος κινείται ελαφρώς προς τα πίσω προκαλώντας μειωμένη
εξωτερική μηριαία περιστροφή κατά την κάμψη από το τόξο 15 έως 60 μοιρών (38).
Κατά την άνοδο και κάθοδο σε σκάλα, καθώς και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
κύκλου του βηματισμού, τα γόνατα με ανεπάρκεια ΠΧΣ παρουσιάζουν μεγαλύτερη
ραιβότητα και μια εσωτερικά περιστρεφόμενη κνημιαία θέση σε σύγκριση με τα
γόνατα με άθικτο ΠΧΣ (39-40). Σημαντικές μειώσεις στην έκταση παρατηρήθηκαν
κατά τη διάρκεια της κίνησης μέσης απόστασης σε γόνατα με ανεπάρκεια ΠΧΣ (39),
αλλά με σημαντικά υψηλότερη πρόσθια κνημιαία μετατόπιση και υψηλότερες γωνίες
κάμψης από την ανέπαφη αντίθετη πλευρά (41), ενώ υπάρχουν σημαντικά μειωμένες
σε μέγεθος ομάδες καμπτήρων και εκτεινόντων μυών γύρω από το γόνατο (42). Στις
δραστηριότητες υψηλής ζήτησης, η αντιστάθμιση στο γόνατο με ανεπάρκεια ΠΧΣ
αυξάνεται προς την κατεύθυνση της μικρότερης βλαισότητας και της μεγαλύτερης
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εξωτερικής περιστροφής της κνήμης, πιθανώς ως προσαρμογή για την αποφυγή
δυναμικής στροφής (43).
Επιπρόσθετα, έχουν διενεργηθεί πολλαπλές εμβιομηχανικές αναλύσεις στο
γόνατο μετά από ACLR ώστε να αξιολογηθεί η αποκατάσταση της φυσικής
κινηματικής γύρω από την άρθρωση. Αυτές οι αναλύσεις έχουν διαπιστώσει, σχεδόν
ομοιόμορφα, ότι οι ανωμαλίες στην κινηματική δεν εξαλείφονται με την ανακατασκευή
του ΠΧΣ. Το μήκος βήματος, η μέγιστη γωνία κάμψης του γόνατος κατά τη φόρτιση,
η ταχύτητα περπατήματος, η ουδός για την ανίχνευση της παθητικής κίνησης και η
αίσθηση της θέσης της άρθρωσης έχουν αποκατασταθεί μετά την ανασυγκρότηση
του ΠΧΣ. Ωστόσο, δεν παρατηρούνται σημαντικές βελτιώσεις στη μέγιστη εκτροπή
γωνιακής κάμψεως του γόνατος κατά τη διάρκεια της στάσης, της μέγιστης ροπής
κάμψεως του γόνατος κατά τη διάρκεια του περπατήματος και της γωνίας κλίσης της
γωνίας κορυφής ή της μέγιστης εξωτερικής γωνίας περιστροφής της κνήμης καθ’ όλη
τη διάρκεια του κύκλου βηματισμού (44). Στις μελέτες του, ο Gao διαπίστωσε ότι τα
διορθωμένα γόνατα ΠΧΣ ήταν περισσότερο όμοια με τις φυσιολογικές παραμέτρους
του χωροχρονικού βηματισμού και της κινηματικής των αρθρώσεων (spatiotemporal
gait parameters), αλλά εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν ελλείμματα σε σύγκριση
με τα γόνατα με ανέπαφους ΠΧΣ (40). Σημαντικές μειώσεις στην έκταση
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της φάσης της ταλάντευσης «the swing phase» σε
γόνατα με ανεπάρκεια ΠΧΣ (39). Οι τετρακέφαλοι μυς παραμένουν αδύνατοι μέχρι
και 6 μήνες μετά την ανασυγκρότηση, συμβάλλοντας ενδεχομένως σε αλλοιωμένους
μηχανικούς για το γόνατο (45).
2. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΧΣ
Ο τραυματισμός του ΠΧΣ οδηγεί σε πρόσθιο υπεξάρθρημα της κνήμης με
ενσφήνωση του οπίσθιου έξω κνημιαίου πλατώ (plateau) κατά την εμπρόσθια όψη
του πλευρικού μηριαίου κονδύλου, προκαλώντας σημαντικές βλάβες στα οστά και
χόνδρους στις περιοχές αυτές (46). Τα φλοιώδη κατάγματα από σύνθλιψη, τα οποία
θεωρούνται ως «διαφορετικοί όγκοι» από το οίδημα του μυελού των οστών μετά από
τραυματισμό ΠΧΣ, είναι συχνά παρόντα και βρέθηκαν να σχετίζονται με χαμηλότερο
σκορ κλινικής έκβασης σε 1 έτος μετά από ACLR (46). Σπάνιοτερα, έχουν
περιγραφεί πιο εκτεταμένα οστικά οιδήματα στο κατώτερο τμήμα της επιγονατίδας
και στο πρόσθιο κνημιαίο οστό (47).
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Η βλάβη των χόνδρων που σχετίζεται με κάκωση των χιαστών συνδέσμων έχει
αξιολογηθεί

εκτεταμένα

με

προχωρημένες

μελέτες

απεικόνισης,

συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής T (1) p MRI (48). Ο Potter (49) αξιολόγησε
προοπτικά 40 γόνατα με οξεία, απομονωμένη βλάβη ΠΧΣ και διαπίστωσε ότι όλοι οι
ασθενείς υπέστησαν οξεία βλάβη χόνδρου κατά τη στιγμή της διάσπασης του ΠΣΧ.
Με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας και ποσοτικής χαρτογράφησης Τ2,
αναφέρθηκαν οι ακόλουθοι προσαρμοσμένοι κίνδυνοι απώλειας χόνδρου με την
πάροδο του χρόνου: Δύο φορές σε σχέση με την αρχική τιμή (baseline) για το έξω
διαμέρισμα και τον έσω μηριαίο κονδύλιο και τρεις φορές σε σχέση με την αρχική τιμή
(baseline) για την επιγονατίδα 1 έτος μετά τον τραυματισμό. Ο προσαρμοσμένος
κίνδυνος ήταν επίσης πενήντα φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την αρχική τιμή
(baseline) για τον πλευρικό έξω μηριαίο κονδύλιο, τριάντα φορές για την επιγονατίδα
και δέκα εννέα φορές για τον έσω μηριαίο κονδύλιο σε 7 έως 11 έτη μετά τον
τραυματισμό. Επιπλέον, υπήρχε μια συσχέτιση μεταξύ του αρχικού μεγέθους του
οιδήματος του μυελού των οστών και του μεταγενέστερου εκφυλισμού του χόνδρου
(49). Ο χόνδρος που υπερκαλύπτεται από ένα επακόλουθο οίδημα μετά από
τραυματισμό ΠΧΣ αναφέρεται ότι έχει επίμονες μεταβολές σήματος Τ (1ρ) MRI σε 1
χρόνο μετά τον τραυματισμό παρά τη βελτίωση των οστικών μεταβολών. Αυτές οι
μεταβολές σήματος MRI επιδεικνύουν επιπροσθέτως ότι τα επιφανειακά στρώματα
χόνδρου στο σημείο της βλάβης έχουν μεγαλύτερη βλάβη στη μήτρα από τα βαθιά
στρώματα στην πλευρική κνήμη μετά τη ρήξη του ΠΧΣ (50). Οι μεταβολές της MRI T
(1) p εξακολουθούν να μην επανέρχονται στην αρχική τιμή πάνω στην περιοχή του
οπισθιοπλάγιου κνημιαίου χόνδρου, εκτός από τις ποσοτικές τιμές T2 MRI στον
χόνδρο πάνω από τον κεντρικό έσω μηριαίο κόνδυλο, ακόμη και 2 χρόνια μετά την
ανακατασκευή του ΠΧΣ (51). Όλες αυτές οι προαναφερθείσες αλλαγές μπορεί να
συσχετιστούν με την τελική εξέλιξη της μετατραυματικής ΟΑ στο γόνατο μετά από
τραυματισμό και ανασυγκρότησης ΠΧΣ.
Προτείνεται ότι οι αρθρικοί βιοδείκτες μπορούν να αποτελέσουν προγνωστικούς
δείκτες εμφάνισης ΟΑ σε ασθενείς με ανεπάρκεια ΠΧΣ και σε ασθενείς με
ανασυγκρότηση-ανακατασκευή, προτού καταστεί εμφανής μέσω ακτινολογικής
απεικόνισης, ενώ μπορεί να αντιπροσωπεύει μια συνεχιζόμενη φλεγμονώδη
κατάσταση του γόνατος. Οι βιοδείκτες αρθρικού υγρού υποδεικνύουν μία αυξημένη
αντίδραση-εξεργασία του κολλαγόνου τόσο σε ασθενείς με ανεπάρκεια όσο και σε
ανακατασκευασμένους ασθενείς, με τους τελευταίους να παρουσιάζουν συνεχείς
αυξημένες αρθρικές φλεγμονώδεις κυτοκίνες μετεγχειρητικά σε σύγκριση με τις
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προεγχειρητικές τιμές (52). Τα αυξημένα επίπεδα των προφλεγμονωδών κυτοκινών,
(IL- 6, IL-8, ιντερφερόνη-γ, MIP-1 β και MCP-1/CCL2 ήδη από την πρώτη ημέρα)
μετά από τραυματισμό ΠΧΣ, υποτίθεται ότι παίζουν ρόλο στην ενεργοποίηση του
πρώιμου καταβολισμού του χόνδρου (53-54). Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), ως
δείκτης της συνεχιζόμενης βλάβης των ιστών, αυξάνεται σημαντικά την τρίτη ημέρα
μετά από τραυματισμό ΠΧΣ προτού επιστρέψει στη συνέχεια σε προ τραυματισμού
φυσιολογικές τιμές (55). Επιπρόσθετα, σε ασθενείς μετά από τραυματισμό ΠΧΣ,
ανευρίσκονται αυξημένα επίπεδα επιτόπου θειϊκής χονδροϊτίνης WF6 -CS WF6
epitope- στον ορό και μπορεί να φανούν χρήσιμα στο μέλλον ως πρώιμες δοκιμασίες
για ανίχνευση μετατραυματικής ανάπτυξης ΟΑ (56).
3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ
3.1. Μηνισκεκτομή
Περίπου το 50% των ρήξεων ΠΧΣ πιστεύεται ότι συνοδεύεται από τραυματισμό
των μηνίσκων κατά τη στιγμή της οξείας βλάβης, ενώ σε γόνατα με χρόνια
ανέπαρκεια ΠΧΣ, ρήξεις-τραυματισμοί των μηνίσκων έχουν βρεθεί στο 80% του
πληθυσμού (3,9). Η μηνισκεκτομή συνήθως αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα
κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας γόνατος μετά από τραυματισμό ΠΧΣ.
Μια ανασκόπηση σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου που είναι υπεύθυνοι για την
ανάπτυξη ΟΑ γόνατος μετά από χειρουργική αντιμετώπιση των μηνισκικών ρήξεων,
υπογράμμισε μια σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία έκβασης για την εμφάνιση
οστεοαρθρίτιδας όταν εκτελέστηκε μερική μηνισκεκτομή σε σύγκριση με ολική
μηνισκεκτομή (57). Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποσότητα του
μηνίσκου

που

εκτομήθηκε-αφαιρέθηκε

ήταν

ο

σημαντικότερος

χειρουργικός

προγνωστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ΟΑ. Ανεξάρτητα από τους
προγνωστικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη μηροκνημιαίας ΟΑ μετά από
επιδιόρθωση του ΠΧΣ, ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας ήταν η
μηνισκεκτομή (58). Η μηνισκεκτομή ήταν επίσης ο ισχυρότερος προγνωστικός
παράγοντας της επιγονατιδομηριαίας ΟΑ. Σε μια συστηματική ανασκόπηση
βιβλιογραφίας, (59) αναφέρεται ότι ο συχνότερα αναφερόμενος παράγοντας κινδύνου
για την ανάπτυξη ΟΑ γόνατος ήταν ο τραυματισμός του μηνίσκου στις 7 προοπτικές
και 24 αναδρομικές μελέτες που συμπεριλήφθηκαν. Μια ένθετη ανάλυση κοόρτης στο
πλαίσιο της βάσης MOON (Multicenter Orthopedic Outcomes Network) διαπίστωσε
ότι τα διορθωμένα γόνατα μετά από τραυματισμό ΠΧΣ με μηνισκεκτομή είχαν πιο
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στενό «ελάχιστο πλάτος» στο χώρο της άρθρωσης (narrow minimum joint space), σε
σύγκριση με τα ετερόπλευρα κανονικά γόνατά τους (60).
3.2. Επιλογή μοσχεύματος
Μια συστηματική ανασκόπηση σχετικά με την επιλογή αυτομοσχεύματος,
συγκρίνοντας τα αυτομοσχεύματα των οπίσθιων μηριαίων (hamstrings) και του
επιγονατιδικού τένοντα, δεν διαπίστωσε διαφορά στην κλινική αξιολόγηση ή από τα
αναφερόμενα από τον ασθενή αποτελέσματα (61). Η ανακατασκευή του ΠΧΣ
(ACLR),

παρέχει

καλά

βραχυπρόθεσμα

και

μεσοπρόθεσμα

αποτελέσματα,

ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μόσχευμα (62-64), αλλά οι εκφυλιστικές
μεταβολές στο χόνδρο του γόνατος μπορεί να γίνουν εμφανείς με το χρόνο μετά τη
χειρουργική επέμβαση (65) και υπάρχει πιθανότητα αυξημένης επίπτωσης ΟΑ στον
επιγονατιδικό

τένοντα

(61,66).

Μια

προοπτική

μελέτη

σύγκρισης

του

αυτομοσχεύματος οπίσθιων μηριαίων και επιγονατιδικού τένοντα έχει επιδείξει
επιπλέον

σημαντικά

υψηλότερα

ποσοστά

ακτινολογικά

ανιχνεύσιμης

επιγονατιδομηματικής ΟΑ (βαθμός Α: 46% στον επιγονατιδικό τένοντα και 69% στην
χρήση τένοντα οπίσθιων μηριαίων) (67). Σε μια άλλη μελέτη (28) δεν αναφέρεται
καμία σημαντική διαφορά στην ΟΑ του διαμεσολαβητικού διαμερίσματος με χρήση
οστό-επιγονατιδικό τένοντα-οστό (bone-patellar tendon-bone BPTB) μοσχεύματος ή
μοσχεύματος από τον ημιτενοντώδη σε 14 χρόνια μετά την ACLR, αν και τα
δεδομένα παρουσίαζαν τάση προς υψηλότερη ΟΑ μετά από BPTB (65% έναντι
49%). Αυτή η συσχέτιση με μικρότερη συχνότητα ΟΑ, μπορεί να οφείλεται στη
μειωμένη σχετική αλλοίωση της φυσικής μηχανικής της άρθρωσης του γόνατος (7),
ωστόσο, αυτή η σχέση είναι αμφιλεγόμενη και δεν έχει αποδειχθεί οριστικά στη
βιβλιογραφία. Κατά την αξιολόγηση των προγνωστικών παραγόντων κινδύνου της
μηροκνημιαίας ΟΑ μετά από ACLR, τα μοσχεύματα από τον επιγονατιδικό τένοντα
αποτελεί το δεύτερο ισχυρότερο παράγοντα (58).
3.3. Συντηρητική έναντι χειρουργικής θεραπείας
Ο τραυματισμός του ΠΧΣ από μόνος του είναι ένας γνωστός παράγοντας
κινδύνου για την ανάπτυξη ΟΑ του γόνατος με ή χωρίς ανακατασκευή (ACLR) (68).
Αναδρομικά, τα ποσοστά ακτινογραφικής ΟΑ και οι περιορισμοί στις δραστηριότητες
της καθημερινής ζωής είναι τα υψηλότερα ανάμεσα στους μη ανακατασκευασμένους
ασθενείς με ταυτόχρονους τραυματισμούς στο γόνατο. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν
επίσης ότι η ACLR δεν εμπόδισε την ανάπτυξη της ΟΑ, αλλά οδήγησε σε μικρότερη
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επικράτηση της εκδήλωσής της σε μερικές μελέτες (69). Άλλες μελέτες, αντίθετα,
έχουν βρει περισσότερες ακτινογραφικές αλλοιώσεις ΟΑ σε ασθενείς που
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά (χειρουργική επιδιόρθωση ΠΧΣ) σε σύγκριση με
ασθενείς με χρόνια ανεπάρκεια ΠΧΣ που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά (70).
Οποιαδήποτε βλάβη που υφίσταται μετά από τραυματισμό ΠΧΣ έχει σημαντικές
κλινικές επιπτώσεις όταν εξετάζεται η πιθανότητα διενέργειας ACLR. Μια
συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η χειρουργική ανακατασκευή
του ΠΧΣ είναι ανώτερη από τη συντηρητική θεραπεία (11,71) διότι προσφέρει την
καλύτερη προσέγγιση για την αποκατάσταση της φυσιολογικής κινηματικής
άρθρωσης και της δομικής ακεραιότητας, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα του
προσβεβλημένου γονάτου να υποστεί περαιτέρω τραυματισμό-φθορά στην άρθρωση
(71). Ενώ πολλαπλοί παράγοντες περιπλέκουν το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης
της επακόλουθης βλάβης στους μηνίσκους, της χειρουργικής τεχνικής και του
επίπεδου δραστηριότητας των ασθενών (7), μία μετα-ανάλυση (27) ανέφερε έναν
σημαντικά υψηλότερο σχετικό κίνδυνο (4.98) ανάπτυξης οποιουδήποτε βαθμού ΟΑ
μετά από μη θεραπευτική αγωγή ενός τραυματισμένου γόνατου από ΠΧΣ σε σχέση
με εκείνους που έλαβαν θεραπεία με ανακατασκευή (σχετικός κίνδυνος 3.62).
Επιπλέον, ασθενείς με αναθεώρηση-επανάληψη της ACLR έχουν αποδειχθεί ότι
έχουν περισσότερες ενδείξεις εμφάνισης ΟΑ και να επιδεινωθεί η ποιότητα ζωής τους
από ότι οι εκείνοι που υποβλήθηκαν σε μία επέμβαση (72). Ωστόσο, σε μια
πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (73), δεν διαπιστώθηκαν
σημαντικές διαφορές στην ακτινογραφικά εμφανή ΟΑ σε μια ομάδα 1.484 ασθενών
που είχαν υποβληθεί σε ACLR έναντι 685 ασθενών που δεν είχαν λάβει θεραπεία.
3.4. Χρόνος χειρουργικής θεραπείας
Οι έρευνες έχουν, επίσης, δείξει χειρότερη χειρουργική έκβαση στην
καθυστερημένη ACLR σε σύγκριση με την υποξεία ACLR. Διαπιστώθηκε, αύξηση
των ρήξεων μηνίσκου σε συνδυασμό με φτωχότερη έκβαση σε ασθενείς που
υποβλήθηκαν

σε

καθυστερημένη

ACLR

σε

σύγκριση

με

εκείνους

που

αντιμετωπίστηκαν σε υποξύ χρονικό διάστημα (74). Τα αποτελέσματα από μια
ανάλυση

μοντέλου

απόφασης

(decision

model

analysis)

Markov

(75)

χρησιμοποιώντας τις πιθανότητες και την αποτελεσματικότητα των βάσεων
δεδομένων των KANON (Knee Anterior cruciate ligament, NON surgical versus
surgical treatment) και MOON, βρήκαν ένα αυξητικό κέρδος 0,28 ποιοτικά
σταθμισμένα έτη ζωής (quality-adjusted life years-QALYs) με χαμηλότερο συνολικό
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κόστος για την κοινωνία, στην πρώιμη ACLR παρά με αποκατάσταση και
προαιρετικά καθυστερημένη ACLR.
Στους παιδιατρικούς ασθενείς, μία μετα-ανάλυση αποκάλυψε επιπλέον
πολλαπλές τάσεις που ευνοούν την πρώιμη χειρουργική σταθεροποίηση έναντι της
συντηρητικής ή καθυστερημένης ACLR, καθώς η τελευταία παρουσίασε μεγαλύτερη
αστάθεια ή παθολογική χαλάρωση και αδυναμία επιστροφής στα προηγούμενα
επίπεδα δραστηριότητας (76). Σε μια προοπτική τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που
συγκρίνει την πρώιμη έναντι της καθυστερημένης ACLR (77), το εύρος της κίνησης, ο
χρόνος του χειρουργείου, οι διαφορές αρθρομέτρων KT-1000 και οι υποκειμενικές
αξιολογήσεις γόνατος δεν ήταν σημαντικά διαφορετικές μεταξύ των δύο ομάδων. Αν
και αυτές οι αναλύσεις δεν αναφέρουν μεταβολές της οστεοαρθρίτιδας κατά τη
σύγκριση του χρόνου της ACLR, μια αναδρομική ανάλυση (78) από 72 ασθενείς σε 7
χρόνια μετά την αρθροσκοπική BPTB ACLR κατέδειξε ότι η πρόωρη ανασυγκρότηση
των γόνατων με ανεπάρκεια ΠΧΣ εμφάνισε τη χαμηλότερη συχνότητα εκφυλιστικών
αλλαγών σε ακτινογραφική παρακολούθηση. Αντίθετα, μια άλλη μελέτη (79) κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι 5 χρόνια μετά την ACLR, η πρώιμη ACLR δεν παρείχε ανώτερα
αποτελέσματα

και

είχε

υψηλότερο

ποσοστό

ανάπτυξης

ακτινογραφικής

οστεοαρθρίτιδας (16% έναντι 7%) σε σχέση με την καθυστερημένη ACLR σε μια
ομάδα 121 μετρίως ενεργών ενηλίκων.
3.5. Διπλή έναντι μονής δέσμης ανακατασκευή ΠΧΣ
(Double versus Single Bundle Reconstruction)
Οι δοκιμές που συγκρίνουν την οστεοαρθρίτιδα μετά από διπλής δέσμης
ανακατασκευή ΠΧΣ σε σχέση με την ανακατασκευή ΠΧΣ μονής-μεμονωμένης
δέσμης είναι περιορισμένες-αλλά αυξάνονται σε αριθμό-δεδομένου του ανώτερου
περιστροφικού ελέγχου (rotational control) μετά από ανασυγκρότηση διπλής δέσμης,
που μπορεί να αποκαταστήσει καλύτερα την περιστροφική κινηματική του γόνατος
κατά τη διάρκεια της λειτουργικής δραστηριότητας (7). Ωστόσο, οι Ventura και συν.
(80) συνέκριναν αναδρομικά 36 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ανασυγκρότηση
μεμονωμένων δεσμίδων με 14 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ανασυγκρότηση
διπλής δέσμης και δεν ανέφεραν διαφορά στο ρυθμό των ακτινολογικών
οστεοαρθριτικών μεταβολών κατά μέσο όρο 4,4 έτη μετά την επέμβαση. Τα
αποτελέσματα από τους Suomalainen και συν. (81) ήταν παρόμοια στην προοπτική
μελέτη 90 ασθενών σε 5ετή παρακολούθηση. Ομοίως, ο Song και συν. (82) δεν
βρήκαν διαφορά μεταξύ των τεχνικών για την πρόληψη της ΟΑ στην προοπτική
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τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή τους, με το 9,6% των ασθενών στην ομάδα
διπλών δεσμών και το 10% στην ομάδα μεμονωμένων δεσμών να παρουσιάζουν
ευρήματα συμβατά με περισσότερο αναπτυγμένη ΟΑ στην τελική παρακολούθηση.
Τέλος, σε

άλλες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες δεν παρατηρήθηκαν

σημαντικές διαφορές στη βαθμολόγηση των βλαβών του γόνατος και των
αποτελεσμάτων της οστεοαρθρίτιδας (Knee injury and Osteoarthritis Outcome
Scores-KOOS) μεταξύ των τεχνικών (83-85).
4. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
4.1. Υπολειπόμενη Χαλαρότητα/Μυϊκή Αδυναμία
Οι μύες γύρω από το γόνατο δρουν ώστε να διευκολύνουν την κινητικότητα και
τη σταθερότητα του γόνατος, καθώς επίσης βοηθούν στη μεταφορά της δύναμηςφόρτισης στην άρθρωση του γόνατος. Η μυϊκή αδυναμία συνδέεται με την ανάπτυξη
ΟΑ (86-87), αποτελώντας ένα από τα παλαιότερα και συχνότερα παρατηρούμενα
ευρήματα σε ασθενείς με ΟΑ (86). Κατά την αξιολόγηση των προγνωστικών
παραγόντων κινδύνου της μηροκνημιαίας ΟΑ μετά από ACLR, οι ασθενείς-αδύναμοι
τετρακέφαλοι μύες και οι χαμηλοί λόγοι αντοχής τετρακέφαλου προς οπίσθιους
μηριαίους (hamstrings) ήταν οι κύριοι διακριτικοί παράγοντες (58). Τα πρωτόκολλα
πρόληψης τραυματισμού ΠΧΣ επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της προστασίας που
προσφέρεται στην άρθρωση του γόνατος από τους οπίσθιους μηριαίους μυς
(hamstrings)· ωστόσο, μία έρευνα (88) έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι
αναποτελεσματική για την προστασία των συνδέσμων του γόνατος λόγω
καθυστερημένης νευρομυϊκής απόκρισης. Εντούτοις, μια προοπτική μελέτη κοόρτης
(89) έδειξε ότι οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ανακατασκευή ΠΧΣ και είχαν
τεκμηριωμένη μυϊκή αδυναμία τετρακέφαλου μετά από χειρουργική επέμβαση, είχαν
σημαντικά μειωμένη ακτινογραφική μηροκνημιαία αρθρική κοιλότητα σε τετραετή
παρακολούθηση,

χαρακτηρίζοντας

πιθανώς

την

έναρξη

μετατραυματικής

οστεοαρθρίτιδας πριν από την κλινική εκδήλωση της νόσου. Οι ασθενείς με
προηγούμενους τραυματισμούς ΠΧΣ φαίνεται ότι μπορεί να ωφεληθούν από
παρεμβάσεις μέσω άσκησης για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της εξέλιξης της
ΟΑ (90), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του τετρακέφαλου. Η λειτουργία των
μυών σπάνια αποκαθίσταται πλήρως σε ασθενείς με ανεπάρκεια ΠΧΣ, ανεξάρτητα
από το εάν έχει πραγματοποιηθεί χειρουργική αποκατάσταση και η προκύπτουσα
αδυναμία θεωρείται πιθανός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ΟΑ. Η
νευρομυϊκή

αποκατάσταση

του

γόνατος
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ευαισθητοποίηση της ιδιοδεκτικότητας σχετίζονται με το χαμηλό επιπολασμό της
ακτινογραφικής

ΟΑ

του

γόνατος

σε

ασθενείς

με

τραυματισμό

ΠΧΣ

που

αντιμετωπίζεται χωρίς χειρουργική αποκατάσταση (91).
4.2. Ηλικία
Όσον αφορά στον ΠΧΣ, στην ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών αυξάνεται
σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοαρθριτικών αλλαγών που απαιτούν
αρθροπλαστική γόνατος μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών μετά την ACLR (αναλογία
κινδύνου 37,28 σε σχέση με ηλικία μικρότερη των 50 ετών) (92). Οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία ασθενείς κατά τη διάρκεια ACLR έχουν αποδειχθεί ότι έχουν υψηλότερους
βαθμούς οστεοαρθρίτιδας ΟΑ κατά την παρακολούθηση 12 ετών μετά την επέμβαση
(93). Ωστόσο, μεμονωμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το επίπεδο της ΟΑ δεν αυξάνεται
στατιστικά σε περισσότερο από 32 μήνες μετά από ALCR σε ασθενείς ηλικίας άνω
των 50 ετών (80). Η προαναφερθείσα μελέτη κοόρτης MOON (60) βρήκε μια
επιπλέον σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μεγαλύτερης ηλικίας και του στενότερου
ακτινογραφικού πλάτους της αρθρικής κοιλότητας από 2 έως 3 χρόνια μετά από
ACLR. Κατά την αξιολόγηση των προγνωστικών παραγόντων κινδύνου της
επιγονατιδομηριαίας ΟΑ μετά από ACLR, η μεγαλύτερη ηλικία στη χειρουργική
επέμβαση ήταν ένας καθορισμένος παράγοντας κινδύνου (58). Τέλος, σε ζωικά
μοντέλα, η αποικοδόμηση των χόνδρων έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντικά
υψηλότερη σε αρουραίους μέσης ηλικίας παρά στους νεαρούς αρουραίους μετά την
τομή ΠΧΣ (94).
4.3. Φύλο
Έχει αναφερθεί ότι το γυναικείο φύλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου
για την πρόκληση τραυματισμού του ΠΧΣ (95). Επιπλέον έχει αναφερθεί, στο
γυναικείο φύλο ότι υπάρχει συσχέτιση ακτινογραφικής ΟΑ στο γόνατο μετά από
ACLR (96). Τέλος, πρόσφατα στοιχεία κατέδειξαν ότι το γυναικείο φύλο έχει
αξιοσημείωτη επίδραση (αναλογία κινδύνου 1,58 σε σύγκριση με το ανδρικό φύλο)
σχετικά με τον κίνδυνο απαίτησης αρθροπλαστικής γόνατος μετά από δεκαπέντε
χρόνιας σε ασθενείς με ανακατασκευή ΠΧΣ (92).
4.4. Ευθυγράμμιση γόνατος
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, ότι η ευθυγράμμιση της ραιβότητας (varus) του μη
τραυματισμένου γόνατο έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με την ΟΑ στο γόνατο που
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υπέστη τραυματισμό ΠΧΣ, 15 χρόνια μετά τον τραυματισμό σύμφωνα με τα στοιχεία
ερευνών (97). Η ανάπτυξη εκφυλιστικών αλλαγών μετά από τραυματισμό ΠΧΣ
συσχετίστηκε με παραμόρφωση ραιβότητας στα γόνατα στην κοόρτη αξιολόγησης
(cohort evaluation) από τους McDaniel Jr. και Dameron Jr. (98). Σε μια σύγκριση
ασθενών που υποβάλλονται σε επαναληπτική-αναθεωρητική ACLR και σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε πρωτογενή ACLR, (99) φάνηκε ότι οι ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε επαναληπτική-αναθεωρητική ACLR είχαν πιο συχνή «κακή»
μετατόπιση της ραιβότητας και αυτό συσχετίστηκε με μια μεγαλύτερη τάση για
υψηλότερου βαθμού ακτινογραφική ΟΑ στην έσω πλευρά της μηροκνημιαίας
άρθρωσης. Η οβελιαία μετατόπιση της κνήμης εκτιμήθηκε από τους EgundandFriden (100), οι οποίοι ανέφεραν σε μια κοόρτη μελέτη 29 ασθενών ότι 5 από τους 11
ασθενείς με οβελιαία μετατόπιση μεταξύ 10 και 19 mm, είχαν αναπτύξει πρώιμη ΟΑ
σε 10 χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση, από 23 έως 28 έτη παρακολούθησης. Η
εμφάνιση της «κακής» ευθυγράμμισης ως επακόλουθο της κάκωσης του ΠΧΣ,
διαφαίνεται μέσα από την έκθεση του Dejour (101), αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη
της παραμόρφωσης (ραιβότητα) που χαρακτηρίζει την προοδευτική ΟΑ, έχει την
προέλευσή της από τη φθορά του οπισθίου κνημιαίου πλατώ (plateau) λόγω της
χαλαρότητας του ΠΧΣ.
5. ΠΡΟΛΗΨΗ
Η πρόληψη της ΟΑ γόνατος σε άτομα με τραυματισμό ΠΧΣ που υποβάλλονται
σε χειρουργικές ή συντηρητικές θεραπευτικές επιλογές αποκατάστασης, αποτελεί το
θέμα του παρόντος άρθρου. Οι προσπάθειες περιορίζονται αυτή τη στιγμή κυρίως σε
ελεγχόμενες εργαστηριακές μελέτες. Μία μελέτη (102) κατέδειξε πρόσφατα ότι μετά
από 18 μήνες, ένας δικτυωτός σπόγγος σιλικόνης-κολλαγόνου (knitted silk-collagen
sponge) που χρησιμοποιήθηκε σε μοντέλο τραυματισμού ΠΧΣ σε κουνέλια, είχε
ενισχυμένη έκφραση των γονιδίων των συνδέσμων και καλύτερη μικροδομικής
μορφολογία (microstructural morphology). Έτσι, προστατεύθηκε αποτελεσματικά ο
αρθρικός χόνδρος και διατηρήθηκε ο χώρος των αρθρώσεων κατά την μετεγχειρητική
περίοδο, υποδηλώνοντας έτσι την κλινική χρήση του ως λειτουργικό βιοδραστικό
ικρίωμα (bioscaffold) για την πρόληψη της ΟΑ στο πλαίσιο της ανακατασκευής του
ΠΧΣ.
Οι Murray και Fleming (103) διενήργησαν μια ελεγχόμενη εργαστηριακή μελέτη
για μικροχοιρίδια «Yucatan», η οποία κατέδειξε ότι η βιοενισχυμένη διόρθωση του
ΠΧΣ (με βιοδραστικό ικρίωμα που χρησιμοποιείται για την τόνωση της επούλωσης)
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μπορεί να προσφέρει μια νέα, λιγότερο επεμβατική θεραπευτική επιλογή που μειώνει
τη μακροσκοπική βλάβη του χόνδρου και επομένως την εξέλιξη της ΟΑ
μετεγχειρητικά. Τέλος, ο Jean (104) κατέδειξε σε αρουραίους Wistar ότι η
ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος στη βλάβη του αρθρικού υμένα, μείωσε τα
επίπεδα των διεγερτικών αμινοξέων-νευροδιαβιβαστών και τελικά μειώνει την
ανάπτυξη ΟΑ στο γόνατο με ρήξη ΠΧΣ, υποδηλώνοντας την πιθανή σύνδεση με την
κλινική χρησιμότητά του, για παράταση ή εξάλειψη πρόωρης ανάπτυξης ΟΑ σε
άτομα με ανεπάρκεια ΠΧΣ.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η κάκωση του ΠΧΣ, ειδικά με συνακόλουθη κάκωση μηνίσκου ή άλλες
συνδεσμικές

κακώσεις,

προδιαθέτει

σε

αυξημένο

κίνδυνο

εμφάνισης

οστεοαρθριτικών αλλαγών στην άρθρωση του γόνατος. Η ανεπάρκεια του ΠΧΣ έχει
ως αποτέλεσμα την κακή κινηματική, καθώς η αποτελεσματική μεταφορά φορτίου
βασίζεται στη μηχανική σταθερότητα. Τα αποδεικτικά στοιχεία κατέδειξαν ότι η
αναδημιουργία-ανακατασκευή του ΠΧΣ δεν εμποδίζει απαραιτήτως τον αυξημένο
κίνδυνο για υποβάθμιση-εκφύλιση του χόνδρου και εξαρτάται από παράγοντες όπως
η επιλογή του μοσχεύματος, ο χρόνος της χειρουργικής επέμβασης και η χειρουργική
τεχνική. Η πρόληψη των αλλαγών της ΟΑ με τη διαχείριση του βάρους, την αποφυγή
υπερβολικής φόρτωσης και την κατάρτιση δύναμης των γειτονικών μυϊκών ομάδων
είναι παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικοί για την πρόγνωση αυτού του πληθυσμού
ασθενών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: To Τ-δερματικό λέμφωμα τύπου υποδερματίτιτδας

είναι μια σπάνια

μορφή Νοn-Hodgkin λεμφώματος. Συνήθως εμφανίζεται με τη μορφή πολλαπλών,
ανώδυνων διηθήσεων ή όζων που περιορίζονται στον υποδόριο ιστό και μπορεί να
συνοδεύεται από συστηματικά συμπτώματα τύπου-Β. Συχνά λόγω της μεμονωμένης
δερματικής προσβολής και της έλλειψης ή μη αξιολόγησης των συστηματικών
συμπτωμάτων, είναι δυνατόν να τεθεί η λανθασμένη διάγνωση

καλοήθους

δερματικής πάθησης. Η βιοψία ιστού μπορεί να μην είναι διαγνωστική, με τη βλάβη
να χαρακτηρίζεται ως καλοήθης υποδερματίτιδα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ:
Άνδρας 60 ετών, με ατομικό αναμνηστικό ψωρίασης θεραπευθείσας με PUVA στο
παρελθόν, ιδιοπαθούς οξείας περικαρδίτιδας και αρτηριακής υπέρτασης, προσήλθε

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 83

στο νοσοκομείο λόγω εμπυρέτου από 10μήνου με συνοδά ρίγος, εφιδρώσεις και
απώλεια σωματικού βάρους. Ο ασθενής είχε νοσηλευθεί προ 7μήνου σε άλλο
νοσοκομείο, όπου παρά τον ενδελεχή έλεγχο δεν ανευρέθη το αίτιο του εμπυρέτου,
ενώ η βιοψία των δερματικών βλαβών είχε αναδείξει καλοήθη υποδερματίτιτδα.
Η αντικειμενική εξέταση αποκάλυψε συστολικό φύσημα αορτικής βαλβίδας και
ψωριασικού τύπου δερματικές βλάβες στα άκρα και τον κορμό.Ο εργαστηριακός
έλεγχος ανέδειξε νορμοκυτταρική αναιμία, αύξηση των δεικτών φλεγμονής και της
LDH καθώς και μικτή υπεργαμμασφαιριναιμία.Ο λοιπός έλεγχος με καλλιέργειες
βιολογικών υλικών, ορολογικές, ανοσολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις ήταν
αρνητικός.Από την CT κοιλίας αναδείχθηκαν μόνο εκτεταμένες αλλοιώσεις του
υποδόριου κυτταρολιπώδους ιστού. Πραγματοποιήθηκε βιοψία δέρματος και
υποδορίου λίπους από την περιοχή των δερματικών βλαβών η οποία έθεσε τη
διάγνωση T λέμφωματος του τύπου της υποδερματίτιδας.Η ΟΜΒ δεν ανέδειξε
διήθηση του μυελού ή αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σύμφωνα με
τη διεθνή βιβλιογραφία η ψωρίαση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
κακοήθειας, κυρίως καρκίνου του δέρματος, ενώ η συσχέτιση της με τα λεμφώματα
παραμένει αμφιλεγόμενη. Όσον αφορά στα NHL, η συσχέτιση αφορά κυρίως στα
CTCL. Η συσχέτιση λεμφώματος-ψωρίασης μπορεί να αποδοθεί τόσο στην
παθογένεια της νόσου όσο και στη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών για τη θεραπεία
της. Ο ασθενής μας αποτελεί το πρώτο περιστατικό που περιγράφεται βιβλιογραφικά
με SPTCL σε έδαφος ψωρίασης για την οποία μάλιστα δε χρειάστηκε ποτέ να λάβει
συστηματική θεραπεία. Ο κλινικός γιατρός πρέπει να έχει υπόψιν ότι η ψωρίαση
μπορεί να συνδέεται με διάφορες μορφές κακοήθειας όπως τα λεμφώματα. Η
επανάληψη βιοψιών ,όταν οι αρχικές είναι μη διαγνωστικές και τα συμπτώματα του
ασθενούς εμμένουν, είναι ζωτικής σημασίας για την τεκμηρίωση της διάγνωσης.
Λέξεις κλειδιά: Ψωρίαση, Τ-δερματικό λέμφωμα, non-hodgkin λέμφωμα.

SUMMRY
BACKGROUND: T-subcutaneous panniculitis-like lymphoma is a rare form of NHL. It
usually presents with multiple, painless, subcutaneous infiltrates or nodules and it
can be accompanied by systemic B-type symptoms. Due to its sole skin involvement,
the absence or lack of evaluation of systemic symptoms, it may be misdiagnosed as
a benign dermatological disease. The skin biopsy may not be diagnostic, describing
the lesions as benign panniculitis. MATERIAL AND METHODS: A 60-year-old man
with a history of psoriasis treated with PUVA, idiopathic acute pericarditis and arterial
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hypertension, was admitted due to a 10-month history of fever with rigors,
diaphoresis and body weight loss. 7 months prior to his admission, he was admitted
to another hospital, where, despite the thorough clinical and laboratory investigation ,
no cause of the fever was found and the skin biopsy showed benign panniculitis. The
clinical examination revealed aortic systolic murmum and psoriatic lesions, localised
at the limbs and torso. The laboratory exams revealed normocytic anemia, an
increase in LDH and acute inflammatory markers and diffuse hyperglobulinemia. The
cultures and the serological, immunological and microbiologic exams were negative.
The CT of the abdomen showed only diffuse subcutaneous infiltrates. The skin
biopsy showed SPLTCL and the bone marrow biopsy was negative for bone marrow
infiltration or hemophagocytic syndrome. CONCLUSIONS: According to the
international bibliography, patients with psoriasis are in higher risk of developing a
malignancy, especially skin cancer, whereas there is conflicting evidence for
psoriasis – lymphoma association. As for the NHL, psoriasis is mainly connected to
CTCL. The relation of psoriasis to lymphoma could be attributed to both the
pathogenesis and the treatment of psoriasis with immunosuppressive drugs. Our
patient is the first one described in the international bibliography with SPTCL and
psoriasis, for which he never needed systematic therapy. The clinician should take
into account that psoriasis could be related to various types of malignancy and
especially lymphomas. The repetition of the biopsy, when the initial biopsy is
nondiagnostic while the symptoms persist, is vital for the establishment of diagnosis.
Key words: Psoriasis, T-subcutaneous panniculitis-like lymphoma, non-hodgkin
lymphoma.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Εισαγωγή
Πρωτοπαθή δερματικά λεμφώματα (primary cutaneous lymphomas-CLs)
ονομάζονται τα λεμφώματα των οποίων η εντόπιση κατά τη στιγμή της διάγνωσης
περιορίζεται στο δέρμα χωρίς συμμετοχή λεμφαδένων, μυελού των οστών ή άλλων
οργάνων. Αποτελούν ετερογενή ομάδα λεμφοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων εκ των
οποίων τα 65% προέρχονται Τ-λεμφοκύτταρα (cutaneousT-cell lymphomas CTCL),τα
25% από Β-λεμφοκύτταρα (cutaneousB-cell lymphomas- CBCL) και τα 10% από τα
ΝΚ-λεμφοκύτταρα. Η συχνότητα εμφάνισης των CTCL και των CBCL είναι 0,7-0,8 και
0.3 ανά 100.000 άτομα τον χρόνο αντίστοιχα (1).
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Το T-δερματικό λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδας (subcutaneous panniculitislike Tcell lymphoma SPTCL) είναι μία σπάνια μορφή πρωτοπαθούς δερματικού
λεμφώματος που προέρχεται από Τ-λεμφοκύτταρα, με διήθηση που αφορά κυρίως
στον υποδόριο λιπώδη ιστό. Αφορά σε <1% των Νon-Hodgkin λεμφωμάτων ενώ στη
βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί λιγότερα από 50 περιστατικά παγκοσμίως (4).
Πρωτοπεριγράφθηκε το 1991 και χαρακτηρίστηκε ως ξεχωριστή οντότητα από τον
WHO το 2001 (5,6). Στην Ευρώπη η συχνότητα του είναι σχεδόν 0% ενώ στην Ασία
αποτελεί το 2,3-3% των CTCLs (2).
Το SPTCL διακρίνεται κατόπιν σε δύο διαφορετικούς τύπους με διαφορετικό
φαινότυπο

υποδοχέων

T-cell

(Τ-cell

receptor

TCR),

ανοσοφαινοτυπικά

χαρακτηριστικά και βιολογική συμπεριφορά. Για τον πρώτο τύπο (ΤCR αβ)
χρησιμοποιείται

η

ονομασία

T

λέμφωμα

του

τύπου

της

υποδερματίτιδας

(Subcutaneous panniculitis-like Tcell lymphoma-SPTCL). Στον τύπο αυτό η διήθηση
από λεμφοκύτταρα αφορά στον υποδόριο ιστό χωρίς να διηθείται η επιδερμίδα και η
δερμίδα, ενώ χαρακτηρίζεται συνήθως ανοσοφαινοτυπικά ως CD4-, CD8+ και CD56και η κλινική του πορεία είναι μακροχρόνια και ήπια. O δεύτερος τύπος (TCR γδ)
ονομάζεται πρωτοπαθές δερματικό Τ-γδ λέμφωμα (Primary cutaneous γ/δ Tcelllymphoma-PCGD-TCL). Η διήθηση από λεμφοκύτταρα αφορά ταυτόχρονα την
επιδερμίδα, τη δερμίδα και τον υποδόριο ιστό κι ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηρίζονται
συνήθως ως CD4-,CD8- και CD56+. Εκδηλώνει επιθετικότερη κλινική συμπεριφορά,
ενώ

συχνά

συνυπάρχει

κι

αιμοφαγοκυτταρικό

σύνδρομο

(50%)

(2,16,17).

Χρησιμοποιώντας τον όρο SPTCL θα περιγράφεται παρακάτω ο πρώτος τύπος
(ΤCR αβ) δηλαδή το Subcutaneous panniculitis-likeTcell lymphoma .
Η κλινική εικόνα του SPTCL περιλαμβάνει ερύθημα, μεμονωμένες ή πολλαπλές
διηθήσεις και οζίδια του δέρματος, με εντόπιση στα άκρα και στον κορμό oι οποίες
είναι ανώδυνες, γεγονός που οδηγεί στην αρχική τους παράβλεψη από τον ασθενή
(1). Κατά την αρχική εκδήλωση της νόσου οι δερματικές αλλοιώσεις υποχωρούν για
να εμφανιστούν με άλλες εντοπίσεις αργότερα. Σπανίως οι δερματικές βλάβες
εξελκώνονται (χαρακτηριστικό που απαντάται συχνότερα στο PCGD-TCL (2,6). Το
SPTCL παρουσιάζει σε ποσοστό 50% γενικά συμπτώματα όπως πυρετό,
εφιδρώσεις, απώλεια βάρους, ενώ σε 20% των ασθενών εμφανίζονται κυτταροπενίες
και διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας (3). Μέρος των ασθενών εκδηλώνει
αιμοφαγοκυτταρικό

σύνδρομο

(15%)

και

ηπατοσπληνομεγαλία,

ενώ

η

λεμφαδενοπάθεια απουσιάζει (1). Ο τύπος PCGD-TCL παρουσιάζει επιπλέον
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διήθηση βλεννογόνων, σπλαγχνική συμμετοχή και μεταστάσεις σε άλλα όργανα
(πνεύμονες, ήπαρ, νεφρούς, κεντρικό νευρικό σύστημα) (5).
Το SPTCL εμφανίζεται σε ένα μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος συγκριτικά με τα
υπόλοιπα CLs προσβάλλοντας συνήθως νεαρούς και μέσης ηλικίας ενήλικες και
παιδιά, εμφανιζόμενο και στα δύο φύλα με σχεδόν ίση αναλογία (1,2).
Για τη διάγνωση του SPTCL απαιτείται βιοψία δέρματος και υποδορίου ιστού
της περιοχής της βλάβης. To PET-SCAN και η ολόσωμη MRI αποτελούν χρήσιμα
εργαλεία τόσο για τη σταδιοποίηση όσο για τον έλεγχο για της ανταπόκρισής του στη
θεραπεία (2,6).
Στη διαφορική διάγνωση του SPTCL περιλαμβάνεται η υποδερματίτιδα
οποιασδήποτε αιτιολογίας όπως υποδερματίτιδα στα πλαίσια λοιμώξεων, νόσων του
συνδετικού ιστού, λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων, κακοηθειών και δερματικών
παθήσεων (π.χ. έκζεμα, ψωρίαση, δερματίτιδα εξ επαφής) (2,4).
Η θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι πάγια. Η τοπική νόσος μπορεί να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με ακτινοθεραπεία. Η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει
τα κορτικοστεροειδή ενώ στις ανθεκτικές περιπτώσεις η θεραπεία μπορεί να
ενισχυθεί με χαμηλές δόσεις μεθοτρεξάτης. Σε συνύπαρξη αιμοφαγοκυτταρικού
συνδρόμου (HPS) απαιτείται εφαρμογή θεραπείας για επιθετικά Τ-λεμφώματα, όπως
το χημειοθεραπευτικό σχήμα CHOP με ή χωρίς συνοδή ακτινοθεραπεία. Στις
περιπτώσεις που είναι ανθεκτικές στο σχήμα CHOP μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σχήματα όπως cladribine, DHAP, ESHAP, FLAG, mini-BEAM και μεταμόσχευση
αιμοποιητικών stem-cells (1).
Η πρόγνωση του SPTCL που δε συνοδεύεται από HPS είναι καλή, με 5ετή
επιβίωση να φτάνει ως 91%, ενώ αν συνυπάρχει HPS η 5ετής επιβίωση πλησιάζει το
46% (1,5). Σε αντίθεση η μέση επιβίωση των ασθενών με PCGD-TCL είναι μόνο 15
μήνες (1).
Η ψωρίαση είναι ένα σύνηθες αυτοάνοσο νόσημα, που απαντάται στο γενικό
πληθυσμό με συχνότητα 1-2%. Προσβάλλει κυρίως το δέρμα και τις αρθρώσεις και
εμφανίζεται ως ερυθρές, λεπιδώδεις, δακτυλιοειδείς, πεπαχυσμένες βλάβες στις
εκτατικές επιφάνειες των άκρων και στο τριχωτό της κεφαλής (p. vulgaris), μικρές
ερυθηματώδεις βλατίδες (p. guttate), φλύκταινες σε έδαφος ερυθηματώδους βάσης
(p. pustular), γενικευμένο ερύθημα (p. erythrοdermic), των καμπτικών επιφανειών (p.
inverse), του τριχωτού της κεφαλής, των ονύχων και των πελμάτων/παλάμων.
Σπάνια επιπλέκεται με εξελκώσεις, αν δεν έχει προηγηθεί επιμόλυνση των βλαβών
(8). Στις συστηματικές της μορφές μπορεί να εκδηλωθεί με τη μορφή αρθρίτιδας (7).
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Θεραπευτικά στις ελαφρύτερες μορφές της νόσου χρησιμοποιούνται τοπικές
θεραπείες, ενώ στις γενικευμένες μορφές της χορηγούνται ανοσοκατασταλτικά, όπως
μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη και αντι-TNF παράγοντες.
Ιστορικό
Άντρας 60 ετών εισήχθη στην κλινική μας λόγω παρατεινόμενου εμπυρέτου, με
συνοδά επεισόδια ρίγους και εφιδρώσεων από 10μήνου. Αρχικά η συμπτωματολογία
του είχε διαλείποντα χαρακτήρα, όμως προοδευτικά εγκαταστάθηκε συνεχής
πυρετός. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ασθενής παρουσίασε ανορεξία και απώλεια
βάρους 40kg .
Από το ατομικό αναμνηστικό σημειώνονται: 1) Ψωρίαση διαγνωσμένη το 1981,
θεραπευθείσα με PUVA στο παρελθόν και πλέον σε αγωγή με τοπικά
κορτικοστεροειδή, με χαρακτηριστικές βλάβες σε άκρα και κορμό, 2) ιδιοπαθής οξεία
περικαρδίτιδα μετά από λοίμωξη αναπνευστικού 1986, 3) τρίπτυχη αορτική βαλβίδα
και 4) αρτηριακή υπέρταση. Από το κοινωνικό ιστορικό πρόκειται για πρώην
καπνιστή, ενώ δεν αναφέρεται κατάχρηση αλκοόλ, χρήση ουσιών ή αλλεργίες.
Προ 7μήνου ο ασθενής νοσηλεύτηκε σε άλλο Νοσοκομείο προς διερεύνηση του
παρατεινόμενου εμπύρετου, όπου παρά τον ενδελεχή έλεγχο (CT θώρακος και
άνω/κάτω κοιλίας, ενδοσκοπικός έλεγχος πεπτικού, διοισοφάγειο U/S, U/S άνω
κοιλίας,

μυελόγραμμα,

έλεγχος

προς

την

κατεύθυνση

κοινών

λοιμώξεων,

φυματίωσης, αυτοάνοσων νοσημάτων) δεν είχε τεθεί διάγνωση. Η βιοψία από τις
δερματικές βλάβες ήταν συμβατή με βλάβες του τύπου της υποδερματίτιδας, ενώ δεν
πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημεία στο υλικό της βιοψίας. Από τον εργαστηριακό
έλεγχο βρέθηκε αναιμία (Ht=31%) και τριψήφια αύξηση της ΤΚΕ. Πραγματοποιήθηκε
επίσης

οστεμυελική

βιοψία

με

βάση

την

οποία

τέθηκε

η

διάγνωση

μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου κι ο ασθενής εξήλθε με σύσταση για αιματολογική
παρακολούθηση.
Λόγω της επιμονής του εμπυρέτου και της γενικής συμπρωματολογίας, 3 μήνες
μετά την αρχική του νοσηλεία ασθενής προσήλθε στο Νοσοκομείο μας. Στην
παρούσα νοσηλεία η κλινική εξέταση ανέδειξε άτομο αιμοδυναμικά σταθερό,
αναπνευστικά επαρκές, με φλεβοκομβική ταχυκαρδία (bpm=108) και πυρετό
(θ=38.6). Από την αντικειμενική εξέταση δεν βρέθηκαν άλλα παθολογικά ευρήματα
πλην συστολικού φυσήματος ακουστού στην εστία ακρόασης της αορτικής βαλβίδας
και ψωριασικού τύπου βλαβών στις περιοχές των άκρων και του κορμού (Εικόνες 1
και 2).
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Εικόνες 1 και 2: Ψωριασικού τύπου δερματικές βλάβες του ασθενούς σε κοιλιακή
χώρα και άνω άκρα.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε νορμόχρωμη-νορμοκυτταρική αναμία
(Ht=26,9%, MCV=82,5fL), χωρίς διαταραχές των άλλων σειρών. Ο βιοχημικός
έλεγχος ανέδειξε αύξηση της CRP (11,3mg/dL), μικτή υπεργαμμασφαιριναιμία
(3,9mg/dL) και μικρή αύξηση της LDH (259IU/L). Οι καλλιέργειες των βιολογικών
υλικών κι ο ορολογικός έλεγχος για τα κοινά μικρόβια και ιούς ήταν αρνητικός. Ο
απεικονιστικός έλεγχος με U/S άνω-κάτω κοιλίας, CT θώρακος και CT κοιλίας είχε ως
μόνο εύρημα εκτεταμένες αλλοιώσεις του υποδόριου κυτταρολιπώδους ιστού της
άνω και κάτω κοιλίας .
Πραγματοποιήθηκε βιοψία δέρματος και υποδορίου λίπους από την περιοχή
των δερματικών βλαβών του κορμού που ανέδειξε πυκνό εστιακό λεμφοκυτταρικό
διήθημα στο υποδόριο λίπος στην περιφέρεια των λιποκυττάρων από μικρού ως
μέσου μεγέθους λεμφοκύτταρα με ελάχιστο πρωτόπλασμα κι ανώμαλο πυρήνα. Τα
ανοσοφαινοτυπικά του χαρακτηριστικά ήταν συνηγορητικά με T λέμφωμα του τύπου
της υποδερματίτιδας (Subcutaneous panniculitis-like T cell lymphoma-SPTCL): CD
3+, CD2+, CD5+, CD4-, CD8+, CD56-, CD30-, αυξημένος δείκτης πολλαπλασιασμού
Ki-67, in situ υβριδισμός για ΕbsteinBarr: Αρνητικός (Εικόνες 3 και

4).

Πραγματοποιήθηκε οστεομυελική βιοψία σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε διήθηση
του μυελού, ούτε χαρακτηριστικά αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου.
Ακολούθησαν 6 σχήματα CHOP με υποχώρηση του εμπυρέτου και των δερματικών
αλλοιώσεων και ο ασθενής 6 μήνες μετά την αγωγή βρίσκεται σε πολύ καλή γενική
κατάσταση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 89

Εικόνα 3: Σε μεγάλη μεγέθυνση διακρίνεται
φλεγμονώδης διήθηση του υποδορίου με κυρίως
λοβιακή (Lobular) και λιγότερο διαφραγματική
(septal) κατανομή. To φλεγμονώδες διήθημα
αποτελείται από μικρά και μετρίου-μεγάλυτερου
μεγέθους άτυπα κύτταρα με εστίες απόπτωσης,
νέκρωσης (debris).
To διήθημα επίσης περιέχει ενεργοποιημένα
ιστιοκύττρα και πλασματοκύτταρα.

Εικόνα 4: Ανοσοϊστοχημεία με CD 3+, CD2+,
CD5+, CD4-, CD8+, CD56-, CD30- και αυξημένο
δείκτη πολλαπλασιασμού Ki-67.

Συζήτηση
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η ψωρίαση -ιδιαίτερα οι βαριές μορφές τηςσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νεοπλάσματος (7), κυρίως καρκίνου του
δέρματος εκ πλακώδους επιθηλίου και λιγότερο συχνά με νεοπλάσματα άλλων
οργάνων (αναπνευστικού, νεφρών, μαστού) (11,12,13,14).
Όσον αφορά στη συσχέτιση ψωρίασης και λεμφώματος τα δεδομένα φαίνεται
να είναι αμφιλεγόμενα, ενώ η ισχύς της συσχέτισης αυτής είναι ασθενής. Έως
σήμερα έχουν δημοσιευτεί 15 μελέτες που αξιολογούν τον κίνδυνο εμφάνισης
λεμφώματος στα άτομα με ψωρίαση (7). Από αυτές φαίνεται ότι η ψωρίαση συνδέεται
με εμφάνιση τόσο Νon-Hodgkin, όσο και Hodgkin λεμφωμάτων (13). Όσον αφορά
στα NHL η συσχέτιση αφορά κυρίως στα CTCL με κύριο εκπρόσωπο τη Σπογγοειδή
Μυκητίαση (7). Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος στα άτομα με σοβαρή μορφή
ψωρίασης, για την ύφεση της οποίας απαιτείται χορήγηση συστηματικών θεραπειών
(10,14).
Η

συσχέτιση

λεμφώματος-ψωρίασης

μπορεί

να

αποδοθεί

τόσο

στην

παθογένεση της ίδιας της νόσου όσο και στη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών για τη
θεραπεία της (7,18).
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Η παθοφυσιολογία της νόσου περιλαμβάνει την αύξηση της Τh1 και Th17
λεμφοκυτταρικής

δραστηριότητας,

την

αύξηση

της

δραστηριότητας

των

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και την παραγωγή φλεγμονώδων κυτταροκινών
όπως ο TNF-a και η ιντερφερόνη-γ. Αυτή η χρόνια αντιγονική διέγερση που
παρατηρείται στο ψωριασικό δέρμα, οδηγεί στην υπερανάπτυξη ενός κλώνου από Τ
λεμφοκύτταρα ο οποίος αργότερα μπορεί να εξελιχθεί σε CTCL (7,10). Αυξημένος
κίνδυνος εμφάνισης λεμφώματος έχει ανευρεθεί και σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα η
παθοφυσιολογία των οποίων περιλαμβάνει αυξημένη Th1 ανοσολογική απάντηση,
όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ,ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και το
σύνδρομο Sjogren (7,9,10,15).
Όσον αφορά τη χρήση ανοσοκατασταλτικών η συσχέτιση των φαρμάκων αυτών
με την ανάπτυξη λεμφοϋπερπλαστικών κακοηθειών είναι γνωστή. Eπιπλέον έχουν
δημοσιευθεί περιπτώσεις ανάπτυξης πρωτοπαθούς δερματικού λεμφώματος μετά
από χρήση κυκλοσπορίνης, μεθοτρεξάτης και αντι TNF παραγόντων (7). Τα
λεμφώματα που σχετίζονται με τις ανοσοκατασταλτικές θεραπείες είναι συχνά Βκυτταρικής προέλευσης, σχετίζονται με λοίμωξη από ιό ΕΒV κι εμφανίζονται μέσα
στον πρώτο χρόνο της θεραπείας. Σε μερικές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι
υποχωρούν μετά τη διακοπή της ανοσοκαταστολής (10,12).
Ο

ασθενής

μας

αποτελεί

το

πρώτο

περιστατικό

που

περιγράφεται

βιβλιογραφικά με SPTCL σε έδαφος ψωρίασης. Η διάγνωση της ψωρίασης είχε τεθεί
πολλά χρόνια πριν την εμφάνιση του λεμφώματος, έτσι ώστε να μην μπορεί να τεθεί
θέμα λανθασμένης αρχικής διάγνωσης και θεώρησης ενός de novo λεμφώματος
αρχικά ως ψωρίαση. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ασθενής μας έπασχε από ήπια μορφή
ψωρίασης για την οποία δε χρειάστηκε ποτέ να λάβει συστηματική θεραπεία.
Ο ασθενής αποτέλεσε μία διαγνωστική πρόκληση καθώς είχε εμπύρετο
διάρκειας 10 μηνών με μεγάλη απώλεια βάρους, χωρίς καμία κλινική εκδήλωση πλην
των ψωριασικού τύπου δερματικών βλαβών, η αρχική βιοψία των οποίων ανέδειξε
μη ειδικές αλλοιώσεις τύπου υποδερματίτιδας. Η απόφαση της επανάληψης της
βιοψίας στον ασθενή μας βασίστηκε στην ύπαρξη συστηματικών συμπτωμάτων την
παρουσία των οποίων δε δικαιολογούσε καμία μορφή ψωρίασης, αφού ακόμα και
στη μορφή της που συνοδεύεται από αρθρίτιδα, τα γενικά συμπτώματα σπανίως
είναι τόσο εκσεσημασμένα.
H διάγνωση του δερματικού λεμφώματος δεν είναι πάντοτε εύκολη γιατί τα
συστηματικά του συμπτώματα όπως πυρετός κι απώλεια βάρους είναι μη ειδικά ενώ
οι δερματικές του βλάβες μοιάζουν με αυτές που απαντώνται και σε άλλα νοσήματα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 91

(π.χ. έκζεμα, δερματίτιδα, καλοήθη υποδερματίτιδα, κυτταρίτιδα, ψωρίαση) (6).
Επιπλέον η διάγνωση δυσχεραίνεται περισσότερο λόγω του μεγάλου αριθμού
ψευδώς αρνητικών βιοψιών δέρματος. Η ανάγκη διενέργειας περισσότερες από μία
βιοψίας δέρματος για τη διάγνωση CTCL περιγράφεται και σε άλλα περιστατικά στη
βιβλιογραφία όπου οι αρχικές βλάβες χαρακτηρίστηκαν ως καλόηθης υποδερματίτιδα
(2,6). Το δεδομένο αυτό, αλλά και το ίδιο το περιστατικό, μας αναδεικνύουν τη
σημασία της επανάληψης βιοψιών, καθώς και της ανοσοϊστοχημικής τους μελέτης,
όταν οι αρχικές βιοψίες είναι μη διαγνωστικές, σε περιπτώσεις παρατεινόμενου
εμπυρέτου με γενική συμπτωματολογία που έχει ως κύρια κλινική εκδήλωση τις
δερματικές βλάβες.
Τέλος είναι σημαντικό οι κλινικοί ιατροί να γνωρίζουν ότι η ψωρίαση, αν και είναι
μία καλοήθης δερματική νόσος, μπορεί να συσχετιστεί με κακοήθειες όπως τα
SPLTCLs, οι δερματικές βλάβες των οποίων μάλιστα επισκοπικά μπορεί να
ομοιάζουν με τις βλάβες της ψωρίασης, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
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SUMMARY
The maxillofacial trauma may occur isolated or co-exist with other body injuries. The
injuries above the level of the clavicles, vary in severity. Some of these may be not
early recognizable and can occur as life- or sight threatening situations after several
hours. The purpose of the article is the presentation and management of the main
emergency situations that arise as consequences of maxillofacial trauma. These are
the: a) Εmergent airway, b) hemorrhagic shock, c) orbital compartment syndrome
caused by retrobulbar hemorrhage, d) traumatic optic neuropathy, e) severe soft
tissue defects of the face, and f) the resistant oculo -cardiac reflex due to orbital floor
trapdoor fractures. Also, the article presents typical cases of each category, which
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were managed by the Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery Hospital
"Evangelismos" between the years 2013 and 2016. The appropriate time of
management for each patient’s injury is determined by a well-defined protocol and
prioritizes those injuries can "kill" a patient immediately. The emergency clinicians
must be familiar with the diagnosis of all the types of emergency maxillofacial injuries
as well as their proper management. Standard sequence of therapeutic options may
be individually modified or adjusted, taking into consideration all the treatment needs
and benefits for a patient.
Key words: Emergency, maxillofacial trauma, retrobulbar hematoma, airway,
hemorrhage, orbit, lateral canthotomy and cantholysis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το γναθοπροσωπικό τραύμα μπορεί να εμφανίζεται μεμονωμένα ή να συνυπάρχει με
άλλους τραυματισμούς σε άλλες περιοχές του σώματος. Οι κακώσεις που
προκύπτουν πάνω από το νοητό επίπεδο που ορίζουν οι κλείδες, ποικίλουν σε
βαρύτητα. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να μην είναι εξαρχής κλινικά
αναγνωρίσιμες και είναι δυνατόν να εκδηλωθούν μετά από ώρες ως απειλητικές
καταστάσεις για τη ζωή και την όραση του ασθενή. Σκοπός του άρθρου είναι η
παρουσίαση και η διαχείριση των βασικών επειγόντων καταστάσεων που
προκύπτουν ως συνέπεια του γναθοπροσωπικού τραύματος. Αυτές είναι α) Ο
επαπειλούμενος αεραγωγός, β) η αιμορραγική καταπληξία, γ) η οπισθοβολβική
αιμορραγία που προκαλεί το σύνδρομο κλειστού διαμερίσματος του κόγχου, δ) η
τραυματική οπτική νευροπάθεια, ε) το σοβαρό θλαστικό τραύμα που αφορά το
πρόσωπο και στ) το οφθαλμο-καρδιακό αντανακλαστικό από κατάγματα του εδάφους
του κόγχου. Επίσης, στο άρθρο παρουσιάζονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις της
κάθε κατηγορίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από την Κλινική της Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» κατά τα έτη
2013-2016. Η χρονική σειρά της αντιμετώπισης των τραυματισμών ενός ασθενούς
ιεραρχείται με βάση ένα σαφώς καθορισμένο πρωτόκολλο και θέτει σε προτεραιότητα
εκείνες τις βλάβες που πρόκειται να «σκοτώσουν» άμεσα τον ασθενή. Ο κλινικός των
επειγόντων οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να μπορεί να διαγιγνώσκει τις
περιπτώσεις που καθιστούν επείγουσα αντιμετώπιση του γναθοπροσωπικού
τραύματος. Κάποιες φορές η τυπική αλληλουχία των θεραπευτικών πράξεων μπορεί
να τροποποιείται ή να εξατομικεύεται ανάλογα με την περίπτωση, με γνώμονα το
συνολικό όφελος του ασθενούς.
Λέξεις κλειδιά: Επείγουσες καταστάσεις, γναθοπροσωπικό τραύμα, οπισθοβολβικό
αιμάτωμα, αεραγωγός, αιμορραγία, οφθαλμικός κόγχος, έξω κανθοτομή και
κανθόλυση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τραυματισμοί της γναθοπροσωπικής περιοχής, ανάλογα με το είδος και τις
συνοδές επιπλοκές τους, κυμαίνονται από χαμηλής έως μεγάλης βαρύτητας (1).
Συνήθως οι σοβαρότερες επιπλοκές είναι εξαρχής κλινικά αναγνωρίσιμες, αλλά
κάποιες μπορεί να εκδηλωθούν μετά από ώρες π.χ. απόφραξη του αεραγωγού ή
απειλητική για την όραση πρόπτωση του οφθαλμικού βολβού, λόγω του προοδευτικά
επιδεινούμενου οιδήματος των πέριξ ιστών (1). Είναι σημαντικό να αποσαφηνίζεται
εγκαίρως ο μηχανισμός πρόκλησης της κάκωσης και να διερευνάται σχολαστικά η
πιθανότητα των ύποπτων μη κλινικά εκδηλούμενων τραυματισμών (2).
Ο ασθενής με γναθοπροσωπικό τραύμα (ΓΠΤ) είναι πολύ πιθανόν να είναι
πολυτραυματίας και να χρήζει συνολικότερης αξιολόγησης αντιμετώπισης και από
πολλές ειδικότητες (3,4,5,6). Σε αυτήν την περίπτωση, η χρονική σειρά της
αντιμετώπισης των επιμέρους τραυματισμών θα πρέπει να εκτιμάται και να
ιεραρχείται με βάση ένα σαφώς καθορισμένο πρωτόκολλο και διεθνώς αποδεκτές
κατευθυντήριες οδηγίες, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες τις βλάβες που θα
«σκοτώσουν» άμεσα τον ασθενή (2). Παρόλα ταύτα, εάν προκύψει η οποιαδήποτε
μεταβολή στην κλινική εικόνα πολλές φορές οι κλινικές αποφάσεις μπορεί να
διαφοροποιηθούν, εξατομικεύοντας τη θεραπεία.
Οι αρχές της Εξειδικευμένης υποστήριξης Ζωής του Πολυτραυματία (Advanced
Life Trauma Support-ATLS) (2,7,8), που εφαρμόζονται αποτελεσματικά από το 1978
σε πάρα πολλές χώρες, περιλαμβάνουν την αξιολόγηση-αντιμετώπιση του
πολυτραυματία σύμφωνα με:
α) Την αλληλουχία

Αεραγωγός

με

προστασία

της

αυχενικής μοίρας

της

σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ), Αναπνοή, Κυκλοφορία, Νευρολογική εκτίμηση και
έλεγχος κορών, Περιβάλλον (ΑBCDE -Airway maintenance with cervical spine
protection, Breathing with ventilation, Circulation with haemorrhage control,
Disability; neurological status, and Exposure/Environment)
β) Το «ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν» ή «primum non nocere», δηλαδή εφαρμοφή της
αρχής του Ιπποκράτη για αποφυγή επιπλέον κάκωσης.
γ) Την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων εντός της «χρυσής
πρώτης ώρας»,
δ) Την τακτική επαναξιολόγηση του ασθενούς και
ε) Την

κατανόηση

του

μηχανισμού

της

κάκωσης

και

η

αναζήτηση

συμπληρωματικών «σιωπηλών» τραυματισμών.
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Αναφορικά με το ΓΠΤ στα πλαίσια του ATLS, ο Στοματο-Γναθοπροσωπικός
Χειρουργός (ΣΓΠΧ) καλείται να συνεισφέρει στη διαχείριση αρκετών κλινικών
ζητημάτων που προκύπτουν μαζί με ερωτήματα-διλλήματα (1), όπως:
α) Ποιοι ασθενείς μπορούν να παραμείνουν σε καθιστή θέση για να προστατέψουν
τον αεραγωγό τους από αιματέμεση ή άλλα ξένα σώματα;
β) Ποιοι ασθενείς χρειάζονται επείγουσα διασωλήνωση και πόσο γρήγορα πρέπει
να γίνεται;
γ) Πόσο επισφαλής για τον αεραγωγό ή την όραση ενός ασθενούς, είναι η
μεταφορά του εκτός χώρου τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) για αξονική
τομογραφία (ΑΤ) ή υπερηχογράφημα;
δ) Όταν ο οφθαλμός εμφανίζει επώδυνη πρόπτωση, σκληρότητα, και μειωμένη
οπτική οξύτητα και περιορισμό της οφθαλμοκινητικότητας, σε ποιες από αυτές τις
περιπτώσεις χρειάζεται να διενεργείται ΑΤ κόγχων, προτού την οποιαδήποτε
παρέμβαση;
Οι κυριότερες καταστάσεις του ΓΠΤ που καλείται να αντιμετωπίσει σε επείγουσα
βάση ο ΣΓΠΧ είναι: α) Ο επαπειλούμενος αεραγωγός, β) η αιμορραγική καταπληξία,
και γ) ορισμένες απειλητικές για την όραση καταστάσεις (1,9).
Ο ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
Στον ασθενή με ΓΠΤ η απόφραξη του αεραγωγού μπορεί να συμβεί λόγω της
απευθείας πλήξης της λαρυγγικής συσκευής, της παρουσίας ξένων σωμάτων
(τροφές, οδόντες, τμήματα τεχνητών οδοντοστοιχιών, αιμοπήγματα, βλεννώδεις
εκκρίσεις, εμέσματα κ.α.), της παρεκτόπισης των οστών και του αναπτυσσόμενου
οιδήματος των μαλακών ιστών της περιοχής (10). Η δυσφωνία, το βράγχος φωνής, η
δυσκαταποσίας και ο εισπνευστικός συριγμός αποτελούν κλινικές ενδείξεις
απόφραξης του αεραγωγού (11). Ο Verschueren και συν. (12) αναφέρουν ότι στο
95% των ασθενών με λαρυγγο-τραχειακούς τραυματισμούς συνυπήρχε ΓΠΤ.
Μάλιστα η εκχύμωση, ο κριγμός, η διάταση των τραχηλικών φλεβών και οι εκδορές
στην πρόσθια περιοχή του τραχήλου είναι σημεία που συνηγορούν υπέρ του
λαρυγγικού τραύματος (11).
Σε μία αναδρομική μελέτη που περιείχε 1.025 ασθενείς με κατάγματα
σπλαχνικού

κρανίου,

μόλις

το

1,7%

χρειάστηκε

επείγουσα

ενδοτραχειακή

διασωλήνωση (13). Αυτό συνεπάγεται ότι ο αεραγωγός σπανίως κινδυνεύει από τους
διάφορους τύπους ΓΠΤ. O Hutchison et al. (14) προσδιόρισε τις ακόλουθες
καταστάσεις ως μεγάλου κινδύνου για την απόφραξη του αεραγωγού (βλ. πίνακα 1):
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α) Οπίσθια και κάτω μετακίνηση της άνω γνάθου, κατά μήκος της επικλινούς βάσης
του κρανίου, με αποτέλεσμα την απόφραξη του ρινοφάρυγγα. Συμβαίνει κυρίως σε
κατάγματα τύπου Le Fort με μεγάλου βαθμού παρεκτόπιση και οίδημα. Η βαρύτητα
των καταγμάτων Le Fort έχει συσχετιστεί με αυξημένη ανάγκη για επείγουσα
διασωλήνωση (15).
β) Αμφοτερόπλευρα ή συντριπτικά κατάγματα στην πρόσθια κεντρική περιοχή της
κάτω γνάθου, που αποτελεί καταφυτικό πεδίο γλωσσικών μυών, προκαλούν απώλεια
της πρόσθιας στήριξης της γλώσσας. Ο περιορισμός της προώθησης της γλώσσας
μέσω της σύσπασης των γενειογλωσσικών μυών και η οπίσθια και κάτω μετατόπισή
της μετά από σύσπαση των γενειοϋοειδώνμυών και των μυών άνωθεν και κάτωθεν
του υοειδούς (Σχήμα 1) μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη του στοματοφάρυγγα.
Αφορά κυρίως ασθενείς σε ύπτια θέση που δεν διατηρούν επαρκή μυϊκό τόνο
(προστατευτικά αντανακλαστικά) λόγω του μειωμένου επιπέδου συνείδησης (10).
γ) Παρεκτοπισμένα δόντια, ξένα σώματα ή οστά (Εικόνα 1) που αποφράσσουν τον
αεραγωγό.
δ) Διάχυτη και έντονη αιμορραγία από ρινική ή/και στοματική κοιλότητα.
ε) Κατάγματα λάρυγγα και υοειδούς οστού, που δημιουργούν έντονο οίδημα στην
γλωττίδα.

Σχήμα 1. α) Η έλξη του κεντρικού τμήματος της γνάθου σε ολικά νωδή γνάθο από
τους μύες. β) Η απώλεια της πρόσθιας στήριξης της γλώσσας από τα αποσπαστικά
κατάγματα του γενείου προκαλεί οπίσθια και κάτω μετατόπισή της προς τον
στοματοφάρυγγα.
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Πίνακας 1. Τα αίτια απόφραξης του αεραγωγού και το είδος αντιμετώπισής τους (10).
Είδος τραύματος

Κλινικές εκδηλώσεις

Κλινική
εξέλιξη

Πρόληψη

Χρόνος

Οπίσθια και κάτω
παρεκτόπιση άνω
γνάθου

Απόφραξη
ρινοφάρυγγα

Απόφραξη
ανώτερου
αεραγωγού

Ενδοτραχειακή
διασωλήνωση

Άμεση

Κατάγματα
πρόσθιας περιοχής
κάτω γνάθου

Απώλεια οστικής
Απόφραξη
στήριξης της γλώσσας
ανώτερου
και πτώση της προς
αεραγωγού
τον στοματοφάρυγγα

Ενδοτραχειακή
διασωλήνωση

Άμεση

Le Fort III

Αστάθεια μέσου
τριτημορίου
προσώπου

Απόφραξη
ανώτερου
αεραγωγού

Ενδοτραχειακή
διασωλήνωση

Άμεση

Κάταγμα υοειδούς
οστού και λάρυγγα

Οίδημα γλωττίδας

Απόφραξη
ανώτερου
αεραγωγού

Ενδοτραχειακή
διασωλήνωση

Άμεση

Ανοιχτά,
συντριπτικά και
επιμολυσμένα
κατάγματα

Επιπλοκές
χειρουργικών
λοιμώξεων

Μακράς
διάρκειας
δυσλειτουργεία

Χειρουργική
ανάταξη

Εντός 24 ωρών,
έπειτα από τον
έλεγχο των
απειλητικών για
τη ζωή
καταστάσεων

Παρεκτοπισμένα
δόντια

Είσοδος δοντιών ή
τμημάτων
οδοντοστοιχιών στην
τραχεία ή στους
βρόγχους

Απόφραξη
ανώτερου ή
κατώτερου
αεραγωγού

Ενδοτραχειακή
διασωλήνωση

Άμεση

Κάκωση άνωθεν
του Α6

Οπισθοφαρυγγικό
αιμάτωμα

Απόφραξη
ανώτερου
αεραγωγού

Ενδοτραχειακή
διασωλήνωση

Άμεση
Άμεση
ενδοτραχειακή
διασωλήνωση,
εάν η έγκαιρη
αιμόσταση δεν
μπορεί να
επιτευχθεί

Άμεση

Έντονη στοματορινική αιμορραγία

Σχηματισμός
πηγμάτων

Πνευμονική
Εισρόφηση

Ανάταξη
κατάγματος,
επιπωματισμός
και απολίνωση
αγγείων

Επαναλαμβανόμενα
επεισόδια εμέτου σε
ΚΕΚ

Προσπάθεια του
ασθενούς να σταθεί
όρθιος

Πνευμονική
Εισρόφηση και
νευρολογικό
έλλειμα

Ενδοτραχειακή
διασωλήνωση
με
ακινητοποίηση
ΑΜΣΣ

Ήπια ΚΕΚ με
Απώλεια της
διαταραγμένο
συνείδησης
επίπεδο συνείδησης

Αδυναμία
προστάσιας
αεραγωγών

Άμεση

ΑΜΣΣ: Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης, ΚΕΚ: κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
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Εικόνα 1. α) Ασθενής με συντριπτικό κάταγμα γενειακής σύμφυσης και αποσπαστικό
τμήμα (κίτρινο βέλος). β) Μεγάλο οίδημα ιστών με οπίσθια παρεκτόπιση γλώσσας και
απόφραξη του αεραγωγού, που αντιμετωπίστηκε επείγουσα διασωλήνωση.
Το τραυματικό οίδημα που αναπτύσσεται μετά από ολοπροσωπικά κατάγματα
ή πυροβολισμούς του προσώπου μπορεί να επεκτείνεται προς τον αεραγωγό και
συχνά να επιφέρει την απόφραξή του (17,18). Το 6% των τραυμάτων από πυροβόλα
όπλα εντοπίζονται στην περιοχή του προσώπου (10), όπου προκύπτουν μεγάλα
ελλείμματα ιστών, ανατομικές παραμορφώσεις και σοβαρή αιμορραγία (Εικόνα 2).
Βέβαια, η απόφραξη του αεραγωγού μπορεί να συμβεί και σε πιο ελαφρείς
τραυματισμούς, εάν ασθενής εμφανίζει σοβαρές διαταραχές πήξης (17,20). Στους
ασθενείς με κατάγματα της ΑΜΣΣ και υπό αντιπηκτική αγωγή θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο σχηματισμού οπισθοφαρυγγικού αιματώματος,
που διογκούμενο μπορεί να αποφράξει τον αεραγωγό (21).

Εικόνα 2. α) Ασθενής 44 ετών με τραύμα από πυροβόλο όπλο κατά την απόπειρα
αυτοκτονίας. β) Πλαστική αποκατάσταση με τοπικούς κρημνούς (άμεσο μετεχγειρητικό
αποτέλεσμα) και πλάκα οστεοσύνθεσης στην κάτω γνάθο. γ) Το αποτέλεσμα μετά
από 9 μήνες μετά από μικρή διορθωτική επέμβαση στην συγχειλία.
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Η κάκωση της ΑΜΣΣ
Είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού να
συνοδεύεται με ταυτόχρονη προστασία -ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ. Τραυματισμοί της
ΣΣ παρατηρούνται στο 1-10% των ασθενών με κατάγματα του σπλαχνικού κρανίου
(22). Σε αδρές γραμμές, έχει παρατηρηθεί ότι τα κατάγματα του μέσου τριτημορίου
του προσώπου εμφανίζονται μαζί με κακώσεις στους σπονδύλους Α 5-Α7, ενώ τα
κατάγματα του κατώτερου τριτημορίου με τους Α 1-Α4 (23). Για όλους τους ασθενείς με
ΓΠΤ και απόφραξη του αεραγωγού θα πρέπει να θεωρείται ότι φέρουν τραύματα
στην ΑΜΣΣ, εωσότου αυτό αποκλειστεί μέσω της κλινικής ή ακτινογραφικής εξέτασης
(24,25).

Ασθενείς

με

ολοπροσωπικά

(panfacial)

κατάγματα,

σοβαρό

κρανοπροσωπικά κατάγματα ή υψηλής-ενέργειας τραύμα είναι πολύ πιθανό να
φέρουν τραύμα του ΣΣ ή/και της πυέλου δεν πρέπει να επιτρέπεται να σηκωθούν
όρθιοι (17).
Οι κατηγορίες ασθενών που βρίσκονται σε ύπτια θέση και επιζητούν να
καθίσουν όρθιοι είναι: Οι οξύθυμοι ή οι ευερέθιστοι τραυματίες λόγω μέθης ή χρήσης
διεγερτικών ουσιών, οι τραυματίες με ναυτία λόγω χρήσης οπιοειδών, αλκοόλ ή
κατάποσης αίματος και όσοι δυσφορούν λόγω της εισρόφησης κάποιου ξένου
σώματος (11,17). Επειδή η απότομη μεταβολή της στάσης του σώματος, στην
περίπτωση που συνυπάρχουν κατάγματα της ΣΣ και της πυέλου μπορεί να είναι
εξαιρετικά επιζήμια, η προφυλακτική διασωλήνωση έχει ένδειξη παρά το γεγονός ότι
ο μετέπειτα κλινικός διαγνωστικός έλεγχος καθίσταται δύσκολος (10).
H χρήση του σκληρού αυχενικού κηδεμόνα είναι συχνή αλλά περιορίζει την
εξέταση του στοματοφάρυγγα και δυσκολεύει τη διασωλήνωση, καθώς επίσης έχει
αναφερθεί ότι αυξάνει την ενδοκράνια πίεση, που είναι ανεπιθύμητο σε περίπτωση
κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης (ΚΕΚ) (26-28). Εναλλακτικά, η μείωση ή ο περιορισμός
των κινήσεων της ΑΜΣΣ επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μηχανικές συσκευές για την
αυχενική μοίρα οι οποίες περιλαμβάνουν αυχενικό κηδεμόνα ή σάκους με άμμο και
ιμάντες στήριξης (10,11).
O αποκλεισμός (clearance) της κάκωσης της ΣΣ με βάση τη κλινική εξέταση και
χωρίς ακτινολογικό έλεγχο, είναι γενικά αποδεκτός όταν πληρούνται τα εξής κριτήρια
(29):
α) Ο ασθενής είναι σε εγρήγορση ή με κλίμακα Γλασκόβης 14 ή 15,
β) Ο ασθενής δεν είναι υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ (μέθη),
γ) Ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο ή ευαισθησία στην μεσότητα της ράχης του,
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δ) Ο ασθενής δεν φέρει επώδυνους τραυματισμούς

που τον εμποδίζουν να

αναφέρει και να περιγράψει άλλες κακώσεις (painful distracting injuries),
ε) Ο ασθενής δεν παρουσιάζει λειτουργική κινητική διαταραχή.
O έμετος και ο πλήρης στόμαχος
Ο έμετος και οι αιματικές συλλογές στον ανώτερο αεραγωγό, λόγω ρήξης των
βλεννογόνων, αποτελούν τα συχνότερα αίτια της απόφραξης και αλληλοσχετίζονται
(10,11). Ειδικότερα, η κατάποση αίματος και η μετέπειτα παρουσία του εντός του
στομάχου μπορούν να οδηγήσουν σε ναυτία και έμετο (το ίδιο και η υπερβολική
κατανάλωση αλκοόλ) (11,20,30). Σε κάθε ασθενή με ΓΠΤ που αιμορραγεί εξαιτίας
αυτού, πρέπει να θεωρείται ότι ο στόμαχος είναι πλήρης με περιεχόμενο, που μπορεί
να αποβληθεί με έμετο (10). Η αιμορραγία από βλεννογόνους της ρινός και του
στόματος μπορεί μάλιστα μην αναγνωρίζεται καθώς ο ασθενής τοποθετημένος σε
ύπτια θέση καταπίνει το αίμα (30). Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αναζητηθεί και να
αναγνωριστεί κάθε πιθανή εστία αιμορραγίας στον ρίνο- και στοματο-φάρρυγγα και
να ελεγχθεί.
Επειδή ο έμετος (ή ακόμη και λαρυγγόσπασμος) μπορεί ακόμη να προκληθεί
στους ασθενείς με αυξημένο αντανακλαστικό του εμέτου μετά από ψηλάφηση της
μαλθακής υπερώας ή του οπίσθιου τριτημορίου (ρίζα) της γλώσσας, η αναρρόφηση
των στοματοφαρρυγγικών εκκρίσεων και των αιμοπηγμάτων πρέπει να γίνεται με
προσοχή (17,31). Η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα για την εκκένωση του
περιεχομένου του στομάχου είναι καλύτερα ανεκτή, αλλά μπορεί να ενέχει τον
κίνδυνο προώθησής του στον εγκέφαλο, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν
κατάγματα της βάσης του εγκεφαλικού κρανίου (ρινοηθμοειδικό σύμπλεγμα-Lefort ΙΙΙ)
(32). Ωστόσο, εάν ο κλινικός διαθέτει σχετική εμπειρία, η τοποθέτηση ρινογαστρικού
σωλήνα μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματικότητα, με χειρισμούς ανάταξης των
καταγμάτων

και

συνδυαστική

χρήση

ρινοφαρυγγικού

σωλήνα

ως

οδηγού

τοποθέτησης (33).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιδείνωση του επιπέδου της συνείδησης ισοδυναμεί
με μείωση των προστατευτικών μηχανισμών έναντι της πιθανής εισρόφησης, και ως
επιβαρυντικός

παράγοντας

εμφανίζεται

συχνά

σε

ασθενείς

με

ιστορικό

υπερκατανάλωσης αλκοόλ ή ΚΕΚ (17,34). Ακόμη, ο μηχανισμός κατάποσης στα
υψηλής ενέργειας (συντριπτικά) κατάγματα της κάτω γνάθου διαταράσσεται από τον
έντονο πόνο και την απώλεια πρόσθιας στήριξης της γλώσσας σε περιπτώσεις
καταγμάτων της περιοχής του γενείου (35). Τα κατάγματα αυτά χρήζουν πάντα
προσωρινής ακινητοποίησης με συρμάτινη περίδεση (brittle
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wire) για υποχώρηση του πόνου από την παρά φύση κινητικότητα των κατεαγότων
τμημάτων και κάποιου βαθμού έμμεση προστασία του αεραγωγού (Εικόνα 3) (11,36).

Εικόνα 3. α) Ασθενής 19 ετών με συντριπτικό κάταγμα κάτω γνάθου με παρεκτόπιση,
από τροχαίο. β) Συρμάτινη περίδεση.
Σε περίπτωση εμέτου και όταν υπάρχει κάκωση της Σ.Σ με τον ασθενή να
πρέπει να παραμείνει ακινητοποιημένος, για τη διευκόλυνση της στοματοφαρυγγικής
αναρρόφησης του γαστρικού περιεχομένου, είναι πολύ χρήσιμη η κλίση της κεφαλής
σε θέση Trendelenburg (6΄-12΄ «ώρα») (10,11). Εναλλακτικά, οι ασθενείς δύναται να
τοποθετούνται στην πλάγια θέση με τον χειρισμό του "γυρίσματος ενός κορμού
δέντρου" (log-rolling) που όμως χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα άτομα τα οποία
πρέπει να είναι συνεχώς παρόντα καθώς ο έμετος μπορεί να συμβεί κάθε στιγμή
(11). Ο χειρισμός του Sellick ή αλλιώς κρικοειδική πίεση έχει προταθεί για την
πρόληψη της εισρόφησης και περιλαμβάνει άσκηση πίεσης στον κρικοειδή χόνδρο
και έμμεση απόφραξη του οισοφάγου (37). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του έχει
τεθεί υπό αμφισβήτηση και αναφέρεται κίνδυνος ρήξης του οισοφάγου.
Ο αερισμός και η διασφάλιση του αεραγωγού
Η αξιολόγηση και διαχείριση του αεραγωγού σε επείγουσα βάση σε ασθενή με
ΓΠΤ τραύμα προϋποθέτει την παρουσία έμπειρου αναισθησιολόγου που λειτουργεί
σε συντονισμένη συνεργασία με τον ΣΓΠΧ. Ο ασθενής θα πρέπει να δέχεται υψηλής
ροής οξυγόνο και θα πρέπει να παρακολουθείται με οξύμετρο. Η αναρρόφηση και ο
καθαρισμός των εκκρίσεων, των αιμοπηγμάτων, των ξένων σωμάτων είναι
καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού (17). Οι
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χειρισμοί ανάσπασης της κάτω γνάθου και ανύψωσης του πώγωνα πρέπει να
εκτελούνται διατηρώντας την κεφαλή και τον αυχένα σε ουδέτερη θέση (manual in
line stabilization - MILS), σε περιπτώσεις κάκωσης της ΑΜΣΣ (11). Η εφαρμογή των
χειρισμών αυτών είναι δύσκολη όταν υπάρχουν συντριπτικά κατάγματα της κάτω
γνάθου. Η κλίση της κεφαλής στα πλάγια ή τοποθέτηση σε θέση πρωινής εισπνοής
(sniffing the morning air) πρέπει να αποφεύγονται (17). Η γλώσσα μπορεί να έλκεται
προς τα έξω με τη σύλληψη της κορυφής της με ρουχολαβίδα ή μετάξινου ράμματος
με σκοπό να πραγματοποιηθεί η είσοδος στοματο- φαρυγγικού, ρινοφαρυγγικού
αεραγωγού ή λαρυγγικής μάσκας (11,39). Σε ασθενείς χωρίς σημαντική απώλεια
συνείδησης, ο ρινοφαρυγγικός αεραγωγός είναι καλύτερα ανεκτός σε σχέση με τον
στοματοφαρυγγικό αεραγωγό, αν και μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία (11). Έχει
ένδειξη όταν η εισαγωγή του στοματοφαρυγγικού αεραγωγού καθίσταται αδύνατη
λόγω εκτεταμένων καταγμάτων των γνάθων ή όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
πρόκλησης εμέτου ή λαρυγγόσπασμου (17).
Εάν ο ασθενής δεν αναπνέει αλλά ο αεραγωγός είναι βατός και καθαρός,
μπορεί ο αερισμός να γίνει με προσωπίδα με την τεχνική των δύο ατόμων (40). Ο
Combitube ή δίαυλος οισοφαγο-τραχειακός σωλήνας και η λαρυγγική μάσκα
εισέρχονται τυφλά στον στοματοφάρυγγα και λειτουργούν ως προσωρινά μέσα
διατήρησης επαρκούς αερισμού, μέχρι να εξασφαλιστεί οριστικά ο αεραγωγός
(17,18). Αν και η τοποθέτησή τους θεωρείται σχετικά εύκολη, σε περιπτώσεις που η
ανατομία της περιοχής έχει διαταραχθεί σημαντικά μπορεί να προκαλέσουν
επιπλοκές

όπως

οίδημα

γλώσσας,

τραυματισμό

των

φωνητικών

χορδών,

τραυματισμό του οισοφάγου, επισφαλή μετακίνηση του αυχένα και πρόκληση εμέτου
(11,41).
Η απόφαση για διασωλήνωση και οριστική διασφάλιση του αεραγωγού
(definitive airway) καθορίζεται σε γενικές γραμμές από τη θετική απάντηση σε μία
από 3 βασικές ερωτήσεις (42):
1. Υπάρχει αποτυχία στη διατήρηση ή την προστασία του αεραγωγού;
2. Υπάρχει αποτυχία στην οξυγόνωση ή στον αερισμό;
3. Θα υπάρξει υψηλή πιθανότητα διασωλήνωσης στο άμεσο μέλλον;
Επίσης, ενδείξεις για οριστική διασφάλιση του αεραγωγού είναι: α) Η απουσία
αυτόματης αναπνοής, β) εμμένουσα αδυναμία διατήρησης του κορεσμού της
αιμοσφαιρίνης σε Ο2 (SpO2) πάνω από 90%, γ) κλίμακα Γλασκόβης <9, δ) υψηλός
κίνδυνος εισρόφησης, ε) συστολική αρτηριακή πίεση <80 mm Hg, στ) απόφραξη ή
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τραυματισμός του αεραγωγού και ζ) καταστάσεις αποτυχίας αερισμού και
διασωλήνωσης (“Cannot ventilate cannot intubate” situations) (31).
Οι διαθέσιμες επιλογές είναι στοματο-τραχειακή διασωλήνωση (ΣτΔ), ρινοτραχειακή διασωλήνωση (ΡτΔ) και χειρουργική εξασφάλιση του αεραγωγού. Εάν
υπάρχει ικανοποιητική διάνοιξη του στόματος, η ΣτΔ μπορεί να επιχειρηθεί με άμεση
λαρυγγοσκόπηση και ΜILS χειρισμό του αυχένα σε περίπτωση κάκωσης ΑΜΣΣ. Η
ρινοτραχειακή διασωλήνωση δεν πρέπει να θεωρείται απόλυτη αντένδειξη στους
ασθενείς με ΓΠΤ και ταυτόχρονη παρουσία καταγμάτων στη βάση του κρανίου
(31,33,43,44). Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι ο προτιμώμενος τρόπος
διασωλήνωσης σε ασθενείς σε εγρήγορση, επειδή δεν απαιτούνται χειρισμοί του
αυχένα καθώς και προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή για ενδοφλέβια καταστολή
και χαλάρωση των μυών (31). Η χρήση της μπορεί να υποβοηθηθεί από την χρήση
ινοοπτικού βρογχοσκόπιου αν και η παρουσία αιματικών εκκρίσεων περιορίζει την
αποτελεσματικότητα του (40). Σε μια μελέτη των Rosen και συν. (44) όπου
συμπεριελήφθησαν 82 ασθενείς με κατάγματα στο μέσο τριτημόριο του προσώπου,
δεν σημειώθηκε καμία επιπλοκή με είσοδο του σωλήνα στον εγκέφαλο. Οι
συγγραφείς παρατήρησαν ότι αυτή η πιθανή επιπλοκή μπορεί αποτελεί ένα θέμα
ανησυχίας μόνο για τα κεντρικά και πρόσθια συντριπτικά κατάγματα της βάσης του
κρανίου και όταν η διασωλήνωση εκτελείται τυφλά, χωρίς τη χρήση ινοπτικού
ενδοσκοπίου (40). Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί μόνο τρεις
περιπτώσεις ιατρογενούς ενδοεγκεφαλικής εισόδου του ρινοτραχειακού σωλήνα στη
βιβλιογραφία (45-47). Η ανάδρομη διασωλήνωση (“retrograde” intubation) είναι
επίσης μία επιλογή για αποφυγή μετακίνησης του αυχένα, αλλά δεν έχει επαρκώς
τεκμηριωμένα οφέλη στη χρήση της στο τραύμα (11).
Οι χειρουργικές τεχνικές συνήθως θεωρούνται ως η έσχατη λύση στην όλη
προσπάθεια εξασφάλισης του αεραγωγού και δεδομένης της απειλητικής για τη ζωή
υποξαιμίας (11,40). Η κρικοθυρεοειδής μεμβράνη είναι η θέση εκλογής για
χειρουργική πρόσβαση στον αεραγωγό, μιας και είναι εύκολα προσπελάσιμη, σε
επιφανειακή θέση, με σχετικά μικρότερη αιμάτωση από άλλες θέσεις και με λιγότερες
επιπλοκές (48). Αν και η κρικοθυρεοειδοτομή δια βελόνης προτείνεται από
πρωτόκολλο του ΑΤLS, η χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή επιτρέπει την εισαγωγή
μεγαλύτερου αυλού σωλήνα και επιτυγχάνει θετικές πιέσεις αερισμού (48). Η
μετανάλυση από τον Hubble και συν. (49) έδειξε ότι τα ποσοστά επιτυχίας της
κρικοθυρεοειδοτομής δια βελόνης και χειρουργικής κρικοθυρεοειδοτομής είναι 65,8%
και 90,5% αντίστοιχα, όταν εκτελούνται σε επείγουσα βάση. Σε επείγουσα βάση, η
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τραχειοστομία –ακόμη και με διαδερμική προσπέλαση- θεωρείται χρονοβόρα και
απαιτητική επέμβαση (31).
Ειδικές τεχνικές διασωλήνωσης στο ΓΠΤ
H υπογενείδια (submental) και η οπισθογνόμφια (retromolar) διασωλήνωση
αποτελούν τεχνικές που διασφαλίζουν ευχερή πρόσβαση στο χειρουργικό πεδίο του
προσώπου και της στοματικής κοιλότητας (50). Πλεονεκτούν τόσο λόγω της
μικρότερης νοσηρότητας συγκριτικά με τη τραχειοστομία όσο και της εξάλειψης της
διεγχειρητικής ανάγκης αλλαγής της οδού διασωλήνωσης (π.χ. από στόμα-σε ρινοτραχειακή) ανάλογα με το χειρουργικό πεδίο (50). Έτσι, όταν χρειάζεται για την
αποκατάσταση

διαγναθική

ακινητοποίηση

(εμπόδιο

η

στοματο-τραχειακή

διασωλήνωση για τους ενδοστοματικούς χειρισμούς) και συνυπάρχουν ρινοηθμοειδικά κατάγματα με παρεκτόπιση του ρινικού διαφράγματος (εμπόδιο η ρινοτραχειακή

διασωλήνωση

για

τους

χειρισμούς

ανάταξης)

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν oι παραπάνω τεχνικές.
H υπογενείδια διασωλήνωση (Εικόνα 4) πραγματοποιείται με μία τομή στην
υπογενείδια χώρα περίπου μήκους 2εκ. (50). Ακολουθεί αμβλεία παρασκευή με
αιμοστατική λαβίδα τύπου η διαμέσου των τραχηλικών περιτονιών μέχρι το
βλεννογόνο του έδαφος του στόματος (50). Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στο να μην
τραυματιστεί ο υπογνάθιος πόρος, οπότε η είσοδος με τομή στην στοματική
κοιλότητα πρέπει να είναι επί τα εκτός της υπογλώσσιας πτυχής. Η δίοδος που
δημιουργείται, διευρύνεται με ειδικό οδηγό. Μέσω αυτής διέρχεται ο εκ των προτέρων
τοποθετημένος στοματο-τραχειακός σωλήνας, κατευθυνόμενος από ενδοστοματικά
προς τα έξω, για να συνδεθεί τελικώς με το μηχάνημα αερισμού και να καθηλωθεί με
ράμμα στο δέρμα. Οι επιπλοκές από την υπογενείδια διασωλήνωση είναι σπάνιες και
περιλαμβάνουν αιμορραγία, τραυματισμός του γλωσσικού νεύρου, του πόρου του
υπογναθίου πόρου, δημιουργία σιελοχόου συριγγίου με ενδοστοματική επικοινωνία,
τραυματισμό του υπογλωσσίου αδένα, λοίμωξη του δέρματος και τραυματισμό του
επιχείλιου κλάδου του προσωπικού νεύρου (51,52).
H οπισθογόμφια διασωλήνωση έχει ένδειξη στους ασθενείς με έγκλειστους ή
εξαχθέντες γ’ γομφίους, όταν κλείνοντας τις γνάθους τους σε θέση μέγιστης
συγγόμφωσης δύναται να χωρέσει ο δείκτης του χεριού (39). Εφαρμόζεται κυρίως σε
παιδιά

με

πολύ

μεγάλη

επιτυχία

(99%),

καθώς

εφαρμόζεται

διαγναθική

ακινητοποίηση (53). Για καλύτερη ευκολία της μεθόδου, συστήνεται διεγχειρητική
εξαγωγή των γ’ γομφίων και αφαίρεση οστού της περιοχής (54).
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Εικόνα 4. α) Ασθενής 58 ετών με κατάγματα μέσου τριτημορίου που χρειάστηκε
υπογενείδια διασωλήνωση. Ράμμα καθήλωσης. β) Η ενδοστοματική εικόνα με τους
νάρθηκες διαγναθικής ακινητοποίησης.
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ
Η απειλητική για τη ζωή αιμορραγία έχει καταγραφεί μεταξύ 0-24.4% των
ασθενών ΓΠΤ, ωστόσο υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε διάφορους
συγγραφείς ό,τι αφορά τον ορισμό αυτής (Εικόνα 5) (55). Το πρόσωπο και το
σπλαγχνικό κρανίο έχουν πλούσια αγγειακή τροφοδοσία που οφείλεται σε
αμφοτερόπλευρη αιμάτωση με τις πολλές αναστομώσεις από τους κλάδους της έσω
και της έξω καρωτίδας (30). Το κυριότερο αίτιο αιμορραγίας είναι η τρώση της έξω
καρωτίδας και των κλάδων της, ενδοοστικών και μη. Επίσης, αναφέρονται από
άλλους συγγραφείς ως υπεύθυνες αρτηρίες η πρόσθια ηθμοειδής, έσω γναθιαία,
αρτηρία του πτερυγοειδούς πόρου και η οφθαλμική (4,56,57).
Μία αιμορραγία από ένα βαθύ θλαστικό τραύμα της ινιακής περιοχής μπορεί να
μην αναγνωριστεί εγκαίρως λόγω της ύπτιας θέσης του ασθενούς και των σκληρών
αυχενικών κολλάρων που μπορεί καλύπτουν την εν λόγω περιοχή (30). Αντίθετα, ο
ασθενής όταν διασωληνωθεί, το αίμα με προέλευση από έναν ρινοφαρυγγικό ή
ενδοστοματικό τραυματισμό μπορεί να εκρέει από το στόμα και τη μύτη του (11).
Ο ρινικός επιπωματισμός έχει ένδειξη σε περιπτώσεις τραυματικής επίσταξης
(ρινορραγίας) και γίνεται με τη χρήση ειδικών ρινικών καθετήρων με ενσωματωμένο
ασκό/αεροθάλαμο (balloon τύπου Epistop) και με αιμοστατικές προθέσεις/σπόγγους
(τύπου Merocel) με αεραγωγό ή χωρίς (55). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά τη
διάταση του ασκού-αεροθαλάμου του ρινοκαθετήρα με αέρα, καθώς εάν γίνει σε
υπερβολικό βαθμό τα οστά

του ρινοηθμοειδικά συμπλέγματος μπορεί να

παρεκτοπίστουν προς τον πρόσθιο κρανιακό βόθρο ή τους κόγχους (20). Είναι
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σημαντικό να προηγείται η ανάταξη των καταγμάτων, πριν τη τροφοδότησή των
αεροθαλάμων με αέρα και να αποφεύγεται η ισχαιμικός τραυματισμός της σταφυλής.

α.

γ.

ε.

β.

δ.

στ.

Εικόνα 5. α) και β) Ασθενής 18 ετών σε αιμορραγική καταπληξία (αιμοσφαιρίνη 5.5
g/dl) μετά από επίθεση με μαχαίρι τύπου μπαλτά. Σοβαρή αιμορραγία από τους
κλάδους της έξω καρωτίδας στο πρόσωπο, πολλαπλά θλαστικά προσώπου και του
(αρ) οφθαλμικού βολβού και κάταγμα (αρ) ζυγωμτικού οστού. γ) Άμεσο μετεγχειρητικό
αποτέλεσμα. δ), ε), και στ) Αισθητικό αποτέλεσμα στις 4 εβδομάδες, στους 7 μήνες
και στους 10 μήνες αντίστοιχα. Έπειτα ασθενής παραπέμφθηκε στην Κλινική της
Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Ευαγγελισμού για περαιτέρω
αντιμετώπιση.
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Η προσωρινή ανάταξη των καταγμάτων του μέσου τριτημορίου, κυρίως τύπου
le Fort, μπορεί να επιφέρει έλεγχο της αιμορραγίας (Εικόνα 6) (11,30). Η ανάταξη δεν
είναι απαραίτητο να είναι ανατομική, απλά να επιτυγχάνει την παύση της
αιμορραγίας. Τα μέσα προσωρινής ανάταξης και σταθεροποίησης είναι η χρήση
συρμάτων, ναρθήκων, διαγναθικής ακινητοποίησης, γναθάγρων και περιστασιακά η
χρήση πλακών και βιδών οστεοσύνθεσης σε περίπτωσης έκθεσης των γραμμών του
καταγμάτων (30). Η ανάταξη των καταγμάτων του μέσου τριτημορίου μπορεί να
υποστηριχθεί/διατηρηθεί και με τη χρήση στοματοδιαστολέων δήξεως από σιλικόνης
(mouth prop) (11,55).

Εικόνα 6. Ανάταξη κατάγματος Lefort με γναθάγρες.
Η αιμορραγία που προκύπτει στην περιοχή του προσώπου πρέπει να
εντοπίζεται με ακρίβεια, καθώς η ύπαρξη των περιφερικών κινητικών κλάδων του
προσωπικού νεύρου, των αισθητικών κλάδων του τριδύμου και του πόρου της
παρωτίδας, προϋποθέτει προσεκτικούς χειρισμούς στη χρήση απολινώσεων και της
διαθερμίας προς αποφυγή τραυματισμών (9). Η εφαρμογή πίεσης, ραμμάτων και
απολινώσεων με αγκτήρες (μεταλλικά clips) αποτελούν αποτελεσματικά μέσα
ελέγχου.
Η αιμορραγία στο τριχωτό της κεφαλής λόγω θλαστικού μπορεί να ελεγχθεί
άμεσα με ράμμα περίπαρσης ολικού πάχους διακεκομμένο ή συνεχές για να
συμπεριλαμβάνει το τροφοφόρο (9,11). Στα παιδιά μία τέτοια αιμορραγία στο τριχωτό
μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε αιμορραγική καταπληξία (11).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 109

Στο πλαίσιο ελέγχου της αιμορραγίας, θα πρέπει να διερευνάται οποιαδήποτε
προϋπάρχουσα (αιμοφιλία, χρόνια ηπατική νόσος, θεραπεία με κουμαρινικά
αντιπηκτικά) ή οξεία (διαταραχή πηκτικότητας από αραίωση και διαχυτη ενδαγγειακή
πήξη) δυσλειτουργία του πηκτικού μηχανισμού (6). Η αξιολόγηση των αερίων
αίματος μπορεί να αποτελέσει μέσο πρόωρης διάγνωσης της αιμορραγικής
καταπληξίας, καταγράφοντας μεταβολικής οξέωση από την αύξηση του γαλακτικού
οξέος και του ελλείμματος της βάσεως (30). H χορήγηση κρυσταλλοειδών
διαλυμάτων και η μετάγγιση αίματος και παραγώγων του αποτελούν τις μεθόδους
αναπλήρωσης των όποιων απωλειών (30).
Ο εκλεκτικός εμβολισμός με τη χρήση της αγγειογραφίας ή αλλιώς αρτηριακός
εμβολισμός μέσω καθετήρα (transcatheter arterial embolization) μπορεί να
αποδειχθεί χρήσιμος για τον έλεγχο της μαζική αιμορραγίας από έναν ή πολλαπλούς
κλάδους της έξω καρωτίδας, όταν έχουν αποτύχει όλα τα υπόλοιπα μέσα αιμοστασης
(9). Η τεχνική δεν απαιτεί γενική αναισθησία και μπορεί να εφαρμοστεί σχετικά
σύντομα και αποτελεσματικά, όταν το υπεύθυνο ιατρικό προσωπικό είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένο. Εντούτοις, οι επιπλοκές μπορεί να προκύψουν όταν τα υλικά του
εμβολισμού διαφύγουν και επηρεάσουν εγκεφαλικά ή άλλα αγγεία λόγω της
πλούσιας παράπλευρης κυκλοφορίας. Έτσι, έχουν καταγραφεί πάρεση του
προσωπικού νεύρου, νέκρωση της γλώσσας, τύφλωση, τρισμός και εγκεφαλικό
ισχαιμικό επεισόδιο (58,59).
Σπάνια η αμφοτερόπλευρη απολίνωση της έξω καρωτίδας έχει περιγραφεί σε
εμμένουσα αιμορραγία που απειλεί την ζωή (11). Ωστόσο θεωρείται χρονοβόρος
διαδικασία, αποτυγχάνει στις περιπτώσεις παράπλευρων ηθμοειδικών κλάδων από
την έσω καρωτίδα και προϋποθέτει ότι η ΑΜΣΣ δεν φέρει κάκωση (11).
Η απολίνωση της πρόσθιας ηθμοειδούς αρτηρίας είναι μία σπανίως
χρησιμοποιούμενη τεχνική με περισσότερη εφαρμογή στην μεμονωμένη επίσταξη
παρά στην ρινορραγία που οφείλεται σε πολλαπλά

κατάγματα του μέσου

τριτημορίου του προσώπου (11). Το αγγείο διέρχεται μέσω του έσω τοιχώματος του
οφθαλμικού κόγχου στην ρινική κοιλότητα και το ομώνυμο τρήμα του βρίσκεται
περίπου 20-25mm από το χείλος του οφθαλμικού κόγχου. Η προσπέλαση του
αγγείου μπορεί να γίνει με τομή μπροστά και επί τα εντός του έσω κανθού,
αναζητώντας το αγγείο με υποπεριοστική παρασκευή επί του έσω τοιχώματος στην
προβλεπόμενη

απόσταση

από

το

χείλος

(11).

Το

αγγείο

απολινώνεται,

συλλαμβάνεται με μεταλλικό αγκτήρα (clip) ή και καυτηριάζεται (59).
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ΟΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Η σχέση του τραύματος στο μέτωπο και της απώλειας της όρασης έχει
περιγραφεί από τον Ιπποκράτη από το 400 π.Χ. (1,11). Η ολική ή μερική απώλεια
της όρασης στους ασθενείς με ΓΠΤ είναι μία σπάνια (0,56%) (60), αλλά πολύ σοβαρή
επιπλοκή και οφείλεται σε απευθείας βλάβη του βολβού, ισχαιμία της κεντρικής
αρτηρίας

του

αμφιβληστροειδούς,

σύνδρομο

κλειστού

διαμερίσματος

από

οπισθοβολβική αιμορραγία, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και σε βλάβη των
κέντρων της όρασης ή του οπτικού νεύρου (διατομή, έλξη, διάταση, συμπίεση) (9).
Η απώλεια της όρασης μπορεί να είναι άμεση ή να εμφανιστεί μετά από ώρες
λόγω εγκατάστασης του οιδήματος (61), ενώ είναι δυνατόν ακόμη να προέλθει από
μικρής βαρύτητας ΓΠΤ ή χωρίς καν κατάγματα του σπλαχνικού κρανίου. Σε
περιπτώσεις χωρίς εμφανή σημειολογία ΓΠΤ, η τύφλωση του ασθενούς μπορεί να
επέλθει από μεγάλες απώλειες του αίματος, τη μεγάλης διάρκειας καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση ή η παρατεταμένη υπόταση σε πρηνή στάση του σώματος.
Ειδικότερα, η παρατεταμένη υπόταση μπορεί να εντείνει τον μηχανισμό ισχαιμικής
οπτικής νευροπάθειας, ενώ η παρατεταμένα και υποτροπιάζοντα υπερτασικά
επεισόδια μπορεί να προκαλέσουν ενδοκογχική/ενδοφθάλμια αιμορραγία και
απόφραξη της φλεβικής αποχέτευσης του αμφιβληστροειδούς (62-65).
Η οφθαλμολογική εξέταση (με τη υποχρεωτική συμβολή του οφθαλμίατρου) και
η διάγνωση απειλητικών για την όραση επιπλοκών είναι πάντοτε απαραίτητη για
όλους ασθενείς με περι- και οφθαλμικό τραύμα, μετά όμως από τον αποτελεσματικό
έλεγχο των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων (ολοκλήρωση πρωτοκόλλου «A, B,
C, D, E» του Α). Η βασική οφθαλμολογική εξέταση προϋποθέτει έλεγχο της οπτικής
οξύτητας, του αμφιβληστροειδούς, του πρόσθιου θαλάμου, των αντανακλαστικών της
κόρης, και της οφθαλμοκινητικότητας. Ο Perry και συν. (1,6,61) αναφέρουν ότι οι
οφθαλμοί του τραυματία με ΓΠΤ θα πρέπει να ελέγχονται στο πλαίσιο αξιολόγησης
της κλίμακας Γλασκόβης (αξιολόγηση D στο ATLS). Ωστόσο στον ασθενή που
εμφανίζει απώλεια της συνείδησης, η οπτική οξύτητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί και ο
κλινικός πρέπει να αρκεστεί στην κλινική αξιολόγηση του κορικού αντανακλαστικού
και της σκληρής σύστασης του προσπίπτοντος βολβού (1,11,60,66).
Αρκετές καταστάσεις απειλητικές για την όραση μπορεί να εμφανιστούν στο
πλαίσιο του ΓΠΤ, ωστόσο αυτές που αφορούν τον ΣΓΠΧ είναι το σύνδρομο κλειστού
διαμερίσματος του οφθαλμικού κόγχου (ΣΚΔΟΚ) λόγω οπισθοβολβικής αιμορραγίας,
η τραυματική οπτική νευρίτιδα και το διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμού (1,11).
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Σύνδρομο κλειστού διαμερίσματος κόγχου λόγω οπισθοβολβική αιμορραγίας
Η οπισθοβολβική αιμορραγία που προκαλεί ΣΚΔΟΚ έχει καταγραφεί στο 0.3%
των καταγμάτων ζυγωματικού συμπλέγματος (Εικόνα 7) (67). Όταν προκύψει μία
ενδοκογχική/οπισθοβολβική αιμορραγία ακολουθεί αύξηση της διάμεσης πίεσης των
ιστών (ενδοκογχικής πίεσης) εντός ενός ανατομικού χώρου όπως ο κόγχος που
περικλείεται από 4 οστέινα και άκαμπτα τοιχώματα (άνω, κάτω, έσω και έξω) και ένα
μόλις σχετικά ευένδοτο (πρόσθιο), επέρχεται ισχαιμία του οπτικού νεύρου. Έτσι
αναπτύσσεται το σύνδρομο κλειστού διαμερίσματος του οφθαλμικού κόγχου λόγω
οπισθοβολβικής αιμορραγίας. Όταν η ενδοφθάλμια πίεση αυξάνεται πάνω από
30mmHg (φυσιολογική τιμή 8-21mm Hg) (68), τότε υπάρχει διακοπή της αιματικής
τροφοδοσίας του αμφιβληστροειδούς με σοβαρή επίπτωση για την όραση.

α.

β.

γ.

Εικόνα 7. α) και β) Κλινική εικόνα ασθενών με τραυματική, σκληρή και επώδυνη
πρόπτωση και ΣΚΔΟΚ και γ) σχηματική απεικόνιση της οπισθοβολβικής αιμορραγίας
στην αξονική τομογραφία. Τα έτη 2013 έως 2016 αντιμετωπίστηκαν συνολικά 9
ασθενείς από την ΣΓΠΧ Κλινική.
Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι μετά από παρέλευση 1.5-2 ωρών ισχαιμίας του
οπτικού νεύρου, η απώλεια της όρασης γίνεται μόνιμη (69-71). Αν και κάποιοι άλλοι
συγγραφείς αναφέρουν σχετικά μεγαλύτερο χρονικό «παράθυρο» (72), είναι γενικώς
αποδεκτό το ότι η απώλεια της όρασης ως συνέπεια ΓΠΤ θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται το συντομότερο δυνατό χωρίς καθυστέρηση. Ο Sarma και συν. (73)
αναφέρουν περίπτωση ανάκτηση της όρασης μετά από έξω κανθόλυση και
κανθοτομή ενώ είχαν παρέλθει 14 ώρες από την απώλεια της όρασης και τον
τραυματισμό.
Δεδομένου ότι η ΑΤ εγκεφάλου μπορεί να έχει επείγουσα ένδειξη σε έναν
ασθενή με ΚΕΚ κατάγματα του μέσου τριτημορίου, τότε και η συμπληρωματική
διενέργεια ΑΤ λεπτών τομών των κόγχων έχει ένδειξη (61). Έτσι, σημαντικά
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διαφοροδιαγνωστικά ευρήματα, τα οποία μπορεί να διαφοροποιήσουν/επηρεάσουν
την θεραπευτική αντιμετώπιση, είναι δυνατόν να αναγνωριστούν (61):
α) Ρήξη του βολβού.
β) Διατομή του οπτικού νεύρου.
γ) Ενδοφθαλμική αιμορραγία.
δ) Ενδοφθαλμικά ξένα σώματα.
ε) Κατάγματα και οστικές παρασχίδες κοντά στην κορυφή του οφθαλμικού κώνου
και στο οπτικό τρήμα.
στ) Τα αίτια της οποιαδήποτε πρόπτωσης όπως οίδημα, αιμορραγία, αέρας,
εγκεφαλικό παραγχυμα, έξοδος σκιαγραφικού, αρτηριο-φλεβική επικοινωνία ή οστικό
τεμάχιο) (11).
Τα κλινικά χαρακτηριστικά του ΣΚΔΟΚ είναι τα εξής (61):
1. Μειωμένη οπτική οξύτητα.
2. Πόνος.
3. Οφθαλμοπληγία.
4. Έντονη πρόπτωση.
5. Σκληρή σύσταση.
6. Παράδοξη διαστολή της κόρης του πάσχοντος οφθαλμού (με ισοκορία) στην
εναλλαγή φωτός από το ένα οφθαλμό στο οφθαλμού στον άλλο (swing flashlight
test). To άμεσο (κεντρομόλο) κορικό αντανακλαστικό του πάσχοντος οφθαλμού
είναι μειωμένο, ενώ το έμμεσο (φυγόκετρο) άθικτο με αποτέλεσμα εμφάνιση RAPD
ή Marcus Gunn κόρης.
7. Ωχρότητα ή οίδημα του οπτικού δισκου.
Η οφθαλμολογική εξέταση (με την υποχρεωτική συμβολή του οφθαλμίατρου)
και η διάγνωση απειλητικών για την όραση επιπλοκών είναι πάντοτε απαραίτητη για
όλους ασθενείς με περι- και οφθαλμικό τραύμα, μετά όμως από τον αποτελεσματικό
έλεγχο των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων (ολοκλήρωση πρωτοκόλλου «A, B,
C, D, E» του ΑTLS) (61). Η βασική οφθαλμολογική εξέταση προϋποθέτει έλεγχο της
οπτικής οξύτητας (Snellen’s chart από 6/6 έως 6/60, μέτρηση δακτύλων, κίνηση
χεριών, αντίληψη φωτός) του αμφιβληστροειδούς, του πρόσθιου θαλάμου, των
αντανακλαστικών της κόρης, και της οφθαλμοκινητικότητας.
Η έξω κανθοτόμη και κάτω κανθόλυση (Εικόνα 8 και 9) έχει αποδειχθεί ως
επέμβαση εκλογής για τη θεραπεία του συνδρόμου και πρέπει να εκτελείται σε
επείγουσα βάση προς άμεση μείωση της ενδοκογχικής πίεσης εντός 2 ωρών από τη
στιγμή της απώλειας της όρασης (68-72). Αν και η ποσότητα αίματος που εξέρχεται
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από την τομή είναι μικρή, η ενδοκογχική πίεση ελαττώνεται σημαντικά και η αιματική
τροφοδοσία επανέρχεται μαζί με αποκατάσταση της όρασης. Η επέμβαση εκτελείται
υπό τοπική αναισθησία στο τμήμα επειγόντων και είναι γενικώς αποδεκτό ότι δεν
πρέπει να καθυστερεί με άλλες εξετάσεις εάν δεν συντρέχει άλλη απειλητική για τη
ζωή κατάσταση (61). Εάν η όραση δεν αποκατασταθεί ακολουθεί και άνω
κανθόλυση, ενώ ο ασθενής μπορεί να μεταφερθεί στην χειρουργική αίθουσα για
παροχέτευση του αιματώματος με γενική αναισθησία. Σε μία μελέτη σε ζώα όπου
προκλήθηκε τεχνητά οπισθοβολβική αιμορραγία, η έξω κανθοτομή και η κανθόλυση
μαζί επέφεραν μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης κατά 30.4mmHg, ενώ η κανθοτομή
και η κανθόλυση, όταν εφαρμόστηκαν μεμονωμένα, 14.2mmHg 19.2mmHg
αντίστοιχα (74).

Εικόνα 8. α) Η σχηματική απεικόνιση του έξω κανθού με τον άνω και κάτω πόδα. β)
Τοπική αναισθησία της περιοχής. γ) και δ) Σύλληψη με αιμοστατική λαβίδα και
κανθοτομή. ε), στ) και ε) Σύλληψη του κάτω βλεφάρου και έλξη του προς τα κάτω και
με κινήσεις του ψαλιδιού με φορά προς το έξω τοίχωμα του κόγχου (μπλε βέλος)
επιτυγχάνεται η κάτω κανθόλυση (κόκκινο βέλος) μαζί διίνιση της βλεφαρικής
περιτονίας. ζ) Η απόκτηση της απρόσκοπτης κινητικότητας του κάτω βλεφάρου
(Φωτό από αρχείο πρώτου και τελευταίου συγγραφέα).
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Εικόνα 9. Ασθενής 78 ετών με οπισθοβολβική αιμορραγία μετά από πτώση και ολική
απώλεια της όρασης, που υπεβλήθη σε έξω κανθοτομή και κάτω κανθόλυση με
ικανοποιητική αποκατάσταση της όρασης.

Υποστηρικτικά και χωρίς να θεωρείται υποχρεωτικό από κάποιους (72), μπορεί
να χορηγηθεί και φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει ενδοφλέβια: Μαννιτόλη
1-2g/Kg σε διάλυμα 20% εντός 30-50min (τα 12,5g στα πρώτα 3min), Ακεταζολαμίδη
500mg εφάπαξ και κορτικοστεροειδή όπως μεθυλπρενδιζολόνη 250mg σε 4 δόσεις ή
1g εφάπαξ (75).
Τραυματική οπτική νευροπάθεια (ΤΟΝ)
Η ΤΟΝ είναι αποτέλεσμα κάκωσης του οπτικού νεύρου ως συνέπεια των
καταγμάτων του μέσου τριτημορίου και των κρανιοπροσωπικών κακώσεων (Εικόνα
10) (75). Περίπου το 50% αυτών που εμφανίζουν ΤΟΝ θα οδηγηθούν σε μόνιμη
απώλεια της όρασης (6). Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ελάχιστη ετήσια συχνότητα
υπολογίζεται σε 1.005 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο του πληθυσμού, με την
πλειοψηφία αυτών να είναι άρρενες κοντά στην ηλικία των 30 που υφίστανται
τραύματα από τροχαία (21.5%), πτώσεις (25.6%) και φιλονικίες (20.7%) (76). Η
απώλεια της όρασης μπορεί να ακαριαία και ολική, χωρίς να αποκλείεται η μερική και
επιβραδυνόμενη απώλεια (6).
Ο ασθενής παρουσιάζει απώλεια του άμεσου κορικού αντανακλαστικού και η
οπτική του οξύτητα είναι χαμηλότερη από 20/400 (77). Το νεύρο εμφανίζει βλάβη σε
πιο οπίσθια θέση της εισόδου των κεντρικών αγγείων του αμφιβληστροειδούς, με τον
οπτικό δίσκο να έχει μη παθολογική εμφάνιση. Εάν συμβεί σε πιο πρόσθια θέση τότε
παρατηρούνται αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς, ενώ η ατροφία του οπτικού
δίσκου διαπιστώνεται με την πάροδο 6 εβδομάδων (78).
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Εικόνα 10. Ασθενής 61 ετών με οξεία ολική απώλεια όρασης από ΤΟΝ, μετά από
πτώση. Τα κίτρινα βέλη δείχνουν τα σημεία του κατάγματος.
Η βλάβη στην ΤΟΝ είναι άμεση ή έμμεση, ανάλογα με το σημείο άσκησης των
τραυματικών δυνάμεων σε σχέση με την ανατομική πορεία του οπτικού νεύρου. Στο
αμβλύ κρανιοπροσωπικό τραύμα και στις κακώσεις τύπου επιτάχυνσης-αναχαίτησης
(acceleration-deceleration), οι δυνάμεις μεταφέρονται διαμέσου της κορυφής του
οπτικού κώνου στο οπτικό κανάλι, όπου το μηνιγγικό του έλυτρο του ΟΝ συμφύεται
με το περιόστεό του και το ΟΝ γίνεται πιο ευπαθές σε βλάβες (79). Πράγματι, ο Seiff
και συν. (80) βρήκε ότι οι μισές ΤΟΝ σχετίζονται με κάποιο κάταγμα του σφηνοειδούς
οστού. Η μηχανισμοί αιτιοπαθογένειας της ΤΟΝ διακρίνονται σε πρωτοπαθείς και
δευτεροπαθείς, με τους πρώτους να περιγράφουν το αιμάτωμα στο νευρικό έλυτρο ή
την άμεση διάτμηση των νευραξόνων του γαγγλίου του αμφιβληστροειδούς, ενώ οι
δεύτεροι αναφέρονται στο αναπτυσσόμενο οίδημα εντός του οπτικού καναλιού και
στην πρόκληση ισχαιμίας (81).
Η χρήση των υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών σε τραυματισμούς του
νωτιαίου μυελού έδειξε σημαντικά κλινικά οφέλη, σε πολυκεντρικη τυχαιοποιημένη
διπλή τυφλή μελέτη (Second National Acute Spinal Cord Injury Study -NASCIS II),
όταν αυτά χορηγούνται εντός 8 ωρών από τον τραυματισμό (82). Ωστόσο, για την
ΤΟΝ λόγω ανατομικών διαφορών του ΟΝ (λευκή ουσία) και του νωτιαίου μυελού
(λευκή και φαιά ουσία) εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα και το
όφελος της θεραπείας με υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών (83).
Ο Lee και συν. (76) έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στη
βελτίωση της οπτικής οξύτητας ανάμεσα στους ασθενείς που τους χορηγούνται
κορτικοστεροειδή με ή χωρίς χειρουργική επέμβαση και σε αυτούς που δεν
υποβάλλονται σε καμία θεραπεία.
Η International Optic Nerve Trauma Study (IONTS) δεν τεκμηρίωσε κανένα
θεραπευτικό όφελος μετά από χειρουργική αποσυμπίεση του ΟΝ ή θεραπεία με
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κορτικοστεροειδή και συνέστησε ότι κανένα από τα δύο δεν αποτελεί θεραπεία
εκλογής (84). Πρέπει να σημειωθεί ότι από τη συστηματική ανασκόπηση του
Cochrane, υπάρχει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των αυτόματης επανάκτησης της
όρασης (40-60%) (9) και δεν τεκμηριώνεται ότι τα κορτικοστεροειδή προσφέρουν το
οποιαδήποτε πρόσθετο κλινικό όφελος σε σχέση με την παρακολούθηση και μόνο
(85).
Η χειρουργική αποσυμπίεση εντός του ΟΝ οπτικού καναλιού μπορεί να
επιτευχθεί με διάφορες προσπελάσεις κυρίως διαηθμοειδικά, διακρανιακά και με έξω
κογχοτομή, ανάλογα με την εμπειρία και τις προτιμήσεις της χειρουργικής ομάδας.
Γενικώς στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες με μικρές αναδρομικές σειρές
περιπτώσεων και δεν μπορούν να επαχθούν σαφή συμπεράσματα (87,88).
Επίσης, έχει αποδειχθεί επιβλαβής επίδραση (αυξημένος κίνδυνος θανάτου)
των υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών στην περίπτωση ασθενών ΚΕΚ έπειτα από
μία πολύ μεγάλη μελέτη (corticosteroid randomization after significant head injury CRASH). Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, δεδομένου ότι οι περισσότερες ΤΟΝ
(40-70%) συνυπάρχουν με ΚΕΚ (89,90).
Ανοιχτοί

και

κλειστοί

τραυματισμού

του

βολβού-απώλεια

ανατομικής

ακεραιότητας των βλεφάρων
Ο όρος «ανοικτό τραύμα» του βολβού περιγράφει την ολικού πάχους απώλεια
ιστών του σκληρού και κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού. Αυτό μπορεί να συμβεί ως
αποτέλεσμα αμβλέος τραύματος (ρήξη βολβού), διατιτραίνοντος ή διαμπερούς
τραύµατος (penetrating injury) εξαιτίας δράσης τέμνοντος ή νύσσοντος αντικειμένου
με παγίδευση ή μη ξένου σώματος (Εικόνα 11) (11). Το κλειστό τραύμα του βολβού
περιλαμβάνει τις θλάσεις του βολβού, το τραύµα µερικού πάχους (lamellar laceration)
και τα επιφανειακά ξένα σώματα. Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες θεωρούνται η
απώλεια του άμεσου αντανακλαστικού, η απώλεια της οπτικής οξύτητας και η
οπίσθια επέκταση της βλάβης (11). Το θλαστικό τραύμα των βλεφάρων, η
υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, η εκχύμωση και το οίδημα θα πρέπει να διερευνώνται
πάντα καταλλήλως, ενώ τα δάκρυα με στοιχεία αίματος θα πρέπει να αυξάνουν την
υποψία για ανοιχτό τραύμα του βολβού ή βλάβη της ρινοδακρυικής συσκευής (6,11).
Ενδεικτικά σημεία του ανοιχτού τραύματος είναι η παραμόρφωση του σχήματος του
βολβού, η πρόπτωση της ίριδας και του υαλοειδούς, η διαφυγή υδατοειδούς υγρού,
το ύφαιμα ή ο φακός με εικόνα τραυματικού καταρράκτη και η χαμηλή ενδοφθάλμια
πίεση (11). Το υπερηχογράφημα συνεισφέρει στην ανίχνευση αποκόλλησης και
ρήξης του αμφιβληστροειδή, αλλά δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μεγάλη πίεση διότι
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μπορεί να επιτείνει την πρόπτωση των μαλακών ιστών. Η αξιολόγηση της
ανοσοποίησης κατά του τετάνου πάντα πρέπει να ελέγχεται και να χορηγούνται τα
κατάλληλα αντιβιοτικά (11). Η χειρουργική αποκατάσταση του ανοιχτού τραύματος
του βολβού θα πρέπει να διενεργείται από τον οφθαλμίατρο υπό γενική αναισθησία
το συντομότερο δυνατό, ενώ ο ΣΓΠΧ μπορεί να συνδράμει στην αποκατάσταση των
περιοφθαλμικών κακώσεων και των καταγμάτων του κόγχου.
Το τραύμα των βλεφάρων οδηγεί σε αδυναμία του ασθενούς να καλύψει τον
οφθαλμό του, προκαλώντας ξηροφθαλμία του κερατοειδούς, έλκος και δυνητικά
απώλεια τη όρασης (6,11,61,86). Η αποκατάσταση των θλαστικών τραυμάτων των
βλεφάρων θα πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων 48 ωρών, ανάλογα με τη γενική
κατάσταση του ασθενούς και τη βαρύτητα των συνοδών τραυματισμών (11).
Άφθονες πλύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται για να μειωθεί το μικροβιακό φορτίο
και να απομακρυνθούν τα ξένα σώματα.

Εικόνα 11. Ασθενής με ανοιχτό τραύμα βολβού οφθαλμού μετά από επίθεση με
μπαλτά.

Αντιμετώπιση

από

κλινικές

ΣΓΠΧ,

Οφθαλμιατρικής

και

Πλαστικής

Χειρουργικής.
ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΚΑΡΔΙΑΚΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ (ΟΚΑ)
Το

ΟΚΑ

ή

φαινόμενο

Aschner

έχει

περιγραφεί

μετά

από

πολλές

οφθαλμολογικές επεμβάσεις όπως η διόρθωση του στραβισμού, η αποκατάσταση
της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς και η εξεντέρωση του οφθαλμού (91,94).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 118

Στο πλαίσιο του ΓΠΤ, το ΟΚΑ μπορεί να διαγνωστεί έπειτα από ένα αληθές (pure) ή
μη ρωγμώδες και δίκην «χλωρού ξύλου» κάταγμα του εδάφους του οφθαλμικού
κόγχου (trapdoor type) κατά το οποίο επέρχεται παγίδευση του κάτω ορθού μυός
(Εικόνα 12) (95). Η έλξη που υφίσταται ο μυς (λόγω της παγίδευσης) τόσο κατά
κίνηση του οφθαλμού στις ανώτερες βλεμματικές θέσεις όσο κατά τη δοκιμασία
παθητικής

κινητικότητας

(forced

duction

testing)

προκαλεί

ερεθισμό

του

πνευμονογαστρικού νεύρου. Η προσαγωγή οδός του αντανακλαστικού είναι το
οφθαλμικό νεύρο (1ος κλάδος του τριδύμου) που μέσω του γασσέριου γαγγλίου
μεταφέρει το ερέθισμα στον αισθητικό πυρήνα του τριδύμου (έδαφος 4 ης κοιλίας).
Έπειτα, με απαγωγές ίνες το ερέθισμα φθάνει στον σπλαχνικό κινητικό πυρήνα του
πνευμονογαστρικού που εδράζεται στον δικτυωτό σχηματισμό του εγκεφαλικού
στελέχους (91-94). Τέλος, μέσω της απαγωγής οδού του πνευμονογαστρικού νεύρου
το ερέθισμα μεταβιβάζεται από το καρδιαγγειακό κέντρο του προμήκη μυελού στο
μυοκάρδιο (96).

β

α

Εικόνα 12. α) και β) Ασθενής 26 ετών με παγίδευση του κάτω ορθού μυός σε
κάταγμα εδάφους κόγχου και παροδική εμφάνιση ΟΚΑ.
Το

ΟΚΑ

εκδηλώνεται,

εκτός

από

διπλωπία

και

περιορισμό

της

οφθαλμοκινητικότητας, με βραδυκαρδία, ναυτία/έμετο, ίλιγγο και κοιλιακό άλγος (9196). Είναι πιο πολύ συχνό στους παιδιατρικούς ασθενείς (1-18 ετών) από ό,τι στους
ενήλικες, και πολύ περισσότερο στα αγόρια που είναι πιο επιρρεπή σε αμβλείς
τραυματισμούς (97). Η συχνότερη εμφάνιση στις παιδικές ηλικίες οφείλεται αφενός
στις αυξημένες ελαστικές ιδιότητες των παιδικών οστών, που συνεισφέρουν στον
αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό εμφάνισης του καταγμάτων τύπου trapdoor, και
αφετέρου στον αυξημένο τόνο του πνευμονογαστρικού (97). Επειδή στα παιδιά
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απουσιάζουν οι εκχυμώσεις και το οίδημα ως συνέπεια αμβλέων και χαμηλής
ενεργείας κακώσεων, ο τραυματισμός αυτός αποκαλείται ως κάταγμα εδάφους τύπου
λευκού οφθαλμού (white-eyed orbital floor blowout fracture) (97).
Οι καρδιακές αρρυθμίες μπορεί να εξελιχθούν σοβαρές και είναι πιθανό να
προκαλέσουν έως και την καρδιακή ανακοπή (95,97-99). Για αυτό λοιπόν η
αιμοδυναμική αστάθεια μετά από κατάγματα του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου
τύπου trapdoor χρήζει επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης, προκειμένου να
απελευθερωθεί ο παγιδευμένος μυς. Επιπλέον λόγος άμεσης (urgent), ιδιαίτερα σε
παιδιατρικούς ασθενείς, είναι η πρόληψη της μόνιμης υπολειμματικής διπλωπίας και
μειωμένης

οφθαλμοκινητικότητας

εξαιτίας

της

ισχαιμικής

βλάβης

και

της

σχηματιζόμενης ίνωσης του μυός (95,97-100).
Η προφυλακτική χρήση ατροπίνης ή γλυκοπυρρόνιου συστήνεται από κάποιους
συγγραφείς για τα εκλεκτικά οφθαλμολογικά χειρουργεία, χωρίς όμως να έχει
αποδειχθεί κάποιο σημαντικό κλινικό όφελος σε περιπτώσεις ΓΠΤ (101). Τα ψυχρά
διαλύματα έκπλυσης του οφθαλμού, η υποξιαιμία, η υπερκαπνία, η φαιντανύλη, η
αλφαιντανύλη, οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου και οι β-αδρενεργικοί αναστολείς
έχουν ενοχοποιηθεί για επίταση του παρασυμπαθητικού τόνου και έκλυση του ΟΚΑ
(94).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ιατροί των τμημάτων επειγόντων εκτίθενται καθημερινά σε πολλές
περιπτώσεις ΓΠΤ. Ο ακριβής καθορισμός της βαρύτητας αυτών των κακώσεων είναι
καθοριστικής σημασίας. Η αιμορραγία, ο έμετος, η κάκωση της ΑΜΣΣ, η ΚΕΚ και οι
διαταραχές

της

όρασης

μπορεί

να

συνυπάρχουν

και

σχετίζονται

με

γναθοπροσωπικές κακώσεις καθιστώντας σύνθετη την συνολική αξιολόγηση και την
ιεράρχηση της όλης αντιμετώπισης. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε ασθενή με ΓΠΤ να
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του αεραγωγού αλλά και στην έγκαιρη
διερεύνηση της όποια διαταραχής της όρασης (Αλγόριθμος). Η συντονισμένη
συνεργασία πολλών ειδικοτήτων είναι επίσης σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη
του ιδεώδους αποτελέσματος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Perry M. Advanced Trauma Life Support (ATLS) and facial trauma: Can one
size fit all? Part 1: dilemmas in the management of the multiply injured patient

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 120

with coexisting facial injuries. Int J Oral Maxillofac Surg, 2008 Mar; 37(3):209214.
2.

American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support Program for
Doctors: ATLS. 6th edn. Chicago, IL: American College of Surgeons, 1997.

3.

Alvi A, Doherty T, Lewen G. Facial fractures and concomitant injuries in trauma
patients. Laryngoscope, 2003; 113:102-106.

4.

Ardekian L, Rosen D, Klein Y, et al. Lifethreatening complications and
irreversible damage following maxillofacialtrauma. Injury, 1998; 29:253-256.

5.

Cannell H, Dyer PV, Paterson A. Maxillofacial injuries in the multiply injured.
Eur J Emerg Med, 1996 Mar; 3:43-47.

6.

Perry M, Dancey A, Mireskandari K, et al. Emergency care in facial trauma: A
maxillofacial and ophthalmic perspective. Injury, 2005; 36:875-896.

7.

Carmont MR. The Advanced Trauma Life Support course: a history of its
development and review of related literature. Postgrad Med J, 2005; 81:87-91.

8.

Van Olden GD, Meeuwis JD, Bolhuis HW, et al. Clinical impact of advanced
trauma life support. Am J Emerg Med, 2004 Nov; 22:522-525.

9.

Marcus J. Systematic Examination of Facial Trauma In Essentials of
Craniomaxillofacial Trauma quality medical publishing, inc.st. Louis, Missouri,
2012, pp 32-35.

10. Coppola S, Froio S, Merli G, et al. Maxillofacial trauma in the emergency
department: Pearls and pitfalls in airway management. Minerva Anestesiol,
2015 Dec; 81(12):1346-1358.
11. Perry M, Holmes S. Initial Considerations: High- vs. Low-Energy Injuries and
the Implications of Coexisting Multiple Injuries In: Atlas of Operative
Maxillofacial Trauma Surgery: Primary Repair of Facial Injuries. 1ed. Springer,
2015. pp 1-65.
12. Verschueren DS, Bell RB, Bagheri SC, et al. Management of laryngo-tracheal
injuries associated with craniomaxillofacial trauma. J Oral Maxillofac Surg,
2006; 64:203-214.
13. Tung TC, Tseng WS, Chen CT, et al. Acute life-threatening injuries in facial
fracture patients: A review of 1.025 patients. J Trauma, 2000; 49:420-424.
14. Hutchison I, Lawlor M, Skinner D. ABC of major trauma. Major maxillofacial
injuries BMJ 1990;301:595-599.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 121

15. Ng M, Saadat D, Sinha UK. Managing the emergency airway in Le Fort
fractures. J Craniomaxillofac Trauma, 1998; 4:38-43.
16. Teichgraeber JF1, Rappaport NH, Harris JH Jr. The radiology of upper airway
obstruction in maxillofacial trauma. Ann Plast Surg, 1991 Aug; 27(2):103-109.
17. Perry M, Morris C. Advanced Trauma Life Support (ATLS) and facial trauma:
can one size fιt all? Part2: ATLS, maxillofacial injuries and airway management
dilemmas. Int J Oral Maxillofac Surg, 2008; 37:209-214.
18. Krausz AA, El-Naaj IA, Barak M. Maxillofacial trauma patient: coping with the
difficult airway. World J Emerg Surg, 2009 May; 27:4:21.
19. Baqain ZH, Thakkar C, Kalavrezos N. Super selective embolization for control
of facial haemorrhage. Injury, 2004; 35:435-438.
20. Perry M, Dancey A, Mireskandari K, et al. Emergency care in facial trauma-A
maxillofacial and ophthalmic perspective. Injury, 2005 Aug; 36(8):875-896.
21. Kuhn JE, Graziano GP. Airway compromise as a result of retropharyngeal
hematoma following cervical spine injury. JSpinal Disord, 1991; 4(3):264-269.
22. Beirne JC, Butler PE, Brady FA. Cervical spine injuries in patients with facial
fractures: A 1-year prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg, 1995; 24:2629.
23. Lynham AJ, Hirst JP, Cosson JA, et al. Emergency department management of
maxillofacial trauma. Emerg Med Australas, 2004; 16:7-12.
24. Tuckett JW, Lynham A, Lee GA, et al. Maxillofacial trauma in the emergency
department: A review. Surg J R Coll Surg Edinb Irel, 2014; 12:106-114.
25. Sood J. Maxillofacial and Upper Airway Injuries Anaesthetic Impact. Indian J
Anaesth, 2008; 52(Suppl):688-698.
26. Davies G, Deakin C, Wilson A. The effect of a rigid collar on intracranial
pressure. Injury, 1996 Nov; 27:647-649.
27. Hunt K, Hallsworth S, Smith M. The effect of rigid collar placement on
intracranial and cerebral perfusion pressure. Anaesthesia, 2001 Jun; 56:511513.
28. Raphael JH, Chotai R. Effects of the cervical collar on cerebrospinal fluid
pressure. Anaesthesia, 1994; 49:437-439.
29. Hoffman JR, Mower WR, Wolfson AB, et al. Validity of a set of clinical criteria to
rule out injury to the cervical spine in patients with blunt trauma. National
Emergency X-Radiography Utilization Study Group. N Engl J Med, 2000;
343:94-99.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 122

30. Perry M, O’Hare J, Porter G. Advanced Trauma Life Support (ATLS) and facial
trauma: can one size fit all? Part 3: Hypovolaemia and facial injuries in the
multiply injured patient. Int J Oral Maxillofac Surg, 2008; 37(5):405-414.
31. Jose A, Nagori SA, Agarwal B, et al. Management of maxillofacial trauma in
emergency: An update of challenges and controversies. J Emerg Trauma
Shock, 2016 Apr-Jun; 9(2):73-80.
32. Cornett MS, Paris Jr A, Huant TY. Case report: intracranial penetration of a
nasogastric tube (letter). Am J Emerg Med, 1993: 11:94-96.
33. Bahr W, Stoll P. Nasal intubation in the presence of frontobasal fractures: A
retrospective study. J Oral Maxillofac Surg, 1992; 50:445.
34. King HK. Airway managements of patients with maxillofacial trauma. Acta
Anaesthesiol Sin, 1996; 34(4):213-220.
35. Gerrelts BD, Petersen EU, Mabry J, et al. Delayed diagnosis of cervical spine
injuries. J Trauma, 1991; 31:1622-1626.
36. Walker TW, McCann PJ. Will any wire do? Br J Oral Maxillofac Surg, 2009 Mar;
47(2):168-169.
37. Sellick BA. Cricoid pressure to control regurgitation of stomach contents during
induction of anaesthesia, Lancet. 1961 Aug 19; 2(7199):404-406.
38. Bhatia N, Bhagat H and Sen I. Cricoid pressure: where do we stand? J
Anaesthesiol Clin Pharmacol, 2014 Jan; 30(1):3-6. doi: 10.4103/09709185.125683.
39. Kellman RM, Losquadro WD. Comprehensive airway management of patients
with maxillofacial trauma. Craniomaxillofac Trauma Reconstr, 2008 Nov; 1(1):
39-47.
40. Ray BR, Baidya, Devalina Goswami, Anjan Trikhab, Ajoy Roychoudhury,
Bhutia. Anaesthetic management of maxillofacial trauma..Trends in Anaesthesia
and Critical Care 3 (2013) 231-237.
41. Vézina MC, Trépanier CA, Nicole PC, et al. Complications associated withthe
Esophageal-Tracheal Combitube in the pre-hospital setting. Can J Anaesth,
2007; 54(2):124-128.
42. Brown C, Walls R, Grayzel J. The Decision to Intubate. UpToDate. Web. site.
July 21, 2015. Available at: http:// http://www.uptodate.com/contents/thedecision-to-intubate. Accessed October 29, 2016.
43. Bracken CA. Base of skull fractures and intubation: archaic medicine or sound
rationale? J Trauma, 2001; 50:365-366.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 123

44. Rosen CL, Wolfe RE, Chew SE, et al. Blind nasotracheal intubation in the
presence of facial trauma. J Emerg Med, 1997; 15(2):141-145.
45. Horellou MF, Mathe D, Feiss P. A hazard of naso-tracheal intubation.
Anaesthesia, 1978; 33:73-74.
46. Marlow TJ, Goltra DD Jr, Schabel SI. Intracranial placement of a nasotracheal
tube after facial fracture: A rare complication. J Emerg Med, 1997; 15:187-191.
47. Goodisson DW, Shaw GM, Snape L. Intracranial intubation in patients with
maxillofacial injuries associated with base of skull fractures? J Trauma, 2001;
50:363-366.
48. Wright MJ, Greenberg DE, Hunt JP, et al. Surgical cricothyroidotomy in trauma
patients. South Med J, 2003; 96(5):465-467.
49. Hubble MW, Wilfong DA, Brown LH, et al. A meta-analysis of prehospital airway
control techniques part II: Alternative airway devices and cricothyrotomy
success rates. Prehosp Emerg Care, 2010; 14:515-530.
50. Barak M, Bahouth H, Leiser Y, et al. Airway Management of the Patient with
Maxillofacial

Trauma.

Biomed

Res

Int,

2015;

2015:

724032.

doi:

10.1155/2015/724032. Epub 2015 Jun 16.
51. de Toledo GL, Bueno SC, Mesquita RA, et al. Complications from submental
endotracheal intubation: A prospective study and literature review. Dental
Traumatol, 2013 Jun; 29(3):197-202. doi: 10.1111/edt.12032. Epub 2013 Jan 7.
52. Mittal G, Mittal RK, Katyal S, et al. Airway management in maxillofacial trauma:
do we really need tracheostomy/submental intubation. Journal of Clinical and
Diagnostic Research, 2014; 8(3):77–79.
53. Arora S, Rattan V, Bhardwaj N. An evaluation of the retromolar space for oral
tracheal tube placement for maxillofacial surgery in children. Anesth Analg,
2006; 103:1122-1126.
54. Gibbons AJ, Hope DA, Silvester KC. Oral endotracheal intubation in the
management of midfacial fractures. Br J Oral Maxillofac Surg, 2003; 41:259260.
55. Harris T, Rice S, Watts B, et al. The emergency control of traumatic
maxillofacial haemorrhage. Eur J Emerg Med, 2010 Aug; 17(4):230-233.
56. Chen CC, Jeng SF, Tsai HH, et al. Life-threatening bleeding of bilateral
maxillary arteries in maxillofacial trauma: report of two cases. J Trauma, 2007;
63:933-937.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 124

57. Buchanan RT, Holtmann B. Severe epistaxis in facial fractures. Plast Reconstr
Surg, 1983; 71:768-771.
58. Lasjaunias P, Marsot-Dupuch K, Doyon D. The radio-anatomical basis of
arterial embolisation for epistaxis. J Neuroradiol, 1979; 6:45-53.
59. Mahmood S, Lowe T. Management of epistaxis in the oral and maxillofacial
surgery setting: An update on current practice. Oral Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol Endod, 2003; 95:23-29.
60. Ansari MH. Blindness after facial fractures: A 19-year retrospective study. JOral
Maxillofac Surg, 2005; 63:229-237.
61. Perry M, Moutray T. Advanced Trauma Life Support (ATLS) and facial trauma:
Can one size fit all? Part 4: ‘Can the patient see?’ Timely diagnosis, dilemmas
and pitfalls in the multiply injured, poorly responsive/unresponsive patient. Int J
Oral Maxillofac Surg, 2008 Jun; 37(6):505-514.
62. Ghufoor K, Sandhu G, Sutcliffe J. Delayed onset of retrobulbar haemorrhage
following severe head injury: A case report and review. Injury, 1998: 29:139141.
63. Asensio JA, Forno W, Castillo G, et al. Posterior ischemic optic neuropathy
related to profound shock after penetrating thoracoabdominal trauma. South
Med J, 2002: 95:1053-1057.
64. Chang SH, Miller NR. The incidence of vision loss due to perioperative ischemic
optic neuropathy associated with spine surgery: the Johns Hopkins Hospital
Experience. Spine, 2005 Jun; 1:30:1299-1302.
65. Rupp-Montpetit

K,

Moody

ML.

Visual

loss

as

a

complication

of

nonophthalmologic surgery: a review of the literature. AANA J, 2004 Aug;
72:285-292.
66. Slavin ML. Ischemic optic neuropathy after cardiac arrest. Am J Ophthalmol,
1987 Oct 15; 104:435-436.
67. Bater MC, Ramchandani PL, Brennan PA. Posttraumatic eye observations. Br J
Oral Maxillofac Surg, 2005; 43:410-416.
68. Zachariades N, Papavassiliou D, Chritopoulos P. Blindness after facial trauma.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 1996; 81:34-37.
69. Vora SR, Damrauer SM. Basic eye examination. In: Chern KC (ed.). Emergency
Ophthalmology, New York: McGraw-Hill 2002.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 125

70. Ballard SR, Enzenauer RW, O’Donnell T, et al. Emergency lateral canthotomy
and cantholysis: a simple procedure to preserve vision from sight threatening
orbital haemorrhage. J Spec Oper Med, 2009; 9:26-32.
71. Goodhall KL, Brahma A, Bates A, Leatherbarrow B. Lateral canthotomy and
inferior cantholysis: an effective method of urgent orbital decompression for
sight threatening acute retrobulbar haemorrhage. Injury, 1999; 30:485-490.
72. Soare S, Foletti JM, Gallucci A, et al. Update on orbital decompression as
emergency treatment of traumatic blindness. J Craniomaxillofac Surg, 2015
Sep; 43(7):1000-1003.
73. Sarma VS, Howlader M, Nusrath MA, et al. Retrobulbar haemorrhage: improved
visual acuity after delayed surgical decompression. Br J Hosp Med (Lond), 2015
Dec; 76(12):722-723.
74. Yung C, Moorthy RS, Lindley D, et al. Efficacy of lateral canthotomy and
cantholysis in orbital hemorrhage. Ophthal Plast Reconstr Surg, 1994; 10:137141.
75. Winterton JV, Patel K, Mizen KD. Review of management options for a
retrobulbar hemorrhage. J Oral Maxillofac Surg, 2007 Feb; 65(2):296-299.
76. Lee V, Ford RL, Xing W, et al. Surveillance of traumatic optic neuropathy in the
UK. Eye, 2010; 24:240-250.
77. Steinsapir KD, Goldberg RA. Traumatic optic neuropathy: a critical update.
Compr Ophthalmol Update, 2005; 6:11-21.
78. Warner N, Eggenberger E. Traumatic optic neuropathy: a review of current
literature. Curr Opin Ophthalmol, 2010; 21:459-462.
79. Αnderson RL, Panje WR, Gross CE. Optic nerve blindness following blunt
forehead trauma. Ophthalmology, 1982; 89:445-455.
80. Seiff SR. High dose corticosteroids for treatment of vision loss due to indirect
injury to the optic nerve. Ophthal Surg, 1990; 21:389-395.
81. Osborne NN, Chidlow G, Layton CJ, et al. Optic nerve and neuroprotection
strategies. Eye, 2004; 18:11-18.
82. Braken MB, Shepard MJ, Collins WF. A randomised, controlled trial of
methyprednisolone or naloxone in the treatment of acute spinal-cord injury:
results of the Second National Acute Spinal Cord Injury Study. N Eng J Med,
1990; 322:1405-1411.
83. Steinsapir KD, Seiff SR, Goldberg RA. Traumatic optic neuropathy: where do
we stand? Ophthal Plast Reconstr Surg, 2002; 18:232-234.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 126

84. Levin LA, Beck RW, Joseph MP, et al. The treatment of traumatic optic
neuropathy: the international optic nerve trauma study. Ophthalmology, 1999;
106:1268-1277.
85. Yu-Wai-Man P, Griffiths PG. Steroids for traumatic optic neuropathy. Cochrane
Database

Syst

Rev,

2013

Jun

17;

(6):

CD006032.

doi:

10.1002/14651858.CD006032.pub4.
86. McClenaghan FC, Ezra DG, Holmes SB. Mechanisms and management of
vision loss following orbital and facial trauma. Curr Opin Ophthalmol, 2011 Sep;
22(5):426-431.
87. Yang WG, Chen CT, Tsay PK, et al. Outcome for traumatic optic neuropathy:
surgical versus nonsurgical treatment. Ann Plast Surg, 2004; 52:36-42.
88.

Wang BH, Robertson BC, Girotto JA, et al. Traumatic optic neuropathy: a
review of 61 patients. Plast Reconstr Surg, 2001; 107:1655-1664.

89. Edwards P, Arango M, Balica L, et al. Final results of MRC CRASH, a
randomised placebo-controlled trial of intravenous corticosteroid in adults with
head injury: outcomes at 6 months. Lancet, 2005; 365:1957-1959.
90. Steinsapir KD. Treatment of traumatic optic neuropathy with high-dose
corticosteroid. J Neuroophthalmol, 2006; 26:65-67.
91. Campbell R, Rodrigo D, Cheung L. Asystole and bradycardia during
maxillofacial surgery. Anesth Prog, 1994; 41:13.
92. Malhotra V, Arjun VS, Basu S, Joshi H, Shankar R. Physiology of oculocardiac
reflex. Online J Am Integr Med 1998. Available from:
http://www.aaimedicine.com/jaaim/sep06/babaji_ocr2_1_.pdf.
93. Dewar KM. The oculocardia reflex. Proc R Soc Med. 1976 May; 69(5):373-374.
94. Van Brocklin MD, Hirons RR, Yolton RL. The oculocardiac reflex: A review. J
Am Optom Assoc, 1982 May; 53(5):407-413.
95. Jordan DR, Allen LH, White J, et al: Intervention within days for some orbital
floor fractures: The white-eyed blowout. Ophthalmic Plast Reconstr Surg, 1998
Nov; 14(6):379-390.
96. Lübbers HT, Zweifel D, Grätz KW, et al: Classification of potential risk factors
for trigeminocardiac reflex in craniomaxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg,
2010 Jun; 68(6):1317-1321. doi: 10.1016/j.joms.2009.12.039. Epub 2010 Mar
29.
97. Worthington JP. Isolated posterior orbital floor fractures, diplopia and
oculocardiac reflexes: A 10-year review. Br J Oral Maxillofac Surg, 2010 Mar;
48(2):127-130. doi: 10.1016/j.bjoms.2009.07.007. Epub 2009 Aug 13.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 127

98. Tse R, Allen L, Matic D. The white-eyed medial blowout fracture. Plast Reconstr
Surg, 2007 Jan; 119(1):277-286.
99. Grant JH, Patrinely JR, Weiss AH, et al. Trapdoor fracture of the orbit in a
pediatric population. Plast Reconstr Surg, 2002 Feb; 109(2):482-489;
discussion 490-495.
100. Gerbino G, Roccia F, Bianchi FA, et al: Surgical management of orbital trapdoor
fracture in a pediatric population. J Oral Maxillofac Surg, 2010 Jun; 68(6):13101316. doi: 10.1016/j.joms.2009.12.037. Epub 2010 Apr 9.
101. Gilani SM, Jamil M, Akbar F, et al: Anticholinergic Premedication for Prevention
of Oculocardiac Reflex During Squint Surgery. J Ayub Med Coll Abbottabad.
2005 Oct-Dec; 17(4):57-59.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 80, ΤΕΥΧΟΣ 1-4, 2018

Σελίδα 128

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πριφτάκης Δημήτριος
Πυρηνικός Ιατρός, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT,
Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6943114199
E-mail: d84priftakis@gmail.com
*Ανακοινώθηκε στην Επιστημονική Εκδήλωση της 30/01/2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Η

διαγνωστική

Πυρηνική

Ιατρική

περιλαμβάνει

μεθόδους

απεικόνισης

φυσιολογικών μηχανισμών ή παθολογικών μεταβολών στο ανθρώπινο σώμα. Η
απεικόνιση με την Πυρηνική Ιατρική έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι μη
επεμβατική, in vivo, λειτουργική και στοχευμένη. Για κάθε διαγνωστική εξέταση
Πυρηνικής Ιατρικής, απαραίτητη είναι η χορήγηση ραδιοφαρμάκου ενδοφλέβια, per
os ή ενδοδερμικά.
Τα ραδιοφάρμακα είναι βιολογικά δραστικές ουσίες επισημασμένες με
κατάλληλα ραδιενεργά ισότοπα. Κάθε ισότοπο εκδηλώνει ένα είδος διάσπασης του
ατομικού πυρήνα, που οδηγεί στην απελευθέρωση ενέργειας με την μορφή
ακτινοβολίας α, β ή γ. Όλα τα διαγνωστικά ραδιοφάρμακα εκπέμπουν ακτινοβολία γ,
δηλαδή φωτόνια. Η ενέργεια των διαγνωστικών ισοτόπων κυμαίνεται από 68 keV
(201Τl) έως 511 keV (18F και όλα τα ισότοπα που εκπέμπουν ποζιτρόνια και
χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση με PET). Η ενέργεια αυτή είναι υψηλότερη από
αυτή των ακτίνων Χ που χρησιμοποιούνται στην Ακτινοδιαγνωστική, και προκαλεί
ιονισμό των ατόμων, κατά την διαδρομή της ακτινοβολίας διαμέσου των ιστών του
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εξεταζόμενου, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ανεπιθύμητες βιολογικές επιδράσεις,
όπως κυτταρική νέκρωση και εμφάνιση καρκίνου.
Για την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων βιολογικών επιδράσεων είναι
απαραίτητη η υιοθέτηση πρακτικών, οι οποίες πρέπει να στηρίζονται στις βασικές
αρχές ακτινοπροστασίας και να προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος και τις
συνθήκες της έκθεσης.
Οι βασικές αρχές ακτινοπροστασίας περιλαμβάνουν:
 Την αρχή της αιτιολόγησης (justification), κατά την οποία κάθε διαγνωστική
εξέταση που χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία, πρέπει να παρέχει στον ασθενή
μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με την επιβάρυνση και να χρησιμοποιείται εφ’ όσον
δεν υπάρχει εναλλακτική εξέταση με τουλάχιστον ισοδύναμο αποτέλεσμα χωρίς
ακτινική έκθεση.
 Την αρχή της βελτιστοποίησης (optimization), κατά την οποία θα πρέπει να
χρησιμοποιείται η ελάχιστη δυνατή ποσότητα ιοντίζουσας ακτινοβολίας ώστε να
επιτευχθεί το διαγνωστικό αποτέλεσμα. Η αρχή αυτή συνοψίζεται στην αγγλική
φράση «As Low As Reasonably Achievable (ALARA)».
 Η τρίτη αρχή είναι η αρχή των ορίων δόσεων (dose constraint), η οποία δεν έχει
εφαρμογή στην ακτινική έκθεση των ασθενών, δηλαδή στο είδος της έκθεσης που
εξετάζουμε στο παρόν άρθρο.
Ο ασθενής που υποβάλλεται σε μία διαγνωστική εξέταση Πυρηνικής Ιατρικής
περνάει από τα παρακάτω στάδια, σε καθένα από τα οποία μπορούν να
εφαρμοστούν αντίστοιχες ορθές πρακτικές, βασισμένες στις αρχές της αιτιολόγησης
και της βελτιστοποίησης:
 Παραπομπή: Η παραπομπή για μία διαγνωστική εξέταση πρέπει να γίνεται από
τον θεράποντα ιατρό με την κατάλληλη αιτιολόγηση και με σαφές κλινικό ερώτημα.
 Υποδοχή στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και λήψη ιστορικού: Κατά το στάδιο αυτό,
είναι σημαντική η σωστή καταγραφή των στοιχείων του ασθενούς και η
επιβεβαίωση της αιτιολόγησης του θεράποντος ιατρού από τον πυρηνικό ιατρό.
Επίσης, κατά περίπτωση γίνεται λήψη πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν
στην βελτιστοποίηση της ακτινικής έκθεσης, όπως π.χ. το βάρος του ασθενούς,
πιθανή εγκυμοσύνη κ.λπ.
 Προετοιμασία της δόσης του ραδιοφαρμάκου: Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να γίνεται
βελτιστοποίηση της δόσης της ραδιενέργειας ανάλογα με τυποποιημένα κατά
προτίμηση πρωτόκολλα που ακολουθεί η κλινική και λαμβάνοντας υπ’ όψιν
περιπτώσεις ιδιαίτερων κατηγοριών ασθενών π.χ. έγκυες γυναίκες, παιδιά.
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 Χορήγηση του ραδιοφαρμάκου: Αυτό το στάδιο είναι κομβικό, καθώς αποτελεί την
έναρξη της επαφής του ασθενούς με την ακτινοβολία. Από το σημείο αυτό και
μετά, ο ασθενής αποτελεί ταυτόχρονα στόχο και πηγή της ακτινοβολίας και η
συνολική έκθεσή του μέχρι την πλήρη απέκκριση του ραδιοφαρμάκου είναι
υπολογίσιμη και σχεδόν δεδομένη. Το μόνο που μπορούμε να διασφαλίσουμε από
αυτό το στάδιο και μετά, είναι η λήψη της όσο το δυνατόν βέλτιστης εικόνας και η
αποφυγή λάθους που θα οδηγήσει σε μη διαγνωστική εξέταση και σε πιθανή
ανάγκη για επανάληψη της διαδικασίας.
Αμέσως μετά την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου, σημαντική είναι επίσης η
μέτρηση του υπολείμματος στην σύριγγα, ώστε να γνωρίζουμε την ακριβή δόση που
έλαβε ο ασθενής και να επιβεβαιωθεί πως δεν υπήρξε σφάλμα κατά την χορήγηση.
 Αναμονή ως την λήψη εικόνων: Πρέπει να διαρκεί για χρονικό διάστημα που
ορίζεται από το πρωτόκολλο, βάσει του χρόνου βιοκατανομής και απέκκρισης του
ραδιοφαρμάκου.
 Λήψη των εικόνων: Πρέπει να γίνεται έλεγχος της σωστής καταγραφής των
στοιχείων του ασθενούς, λήψη των εικόνων βάσει του πρωτοκόλλου και έλεγχος
της ποιότητας των εικόνων πριν την αποδέσμευση του ασθενούς.
 Αποδέσμευση του ασθενούς: Να διασφαλίζεται πως έλαβε σωστές και κατανοητές
οδηγίες, γραπτές και προφορικές.
Ειδικές κατηγορίες ασθενών αποτελούν τα μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, τα
παιδιά και οι έγκυες γυναίκες.
Στα παιδιά είναι αυξημένος ο κίνδυνος στοχαστικών επιδράσεων (δηλαδή
εμφάνισης καρκίνου) σε σχέση με τους ενήλικες. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει
διαγνωστική εξέταση της Πυρηνικής Ιατρικής που να αντενδείκνυται σε παιδιά εφ’
όσον α) Το όφελος είναι αδιαμφισβήτητα μεγαλύτερο από τον κίνδυνο, β) Δεν
υπάρχει

εναλλακτική

εξέταση

χωρίς

ιοντίζουσα

ακτινοβολία

και

γ)

Γίνει

βελτιστοποίηση της δόσης. Γι’ αυτό τον σκοπό, έχουν καταρτιστεί κατάλληλοι
δοσομετρικοί πίνακες, που λαμβάνουν υπ’ όψιν το ραδιοφάρμακο που χορηγείται,
την ηλικία και το βάρος του παιδιού.
Γενικά, η ορθή πρακτική διενέργειας διαγνωστικής εξέτασης Πυρηνικής Ιατρικής
στα παιδιά συνοψίζεται στην συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες οδηγίες, τόσο ως
προς την ένδειξη όσο και ως προς την χορηγούμενη δόση και το πρωτόκολλο
απεικόνισης.
Στις έγκυες, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στοχαστικών επιδράσεων στο κύημα,
ειδικά από ραδιοφάρμακα που διέρχονται του πλακούντα (π.χ.
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ραδιοφάρμακα με

99m

Tc δεν προκαλούν υψηλές δόσεις στο κύημα. Παρά ταύτα, οι

εξετάσεις με ιοντίζουσα ακτινοβολία στις έγκυες θα πρέπει με κάθε τρόπο να
αποφεύγονται εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, που θα περιγραφούν παρακάτω.
Οι ορθές πρακτικές σε σχέση με την χρήση της διαγνωστικής Πυρηνικής
Ιατρικής στις έγκυες και με την αποφυγή κατά λάθος έκθεσής τους σε ακτινοβολία
περιλαμβάνουν:
1. Την ύπαρξη προειδοποιητικών σημάτων στην είσοδο και στους χώρους του
τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής.
2. Λεπτομερές γυναικολογικό ιστορικό ή και διενέργεια τεστ κυήσεως σε περίπτωση
αμφιβολίας.
3. Διενέργεια μόνο των απολύτως απαραίτητων εξετάσεων, που δεν μπορούν να
περιμένουν μέχρι το τέλος της κυήσεως και για τις οποίες δεν υπάρχει εναλλακτική
χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία.
4. Βελτιστοποίηση της δόσης.
Και σε αυτή την περίπτωση η ορθή πρακτική μπορεί να συνοψιστεί στην
συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Ένα παράδειγμα εξέτασης Πυρηνικής Ιατρικής που συνήθως διενεργείται σε
έγκυες είναι το σπινθηρογράφημα πνευμόνων για πιθανή πνευμονική εμβολή, καθώς
πρόκειται για σοβαρή και επείγουσα κατάσταση και δεν υπάρχει εναλλακτική χωρίς
ιοντίζουσα ακτινοβολία. Με την βελτιστοποίηση της δόσης που πάντα γίνεται
(χορήγηση μειωμένης δραστηριότητας και αριθμού σωματιδίων

99m

Tc-MAA), υπάρχει

μικρή ακτινική επιβάρυνση στο κύημα.
Αντίθετα, ένα παράδειγμα εξέτασης που αποφεύγεται/αντενδείκνυται σε έγκυες
είναι το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου, καθώς οι συνήθεις ενδείξεις δεν
αποτελούν επείγουσες καταστάσεις, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς
ιοντίζουσα ακτινοβολία, π.χ. ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα κλπ.
Σε περίπτωση εσφαλμένης έκθεσης εγκύου σε ακτινοβολία π.χ. από
διαγνωστική εξέταση Πυρηνικής Ιατρικής, δόση στο κύημα κάτω από 100mGy δεν
πρέπει να θεωρούνται λόγος για τερματισμό της εγκυμοσύνης. Ενδεικτικά, ως μέτρο
σύγκρισης αναφέρεται πως η μέση δόση από ένα σπινθηρογράφημα πνευμόνων
είναι 0.1-0.4 mGy, ενώ από μία εξέταση PET με 7mCi FDG είναι 4.7mGy. Αυτό όμως
δεν αποτελεί λόγο να μην ακολουθούνται οι ορθές πρακτικές και οποιαδήποτε
έκθεση εγκύου σε ακτινοβολία δεν είναι αιτιολογημένη και βελτιστοποιημένη,
θεωρείται εσφαλμένη και πρέπει να αποφεύγεται με κάθε μέσο.
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Άλλες ορθές πρακτικές που σχετίζονται με την βελτιστοποίηση και πρέπει να
εφαρμόζονται στις διαγνωστικές εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής είναι οι εξής:
 Η προστασία από την ακτινοβολία οργάνων που δεν εξετάζονται. Ένα τέτοιο
παράδειγμα αποτελεί η προστασία του θυρεοειδούς αδένα, όταν χορηγούνται
ιωδιούχα ραδιοφάρμακα για την μελέτη άλλων συστημάτων, όπως π.χ. κατά την
εξέταση των βασικών γαγγλίων του εγκεφάλου για την διάγνωση της νόσου
Parkinson με το

123

Ι-ioflupane (DaTscan) ή κατά την εξέταση με

123

Ι ή

131

Ι-MIBG

στην διαγνωστική των φαιοχρωμοκυτωμάτων. Αυτή η προστασία επιτυγχάνεται με
τον αποκλεισμό του θυρεοειδούς αδένα με την λήψη Lugol.
 Κάθε τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής πρέπει να διαθέτει και να ακολουθεί γραπτά και
επικαιροποιημένα πρωτόκολλα για κάθε διαγνωστική εξέταση.
 Σε περιπτώσεις εξετάσεων όπου η χορήγηση γίνεται στο εξεταστικό κρεβάτι του
μηχανήματος θα πρέπει να αποφεύγεται η ραδιομόλυνση του μηχανήματος,
καθώς θα είναι αδύνατη η λήψη των εικόνων όχι μόνο του ασθενούς αυτού αλλά
πιθανόν και άλλων ήδη χορηγημένων ασθενών.
 Στις γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει να δίνονται σωστές και σαφείς οδηγίες για
την διακοπή του θηλασμού μετά από την λήψη ραδιοφαρμάκου ως εξής: 3
εβδομάδες για τα 131Ι, 67Ga, 201Tl και 12 ώρες για τα 18F και 99mTc.
Στην διαγνωστική Πυρηνική Ιατρική χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο
μέθοδοι υβριδικής απεικόνισης, όπως είναι οι συνδυασμοί SPECT/CT και PET/CT, οι
οποίες αυξάνουν την ακτινική έκθεση του ασθενούς, με αντιστάθμισμα το αυξημένο
διαγνωστικό όφελος. Και σε αυτές τις μεθόδους υπάρχουν ορθές πρακτικές που
πρέπει να εφαρμόζονται όπως:
 Διενέργεια χαμηλής δόσης CT για την διόρθωση της εξασθένησης (attenuation
correction) και τον ακριβέστερο ανατομικό εντοπισμό.
 Προσαρμογή των παραμέτρων της CT ανάλογα με το μέγεθος του σώματος.
 Σωστή τοποθέτηση του ασθενούς.
 Εξασφάλιση της ακινησίας του ασθενούς.
 Αποφυγή επανάληψης.
 Εντοπισμένες λήψεις με βάση τα ευρήματα της απεικόνισης της Πυρηνικής
Ιατρικής, όπου δεν είναι απαραίτητη η ολόσωμη CT.
Tα λάθη που μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια των διαγνωστικών
εξετάσεων της Πυρηνικής Ιατρικής είναι πάρα πολλά και μπορεί να οφείλονται σε
κακή συνεννόηση, λανθασμένη καταγραφή των στοιχείων του ασθενούς, ελλιπή
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αιτιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό, χρήση απαρχαιωμένων πρωτοκόλλων,
απροσεξία, αδιαφορία ή ελλιπή εκπαίδευση του προσωπικού, αυξημένο φόρτο
εργασίας, κακό προγραμματισμό, ελλιπή συντήρηση των μηχανημάτων και ούτω
καθεξής. Επομένως, όλο το προσωπικό ενός Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής (ιατροί,
νοσηλευτές, φυσικοί, ραδιοφαρμακοποιοί, τεχνολόγοι, γραμματείς) πρέπει να
γνωρίζουν πως ακολουθώντας ορθές πρακτικές συμβάλλουν ενεργητικά στην
ελαχιστοποίηση της ακτινικής έκθεσης των ασθενών. Απαραίτητη προϋπόθεση,
βέβαια, αποτελεί η ύπαρξη του κατάλληλου υλικοτεχνικού, οικονομικού, διοικητικού
και επιστημονικού-εκπαιδευτικού υπόβαθρου.
Λέξεις κλειδιά: Ορθές πρακτικές, ιοντίζουσα ακτινοβολία, ακτινοπροστασία,
Πυρηνική Ιατρική.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εισπνοή του καπνού καπνικών προϊόντων από τους καπνιστές καλείται παθητικό
κάπνισμα. Ο καπνός του τσιγάρου έχει ήδη αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας ως ένας από τους σημαντικότερους ρύπους για το περιβάλλον
που αφορά όχι μόνο τον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και τα ζώα. Μέχρι στιγμής δεν
έχει τεκμηριωθεί ασφαλές όριο έκθεσης, ενώ πολλαπλές είναι οι μελέτες που έχουν
καταγράψει υψηλά δεδομένα νόσησης και θνησιμότητας μετά από έκθεση σε
παθητικό κάπνισμα. Θα πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι αποτελεί έναν από τους
κυριότερους ενδοοικιακούς ρύπους, ο οποίος δύναται να προκαλέσει πρόωρο
θάνατο, ασθένειες και αναπηρία τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.
Το παθητικό κάπνισμα προκαλείται από τον εκπνεόμενο καπνό του καπνιστή, ο
οποίος διακρίνεται σε τρείς τύπους. Ο πρώτος είναι το κύριο ρεύμα καπνού που
εισπνέεται και εκπνέεται από τον ίδιο τον καπνιστή, ο δεύτερος είναι το πλάγιο ρεύμα
καπνού που απελευθερώνεται από την άκρη του καιόμενου καπνικού προϊόντος και
ο τρίτος το τριτογενές κάπνισμα που αποτελείται από ένα αόρατο και τοξικό μείγμα
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αερίων και μορίων που επικάθεται στα μαλλιά και στα ρούχα των καπνιστών, αλλά
και στα έπιπλα ακόμα και αν ο χώρος αεριστεί.
Η σύνθεση του καπνού που εισπνέεται παθητικά σε ένα χώρο ποικίλει σημαντικά
ανάλογα με τον τρόπο που καπνίζει ο καπνιστής, τη χημική σύνθεση των τσιγάρων,
το είδος του καπνού (π.χ. πίπα, ναργιλές), καθώς και από τις εκάστοτε
περιβαντολλογικές και κτηριακές συνθήκες που επικρατούν.
Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα δύναται να πραγματοποιηθεί σε κάθε στιγμή της
ιδιωτικής ή προσωπικής ζωής, αλλά έχει καταγραφεί κυρίως στο σπίτι

(όταν

συνυπάρχει καπνιστής γονιός, σύζυγος, αδερφός), σε χώρους εργασίας (γραφεία,
καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες), σε χώρους εστίασης και κοινωνικής διασκέδασης
(καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια), καθώς και σε

δημόσια χρήσης οχήματα (μέσα

μαζικής μεταφοράς, ιδιωτικά αυτοκίνητα).
Από τα επιδημιολογικά δεδομένα περισσότεροι από 600.000 μη καπνιστές σε όλο
τον κόσμο πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της έκθεσής τους στο παθητικό
κάπνισμα. Επιπρόσθετα, 10,9 εκατομμύρια σταθμισμένα βάσει αναπηρίας έτη ζωής
(DALY) χάνονται ετησίως εξαιτίας ασθενειών που προκαλούνται από την έκθεση σε
παθητικό κάπνισμα. Άτομα που έχουν διαγνωστεί με προβλήματα υγείας όπως οι
χρόνιες πνευμονικές και οι καρδιολογικές παθήσεις έχουν αυξημένες πιθανότητες να
παρουσιάσουν προβλήματα υγείας από την έκθεση σε παθητικό κάπνισμα.
Εκτός των άλλων το παθητικό κάπνισμα έχει κατηγορηθεί μέσω πολυετών ερευνών
και ανασκοπήσεων ότι προκαλεί: 1) Νεογνά: α) Χαμηλό βάρος γέννησης και β)
σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου. 2) Παιδική ηλικία: α) Ωτίτιδες μέσου ωτός, β) άσθμα,
γ) πνευμονία, λαρυγγίτιδα και δ) υπερκινητικότητα, διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής. 3) Ενήλικες: α) Καρδιακά/ πνευμονολογικά νοσήματα, β) αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια και γ) καρκίνο του πνεύμονα, μαστού, πεπτικού, ρινός.
Η βέλτιστη συνθήκη πρόληψης από την έκθεση σε παθητικό κάπνισμα είναι η
θέσπιση νόμων για εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ελεύθερου καπνού. Σε
παγκόσμια κλίμακα πολλές είναι εκείνες οι χώρες που έχουν θεσπίσει την
απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, με ορισμένες από αυτές να
επιβάλουν πρόστιμα για έκθεση σε αυτοκίνητα ή παιδικές χαρές.
Λέξεις

κλειδιά:

Παθητικό

κάπνισμα,

πλάγιο

ρεύμα,

τριτογενές

κάπνισμα,

ενδοοικιακός ρύπος.
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