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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Η Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείοιυ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
(Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) κατάφερε να εκδώσει και φέτος, σε ηλεκτρονική μορφή, τα πρακτικά του
Ετήσιου

Σεμιναρίου

Συνεχιζόμενης

Ιατρικής

Εκπαίδευσης.

Αποτέλεσμα

των

επίμονων προσπαθειών της Εκδοτικής Επιτροπής είναι αυτό το CD και έχει
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποφευχθούν λάθη κατά τη διόρθωση
των γραπτών κειμένων. Ευχαριστώ θερμά την Εκδοτική Επιτροπή και ιδιαίτερα την
Πρόεδρο, κ. Κ. Αθανασιάδη και τον Αντιπρόεδρό της, κ. Γ. Στυλιανίδη για τις
προσπάθειες που κατέβαλαν για την ορθή έκδοση των πρακτικών καθώς και όλους
τους συγγραφείς που υπέβαλαν το γραπτό κείμενο ή την περίληψη της εισήγησής
τους. Ελπίζω ότι αυτό το CD θα είναι χρήσιμο για την ενημέρωσή σας πάνω σε
θέματα ευρέος ιατρικού ενδιαφέροντος, διότι το περιεχόμενο των πρακτικών είναι
πράγματι

πολυθεματικό,

υψηλού

επιστημονικού

επιπέδου

και

απολύτως

ανταποκρινόμενο στις ανάγκες ενός προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ θερμά την Επιστημονική Επιτροπή του 20ου Σεμιναρίου και ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο, κ. Γ. Μάντζαρη και την Αντιπρόεδρό της, κα Α. Τσιρογιάννη για την
επιτυχία τους στην κατάρτιση ενός πολυθεματικού προγράμματος, με τη συμμετοχή
σχεδόν όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου μας.
Επίσης Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες του
∆ιοικητικού Συμβουλίου για την επιτυχή κατάληξη αυτής της προσπάθειας. Πολλές
ευχαριστίες ανήκουν στην Οργανωτική Επιτροπή του 20ου Ετήσιου Σεμιναρίου και
ιδιαίτερα στην Πρόεδρο, κ. Μ. Παγώνη και τον Αντιπρόεδρό της, κ. Ε. Ανδρεάδη, που
με συλλογική εργασία πέτυχαν την άρτια οργάνωση του Σεμιναρίου και εξασφάλισαν
τη συμμετοχή των παρακάτω χορηγών εταιρειών: ABBOTT, ABBVIE, ALEXION,
AMGEN, ASPEN, ASTELLAS, ASTRAZENECA, BAXTER, BAYER, BRISTOL-MYERS
SQUIBB, BΙΟΚΟΣΜΟΣ, BΙΟΣΕΡ, GE HEALTHCARE, GENESIS PHARMA, GILEAD,
JANSSEN,

MAVROGENIS

NOVARTIS

ONCOLOGY,

(COVIDIEN-COLOPLAST)
PFIZER,

ROCHE

MENARINI,

HELLAS,

RONTIS,

MSD,
SAFE

NORMA,
BLOOD

BIOANALYTICA, SANOFI, TEVA. Ευχαριστούμε θερμά τις Χορηγούς Εταιρείες για την

πολύτιμη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση του 20ου Ετήσιου Σεμιναρίου
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
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Ευχαριστίες ανήκουν στο Νοσηλευτικό Προσωπικό και στην ∆ιευθύντρια της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κ. Φ Κατσιγιάννη που και φέτος συμμετέχει με επιτυχία
στο Επιστημονικό μας Πρόγραμμα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη
∆ιοίκηση του Νοσοκομείου μας.
Ευχαριστίες ανήκουν επίσης, στη Γραμματέα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. κα Α. Παπαμαλή
που όπως κάθε χρόνο ήταν βασικός συντελεστής της προσπάθειάς μας καθώς και
στη Γραμματεία του 20ου Σεμιναρίου, VitaCongress-Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
Ελπίζοντας ότι και αυτή τη χρονιά το Σεμινάριο θα ανταποκριθεί στις
προσδοκίες σας, το ∆.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. σας ευχαριστεί για τη συμμετοχή σας.
Με εκτίμηση

Καθητητής Σπύρος Ζακυνθινός
Πρόεδρος
του ∆.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αυτουσμή Γεωργία
Νοσηλεύτρια Τ.Ε, Απόφοιτη Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι Αθηνών, M.Sc,
Ουρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6951660808
E-mail: g.aftousmi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια οι μέθοδοι της έξω-νεφρικής
υποστήριξης (αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση) μπορεί να έχουν μικρές έως
ασήμαντες μεν διαφορές μεταξύ τους, αλλά επηρεάζουν σημαντικά τη ποιότητα και τη
ψυχολογική διάθεση, τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά αυτών των ασθενών.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της ποιότητας ζωής και των
ποσοστών κατάθλιψης των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια που
υποβάλλονται σε θεραπεία της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση (ΑΚ) και με
περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν
συνολικά 72 ασθενείς με ΧΝΑ, εκ των οποίων οι 43 (59,7%) υποβάλλονταν σε ΑΚ
στη ΜΤΝ και οι υπόλοιποι 29 (40,3%) υποβάλλονταν σε ΠΚ στη Νεφρολογική
Κλινική. Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν τα 52,89 έτη ενώ ο μέσος όρος
έξω-νεφρικής κάθαρσης ήταν τα 6.39 έτη. Με βάση τα αποτελέσματα, η γενική
ικανοποίηση των ασθενών από την ποιότητα ζωής τους χαρακτηρίστηκε ως ''αρκετά''
ικανοποιητική από το 33,3% του δείγματος και ως ''μέτρια'' ικανοποιητική από το
19,4%. Σε σχέση με την ανάγκη καθημερινής νοσηλευτικής φροντίδας το 52,8% των
ασθενών δήλωσε ''καθόλου'' ανάγκη φροντίδας, ενώ το 26,4% δήλωσε ως ''μέτρια''
ικανοποίηση από την αποτελεσματικότητα τους στην εργασία. Το 29,2% ανέφερε
''μέτρια'' επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση με την ερωτική τους ζωή, ενώ το 27,8%
ανέφερε πως έχει λίγες φορές αρνητικά συναισθήματα όπως κακή διάθεση,
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απόγνωση, άγχος και κατάθλιψη. Τέλος το 50% των ασθενών απάντησε ''αρκετά''
ικανοποιημένο από τη θεραπεία στην οποία υποβάλλονταν, ενώ το 63,9% και το
47,2%

απάντησε ότι είναι εξαιρετική τόσο η ψυχολογική βοήθεια όσο και η

επικοινωνία με το νοσηλευτικό προσωπικό, αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Η
δημιουργία ειδικών ψυχο-εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και η επικοινωνία και
η στήριξη είναι παράγοντες που συμβάλλουν στη πρόληψη και βελτίωση της
κατάστασης της ψυχικής υγείας και στο καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής των
ασθενών.
Λέξεις κλειδιά: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση,
ποιότητα ζωής.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και η εξωνεφρική υποστήριξη είναι καταστάσεις
που έχουν απασχολήσει τόσο την Ιατρική όσο και την Νοσηλευτική Επιστήμη.1 ∆ύο
βασικοί μέθοδοι είναι ευρέως γνωστές για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής
Ανεπάρκειας, η αιμοκάθαρση (ΑΚ) και η περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ).
Η επίδραση της ΧΝΑ σε οργανικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο επηρεάζει
σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς και την προσωπική του ικανοποίηση
από τη καθημερινότητα. Η ίδια η νόσος και ο τρόπος θεραπείας της αποτελούν αιτίες
απώλειας του επαγγέλματος, του εισοδήματος και της κοινωνικής θέσης του
πάσχοντος. Οι περιορισμοί στην διατροφή, την επαγγελματική δραστηριότητα και τη
ψυχαγωγία επιβαρύνουν την κοινωνική ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις του
νεφροπαθή. Για τον νεφροπαθή ασθενή που υποβάλλεται σε εξωνεφρική κάθαρση η
αίσθηση ότι χειροτερεύει ή περιορίζεται η ζωή του καθώς και το αίσθημα της
μειωμένης σωματικής δύναμης και ενεργητικότητας του, οδηγούν στην έλλειψη της
αυτοεκτίμησης αλλά στην αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο θεραπευτικό σχήμα
εξωνεφρικής κάθαρσης που θα πρέπει να ακολουθήσει.2,3,4
Η ποιότητα ζωής στην υγεία αναγνωρίζεται ως “η απάντηση του ατόμου στην
επίδραση που έχει η νόσος στη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική διάσταση της
ζωής του, μια απάντηση που επιπλέον επηρεάζει το βαθμό στον οποίο το άτομο
μπορεί να νιώθει ικανοποίηση με τις συνθήκες της ζωής του”. 2,5
Η ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων έχει ιδιαίτερη σημασία και εξαρτάται
από τη διατροφή, που θα πρέπει ο ασθενής να ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής
του, τη γυμναστική, διότι η σωματική άσκηση μπορεί να αυξήσει τη σωματική δύναμη
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και αντοχή, να αναστρέψει τη μυϊκή ατροφία και να αυξήσει τη μάζα των μυών, να
μειώσει τη γενική αίσθηση της κόπωσης και να μειώσει τον κίνδυνο για αιφνίδιο
θάνατο και τέλος από την ψυχολογική υποστήριξη, η οποία βοηθάει στο να ανέβει το
ηθικό των ασθενών και να μπορέσουν να ανεξαρτητοποιηθούν.
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών
με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε θεραπεία της νεφρικής
λειτουργίας με αιμοκάθαρση (ΑΚ) και με περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ), στο Γ.Ν.Α.
Ευαγγελισμός.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Για την διεξαγωγή αυτής της ερευνητικής μελέτης σχεδιάστηκε μια περιγραφική
μελέτη συσχέτισης. Η μέθοδος δειγματοληψίας, που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα
μελέτη, είναι η μη τυχαία δειγματοληψία ευκολίας.
Η δειγματοληψία ευκολίας επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλων των υποκειμένων,
τα οποία είναι διαθέσιμα μέχρι να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο μέγεθος του
δείγματος. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε εξαιτίας του χαμηλού κόστους, της
εύκολης και αυξημένης πρόσβασης στις πληροφορίες και του μικρού διαθέσιμου
χρόνου συλλογής των στοιχείων.2,6
Στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής
δεδομένων ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε 18 ερωτήσεις κλειστού τύπου με
κλίμακα μέτρησης από το 1-6, όπου το 1 αντιπροσώπευε το κατώτερο και το 6 το
ανώτερο όριο.

Το ερευνητικό αυτό εργαλείο είχε χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερη

μελέτη διερεύνησης της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΧΝΑ και η δημιουργία του
βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF, του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (Π.Ο.Υ), το οποίο είναι ένα έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο. Η διαμόρφωση του
ερωτηματολογίου έγινε από την ερευνητική ομάδα Λένη και συν.2, με γνώμονα το
ιδιαίτερο προφίλ του υπό μελέτη πληθυσμού το οποίο και εγκρίθηκε από ομάδα
έμπειρων ερευνητών.
Το δείγμα της μελέτης συλλέχθηκε στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και στην
Νεφρολογική κλινική του Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός. Η συμμετοχή των υποκειμένων στην
έρευνα είναι εθελοντική και τηρήθηκαν οι κανόνες εχεμύθειας και ανωνυμίας. Τα
δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές με απόλυτη εχεμύθεια και μόνο για
τους σκοπούς της μελέτης.
Οι συμμετέχοντες υπέγραψαν το έγγραφο συγκατάθεσης για τη συμμετοχή
τους στη μελέτη και ενημερώθηκαν για το δικαίωμα να αποσυρθούν από αυτή
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 11

οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επενέργεια. Ενημερώθηκαν επίσης για τον τρόπο
με τον οποίο θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της μελέτης
μετά τη λήξη της. Για την εκπόνηση της ζητήθηκε άδεια από το επιστημονικό
συμβούλιο και την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας των οργανισμών στους οποίους
διεξήχθη η μελέτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μελετήθηκαν 72 ασθενείς εκ των οποίων οι 29 υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή
κάθαρση, ποσοστό 40,3% στην Νεφρολογική Κλινική, και οι υπόλοιποι 43
υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, ποσοστό 59,7% στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
Το ποσοστό αναλογίας ανδρών - γυναικών που περιλάμβανε το δείγμα είναι
62,5% άνδρες (45 ασθενείς) και 37,5% γυναίκες (27 ασθενείς). Ο μέσος όρος ηλικίας
του δείγματος ήταν τα 52,89 έτη ± 16,71 με minimum τα 20 έτη και maximum τα 80
έτη αντίστοιχα, ενώ ο μέσος χρόνος θεραπείας των ασθενών αυτών ήταν τα 6,39 έτη
έχοντας τυπική απόκλιση ± 4,8 έτη.
Τα ποσοστά του δείγματος σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των
ασθενών φανέρωσαν ότι το 36,1% (26 ασθενείς) ήταν παντρεμένοι, το 26,4% (19
ασθενείς) ήταν ανύπαντροι, το 16,7% (12 ασθενείς) ήταν διαζευγμένοι

και σε

ποσοστό 20,8% (15 ασθενείς) ήταν χήροι. Τα δεδομένα από το δείγμα σχετικά με την
επαγγελματική κατάσταση των ασθενών έδειξαν ότι το 38,9% (28 ασθενείς)
απασχολούνταν επαγγελματικά, το 6,9% (5 ασθενείς) δεν εργαζόταν λόγω της
ασθένειας του, το 12,5% (9 ασθενείς) ήταν στην ανεργία και το 41,7% (30 ασθενείς)
είχε συνταξιοδοτηθεί.
Μετά από εξέταση του μορφωτικού επιπέδου των ασθενών παρατηρήθηκε ότι
το 18,1% (13 ασθενείς) του συνολικού δείγματος είχε ολοκληρώσει το δημοτικό, το
19,4% (14 ασθενείς) είχε ολοκληρώσει το γυμνάσιο, το 22,2% (16 ασθενείς) είχε
αποφοιτήσει από το λύκειο και το 40,3% (29 ασθενείς) είχε λάβει πανεπιστημιακή ή
ανώτερη εκπαίδευση.
Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης η ικανοποίηση των ασθενών από την
ποιότητα ζωής τους χαρακτηρίστηκε ως “αρκετά” από το 33,30% του δείγματος ή
“μέτρια” ικανοποιητική (19,40%).
Συγκρίνοντας όμως τις απαντήσεις των ασθενών σε σχέση με την θεραπεία που
ακολουθούσαν παρατηρήθηκε, ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών που δήλωσαν
μέτρια έως καθόλου ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής τους έκαναν
αιμοκάθαρση (το 69,7% του συνόλου της αιμοκάθαρσης), ενώ τα αντίστοιχα υψηλά
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ποσοστά εκείνων που έκαναν περιτοναϊκή κάθαρση εμφάνισαν να απαντούν αρκετά
και πολύ ικανοποιημένοι (το 82,7% του συνόλου της περιτοναϊκής) (Εικόνα 1).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την ικανότητα των ασθενών να
ανταποκριθούν στις καθημερινές δραστηριότητες ανάμεσα στις δύο ομάδες
θεραπείας, εμφάνισαν την ομάδα ασθενών θεραπείας με περιτοναϊκή κάθαρση πιο
ικανούς να ανταποκριθούν με επιτυχία στις καθημερινές τους δραστηριότητες με
ποσοστό 79,3% (αρκετά έως πάρα πολύ) σε σχέση με την ομάδα ασθενών που
ακολουθούσε ως θεραπεία την αιμοκάθαρση που δήλωσαν ως μέτρια την ικανότητά
τους με ποσοστό 48,8% (μέτρια – αρκετά) (Εικόνα 2).
Η ικανότητα των ασθενών να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές τους
υποχρεώσεις χαρακτηρίστηκε ως μέτρια και στις δύο ομάδες θεραπείας (26,40%).
Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στο επίπεδο ικανοποίησης της
ερωτικής ζωής των ασθενών αυτών (29,20%) και της σωματικής υγείας τους
(31,90%).
Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν πως οι ασθενείς δήλωσαν υψηλά επίπεδα
ικανοποίησης από την ψυχολογική υποστήριξη και την επικοινωνία που είχαν από το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (Εικόνα 3, 4, 5, 6).
Τέλος, το 50% του συνόλου των ασθενών δήλωσε “αρκετά” ικανοποιημένο από
την θεραπεία στην οποία υποβάλλονταν, ενώ το 27,8% δήλωσε πως λίγες φορές είχε
εμφανίσει αρνητικά συναισθήματα όπως κακή διάθεση, άγχος, απόγνωση και
κατάθλιψη. Συγκρίνοντας όμως τις απαντήσεις των ασθενών παρατηρήθηκε ότι οι
ασθενείς που ακολουθούσαν ως θεραπεία τη περιτοναϊκή κάθαρση

εμφάνισαν

χαμηλά ποσοστά όσον αφορά την αρνητική ψυχολογία με το 75,8% να απαντά ότι
σχεδόν ποτέ δεν ήρθαν αντιμέτωποι με τέτοιου είδους συναισθήματα σε αντίθεση με
τους ασθενείς της αιμοκάθαρσης όπου εντοπίστηκαν αρνητικά συναισθήματα σε
αρκετά υψηλά ποσοστά 48,9% (αρκετά έως πάρα πολύ) (Εικόνα 7).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ΧΝΑ είναι μια χρόνια πάθηση που επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα ζωής,
την ψυχική και σωματική υγεία αλλά και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
ασθενών προκαλώντας επιπτώσεις με ενδεχόμενες επιπλοκές και συμπτώματα που
μπορούν να μεταβάλλουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Οι ασθενείς με ΧΝΑ
αντιμετωπίζουν στάδια πένθους από την στιγμή της διάγνωσης της πάθησης τους και
έρχονται αντιμέτωποι με δύο επιλογές είτε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες
ζωής είτε να παραιτηθούν απογοητευμένοι. Ο τρόπος ζωής αυτών των ασθενών
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αλλάζει ριζικά και σε τόσο μεγάλη κλίμακα δημιουργώντας έτσι έντονες ψυχολογικές
επιπτώσεις καθώς και απροθυμία να αποδεχθούν τους περιορισμούς που πρέπει να
ακολουθήσουν στην καθημερινότητα τους.
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, εντοπίστηκε ότι οι
πάσχοντες με ΧΝΑ που ακολουθούν ως θεραπεία την Περιτοναϊκή Κάθαρση
εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής τους συγκριτικά με τους
ασθενείς που εφαρμόζουν την Αιμοκάθαρση. Αντίστοιχα αποτελέσματα συλλέξαμε
τόσο για την ικανοποίηση της σωματικής τους υγείας και το αίσθημα ασφάλειας στην
καθημερινότητα τους, όσο και από την δυνατότητα άσκησης καθημερινών
δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων αναψυχής. Αντίθετα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
οι ασθενείς της Αιμοκάθαρσης εμφανίζουν στο σύνολό τους μια μέτρια ικανοποίηση
από την ποιότητα ζωής τους. Τα ευρήματα αυτά συμπίπτουν και με άλλες σχετικές
μελέτες όπως των Λένη και συν.2 και των Θεοφίλου και συν.7
Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς ανέφεραν περιορισμένη ποιότητα ζωής, ότι
βιώνουν ποικίλες δυσκολίες σε σύνδεση με την θεραπεία της αιμοκάθαρσης όπου
αυτή επιβάλλεται σε χώρο του νοσοκομείου και με σοβαρούς περιορισμούς στη ζωή
τους λόγω της εξάρτησης τους από το μηχάνημα του Τεχνητού Νεφρού. Ο ασθενείς
που ακολουθούν ως θεραπεία την περιτοναϊκή κάθαρση είναι εκείνοι που μπορούν
να αξιολογήσουν καλύτερα τις έννοιες, ψυχαγωγία, εργασία, διαδικασία θεραπείας,
καταδεικνύοντας έτσι μ’ αυτόν τον τρόπο μια αυξημένη ικανοποίηση από την
φροντίδα της υγείας τους. Εύρημα σχετικό και σύμφωνο με την μελέτη της Theofilou
P.8
Οι ασθενείς με ΧΝΑ δήλωσαν στο σύνολο τους ανεξαρτήτως ακολουθούμενης
θεραπείας

δυσαρεστημένοι

ή

μια

μέση

ικανοποίηση

όσον

αφορά

την

αποτελεσματικότητα που νιώθουν στον εργασιακό τους χώρο αποτελέσματα που
συμβαδίζουν με αυτά των Παπαδάκη9, Λένη και συν.2, Καϊτελίδου και συν10. όπου
έδειξαν ότι οι ασθενείς της αιμοκάθαρσης είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό
συνταξιούχοι λόγω είτε της σχετικά μεγάλης ηλικίας είτε της αναγκαιότητας που
υπήρξε εξαιτίας της νόσου.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης, οτι οι απαντήσεις των ασθενών έδειξαν σε μεγάλο
ποσοστό υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την ψυχολογική υποστήριξη και από την
συνολική επικοινωνία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αποτέλεσμα που
συμφωνούν με την μελέτη της Παναγοπούλου.11 Συγκριτικά η σχέση ασθενή νοσηλευτή φαίνεται να επιδρά πιο θετικά για τον ασθενή, πιθανόν λόγω της συχνής
και τακτικής επαφής που υπάρχει μεταξύ τους.
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Παρατηρώντας προσεκτικά τα δεδομένα που αφορούν την αρνητική ψυχολογία
του ασθενή, όπως κακή διάθεση, άγχος, απόγνωση, κατάθλιψη και αυτοκτονικό
ιδεασμό συμπεραίνουμε ότι οι ασθενείς της αιμοκάθαρσης εμφανίζουν σε υψηλά
ποσοστά και πολύ πιο έντονα αυτά τα συμπτώματα και τις αρνητικές σκέψεις σε
σχέση με τους ασθενείς της περιτοναϊκής κάθαρσης, φαινόμενο που παρουσιάζεται
και στις μελέτες των Λένη και συν2. και Θεόφιλου12. Εργασίες που υποστηρίζουν ότι η
ψυχική υγεία, το άγχος και συγκεκριμένα η κατάθλιψη είναι παράγοντες που
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι
ίδιοι αξιολογούν την ψυχολογική τους υγεία και το περιβάλλον που ζουν.
Σε γενικές γραμμές στο σύνολο τους οι ασθενείς εμφανίζονται αρκετά
ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη θεραπεία στην οποία υποβάλλονται, εύρημα
που συμβαδίζει με την μελέτη των Λένη και συν.2, που υποστηρίζει ότι στην
πλειοψηφία τους οι ασθενείς δεν εμφανίζουν ανάγκη συστηματικής νοσηλευτικής
φροντίδας στην καθημερινότητα τους. Επιπρόσθετα τα ίδια συμπεράσματα
προκύπτουν και για την ικανοποίηση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας γεγονός
το οποίο φανερώνει την υψηλή ποιότητα παρεχόμενης ιατρικής και νοσηλευτικής
φροντίδας και περίθαλψης.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας αλλά και της μελέτης των
Θεοφίλου και συν.7, υποστηρίζεται ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών της ΧΝΑ
σχετίζεται με κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες και οι μεταβλητές αυτές
όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση και η οικογενειακή κατάσταση μπορούν να
επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία των ασθενών.
Όσον αφορά επιπρόσθετα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς
του δείγματός μας με ΧΝΑ παρατηρήθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι πάσχουν
από καρδιακές παθήσεις, εύρημα που συμφωνεί με την εργασία Παπαδάκη9 και την
Κουτουλάκη και συν.13 που υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς αποκτούν και άλλες
παθήσεις με την έναρξη της νεφρικής ανεπάρκειας.
Τέλος, μια αναφορά για την ηλικία των ασθενών του δείγματός μας
παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος είναι αρκετά χαμηλός 52,89 έτη, σε αντίθεση με τις
εργασίες των Λένη και συν.2 όπου ανέρχεται στα 65,13 έτη, των Θεοφίλου και συν.7
στα 60,6 έτη, Παπαδάκη9 στα 58,6 έτη, γεγονός που σημαίνει, οτι η ασθένεια αρχίζει
να εμφανίζεται σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί βέβαια να
οφείλεται και στον περιορισμό του μικρού δείγματος που λάβαμε.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ασθενείς με Χρόνια Νόσο (ΧΝΑ), όπως προαναφέρθηκε, υποβάλλονται σε
ριζικές αλλαγές εξαιτίας της νόσου που βιώνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Οι καθημερινές δραστηριότητες, η
ψυχαγωγία, η σωματική υγεία, το επάγγελμα, οι κοινωνικές σχέσεις και η ψυχολογία
αυτών

των

ασθενών

επιβαρύνονται

αρνητικά,

προκαλώντας

μείωση

στην

ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής και συνεπώς αποθάρρυνση από τους
περιορισμούς που καλούνται να ακολουθήσουν, οδηγώντας τους έτσι επικίνδυνα στα
μονοπάτια της κατάθλιψης.
Συνεπώς, η εκπαίδευση αυτής της ομάδας ασθενών της Χρόνιας Νεφρικής
Ανεπάρκειας αποτελεί σημαντικό άξονα για την άρτια και ολοκληρωμένη θεραπεία
της

πάθησής

τους,

συμπεριλαμβανομένου

και

του

οικογενειακού

τους

περιβάλλοντος. Οι ασθενείς θα πρέπει να κατανοήσουν την φύση της νόσου, της
σοβαρότητας της κατάστασής τους και το σημαντικό ρόλο της καλής συνεργασίας με
τους επαγγελματίες υγείας, θεράποντες ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά
και στην παραπομπή τους, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, σε ειδικούς της ψυχικής
υγείας ώστε να γίνει πιο ομαλή η αποδοχή και η εναρμόνιση τους στο νέο
συνιστούμενο τρόπο ζωής.
Αξίζει να γίνει επισήμανση για ανάπτυξη και διερεύνηση νέων προγραμμάτων
για τη παροχή καλύτερης αιμοκάθαρσης στην Ελλάδα όπως είναι η ημερήσια ή
νυχτερινή κατ’ οίκον αιμοκάθαρση, η οποία προσφέρει μια λύση αντιμετώπισης των
ασθενών που χρειάζονται εξωνεφρική υποστήριξη με λιγότερο κόστος απ’ ότι θα
απαιτούνταν για τη δημιουργία περισσότερων ενδονοσοκομειακών μονάδων του
τεχνητού νεφρού αλλά και μια μεγαλύτερη ευελιξία στην ικανότητα των ασθενών να
διατηρήσουν την εργασία τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Επίσης να τονιστεί ότι με τη δημιουργία εκστρατειών για την ενημέρωση του
γενικού πληθυσμού στη μεγάλη σημαντικότητα των δωρητών οργάνων θα υπάρχουν
αρκετά διαθέσιμα μοσχεύματα, γιατί η μεταμόσχευση νεφρού προσφέρει ανώτερα
ποσοστά επιβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των ασθενών αυτών ως
‘’πανάκεια’’ θεραπεία της ΧΝΑ.
Οφείλει η κοινωνία αλλά και το κράτος να προωθήσει και να βοηθήσει να
δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα υποστήριξης που να θέτουν ως στόχο, το
καλύτερο επίπεδο ζωής και την συχνή παρακολούθηση της ψυχικής υγείας αυτών
των ασθενών, για ένα καλύτερο αύριο.
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Στη παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να επεκταθούν σε
μεγαλύτερα δείγματα και από άλλα νοσοκομεία της Αττικής, παρέχοντας έτσι τη
δυνατότητα ελέγχου των μεταβλητών (δεδομένων).

Εικόνα 1. Συσχετισμός θεραπείας με ικανοποίηση ποιότητας ζωής

Εικόνα

2.

Συσχετισμός θεραπείας
δραστηριότητες

-

ανταπόκρισης

στις

καθημερινές

Εικόνα 3. Ικανοποίηση επικοινωνίας με ιατρικό προσωπικό
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Εικόνα 4. Ικανοποίηση επικοινωνίας με νοσηλευτικό προσωπικό

Εικόνα 5. Ικανοποίηση ψυχολογικής υποστήριξης ιατρικού προσωπικού

Εικόνα 6. Ικανοποίηση ψυχολογικής υποστήριξης νοσηλευτικού προσωπικού
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Εικόνα 7. Συσχετισμός θεραπείας - αρνητικά συναισθήματα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Μαυροματίδης Κ. Υποκατάσταση Νεφρικής Λειτουργίας σε Οξεία Νεφρική
Ανεπάρκεια. www.renalkomotini.gr.

2.

Λένη Α.Ε, Τουρκογιάννη Μ, Σταυροπούλου Λ, Ζηδιακάκης , Ποιότητα Ζωής
Ασθενών με χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια. Περιεγχειριτική Νοσηλευτική (2013),
Τόμος 2, Τεύχος 2.

3.

Perlman RL, Finkelstein FU, Liu L, Rouse, Keiser M, Eisele G et al. Quality of
life in Chronic kidney disease (CKD) : A cross-sectional analysis in the Renal
Research Institute CKD study. Am J kidney Dis 2005, 45: 658-666.

4.

Cayle F, SOyibo AK, Gilbert DT, et al. Quality of life in end stage renal disease:
a multicentre comparative study. West Indian med. j. vol.58 no.3 Mona 2009,
235-242.

5.

Πολυκανδριώτη Μ, Βουλγαρίδου Κ, Θέμελη Α, Γαλυφά ∆, Λιάπη Ε, Κυρίτση Ε,
Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια. Νοσηλευτική 2009, 48 (1):
9κ.104.

6.

Παναγιωτάκος ∆. Μεθοδολογία Της Έρευνας Και Της Ανάλυσης ∆εδομένων για
τις Επιστήμες Της Υγείας. Εκδόσεις Β.Γ. Κωστάκη, Αθήνα, 2005.

7.

Θεοφίλου Π, Παναγιωτάκη Ε, Παράγοντες Επίδρασης στην Ποιότητα Ζωής
Ατόμων με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου, Νοσηλευτική 2010,
49 (2): 174-181.
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8.

Theofilou P. Quality of life health and health mental beliefs: comparison
between hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Intescientific care 2010,
τόμος 2, τεύχος 4, 171-176.

9.

Παπαδάκης ΕΣ. Προσέγγιση των Αιμοκαθαιρόμενων Νεφροπαθών και των
Πασχόντων Β - Μεσογειακής Αναιμίας σε ένα γενικό Νοσοκομείο της Κρήτης και
διερεύνηση της Ποιότητας της Ζωής τους. Ηράκλειο 2010.

10. Καϊτελίδου ∆, Λιαρόπουλος Λ, Σίσκου Ο, Θεοδώρου Μ, Ζηρογιάννης Π,
Μανιαδάκης Ν. Οι Κοινωνικές και Οικονομικές Συνέπειες της Αιμοκάθαρσης στη
Ζωή των Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, Νοσηλευτική 2007, 46 (2):
246-255.
11. Παναγοπούλου Α. Χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των ασθενών με ΧΝΑ της
νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί
σε επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού. Πάτρα 2011.
12. Θεοφίλου Π. Ποιότητα Ζωής και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου:
Μία ποιοτική ανάλυση, ∆ιεπιστημονική Φροντίδα 2011, 3 (2): 70-80.
13. Κουτουλάκη Α, Ξανθάκη Μ, Πτυχιακή Εργασία: Ποιότητα Ζωής των ασθενών με
χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση και των οικογενειών τους, 2011.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟ 2015

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ;
Καμπισιούλη Ευσταθία1 , Κατσιγιάννη Φωτεινή2
1

Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνη Γραφείου Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης, 2∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Στοιχεία επικοινωνίας:
Καμπισιούλη Έφη
Τηλ: 6976441243
Email: efikamp@yahoo.gr
Εισαγωγή: Η ανάπτυξη της Νοσηλευτικής επιστήμης, η ραγδαία τεχνολογική
πρόοδος και η ταχεία απαξίωση της υπάρχουσας γνώσης επιτείνουν την ανάγκη για
συνεχή επαναπροσδιορισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των νοσηλευτών και
καθιστούν

την

Συνεχιζόμενη

Νοσηλευτική

Εκπαίδευση

(ΣΝΕ)

απαραίτητη

προϋπόθεση για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν α) η εννοιολογική προσέγγιση του όρου της
ΣΝΕ και β) η διερεύνηση της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας της ΣΝΕ σε ένα
σύγχρονο περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό, υπό το πρίσμα της
οικονομικής κρίσης. Mέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας σε
ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ανακλήθηκαν οι σχετικές ανασκοπικές
και ερευνητικές μελέτες από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (medline, pubmed).
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τον πλέον αναγνωρισμένο ορισμό, ως ΣNΕ ορίζεται η
εκπαίδευση την οποία λαμβάνει ο νοσηλευτής μετά το τέλος της βασικής
επαγγελματικής του κατάρτισης ή οποιασδήποτε πρόσθετης μετεκπαίδευσης. Η ΣΝΕ
είναι μια διαδικασία συνεχούς ανασύνθεσης των γνώσεων, που έχει αφετηρία τη
λήψη του βασικού πτυχίου και επεκτείνεται χρονικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του
ατόμου .
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Ο βασικός σκοπός της ΣΝΕ είναι η βελτίωση των γνώσεων, η επαγγελματική
ανάπτυξη, η ενδυνάμωση και η αυτονομία. Επιμέρους στόχοι αποτελούν:


η ανατροφοδότηση των παλαιότερων γνώσεων με την προσθήκη νέων
τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων,



η αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς των νοσηλευτών με προσαρμογή στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές απαιτήσεις,



ο προσανατολισμός στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα (Evidence-based
knowledge)



η προαγωγή της θεωρίας και της έρευνας.

Η φιλοσοφία της διαδικασίας της συνεχούς εκπαίδευσης είναι κυρίως να ενθαρρύνει
τους νοσηλευτές να αναζητούν οι ίδιοι την νέα γνώση, εντάσσοντας τη διαδικασία
αυτή στον νοσηλευτικό τους ρόλο και αναπτύσσοντας συμπεριφορές δια βίου
εκπαίδευσης (ισόβια μάθηση). Ο σύγχρονος νοσηλευτής πρέπει να μαθαίνει
συνεχώς. Η συμμετοχή του σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και η δίψα
του για μάθηση αποτελούν τα ειδοποιά γνωρίσματα της αυξημένης επαγγελματικής
του συνείδησης. Για να μπορεί να αντεπεξέλθει στην πληθώρα των αλλαγών, των
νέων τεχνολογιών και των επάλληλων εξελίξεων στο χώρο της υγείας, θα πρέπει να
σχεδιάζει και να υλοποιεί μια συνεχιζόμενη δραστηριότητα αυτοεκπαίδευσης. Μέσα
από τη συνεχιζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία διευρύνει τους επαγγελματικούς του
ορίζοντες, αναπτύσσει νέες δεξιότητες, αποκτά σύγχρονες γνώσεις και εξασφαλίζει
επαγγελματική αυτονομία και αυτοπεποίθηση. Τα οφέλη από την συνεχιζόμενη
εκπαίδευση είναι πολλαπλά, τόσο για τους νοσηλευτές όσο και για τους αρμόδιους
φορείς. Η ΣΝΕ σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας καθώς και με την ενίσχυση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Η
ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων βοηθά στη μείωση του εργασιακού
άγχους, στη μικρότερη απώλεια χρόνου για την εκτέλεση μιας νοσηλευτικής πράξης
και στην εμφάνιση λιγότερων επαγγελματικών ατυχημάτων και λαθών. Επιπρόσθετα,
οι άρτια εκπαιδευμένοι νοσηλευτές επιδεικνύουν αυξημένη αποτελεσματικότητα και
παραγωγικότητα, καλύτερη συνεργασία, αυτοπεποίθηση και υψηλότερο βαθμό
επαγγελματικής και προσωπικής ικανοποίησης. Προϋποθέσεις για την εποικοδομητική
συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι αφενός η διάθεση για
προσωπική ανάπτυξη, επαγγελματική ωριμότητα και υπευθυνότητα και αφετέρου η
ύπαρξη κινήτρων αλλά και η πρακτική διευκόλυνση και ηθική ενθάρρυνση από όλα τα
επίπεδα της Nοσηλευτικής διοίκησης. Τα κίνητρα έχουν συνήθως σχέση με τις

αντιλήψεις και τις αξίες του κάθε ατόμου αλλά και με τις προσδοκίες από το
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επάγγελμά του. Στις περισσότερες μελέτες όμως αποτυπώνεται με ευκρίνεια ότι η
συμμετοχή σε προγράμματα ΣΝΕ καθορίζεται κυρίως από την ανάγκη για
επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Στον αντίποδα,
πέρα από τα κίνητρα και την προσωπική επιθυμία υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί
και εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των νοσηλευτών σε προγράμματα
ΣΝΕ. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη
πληροφόρησης, η μη ενθάρρυνση από τη διοίκηση, το υψηλό

κόστος, οι

οικογενειακές υποχρεώσεις, η απόσταση και η έλλειψη χρόνου. Συγκεκριμένα, η
υποστελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων δεν διευκολύνει την αποδέσμευση των
νοσηλευτών για συμμετοχή τους σε προγράμματα ΣΝΕ και επιπρόσθετα η έλλειψη
οικονομικής στήριξης από τους αρμόδιους φορείς δεν προάγει την υλοποίηση
τέτοιων

προγραμμάτων.

Συμπεράσματα:

H

συνεχής

εκπαίδευση

των

επαγγελματιών υγείας και δη των νοσηλευτών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση και
αναγκαιότητα. Η επαγγελματική επιμόρφωση και ανάπτυξη, που κατακτάται μέσα
από τα προγράμματα ΣΝΕ είναι ο κύριος άξονας για την παροχή ασφαλούς και
υψηλού επιπέδου Νοσηλευτικής φροντίδας με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα
παροχής υπηρεσιών υγείας.
Λέξεις κλειδιά: συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, συνεχιζόμενη νοσηλευτική
εκπαίδευση, διά βίου εκπαίδευση, κίνητρα συμμετοχής
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Πανουδάκη–Μπροκολάκη

Η.

Συνεχιζόμενη

Νοσηλευτική

Εκπαίδευση.

Νοσηλευτική 1998, 6(4): 320-330.
2.

Καδδά Ο. Αναγκαιότητα για Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση. Το βήμα
του Ασκληπιού 2013, 12(2) :105-107.

3.

Κελέση-Σταυροπούλου Μ, Σταυροπούλου Μ. ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
στον υγειονομικό τομέα. Το βήμα του Ασκληπιού 2010, 9(3) :280-307.

4.

Babatsikou PF, Gerogianni KG. Nursing department: criteria of creation of an
achieved model. Rostrum of Asclepius 2012; 11(1): 17-27.

5.

Griscti O, Jacono J. Effectiveness of continuing education programs in nursing:
literature review. J Adv Nurs 2006, 55(4): 449-456.

6.

Gould D, Drey N, Berridge EJ.Nurses. experiences of continuing professional
development. Nurse Educ Today 2007, 27(6): 602-609.
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Ντόγκα Βασιλική1 , Kατσιγιάννη Φωτεινή2
1

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Υπεύθυνη Γραφείου Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης,
2

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
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Ένα από τα πλέον δύσκολα αλλά απαραίτητα καθήκοντα μιας υπηρεσίας σε έναν
οργανισμό υγείας, είναι και η αξιολόγηση του προσωπικού της. Ειδικότερα η
αξιολόγηση του νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο, είναι δύσκολη και
υπεύθυνη εργασία, ενώ μπορεί να συμβούν λάθη ή και αδικίες. Αυτό συμβαίνει γιατί
οι νοσηλευτές εργάζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες,
εκτελώντας ένα πλήθος εργασιακών καθηκόντων, με αποτέλεσμα να καθίσταται
δύσκολος ο σχεδιασμός ενός εργαλείου αξιολόγησης που να μπορεί να βαθμολογεί
την απόδοσή τους σε διαφορετικές διαστάσεις και με μια φιλοσοφία συνεχούς κι όχι
αποσπασματικής εκτίμησης. Ενα ιδανικό εργαλείο αξιολόγησης των νοσηλευτών θα
πρέπει

να

βαθμολογεί

την

εφαρμογή

της

νοσηλευτικής

διεργασίας,

τον

επαγγελματισμό, την ασφάλεια, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ανάληψη
πρωτοβουλιών.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν: α) η εννοιολογική προσέγγιση του όρου
«αξιολόγηση» στο χώρο της νοσηλευτικής β) η διερεύνηση των μεθόδων αλλά και
των προϋποθέσεων που απαιτούνται, ώστε να εφαρμόζεται αξιόπιστη νοσηλευτική
αξιολόγηση στην πράξη.
Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε ελλληνικά και διεθνή
περιοδικά, μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (medline, pubmed).
Ως αξιολόγηση, γενικά, ορίζεται «ο καθορισμός της αξίας κάποιου προσώπου ή
πράγματος». Στο χώρο της Νοσηλευτικής, η αξιολόγηση αποτελεί μια συστηματική
διαδικασία, με συγκεκριμένα κριτήρια και κανόνες. Κανείς δεν κρίνεται γενικά και
αόριστα, αλλά σε σχέση με το παραγόμενο έργο του και το επίπεδο ευθύνης του. Η
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αξιολόγηση λοιπόν πρέπει να είναι μια συνεχής και αντικειμενική διαδικασία, η οποία
να περιλαμβάνει τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων απόδοσης ή αξιολόγησης,
παρατήρηση και εκτίμηση της απόδοσης του εργαζόμενου, καταγραφή των
αποτελεσμάτων και ανατροφοδότησή του.
Πράγματι, οι ακριβείς αξιολογήσεις παρέχουν μια σωστή βάση για τις διοικητικές
αποφάσεις και την ανάπτυξη των υπαλλήλων αλλά και του οργανισμού υγείας.
Βελτιώνεται η επικοινωνία των εργαζομένων με τον οργανισμό, δίνεται η ευκαιρία για
εντοπισμό τυχόν προβλημάτων στην απόδοση των εργαζομένων αλλά και
αντιμετώπισής τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η απόδοση των εργαζομένων
επηρεάζει και την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Από την άλλη,
διατυπώνονται και επιχειρήματα κατά της αξιολόγησης, που συνοψίζονται στο ότι η
αξιολόγηση του νοσηλευτή είναι ένας μηχανισμός γραφειοκρατικού, διοικητικού ή και
πολιτικού ελέγχου, που καλλιεργεί το συμβιβασμό και την καχυποψία.
Αναμφισβήτητα, κάθε αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης, οφείλει:
1.

Να είναι αμερόληπτο και τεκμηριωμένο,

2.

Να εστιάζει στην εργασιακή συμπεριφορά του υπαλλήλου και στα αποτελέσματα
της εργασίας του, παρά στα προσωπικά χαρακτηριστικά του.

3.

Το αποτέλεσμά του να κοινοποιείται στον εργαζόμενο και αυτός να έχει την
ευκαιρία να απαντήσει εγγράφως,

4.

Να είναι αποδεκτό και από τους κρινόμενους,

5.

Να ενθαρρύνει την εκπαίδευση των αξιολογητών στην διαδικασία της
αξιολόγησης , ώστε να γνωρίζουν: α) ποιο είναι το αναμενόμενο επίπεδο
απόδοσης στα εργασιακά καθήκοντα β) πως συμπληρώνεται το έντυπο
αξιολόγησης γ)πως πραγματοποιείται η συνέντευξη για την ανατροφοδότηση.

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:
1.

Ανάλυση του έργου μιας συγκεκριμένης θέσεως, δηλαδή ακριβής περιγραφή
του τί ακριβώς απαιτεί κάθε νοσηλευτική εργασία και ποια χαρακτηριστικά θα
πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενος για τη θέση αυτή. Η ανάλυση εργασίας θα
βοηθήσει στην θέσπιση των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης.

2.

Καθορισμός του τί ακριβώς σημαίνει «επιτυχημένη ανάλυση και επίδοση έργου»

3.

Ανάπτυξη τρόπων μετρήσεως των επιτεύξεων, δηλαδή των μεθόδων με τις
οποίες θα μετρηθούν οι επιδόσεις των αξιολογούμενων, ώστε μετέπειτα να είναι
εφικτή η πληροφόρησή τους (ανατροφοδότηση-feedback).

Ειδικότερα η αξιολόγηση του νοσηλευτικού προσωπικού στην απόδοση εργασίας
του, γίνεται γραπτώς και συνήθως ετησίως από τον ή τους προιστάμενους
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νοσηλευτές. Ως γενικό κανόνα, θα λέγαμε ότι η αξιολόγηση από μια ομάδα
ανθρώπων είναι, κατά τεκμήριο, πιο αντικειμενική άρα και πιο αποτελεσματική.
Σχετικά με τη φιλοσοφία της αξιολόγησης, αυτή

μπορεί να είναι απόλυτη ή

συγκριτική. Τα περισσότερα συστήματα αξιολόγησης βασίζονται στην απόλυτη κρίση,
η οποία αποτελεί μια μέθοδο αξιολόγησης που βασίζεται σε αποδεκτά πρότυπα
εργασιακής συμπεριφοράς που έχει θέσει ο οργανισμός. Στη συγκριτική κρίση, οι
εργαζόμενοι συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς την απόδοσή τους.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι αξιολόγησης ή συνδυασμός αυτών.
Μπορούμε να αναφέρουμε π.χ. την χρήση παραδοσιακών κλιμάκων βαθμολόγησης,
την ιεραρχική αξιολόγηση από τον πιο αποτελεσματικό μέχρι τον λιγότερο
αποτελεσματικό νοσηλευτή, την γραπτή έκθεση, τη χρήση κλιμάκων με κριτήρια τα
πρότυπα εργασιακής συμπεριφοράς ή με τη μέθοδο των «κρίσιμων γεγονότων», τις
ανεκδοτικές σημειώσεις, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εργασίας θέτοντας
συγκεκριμένους στόχους, την κρίση των συναδέλφων και τη συνέντευξη.
Ανεξάρτητα όμως από την χρησιμοποιούμενη μέθοδο, η αξιολόγηση πρέπει να
αντικατοπτρίζει την πραγματική απόδοση του νοσηλευτή στα εργασιακά του
καθήκοντα.

Η

αποτελεσματική

αξιολόγηση

συμβάλλει

στην

ανάπτυξη

του

συστήματος υγείας αλλά και του ίδιου του νοσηλευτή, ανυψώνει το ηθικό του και
βελτιώνει την ικανοποίηση από την εργασία του.
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, νοσηλευτές, απόδοσn, κριτήρια, μέθοδοι
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Μέσα σε ένα περιβάλλον υγειονομικής φροντίδας όπου οι ανάγκες των ασθενών και
οι περιορισμοί σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους αυξάνουν συνεχώς, τα στελέχη
της νοσηλευτικής ανησυχούν για την ποιότητα, το κόστος και την αποτελεσματικότητα
των Υπηρεσιών Υγείας.
Αυτό οδηγεί στην ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση και ενίσχυση των ανθρώπινων και
υλικών πόρων και για τεκμηρίωση του βαθμού στον οποίο αυτοί οι πόροι
συνεισφέρουν στην φροντίδα ασθενών. Η καλά δομημένη οργανωτική λειτουργία των
νοσοκομείων σε συνδυασμό με την καλή στελέχωση τους σε νοσηλευτικό
προσωπικό είναι άμεσα συνυφασμένη με το βαθμό ποιότητας παροχής νοσηλευτικής
φροντίδας.
Ένας σημαντικός καθορισμός του όρου στελέχωση σύμφωνα με το ∆ιεθνές
Συμβούλιο Νοσηλευτών είναι: «Ο αριθμός και το είδος του προσωπικού που
απαιτείται για την παροχή φροντίδας στον άρρωστο ή τον χρήστη των υπηρεσιών
υγείας».
Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη της Λουμπλιάνα η βελτίωση του επιπέδου υγείας
ενός πληθυσμού είναι ο δείκτης κοινωνικής ανάπτυξης. Οι Υπηρεσίες Υγείας καλά
οργανωμένες και στελεχωμένες αποτελούν όχι το μοναδικό αλλά ένα από τους
βασικούς παράγοντες που επιδρούν στην ευημερία των ατόμων και στη δημιουργία
προοπτικών για την διατήρηση του επιπέδου υγείας και για αυτό θα πρέπει να
αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της βελτίωσης της φροντίδας υγείας.
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Η στελέχωση (staffing), μια από τις βασικές και πλέον απαραίτητες λειτουργίες της
Νοσηλευτικής ∆ιοίκησης, αναφέρεται στο πλαίσιο – υπόδειγμα, δηλαδή στον αριθμό
του προσωπικού και στις κατηγορίες που απαιτούνται για κάθε νοσηλευτική μονάδα,
σε κάθε ωράριο εργασίας. Η στελέχωση περιλαμβάνει την επιλογή, τοποθέτηση και
διατήρηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες θέσεις που εκ των προτέρων έχουν
προσδιοριστεί με τον προγραμματισμό. Βασική προϋπόθεση της στελέχωσης είναι η
περιγραφή κάθε θέσης εργασίας, η οποία εκφράζεται σε καθήκοντα και ειδικά
προσόντα, όπως η εκπαίδευση, η εμπειρία και τα ατομικά χαρακτηριστικά των
εργαζομένων.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών αποτελεί
αντικείμενο έρευνας, δεδομένης της απαίτησης για παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής
φροντίδας. Ενώ στο εξωτερικό έχουν γίνει έρευνες που αφορούν στη στελέχωση,
βασιζόμενες κυρίως στην παρατήρηση του φόρτου εργασίας ή σε συστήματα
ταξινόμησης

βαρύτητας

ασθενών,

στη

χώρα

μας

έως

σήμερα

δεν

έχει

πραγματοποιηθεί καμία παρόμοια έρευνα.
Συνεπώς, μέχρι σήμερα στις υπηρεσίες υγείας δεν έχει διερευνηθεί και ούτε έχει
εφαρμοστεί κάποιο συγκεκριμένο σύστημα στελέχωσης. Μια πρώτη προσπάθεια
στελέχωσης στηρίχθηκε στο Π∆ 87/1986 του υπουργείου υγείας με το Ενιαίο Πλαίσιο
Οργάνωσης στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες, προκειμένου να
προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού, με βάση τη
μορφή του νοσοκομείου και των αριθμό των κλινών, καθώς και την ποσοστιαία
αναλογία του προσωπικού κάθε κλάδου. Κατά συνέπεια, μέχρι σήμερα κατανομή του
προσωπικού στα διάφορα τμήματα πραγματοποιείται εμπειρικά από τα στελέχη της
Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης κάθε νοσοκομείου, κυρίως με βάση τον αριθμό των κλινών
κάθε νοσηλευτικού τμήματος και όχι βάσει της σχέσης πληθυσμού προς νοσηλευτικό
προσωπικό, τα πρότυπα καλής υπηρεσίας, την ανάλυση επικεντρωμένη στο
προσωπικό και την ανάλυση επικεντρωμένη στον ασθενή.
Οι ταχύτατες εξελίξεις στις βιοϊατρικές επιστήμες, με την καθημερινή συσσώρευση
νέας γνώσης και τεχνολογίας, η καθιέρωση της «τεκμηριωμένης πρακτικής», καθώς
και η συνάρτηση κόστους-αποτελεσματικότητας έχουν καταστήσει επιτακτική τη
συστηματική μελέτη και ενασχόληση με το ανθρώπινο δυναμικό στις υπηρεσίες
υγείας. Με απλά λόγια το Π∆ 87/1986 βάση του οποίου στηρίχθηκε η στελέχωση
των οργανισμών των νοσοκομείων αποτελεί παρελθόν και οποιαδήποτε αναφορά
στο συγκεκριμένο Π∆ για την σύσταση νέων οργανισμών των νοσοκομείων μόνο
προβλήματα θα επέφερε.
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Με το υπ΄αριθ. Π∆ 235/2000 «ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη
λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών» που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.2 του
αρθρ.8 του Ν.2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς
κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α΄/95), ορίστηκε η σύνθεση του
προσωπικού των νοσηλευτικών τμημάτων στις ιδιωτικές κλινικές. Αντίστοιχη
νομοθετική ρύθμιση για τη στελέχωση των νοσοκομείων του δημόσιου τομέα
ουδέποτε υπήρξε.
Το ενδιαφέρον και η ανησυχία όμως για τη νοσηλευτική στελέχωση των νοσοκομείων
παραμένει έντονο, καθώς η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού απειλεί την ποιότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα του
νοσηλευτικού προσωπικού που είδη εργάζεται. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της
ανεπαρκούς στελέχωσης αφορούν μεταξύ άλλων, στην αύξηση του κόστους
νοσηλείας, στην πτώση των δεικτών παραγωγικότητας, αύξηση της θνητότητας και
στη εξουθένωση των εργαζόμενων (αδιαφορία, αποπροσωποίηση, παραιτήσεις,
λάθη παραλείψεις κλπ).
Λέξεις κλειδιά: νοσηλευτική στελέχωση, ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Roussel L, Swansburg R. Νοσηλευτική ∆ιοίκηση και Ηγεσία. Επιστημονική
επιμέλεια: Σταυροπούλου Α, Κελέση-Σταυροπούλου Μ. Πασχαλίδης Αθήνα
2010.

2.

Mερκούρης Α. (2010). ∆ιοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Ιων, Αθήνα. Λανάρα
Β. (1999). ∆ιοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών, θεωρητικό ή οργανωτικό
πλαίσιο, ΣΤ΄ Έκδοση, Λανάρα, Αθήνα.

3.

Vahey CD, Aiken HL, Sloane MD, et al. Nurse Burnout and Patient Satisfaction.
Med Care 2004, 42: 57–66.

4.

Ελληνική ∆ημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης-Θέμα: Προσχέδιο νέου συστήματος
αξιολόγησης. Ηλεκτρονική διεύθυνση: hhtp://www.gspa.gr, 2010. American
Organization of Nurse Executives (2005). Leadership: Nurse executive
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Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από
μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε
οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της
οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Η
οικονομική κρίση συνεπάγεται αύξηση του ποσοστού ανεργίας, μείωση των μισθών,
άρα μείωση γενικά του εισοδήματος, αύξηση των τιμών των φαρμάκων και των
νοσηλίων, περιορισμό των κρατικών δαπανών και των κονδυλίων για τη δημόσια
υγεία. Ο τομέας της δημόσιας υγείας διαρκώς αποδυναμώνεται και υπολειτουργεί,
χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί πολλές φορές στις ανάγκες των πολιτών καθώς
επίσης και η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας περιορίζεται.
Τα συστήματα υγείας σε όλες τις χώρες που έχουν οικονομική κρίση υποβάλλονται
σε μείωση των δαπανών τους και την εξοικονόμηση πόρων, συνάμα οφείλουν να
προσαρμοστούν στην αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας και σε προβλήματα
όπως η γήρανση του πληθυσμού η αυξημένη ζήτηση δημόσιων υπηρεσιών υγείας η
αύξηση των ανασφάλιστων κ.α.
Όσο αυξάνεται το ΑΕΠ μίας χώρας τόσο αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης και όσο
μεγαλώνουν τα έσοδα του κράτους τόσο αυξάνονται οι κατά κεφαλήν δαπάνες για
την υγεία. Άρα όσο επενδύει το κράτος στην υγεία μεγαλώνει το προσδόκιμο
επιβίωσης των πολιτών. Όλα αυτά φυσικά σε χώρες του δυτικού κόσμου όπου
κυριαρχούν η νομιμότητα ο κρατικός έλεγχος η ορθή διαχείριση η ύπαρξη
προϋπολογισμών και απολογισμών. Στην χώρα μας την δεκαετία 1990-2000 10%
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του ΑΕΠ επενδύθηκε στην υγεία γεγονός που θα έπρεπε να έχει θετική ανταπόκριση
στην αύξηση του ποσοστού της επιβίωσης των πολιτών κατά τουλάχιστον δυο έτη
πράγμα που όχι μονό δεν πραγματοποιήθηκε αλλά είχε και αντίθετα αποτελέσματα.
Πλήθος βιοιατρικων μηχανημάτων, πλήθος νέων υγειονομικών κτηρίων, υπερβολική
συνταγογραφηση και κατανάλωση υλικών από τους υγειονομικούς, θεαματική υπέρ κοστολόγηση φαρμάκων και υλικών, πρώτη στον κόσμο στην αναλογία ιατρών προς
τους πολίτες τελευταίοι στην Ευρώπη σε σχέση νοσηλευτών προς πολίτες. Με τα
παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι και η αλόγιστη χρήση χωρίς κανένα έλεγχο των
οικονομικών πόρων για την υγεία και όχι μόνο και σε περίοδο όχι οικονομικής κρίσης
δεν έχει τα θεμιτά αποτελέσματα στην βελτίωση της υγείας των πολιτών.
Στην περίοδο τώρα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε περιορίζονται σημαντικά
τα περιθώρια για επένδυση στον τομέα της υγείας και παράλληλα ανακύπτουν
προβλήματα υγείας στον πληθυσμό ως αρνητικά αποτελέσματα της οικονομικής
ύφεσης.
Σε μεγάλη μελέτη σε 34 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσεις κυρίως στην νοσηλευτική υπηρεσία, διαπιστώθηκε, παρά τις
διαφορές της νοσηλευτικής εκπαίδευσης όσο και στην άσκηση του νοσηλευτικού
επαγγέλματος στις χώρες αυτές, εμφανίζονται κοινές επιπτώσεις στην επαγγελματική
ζωή των νοσηλευτών λόγω της δημοσιονομικής κατάρρευσης, όπως περικοπές
δαπανών στην υγεία, απολύσεις, μείωση μισθών, αυξημένη συνταξιοδότηση, αύξηση
του φόρτου εργασίας, ανεργία κ.λπ. Ταυτόχρονα η μείωση της ποιότητας της
παρεχόμενης φροντίδας προς τους ασθενείς και η μειωμένη ασφάλειά τους, αποτελεί
κοινό παρανομαστή και των 34 χωρών που πήραν μέρος στην μελέτη. Αποτέλεσμα
της οικονομικής κρίσης στην νοσηλευτική είναι και ότι ένας στους τρεις νοσηλευτές
βρίσκεται σε ηλικία άνω των 50 ετών και η πλειοψηφία τους έχει 20 και πλέον έτη
προϋπηρεσίας στο χώρο της υγείας. Παράλληλα οι νοσηλευτές καλούνται να
εργάζονται σκληρότερα, να αμείβονται λιγότερο και να προσπαθούν να διατηρούν τα
πρότυπα ποιότητας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία των
δομών να παρέχουν επαρκή και ασφαλή στελέχωση.
Λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, επιπτώσεις στην υγεία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 31

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Καραισκου Α, Μαλλιαρού Μ, Σαράφης Π. Οικονομική κρίση: Επίδραση στην
υγεία των πολιτών και επιπτώσεις στα Συστήματα Υγείας. ∆ιεπιστημονική
Φροντίδα Υγείας 2012, 4: 49-54.

2.

European Federation of nurses Associations. Caring in Crisis: the Impact of
Financial Crisis on Nurses and Nursing. A. Comparative Overview of 34
European

Countries.

January

2012.

Online

Available

at:

http://

www.efnwb.org/version1/en/documents / accessed 25 July 2014.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 32

TΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
∆ριμάλα ∆ήμητρα1, Μικρόπουλος Θεόδωρος2,
1
2

ΤΕ Νοσηλεύτρια Χειρουργείου

ΤΕ Νοσηλευτής ΑΚΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Στοιχεία επικοινωνίας:
Θ. Μικρόπουλος
Τηλ.: 6948591697
E-mail: tmikropoulos@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι οικονομικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές και οι συρρικνώσεις
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες (βιοτικές και
κοινωνικές) καθώς και οι διαρκώς μειωμένες οικονομικές απολαβές έχουν οδηγήσει
σε ένα νέο μεταναστευτικό κύμα που δεν αφήνει ανεπηρέαστο και το νοσηλευτικό
κλάδο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις αιτίες, οι οποίες ωθούν
επαγγελματίες νοσηλευτές σε αποχώρηση από το επάγγελμά τους, να επισημάνει τις
πιθανές επιπτώσεις αυτής της αποχώρησης και να προτείνει τρόπους – λύσεις που
πιθανόν θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος. Υλικό–Μέθοδος: Η
παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκοπική εργασία, στηριζόμενη σε επιστημονικές
βιβλιογραφικές και ερευνητικές αναφορές στη βάση δεδομένων του PubMed, και σε
ιστοσελίδες επιστημονικού περιεχομένου του Ε.Σ.Ν.Ε. της Ε.Ν.Ε. και του ΣΥ.∆.ΝΟ.Χ
, συνοψίζοντας τις αιτίες και τις συνέπειες της τάσης αποχώρησης από το
νοσηλευτικό επάγγελμα. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας αναδεικνύουν μια
ευρεία γκάμα αιτιών όπως η απουσία επαγγελματικής ικανοποίησης, η ελλιπής
επικοινωνία, το στρεσογόνο περιβάλλον, οι λανθάνουσες δομές στελέχωσης και η
ηλικία του προσωπικού δυναμικού, ενισχύουν θετικά στη διαρροή του επαγγέλματος,
σε συνάρτηση και με τη «νέα» οικονομική κατάσταση. Συμπεράσματα: Η
σημαντικότητα της αποχώρησης του νοσηλευτικού προσωπικού είναι διττής
σημασίας. Αφενός τίθεται θέμα σχετικά με την ψυχική ικανοποίηση που
προσλαμβάνει ο νοσηλευτής από το εργασιακό του περιβάλλον, αφετέρου η διαρροή
αυτή αποτελεί αιμορραγούσα πληγή στον οργανισμό υγείας αναφορικά με τις
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μετέπειτα στάσεις που μπορούν να υιοθετηθούν από το υπόλοιπο προσωπικό σε
σχέση με τα εργασιακά τους καθήκοντα αλλά και με την αξιοπιστία του ίδιου
οργανισμού υγείας και τις παροχές που προσφέρει.
Λέξεις κλειδιά: αποχώρηση (turnover), επαγγελματική ικανοποίηση, νοσηλευτικό
προσωπικό
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

τάση

αποχώρησης

αναφέρεται

στο

φαινόμενο

της

μετανάστευσης

των

εργαζομένων υγείας, κυρίως νοσηλευτών, από το επάγγελμά τους. Αυτό το
φαινόμενο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια να έχει μια αυξανόμενη ένταση και
οφείλεται

στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Η ροή των εργαζομένων

λαμβάνει χώρα από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς τις αναπτυγμένες, με συνέπεια
οι ελλείψεις να αποκτούν τραγικές διαστάσεις στις πρώτες, με σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία των κατοίκων.
Οι εργαζόμενοι, που έχουν θετική προδιάθεση για τη ζωή και είναι αισιόδοξοι,
αποχωρούν

με

μεγαλύτερη

ευκολία

από

τον

οργανισμό

όταν

νιώθουν

δυσαρεστημένοι, ενώ οι εργαζόμενοι που είναι απαισιόδοξοι γενικά ως άτομα,
παραμένουν συνήθως στον οργανισμό παρά τη δυσαρέσκεια που νιώθουν για τη
συγκεκριμένη εργασία (McKenna, 2000).
Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, η απουσία επαγγελματικής ικανοποίησης, το
εργασιακό stress, τα εξαντλητικά ωράρια κτλ. αποτελούν ένα χρόνιο πρόβλημα στο
χώρο της υγείας που έχει όχι μόνο εθνικές αλλά και παγκόσμιες διαστάσεις. Έρευνες
έχουν προβλέψει πως ο αριθμός κενών θέσεων θα φθάσει τις 400.000 έως το έτος
2020.
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στις ΗΠΑ η Ένωση Αμερικάνικων Νοσοκομείων (AHA:
AmericanHospitalAssociation), ανέφερε 118.000 κενές θέσεις νοσηλευτών το 2005
ενώ το ίδιο έτος σε ποσοστό 49%των νοσοκομείων ανέφεραν πως αντιμετωπίζουν
δυσκολίες προσέλκυσης και πρόσληψης νοσηλευτών/τριών 1
Στην Ελλάδα την δεκαετία 1995-2005 υπάρχει αύξηση νοσηλευτικού και ιατρικού
προσωπικού. Στο τέλος του 2005 τα δημόσια νοσοκομεία στελεχώνονται από 41.753
νοσηλευτές, 22.086 ιατρούς, 9.768 παραϊατρικό προσωπικό καθώς και άλλων
ειδικοτήτων εκ των οποίων το 26.3% είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), το
24,17% Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του
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Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2005.Tο πρόβλημα όμως
έλλειψης εξακολουθεί να αποτελεί «αιμορραγούσα πληγή».2
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Σχολή
∆ημόσιας

Υγείας

(Ε.Σ.∆.Υ.)

με

θέμα

την

επαγγελματική

ικανοποίηση

του

νοσηλευτικού – παραϊατρικού προσωπικού, το 48,9% του νοσηλευτικού προσωπικού
είναι ευχαριστημένο έως πολύ ευχαριστημένο από το επάγγελμα που ασκεί, ενώ το
51,1% είναι δυσαρεστημένο έως πολύ δυσαρεστημένο. Το 72% του παραϊατρικού
προσωπικού (ακτινολόγοι, βοηθοί εργαστηρίων κτλ.) είναι ευχαριστημένο έως πολύ
ευχαριστημένο, ενώ το 28% είναι δυσαρεστημένο έως πολύ δυσαρεστημένο.
Μεγαλύτερο ποσοστό χαμηλής ικανοποίησης παρουσιάζουν οι μονάδες εντατικής
θεραπείας, οι μονάδες τεχνητού νεφρού, τα ΤΕΠ και οι ψυχιατρικές μονάδες. Η
ικανοποίηση των εργαζομένων στα νοσοκομεία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τα
κέντρα υγείας.3
Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα οι σπουδαιότεροι λόγοι που οδηγούν τους
νοσηλευτές σε αποχώρηση είναι οι παροχές του δημοσίου (μονιμότητα, άδειες
τοκετού, επαγγελματική εξέλιξη). 4
1.

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Η αποχώρηση (turnover) μελών του προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο στην

επιβίωση

και

στη

σωστή

λειτουργία

Οργανισμών

Υγείας

.Οι

παραιτήσεις

εργαζομένων θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να μελετηθούν σε βάθος
καθώς επίσης και οι λόγοι αποχώρησης.
Στα αίτια αποχώρησης περιλαμβάνονται:
1.

Η απουσία επαγγελματικής ικανοποίησης

2.

Η ανεπαρκής επικοινωνία των εργαζομένων με τους συναδέλφους τους, με τους
προϊσταμένους και με τους ασθενείς

3.

Το εργασιακό stress

4.

Η απουσία ασφαλής και επαρκής στελέχωσης, καθώς και η δομή του τμήματος

5.

Το γηράσκον προσωπικό

6.

Οι αλλαγές στο σύστημα υγείας –μειωμένες εισαγωγές εισακτέων σε
Νοσηλευτικές Σχολές

7.

Η αντίληψη για το νοσηλευτικό επάγγελμα
Μελέτες στο παρελθόν αλλά και σύγχρονες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα

ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική ικανοποίηση που πηγάζει από τον
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εργασιακό φορέα τόσο μικρότερη είναι και η αποχώρηση από τον φορέα (Gaertner
2000, Greenberg&Baron 2000).
1.1. Η απουσία επαγγελματικής ικανοποίησης
Ο ορισμός της επαγγελματικής ικανοποίησης δόθηκε το 1976 από το Locke ο όποιος
ορίζει ως επαγγελματική ικανοποίηση «τη θετική συναισθηματική ανταπόκριση του
ατόμου προς το συγκεκριμένο έργο που ασκεί, η ποία πηγάζει από την εκτίμηση ότι το
έργο που παρέχει πληρεί ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του
ατόμου»5.Με άλλα λόγια η ικανοποιητική αμοιβή για καλή απόδοση του
εργαζομένου, η εργασία με την μορφή «πρόκλησης», οι ικανοποιητικές
συνθήκες εργασίας, το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας αλλά και ο σαφής
καθορισμός σχέσεων και ρόλων αποτελούν «τα κλειδιά-στόχους» για
επαγγελματική ικανοποίηση. Άλλες απόψεις όπως του Warr θεωρούν πως η
επαγγελματική ικανοποίηση αποτελείται από εσωγενή και εξωγενή στοιχεία
(Κάντας, 1998). Τα εσωτερικά αίτια αναφέρονται στην καθαυτή εργασία (πχ βαθμός
υπευθυνότητας, χρήση δεξιοτήτων, ελευθερία επιλογών ως προς την επιτέλεση του
έργου), ενώ οι εξωγενείς παράγοντες αναφέρονται στις συνθήκες εργασίας, αμοιβές,
ωράρια, ασφάλεια, κοκ.
Η

σχέση

ανάμεσα

στην

επαγγελματική

ικανοποίηση

και

την

αποχώρηση

προσωπικού (Turnover ) έχει αποδειχθεί ότι είναι ασθενής, πιθανόν επειδή στη
σχέση υπεισέρχεται και η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Σε
περιόδους οικονομικής ανάκαμψης και χαμηλής ανεργίας γίνεται ισχυρότερη (Κάντας,
1998). Επομένως , ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την
απόφαση ενός εργαζομένου να μείνει ή να φύγει από μια δουλειά είναι οι γενικότερες
συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία. Π.χ. Εάν στην αγορά εργασίας υπάρχει
κλίμα προσφοράς θέσεων με καλύτερη αμοιβή, καλύτερες συνθήκες εργασίας και πιο
ενδιαφέρον περιεχόμενο εργασίας, είναι φυσικό ο εργαζόμενος να εξετάζει σοβαρά το
ενδεχόμενο μετακίνησης από την παρούσα θέση του. Εάν όμως στην αγορά
εργασίας δε διαφαίνονται εναλλακτικές λύσεις, ο εργαζόμενος ενδέχεται να
παραμείνει στη θέση του, παρόλο που νιώθει δυσαρεστημένος (Krumm, 2001).
∆ηλαδή όσο πιο ψηλός είναι ο δείκτης της ανεργίας, τόσο πιο αδύναμη είναι η
συνάφεια μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και κινητικότητας (Greenberg&Baron,
2000).
Κατά τους Greenberg&Baron (2000) η σχέση μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης
και τάσης για κινητικότητα του εργαζομένου, θεωρείται θετική, δηλαδή όσο πιο
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δυσαρεστημένος αισθάνεται ο εργαζόμενος από την εργασία του, τόσο πιθανότερο
είναι να σκέφτεται την παραίτηση και την αναζήτηση άλλης θέσης εργασίας.6
1.2. Η ανεπαρκής επικοινωνία
Ως επικοινωνία χαρακτηρίζεται «η ανταλλαγή σκέψεων, πληροφοριών, μηνυμάτων η
οποία διακρίνεται από έναν αποστολέα και ένα παραλήπτη» και μπορεί να
συντελεστεί σε 2 επίπεδα :λεκτικό (verbal) (επιτονικά φαινόμενα, αλλαγή
φρασεολογίας, οι ήχοι που καλύπτουν χρονικές παύσεις , ή δισταγμοί ομιλίας) και μη
λεκτικό ( nonverbal) (χειρονομίες, κινήσεις προσώπου, στάση σώματος).
Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων μπορεί να είναι εύκολες ή δύσκολες .αυτό οφείλεται
στα διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητα, στον ανταγωνισμό

και στις

διαφωνίες που συχνά απειλούν τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους.
Επειδή η επαφή στο χώρο εργασίας είναι αναπόφευκτη, ακόμη και αν υπάρχουν
προστριβές, οι συνάδελφοι πρέπει να συνεργάζονται, να ανταλλάσουν ιδέες και να
αντιμετωπίζουν από κοινού τα προβλήματα με δημιουργικό τρόπο. Η ομαδική
εργασία, ο αμοιβαίος σεβασμός και η επικοινωνία αποτελούν τα εργαλεία προαγωγής
κλίματος καλής συνεργασίας νοσηλευτή–γιατρού–ασθενή με κοινό σκοπό: την
ποιοτική φροντίδα των ασθενών. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι η πηγή
ενέργειας ενός επιτυχημένου οργανισμού. Οι οργανισμοί που επικοινωνούν
αποτελεσματικά έχουν 4,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν υψηλά
επίπεδα αφοσίωσης των εργαζομένων και 20% περισσότερες πιθανότητες να
αναφέρουν χαμηλότερους δείκτες φυγής του προσωπικού.7
1.3. Το εργασιακό stress
Στην ψυχολογία ο όρος stress αναφέρεται στην διαδικασία εκείνη που περιλαμβάνει
τόσο τα στρεσογόνα ερεθίσματα όσο και τις ψυχικές, σωματικές, και κοινωνικές
αντιδράσεις του ατόμου ενώ το άγχος σχετίζεται με την ψυχική διάθεση, δηλ. την
αντίδραση του ατόμου σε εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Οι παράγοντες
που επιτείνουν το εργασιακό stress είναι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας , η έλλειψη
προετοιμασίας ή και εμπειρίας, τα δύσκολα ωράρια, οι υπερωρίες, η μεγάλες
ελλείψεις υλικών και προσωπικού, οι συμπεριφορές και οι συγκρούσεις μεταξύ
προϊσταμένου-προσωπικού-ιατρών-διοίκησης. Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις
τόσο των ασθενών και των συγγενών , των ιατρών και της διοίκησης για «υψηλές
αποδόσεις». χωρίς. «κίνητρα», η πολλαπλή ανάθεση ρόλων σε επαγγελματικό και
κοινωνικό επίπεδο (σύζυγος, γονέας, επαγγελματίας), οι υποχωρήσεις, έχουν
οδηγήσει τους επαγγελματίες υγείας σε έλλειψη ενδιαφέροντος, απάθεια και σε
αποπροσωποποίηση

(παροχή

απρόσωπης

φροντίδας),

σε
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εξουθένωση (burnout) και τελικά σε αποχώρηση. Στους τρόπους διαχείρισης του
stress περιλαμβάνεται α) η μείωση έντασης, β) αντιμετώπιση κατευθείαν του
αγχογόνου ερεθίσματος (δηλ. καθορισμός ου προβλήματος, απαρίθμηση πιθανών
λύσεων,

αξιολόγηση

υπέρ

και

κατά,

σχεδιασμός,

δράση,

αξιολόγηση

αποτελεσμάτων) και γ) έλεγχος των δυσάρεστων σκέψεων (εντοπισμός της πηγής
άγχους, επαναξιολόγηση σκέψεων, στρατηγικές για την επίλυση του προβλήματος).
Να αναφέρουμε ακόμα πως οι «δίοδοι επικοινωνίας» προς τα πάνω και προς τα
κάτω ιεραρχικά θα πρέπει να είναι ανοικτοί, να υπάρχει ενημέρωση του προσωπικού
με ό,τι συμβαίνει στον εργασιακό φορέα του διότι έτσι αποφεύγεται η καχυποψία
αλλά και οι «φήμες»! η μείωση ωρών εργασίας στη νυχτερινή βάρδια στις αργίες, τα
σαββατοκύριακα, η παροχή διαλειμμάτων για γεύμα, ψυχολογική υποστήριξη
(συζήτηση με τον εργασιακό ψυχολόγο, τεχνικές χαλάρωσης πχ yoga) ή και ακόμα η
δημιουργία γυμναστηρίου για το προσωπικό θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην
διαχείριση του εργασιακού stress. Τα αποτελέσματα του εργασιακού stressείναι η
αύξηση του αριθμού των απουσιών και η αύξηση των αποχωρήσεων από το
επάγγελμα και εμφανίζονται σαν φαινόμενα όταν ο εργαζόμενος προσπαθεί να
αποφύγει μια στρεσογόνο κατάσταση.7
1.4. Η απουσία ασφαλής και επαρκής στελέχωσης καθώς και η δομή του
τμήματος
Οι Campell, Fowles και Weber (2004) διαπίστωσαν την ύπαρξη μιας σημαντικής
σχέσης μεταξύ της οργανωτικής δομής και της ικανοποίησης του ατόμου από την
εργασία. Όταν υπάρχει ανεπαρκής στελέχωση και δομή τότε επηρεάζεται και η
ικανοποίηση που λαμβάνει ο εργαζόμενος για το συγκεκριμένο οργανισμό. Η
στελέχωση και η δομή ενός φορέα περιλαμβάνει την επιλογή, τοποθέτηση και
διατήρηση προσωπικού στις θέσεις που προηγουμένως έχουν προσδιοριστεί με
προγραμματισμό. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί κάποιο
συγκεκριμένο

σύστημα

στελέχωσης.

Μια

πρώτη

προσπάθεια

στελέχωσης

στηρίχθηκε στο Π.∆.87/1986 του Υπουργείου Υγείας με το Ενιαίο Πλαίσιο
Οργάνωσης, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες, προκειμένου να
προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού με βάση την
μορφή του νοσοκομείου και των αριθμό κλινών, καθώς και την ποσοστιαία αναλογία
του προσωπικού κάθε κλάδου. Κατά συνέπεια η ως σήμερα κατανομή του
προσωπικού στα διάφορα νοσηλευτικά τμήματα πραγματοποιείται εμπειρικά από τα
στελέχη της Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης κάθε νοσοκομείου, κυρίως με βάση τον
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αριθμό των κλινών και όχι με βάση τις ανάγκες των ασθενών, τις τυχόν
προηγούμενες δεξιότητες των νοσηλευτών-τριών ή άλλων κριτηρίων.8
1.5. Το γηράσκον προσωπικό
Η ενεργός γήρανση στην απασχόληση αποτελεί μακροχρόνιο ζήτημα της
ευρωπαϊκής πολιτικής, ιδίως στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την
απασχόληση, καθώς και ζήτημα κεντρικής σημασίας της πρόσφατης στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».
Η συνταξιοδότηση των νοσηλευτών γίνεται σχετικά πιο γρήγορα από τη
αναπλήρωση των κενών θέσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται ο φόρτος
εργασίας κατά άτομο. Επίσης, προσωπικό ηλικίας μεγαλύτερης από 50 έτη είναι
λιγότερο αποδοτικό στις απαιτήσεις της εργασίας, με αποτέλεσμα το προσωπικό
μικρότερης ηλικίας των 50 ετών να επιβαρύνεται με επιπλέον φόρτο εργασίας,
αποτελώντας με αυτό τον τρόπο ένα λόγο αποχώρησης από το επάγγελμα.
Ο αριθμός των ανδρών και των γυναικών που υποστηρίζουν ότι η εργασία θέτει σε
κίνδυνο την υγεία τους είναι υψηλότερος στην ηλικιακή ομάδα των 50 έως 54 ετών.
Τα εν λόγω ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά μεταξύ των προϊσταμένων και των
επαγγελματιών στις ηλικιακές ομάδες από 50 έως 54 ετών και από 55 έως 59 ετών,
καθώς και μεταξύ των γυναικών που απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις. Οι
επώδυνες στάσεις σώματος, η εργασία με βάρδιες και η νυχτερινή εργασία και ο μη
ισόρροπος συνδυασμός εργασίας/ζωής αποτελούν τους κύριους παράγοντες για
τους οποίους οι εργαζόμενοι ηλικίας από 50 έως 59 ετών πιστεύουν ότι η εργασία
θέτει σε κίνδυνο και επιδρά αρνητικά στην υγεία τους. Το ένα τρίτο των εργαζομένων
ηλικίας από 50 έως 54 ετών πιστεύουν ότι δεν θα είναι σε θέση να εργάζονται μέχρι
την ηλικία των 60 ή ότι δεν θα επιθυμούν να ασκούν το ίδιο επάγγελμα έως τότε. Ως
βασικοί λόγοι για το γεγονός ότι δεν θα είναι δυνατή η συνέχιση της ίδιας εργασίας
μέχρι την ηλικία των 60 αναφέρονται οι επώδυνες στάσεις σώματος, η κακή
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η εργασιακή ανασφάλεια
και οι κακές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.
Οι επώδυνες στάσεις σώματος, ο μη ισόρροπος συνδυασμός επαγγελματικής και
προσωπικής

ζωής

και

οι

κακές

επαγγελματικές

προοπτικές

αποτελούν

επαναλαμβανόμενους παράγοντες για τη μη βιωσιμότητα της εργασίας για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους. Ο πρώτος παράγοντας εγείρει προκλήσεις
στους τομείς της ρύθμισης της υγείας και της ασφάλειας, της εργονομίας και της
κατανομής καθηκόντων, ενώ οι άλλοι δύο αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού, την οργάνωση και την ευελιξία των επιχειρήσεων.9
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1.6. Οι αλλαγές στο σύστημα υγείας – μειωμένες εισαγωγές εισακτέων σε
Νοσηλευτικές Σχολές
Οι συνεχείς αλλαγές στο σύστημα Υγείας καθώς και ο μειωμένος αριθμός εισακτέων
στις Νοσηλευτικές Σχολές αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Σε έρευνα του 2007 οι
Auerbach, Buerhaus & Steiger, βρήκαν πως ο αριθμός των ατόμων που εισέρχονται
σε νοσηλευτικές σχολές, σε ηλικία 20-25 ετών είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 40
ετών. Ο μειωμένος αριθμός εισακτέων συντελεί στο να υπάρχει και μειωμένος
αριθμός προσλήψεων και επομένως επιδεινώνει την έλλειψη προσωπικού και
αυξάνει το φόρτο εργασίας. Για τα ελληνικά δεδομένα τα αποτελέσματα είναι εξίσου
.αποθαρρυντικά!!10

1.7. Αντίληψη για το νοσηλευτικό επάγγελμα
Η νοσηλευτική είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, το οποίο στερείται κοινωνικής
αναγνώρισης, με αποτέλεσμα να μην επιλέγεται από τους νέους και συχνά να
εγκαταλείπεται από τους ήδη εργαζόμενους.
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αρνητική αντίληψη για το νοσηλευτικό
επάγγελμα, είναι όχι μόνο η στάση των νέων η οποία επηρεάζεται από το συγγενικό
ή το φιλικό περιβάλλον αλλά η άποψη των ίδιων των νοσηλευτών απέναντι στο
επάγγελμα τους. ∆εν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι επαγγελματίες της υγείας
αποτρέπουν τους νέους να ακολουθήσουν το επάγγελμα11. Η αρνητική αντίληψη για
το επάγγελμα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με το περιβάλλον του νοσοκομείου.
Έρευνες έχουν αποδείξει πως το 56,4%του νοσηλευτικού προσωπικού χαρακτηρίζει
την κατάσταση των κτιρίων πολύ κακή έως κάκιστη, το 78,8% θεωρεί πως ο χώρος
εργασίας δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και υλικά, ενώ

ένα μεγάλο ποσοστό
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(92,1%)!!,εκτιμά πως ο αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού δεν επαρκεί για την
κάλυψη αναγκών των ασθενών (συρρικνώσεις, συνταξιοδότηση κοκ.) και έτσι τα
νοσηλευτικά ιδρύματα υποχρεώνονται να λειτουργήσουν χωρίς το αναγκαίο
ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους αλλά και τα υλικά12. Η απαρχαιωμένη αντίληψη
του κοινωνικού συνόλου αλλά και κάποιες φορές και των ίδιων των νοσηλευτών ως
«βοηθός γιατρού» οδηγεί στη αντίληψη ότι ο ρόλος μας είναι υποδεέστερος και
παθητικός από αυτόν του γιατρού8 (Άρθρο 13). Έτσι, αυτή η αρνητική αντίληψη για
το νοσηλευτικό επάγγελμα ενισχύει αφενός την τάση φυγής και αποτρέπει αφετέρου
την είσοδο καινούριου προσωπικού στο επάγγελμα. Ο Νοσηλευτής οφείλει να
σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους ιατρούς, ακολουθώντας με ακρίβεια
τις ιατρικές οδηγίες, διατηρώντας συγχρόνως την επιστημονική του ανεξαρτησία
και την ιδιότητά του ως ισότιμου μέλους της θεραπευτικής ομάδας13
2.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η αποχώρηση εργαζομένων μπορεί να επιβαρύνει ή όχι, τη λειτουργία του
οργανισμού. (Dalton, Krackhardt & Porter, 1981). Για παράδειγμα, η απώλεια ενός
νοσηλευτή που έχει άριστη απόδοση και η αντικατάστασή του είναι δύσκολη
(δυσλειτουργική αποχώρηση) είναι μεγαλύτερη από την απώλεια ενός νοσηλευτή με
μέτρια ή χαμηλή απόδοση (λειτουργική αποχώρηση).
Ωστόσο, η αποχώρηση εργαζομένων έχει συνέπειες που δεν περιορίζονται απλώς
στο άμεσο οικονομικό κόστος για τον οργανισμό. Μπορεί να έχει αντίκτυπο στους
υπόλοιπους εργαζόμενους. Οι Steers και Stone (1982) υποστηρίζουν ότι η
παραίτηση ενός εργαζομένου μπορεί να ερμηνευτεί από τους συναδέλφους του ως
απόρριψη της συγκεκριμένης εργασίας και ως ένδειξη ότι υπάρχουν καλύτερες
ευκαιρίες απασχόλησης αλλού.
Οι εργαζόμενοι που παραμένουν μπορεί να επαναξιολογήσουν τη θέση τους στον
οργανισμό και να αναπτύξουν αρνητική στάση απέναντι στην εργασία τους.
Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να εργαστούν πιο σκληρά ώστε να καλύψουν το κενό
που δημιουργήθηκε από την παραίτηση του συναδέλφου. Αυτό προκαλεί συνήθως
σωματική και πνευματική καταπόνηση και μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες
αποχωρήσεις.
3.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ένας από τους τρόπους επίλυσης του θέματος της αποχώρησης των υπαλλήλων
από το επάγγελμά τους είναι η δημιουργία κινήτρων. Το κίνητρο είναι η δύναμη
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μέσα στο άτομο, η οποία επηρεάζει ή κατευθύνει τη συμπεριφορά του.14 Υπάρχουν
δύο κατηγορίες κινήτρων: τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τα εσωτερικά κίνητρα για
επιτυχία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το επίπεδο φιλοδοξίας ενός ατόμου. Τα
εξωτερικά κίνητρα ενισχύονται από το εργασιακό περιβάλλον ή τις εξωτερικές
ανταμοιβές.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες που τους κινητοποιούν. Ο προϊστάμενος θα πρέπει
να εστιάζει σε αυτές τις ανάγκες και επιθυμίες των υπαλλήλων και να χρησιμοποιεί
στρατηγικές κινητοποίησης κατάλληλες ανά άτομο και περίσταση. ∆εν υπάρχει
καλύτερη ή πιο χρήσιμη γνώση για τον προϊστάμενο από το να γνωρίζει τους
υπαλλήλους του ως άτομα και να ξέρει τι είναι σημαντικό για κάθε έναν από αυτούς
(McConnell - 2005). Ο προϊστάμενος πρέπει να δημιουργεί ένα εργασιακό
περιβάλλον στο οποίο να ικανοποιούνται οι ανάγκες τόσο του οργανισμού, όσο και
των ατόμων. Επομένως, ενώ ο υπάλληλος επιτυγχάνει τους προσωπικούς του
στόχους, ταυτόχρονα επιτυγχάνονται και οι στόχοι του οργανισμού. Για την επίτευξη
των παραπάνω οι προϊστάμενοι θα πρέπει να γίνουν καλοί ακροατές, αφιερώνοντας
χρόνο και προσοχή στον νοσηλευτή – υφιστάμενο.
Η αμοιβή βάση απόδοσης στην εργασία θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός
τρόπος για την επίλυση του προβλήματος της αποχώρησης. Αυτό στηρίζεται σε ένα
πρόγραμμα ιεράρχησης των νοσηλευτών με βάση την απόδοση στο κλινικό έργο, το
οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Methodist Hospital του Χιούστον (Triolo,
2003). Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να συνδυαστούν οι αξίες του οργανισμού,
η κλινική πρακτική που βασίζεται σε ενδείξεις και η φροντίδα που εστιάζεται στη
σχέση με τον ασθενή, με την αμοιβή για την απόδοση (Perry, 2003, σελίδα 1).
Πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση των αποδοχών των νοσηλευτών, με κριτήρια τα έτη
προϋπηρεσίας και τις βαθμολογήσεις της απόδοσης (Triolo, 2003). Στη συνέχεια οι
αυθαίρετες αυξήσεις αντικαταστάθηκαν από την αμοιβή με βάση την απόδοση. Η
δύναμη αυτού του συστήματος είναι ότι οι άριστοι κλινικοί νοσηλευτές μπορούν να
παραμείνουν στο πλευρό του ασθενούς, η άριστη κλινική επίδοση επιβραβεύεται και
οι νοσηλευτές μπορούν να κινηθούν μπρος ή πίσω στα διάφορα κλιμάκια με βάση
τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους και τις ανάγκες. Πρόκληση
αποτελεί για τους σύγχρονους νέους νοσηλευτές να έχουν μια καριέρα με απαιτήσεις
που να παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη και προαγωγή και όχι να εργάζονται
περισσότερες ώρες με λιγότερο προσωπικό (Greipp, 2003).7
Οι υψηλότεροι μισθοί δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που κρατάει τους νοσηλευτές σε
αυτά τα ιδρύματα. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα «νοσοκομεία
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– μαγνήτες», τα ιδρύματα δηλαδή που έχουν ικανοποιήσει τις πιο αυστηρές
κατευθυντήριες οδηγίες εργασίας για τους νοσηλευτές και έχουν πιστοποιηθεί από το
κέντρο Πιστοποίησης Αμερικανών Νοσηλευτών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:


Η υψηλότερη αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς



Τα ευέλικτα προγράμματα εργασίας



Η αποκεντρωμένη διοίκηση



Η συμμετοχική διοίκηση



Η αυτονομία στη λήψη αποφάσεων



Η αναγνώριση



Οι ευκαιρίες για προαγωγή

Τα «νοσοκομεία – μαγνήτες» θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα προς μίμηση
για τους υπόλοιπους οργανισμούς, έτσι ώστε να προσελκύσουν και άλλους
νοσηλευτές. Η συμμετοχή των νοσηλευτών στη λήψη αποφάσεων του οργανισμού
για την επιτυχή λειτουργία του, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρησή τους στον
οργανισμό, αλλά και στο επάγγελμα γενικότερα.


Μια άλλη στρατηγική διατήρησης του προσωπικού είναι η μετακίνηση
εργαζομένων μεταξύ των τμημάτων (floating). (Rudy & Sions, 2003). Οι
παράγοντες επιτυχίας αυτής της στρατηγικής είναι:



Η κυκλική εναλλαγή των θέσεων εργασίας



Η αύξηση της δύναμης του τμήματος προς το οποίο μετακινήθηκε ο εργαζόμενος



Η ύπαρξη γραπτών πληροφοριών σχετικά με τον εργαζόμενο που μετακινήθηκε



Η ύπαρξη διαρκούς ανατροφοδότησης



Η διαφοροποίηση αμοιβής για τον εργαζόμενο που μετακινήθηκε

Το πρόγραμμα μετακίνησης του προσωπικού έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε βελτίωση
της ικανοποίησης από τα εργασιακά καθήκοντα και σε μείωση του ποσοστού των
κενών θέσεων εργασίας (Rudy & Sions, 2003).
Η παροχή συμβουλών και υποστήριξης (mentoring) είναι μια άλλη στρατηγική για
την βελτίωση της διατήρησης του προσωπικού στις θέσεις εργασίας τους. Το άτομο
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που παρέχει συμβουλές και υποστήριξη ή αλλιώς ο μέντορας (mentor) είναι συνήθως
ένα «σοφότερο» και πιο πεπειραμένο άτομο που καθοδηγεί, υποστηρίζει και βοηθάει
τους λιγότερο έμπειρους συναδέλφους. Οι κλινικοί εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι
ορίζονται από την ανώτερη διοίκηση, ενώ ο μέντορας και ο «προστατευόμενος» του
βρίσκουν μόνοι τους ο ένας τον άλλο, έξω από τα επίσημα προγράμματα ανάπτυξης
προσωπικού. Ο μέντορας σου εμπιστεύεται μια εργασία, αναθέτοντάς σου
καθήκοντα που είναι σημαντικά, ελέγχει τα όριά σου, σου δίνει ευκαιρίες να μάθεις
και σε βοηθάει μιλώντας σου. Όταν κάποιος έχει ένα μέντορα, αποκτά μεγαλύτερη
προσωπική ικανοποίηση, αυξημένη αυτοπεποίθηση και υψηλή αυτοεκτίμηση.7
Το πιο σημαντικό κίνητρο: Βρίσκοντας «χαρά» στην εργασία
Μονοπάτια προς τη Χαρά


Προσωπικό μονοπάτι μέσα από σχέσεις (Το μονοπάτι των δεσμών)



Μονοπάτι αγάπης για τη δουλειά μέσα από την ίδια τη δουλειά (Το μονοπάτι της
αγάπης για την εργασία)



Μονοπάτι επιτευγμάτων μέσα από την επίτευξη και ολοκλήρωση στόχων (Το
μονοπάτι των επιτευγμάτων)



Μονοπάτι αναγνώρισης μέσα από την αναγνώριση της καλής δουλειάς του
εργαζομένου από τους άλλους (Το μονοπάτι της αναγνώρισης)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η αποχώρηση των εργαζομένων έχει πάντοτε κόστος για τον οργανισμό. Μπορεί να
οδηγήσει σε αρνητική στάση του υπόλοιπου προσωπικού του οργανισμού απέναντι
στα εργασιακά του καθήκοντα και να δημιουργήσει δυσκολίες στη διεκπεραίωση των
εργασιών και υπερωριακή απασχόληση. Μπορεί να ελεγχθεί εάν προβλεφθούν
διάφοροι παράγοντες που την επηρεάζουν, μεταξύ των οποίων είναι οι διαδικασίες
πρόσληψης του προσωπικού, ο σχεδιασμός των εργασιακών καθηκόντων, οι
κατάλληλες οικονομικές απολαβές, η υψηλότερη αναλογία νοσηλευτών προς
ασθενείς, τα ευέλικτα προγράμματα εργασίας, η αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, η
αναγνώριση και οι ευκαιρίες βελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης. Όλα αυτά θα
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν προκειμένου να έχουμε μείωση των
παραιτήσεων και αύξηση διατήρησης του προσωπικού σε έναν οργανισμό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία 30 χρόνια η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
έχει χρησιμοποιηθεί στην θεραπεία μεγάλου αριθμού κακοήθων και μη νοσημάτων.
Αιμοποιητικά κύτταρα προερχόμενα από μυελό των οστών, αίμα, ομφάλιο λώρο από
συμβατούς εθελοντές δότες, έχουν χρησιμοποιηθεί για μεταμοσχευτικούς σκοπούς.
Παρόλα αυτά, μεγάλος αριθμός ασθενών δεν έχει συμβατό δότη.
Αρχικά οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις περιορίστηκαν στην χρήση HLA
συμβατών συγγενών δοτών. ∆υστυχώς, βασιζόμενοι στην κληρονομικότητα του
μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας, λιγότερο από το 35% των ασθενών
έχουν HLA συμβατό συγγενή δότη1. ∆ιάφορες τεχνικές χρησιμοποιούνται για να
μεταμοσχευθούν και οι ασθενείς που δεν έχουν ιστοσυμβατό συγγενή δότη. Μερικώς
HLA συμβατοί συγγενείς δότες έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό, ωστόσο μπορεί να
επεκτείνει τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις σε ένα άλλο 10% των ασθενών2.
Σε μια άλλη προσέγγιση, μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν με την χρήση
HLA-συμβατών μη συγγενών δοτών3. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα από τα
σημαντικότερα εμπόδια είναι η έλλειψη δυνητικών μη συγγενών δοτών. Σήμερα έχει
δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός μητρώων ταυτοποίησης HLA συμβατών μη
συγγενών δοτών μυελού των οστών4-5 για να βοηθήσει στον εντοπισμό εθελοντών
δοτών για τους ασθενείς που δεν έχουν συμβατό συγγενή δότη. Παρά το γεγονός ότι
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υπάρχουν σχεδόν 24 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι δυνητικοί δότες μυελού των οστών
σε όλο τον κόσμο, μόνο το 50% των λευκών ασθενών έχουν ένα συμβατό δότη6. Η
πιθανότητα της εξεύρεσης συμβατού δότη είναι ακόμα μικρότερη για τις εθνικές
μειονότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύονται περιορισμένα στα μητρώα.
Στην Ελλάδα σήμερα είναι καταγεγραμμένοι 37.000 δότες μυελού των οστών,
αριθμός πολύ μικρός σε σχέση με άλλες χώρες (η Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχει
250.000 δότες). Όμως και από αυτούς, μικρό ποσοστό είναι «συνειδητοποιημένοι»
δότες, με αποτέλεσμα όταν κληθούν να δώσουν μόσχευμα, να μην εμφανίζονται ή να
αρνούνται. Ο μέσος όρος των εθελοντών που αρνούνται να δώσουν μόσχευμα όταν
έρθει η κρίσιμη ώρα κυμαίνεται στο 15%–20% στις ευρωπαϊκές χώρες. Για την
Ελλάδα αυτό το ποσοστό εκτοξεύεται στο 40%–50%.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της σημαντικότητας της
δωρεάς μυελού των οστών, των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των
δοτών καθώς και της ελληνικής πραγματικότητας που δίεπει την δωρεά μυελού των
οστών.
1.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία που

αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά νοσήματα, που απειλούν άμεσα τη ζωή του
ασθενούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε αιματολογικά νοσήματα όπως η απλαστική
αναιμία, η λευχαιμία και το λέμφωμα, γενετικά νοσήματα όπως η οστεοπόρωση και η
μεσογειακή αναιμία και συμπαγείς όγκους μαστού, εγκεφάλου, οστών και πνεύμονα.
Ο μυελός των οστών είναι ρευστός ιστός που βρίσκεται στα οστά του σώματος,
κυρίως στα οστά της λεκάνης και του στέρνου. Περιέχει αρχέγονα αιμοποιητικά
κύτταρα τα οποία όταν ωριμάσουν μετατρέπονται σε αιμοπετάλια και λευκά ή ερυθρά
αιμοσφαίρια. Αυτά ακριβώς τα κύτταρα μεταμοσχεύονται από τον υγιή δότη στον
ασθενή (μέσω μετάγγισης) έτσι ώστε να αντικαταστήσουν τον πάσχοντα μυελό. Με
τον τρόπο αυτό ο νέος μυελός στο σώμα του ασθενούς αρχίζει να παράγει
φυσιολογικά υγιή κύτταρα. Τα κύτταρα μπορούν να προέλθουν είτε από ιστοσυμβατό
συγγενή δότη (μέλος της οικογένειας του ασθενούς) είτε από ιστοσυμβατό μη
συγγενή δότη7. Μόνο μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1950 όταν οι επιστήμονες
περιέγραψαν τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας έγινε δυνατό να πραγματοποιηθούν οι
πρώτες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων8. Τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας ή
HLA αντιγόνα είναι πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια των περισσότερων
κυττάρων. Μπορούν να συγκριθούν με τις ομάδες αίματος ΑΒΟ με τη διαφορά πως η
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πολυπλοκότητα των αντιγόνων είναι πολλαπλάσια. Τα αντιγόνα χρησιμοποιούνται
από το ανοσιακό σύστημα για να αναγνωρίζεται τι ανήκει στον οργανισμό και τι όχι
και να καταστρέφονται ξένα κύτταρα. Η επιτυχία μιας μεταμόσχευσης αιμοποιητικών
κυττάρων εξαρτάται από την «αποδοχή» των μεταμοσχευμένων κυττάρων από το
ανοσιακό σύστημα του ασθενούς, Η «αποδοχή» αυτή επιτυγχάνεται μόνο αν τα HLA
αντιγόνα των κυττάρων του δότη είναι ίδια ή έχουν μικρές και συγκεκριμένες
διαφορές από HLA αντιγόνα των κυττάρων του ασθενούς9.
1.1. Ορισμός της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων
Είναι η συλλογή μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων από δότη και η
χορήγησή τους σε λήπτη ασθενή. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων είναι
περισσότερο γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού οστών, επειδή ο τελευταίος
αποτέλεσε την πρώτη πηγή λήψης των κυττάρων αυτών. Το μόσχευμα περιέχει
αρχέγονα πολυδύναμα, προγονικά δεσμευμένα και ωριμότερα κύτταρα, καθώς και
ώριμα έμμορφα στοιχεία του αίματος. Τα αρχέγονα πολυδύναμα αιμοποιητικά
κύτταρα αποτελούν το απαραίτητο συστατικό του μοσχεύματος προκειμένου να
εξασφαλισθεί μακρόχρονη αιμοποιία στον λήπτη10.
1.2. Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα
Είναι τα μητρικά αιμοποιητικά κύτταρα. Έχουν την ιδιότητα να γεννούν όμοιους
απογόνους, αλλά και να διαφοροποιούνται σε ωριμότερες μορφές, από τις οποίες
προέρχονται
ουδετερόφιλα
λεμφοκύτταρα

όλα

τα

έμμορφα

στοιχεία

πολυμορφοπύρηνα,
και

αιμοπετάλια.

του αίματος:

ηωσινόφιλα,
Βρίσκονται,

ερυθρά

βασεόφιλα,

αιμοσφαίρια,
μονοκύτταρα,

πολλαπλασιάζονται

και

διαφοροποιούνται στον μυελό των οστών. Πολύ λιγότερα μετακινούνται στο
περιφερικό αίμα, όπου υπό συγκεκριμένες συνθήκες η παρουσία τους αυξάνεται. Το
αίμα του ομφάλιου λώρου και του πλακούντα περιέχει σημαντικό αριθμό τέτοιων
κυττάρων. ∆ιαπιστώνεται η παρουσία τους και μετριέται ο αριθμός τους με ειδικές
κυτταροκαλλιέργειες και με την ανίχνευση του αντιγόνου επιφανείας CD34 που
φέρουν10.
1.3. Πηγή προέλευσης του μοσχεύματος
1.3.1. Μυελική
Όταν το μόσχευμα λαμβάνεται απευθείας από τον μυελό των οστών, η
μεταμόσχευση καλείται μυελική ή μυελού των οστών. Τα οστά από τα οποία
αναρροφούνται τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα είναι τα λαγόνια και το στέρνο. Η
λήψη γίνεται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.
1.3.2. Αιματική
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Η μεταμόσχευση ονομάζεται αιματική ή περιφερική ή περιφερικού αίματος όταν
τα αρχέγονα κύτταρα συλλέγονται από το αίμα με ειδικό μηχάνημα, τον κυτταρικό
διαχωριστή και μετά από ειδικούς χειρισμούς. Υπό σταθερές συνθήκες ο αριθμός των
κυκλοφορούντων μητρικών κυττάρων είναι πολύ μικρός και δεν είναι δυνατό να
ληφθεί ικανό μόσχευμα που θα δώσει αιμοποιία. Όμως, μετά από χορήγηση
αυξητικού παράγοντα των κοκκιοκυττάρων ή άλλων αυξητικών παραγόντων ή μετά
από χημειοθεραπεία όταν πρόκειται για αυτόλογη μεταμόσχευση, διαπιστώνεται
κινητοποίηση των αρχέγονων κυττάρων και μαζική έξοδός τους από τον μυελό στο
αίμα. O συνδυασμός χημειοθεραπείας και αυξητικών παραγόντων προκαλεί
μεγαλύτερη κινητοποίηση και έξοδο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες τα συλλεχθέντα
μοσχεύματα περιέχουν περισσότερα αιμοποιητικά κύτταρα απ’ ότι τα μυελικά. Κατά
τη διαδικασία λήψης των αιματικών μοσχευμάτων ο ασθενής ή ο δότης δεν
υποβάλλεται σε γενική αναισθησία. Με βάση τη δεκαπενταετή εμπειρία από τη
χορήγηση αυξητικού παράγοντα σε υγιείς δότες η διαδικασία αυτή είναι απόλυτα
ασφαλής για τον δότη και δεν συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο λευχαιμογένεσης1.
1.3.3. Oμφαλοπλακουντιακή
Το μόσχευμα προέρχεται από το αίμα του ομφάλιου λώρου και του πλακούντα
κι λαμβάνεται αμέσως μετά τον τοκετό. Τα αρχέγονα κύτταρα του μοσχεύματος αυτού
παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό αποκατάστασης της αιμοποιίας. Παράλληλα, τα
ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα έχουν μικρότερη ανοσιακή δράση σε σχέση με το
μυελό των οστών ή το περιφερικό αίμα. Η ιδιότητα αυτή καθιστά εφικτή τη
μεταμόσχευση με περισσότερες διαφορές αντιγόνων διότι η συχνότητα και η
βαρύτητα της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή είναι χαμηλότερη. Λόγω των
μικρότερων απαιτήσεων ιστοσυμβατότητας, είναι δυνατή η ανεύρεση κατάλληλου
δότη σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με ομφαλοπλακουντιακό αίμα συγκριτικά με
το μυελό των οστών από εθελοντές δότες. Όπως φαίνεται ήδη από μεγάλες
αναδρομικές μελέτες αρχείων, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα αποτελεί εναλλακτική
πηγή μοσχεύματος για ασθενείς με λευχαιμία που δεν διαθέτουν συμβατό εθελοντή
δότη. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι άμεσα διαθέσιμη πηγή μοσχεύματος και
παρέχει τη δυνατότητα επείγουσας μεταμόσχευσης, ενώ η ανεύρεση συμβατού μη
συγγενή δότη απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα (2-6 μηνών). Ο όγκος του
ομφαλοπλακουντιακού αίματος και κατά συνέπεια ο αριθμός των αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων είναι περιορισμένος και συχνά δεν επαρκεί για ασθενείς με
σωματικό βάρος μεγαλύτερο από 50-60 κιλά. Η αποκατάσταση της αιμοποιίας
καθυστερεί αρκετά, ιδιαίτερα δε των αιμοπεταλίων. Μάλιστα, σε ποσοστό 10%–30%
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των μεταμοσχεύσεων αυτών δεν επιτυγχάνεται εγκατάσταση του μοσχεύματος.
Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, η μεταμόσχευση δύο μερικά συμβατών μονάδων
ομφαλοπλακουντιακού

αίματος

διευκολύνει

σημαντικά

την

εγκατάσταση

του

μοσχεύματος. Η μέθοδος αυτή καθιστά δυνατή τη μεταμόσχευση για την πλειοψηφία
(90%) των ενηλίκων ασθενών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ανεύρεση
συμβατού

συγγενή

ή

εθελοντή

δότη.

Ο

αριθμός

των

μεταμοσχεύσεων

ομφαλοπλακουντιακού αίματος παρουσιάζει συνεχή αύξηση την τελευταία πενταετία
τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες ασθενείς. Τα μοσχεύματα αυτά συντηρούνται
σε ειδικές τράπεζες.
Έχουν αναπτυχθεί δύο είδη τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος, οι
δημόσιες και οι ιδιωτικές. Τα μοσχεύματα των δημοσίων τραπεζών προορίζονται για
αλλογενείς μεταμοσχεύσεις. Αντίθετα, οι ιδιωτικές τράπεζες επαγγέλλονται τη
δυνητική χρήση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος για αυτόλογη μεταμόσχευση ή
για αναγεννητική θεραπεία, που όμως στερούνται επιστημονικής βάσης11.
2.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ∆ΟΤΩΝ
Οι πρώτες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών έγιναν τη δεκαετία του 1950

μεταξύ

δίδυμων

αδελφών,

γιατί

έτσι

εξασφαλίζονταν

η

πλήρης

HLA

1

ιστοσυμβατότητα . Από το 1950 ως το 1960 οι μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών
κυττάρων μετατράπηκαν από μια αβέβαιη και συχνά επικίνδυνη μέθοδο, σε ένα
ισχυρό και αποτελεσματικό όπλο στη θεραπευτική φαρέτρα της ιατρικής.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 η τρομακτική πρόοδος στην κατανόηση των
μηχανισμών ιστοσυμβατότητας στον τρόπο που απορρίπτονται τα μοσχεύματα και
στην ανάπτυξη GVHD (graft versus host disease), αποτέλεσε το εφαλτήριο του
περαιτέρω ελέγχου για την ακριβή ταυτοποίηση κατά HLA προκειμένου να γίνει πιο
αυστηρή η επιλογή δοτών, στρατηγική που οδήγησε στην πιο αποτελεσματική
εξασφάλιση μοσχευμάτων και στην πρόληψη και μείωση της ανάπτυξης GVHD από
τους λήπτες των μοσχευμάτων. Ο Dr E.Donnall Thomas ανέπτυξε τη θεωρία πως
μεγάλη δόση ενδοφλέβιας έγχυσης συγκεκριμένης ομάδας υγειών κυττάρων του
μυελού των οστών, μπορεί να επανακινητοποιήσει έναν σχετικά αδρανή μυελό
προκειμένου να παράξει νέα υγιή κύτταρα, ενώ παράλληλα να μειωθεί η πιθανότητα
ανάπτυξης της GVHD.1 Μετά το 1960 οπότε έγιναν γνωστά περισσότερα στοιχεία για
τις ιατρικές ανακαλύψεις σχετικά με τα HLA αντιγόνα (για τις οποίες οι Jean Dausset,
Baruj Benacerraf και George Snell τιμήθηκαν με Βραβείο Νόμπελ το 1980)
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επιχειρήθηκαν μεταμοσχεύσεις μεταξύ συγγενών που δεν ήταν δίδυμα αδέλφια. Τη
δεκαετία του 1970 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μεταμοσχεύσεις από HLA
συμβατούς μη συγγενείς δότες, αφού πλέον είχε αποκτηθεί αρκετή εμπειρία και είχε
καθοριστεί σε ποιους HLA τόπους απαιτείται πλήρης ιστοσυμβατότητα12.
Εκτιμάται πως μόνο το 1/3 των ασθενών που έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης
μυελού των οστών μπορεί να βρει ιστοσυμβατό δότη στο συγγενικό του περιβάλλον.
Συνεπώς ο προβληματισμός μετατοπίστηκε στο πώς θα βρεθούν μη συγγενείς
ιστοσυμβατοί δότες για τα υπόλοιπα 2/3 των ασθενών.
Η ιδέα της δημιουργίας των «∆εξαμενών» εθελοντών δοτών χρονολογείται από
το 1970, όταν ο Dr J. Jon Van Rood πρότεινε σε μια συνάντηση της Γερμανικής
Εταιρείας Μεταγγίσεων στο Μόναχο να δημιουργηθεί ένα αρχείο, στο οποίο θα
καταγράφονταν
χρησιμοποιηθούν

οι

HLA
σε

τυποποιημένοι

μεταγγίσεις

HLA

εθελοντές
συμβατών

αιμοδότες,
αιμοπεταλίων

ώστε

να

και

σε

μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Η πρώτη «∆εξαμενή» καθαρά για Εθελοντές
∆ότες Μυελού των Οστών δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το 1974 με το όνομα
«The Anthony Nolan Bone Marrow Trust». Η προσπάθεια ξεκίνησε για να βρεθεί
συμβατός δότης για τον τετράχρονο Anthony Nolan που έπασχε από Σύνδρομο
Wiskott Aldrich. Παρά το γεγονός ότι το παιδί απεβίωσε το 1979, χωρίς να βρεθεί
συμβατός δοτής, η μητέρα του συνέχισε το έργο της καταγραφής εθελοντών δοτών
δίνοντας ελπίδα στους υπόλοιπους ασθενείς. Παράλληλα και στο πρότυπο της
πρώτης «∆εξαμενής» άρχισαν να λειτουργούν και άλλες δεξαμενές σε χώρες της
Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής.
Η συνεργασία των διαφόρων δεξαμενών έγινε πραγματικότητα μέσω του
«∆ιεθνούς Αρχείου Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών» (Bone Marrow Donors
Worldwide-BMDW), που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Jon J. Van Rood.
Πρόκειται ουσιαστικά για την ενοποίηση των αρχείων εθελοντών δοτών των
μεγαλύτερων δεξαμενών παγκοσμίως που δίνει τη δυνατότητα να αναζητούνται
ιστοσυμβατοί εθελοντές δότες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρώτη έκδοση του BMDW
το 1989 ήταν ένας «χρυσός οδηγός» που περιελάμβανε τα στοιχεία 150.000
εθελοντών από 8 χώρες13.
3.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ∆ΟΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει τις

απαιτήσεις ιστοσυμβατότητας μεταξύ δότη και ασθενούς, ενώ τα ποσοστά πλήρους
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ανάρρωσης των ασθενών βελτιώνονται διαρκώς. Παράλληλα, λόγω της ανάπτυξης
του διαδικτύου το BMDW λειτουργεί πλέον σαν μια on-line μηχανή αναζήτησης, όπου
οι αρμόδιοι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν συμβατό δότη για κάθε
ασθενή σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σήμερα το BMDW αριθμεί 24,845,466

(24,225,182 δότες αιμοποιητικών

κυττάρων και 620,284 μονάδες ομφάλιου μοσχεύματος) εθελοντές δότες (τελευταία
ενημέρωση 18/11/2014 στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού www.bmdw.org)
που προέρχονται από 74 «∆εξαμενές» δοτών σε 53 χώρες. Μια σημαντική εξέλιξη
που θα πρέπει να αναφερθεί είναι η χρήση ομφαλοπλακουντιακού αίματος για
μεταμόσχευση από το 1988. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, που συλλέγεται κατά τη
γέννηση ενός βρέφους από τον ομφάλιο λώρο χωρίς καμιά επίπτωση για το
νεογέννητο και τη μητέρα, είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. Η
πρώτη δημόσια τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, η New York Cord Blood
Bank, ιδρύθηκε το 1993. Σήμερα το αρχείο του BMDW περιλαμβάνει 49 τράπεζες
ομφαλοπλακουντιακού αίματος από 33 χώρες14. Στην εικόνα 3.1 φαίνεται η εξέλιξη
του αριθμού των εθελοντών δοτών που είναι καταχωρημένοι στο αρχείο του BMDW
από το 1989 ως και το 2014.
«Στην Ελλάδα οι πρώτες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών έγιναν στα τέλη
της δεκαετίας του 1980. Την ίδια χρονική περίοδο δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα δύο
«∆εξαμενές», μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες αναφέρονταν
εθελοντές που στρατολογούνταν σε 5 Κέντρα ∆οτών. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η
ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ως επίσημου φορέα
συντονισμού των μεταμοσχευτικών διαδικασιών στην Ελλάδα το 2001 μετά από την
ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από την ελληνική Βουλή (Ν.2737/99). Έτσι, τον
Ιανουάριο του 2003 άρχισε η λειτουργία του Τμήματος Γ’ «Μονάδα Αναζήτησης
Εθελοντών ∆οτών Αιμοποιητικών Κυττάρων», με αρμοδιότητες την κατάρτιση,
τήρηση και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοποιητικών Κυττάρων,
την προώθηση της καταγραφής νέων δοτών και την αναζήτηση μη συγγενών δοτών
για όλους τους ασθενείς της χώρας με αιματολογικά νοσήματα, για τους οποίους δεν
υπάρχει συμβατός δότης στο οικογενειακό περιβάλλον. Από το 2003 υπάρχει λοιπόν
επίσημος κρατικός φορέας που συντονίζει την του, ενιαίου πλέον, Αρχείου
Εθελοντών ∆οτών και την προσπάθεια προσέλκυσης νέων. Πρέπει να σημειωθεί ότι
μέχρι εκείνη τη στιγμή τόσο η διαχείριση των αρχείων Ελλήνων δοτών όσο και οι
προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού τους στηρίζονταν στην ιδιωτική
πρωτοβουλία επιστημόνων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών με περιορισμένους
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πόρους. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των Ελλήνων ∆οτών το ∆εκέμβριο του 2002 ήταν
μόλις 12.000 άτομα, ενώ χώρες με πληθυσμό κοντά στον ελληνικό (πχ. το Βέλγιο),
αν και δημιούργησαν «∆εξαμενές» δοτών αργότερα από την Ελλάδα αριθμούν
πολλαπλάσιους δότες»15.
Τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΕΟΜ αναφέρουν πως η ελληνική δεξαμενή
αριθμεί 37.000 εθελοντές δότες. Ο αριθμός αυτός φυσικά δεν καταφέρνει να καλύψει
τις αυξημένες ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως από τον
Ιανουάριο ως τον Οκτώβρη του 2005, ενεργοποιήθηκε αναζήτηση μη συγγενούς
δότη για 74 ασθενείς, μόνο για τους 30 εκ των οποίων βρέθηκε συμβατός δότης.
Επιπλέον, είναι δεδομένο ότι η αναζήτηση δοτών ανάμεσα σε άτομα με την ίδια
εθνικότητα είναι αποτελεσματικότερη λόγω γενετικών ομοιοτήτων. Έχει υπολογισθεί
πως με 180.000 Έλληνες εθελοντές θα βρισκόταν δότης για το 80% των Ελλήνων
ασθενών. Στην εικόνα 3.2 βλέπουμε των αριθμό των μεταμοσχεύσεων ανάλογα με το
είδος του δότη από το 2001 έως το 2013. Ο αριθμός των αλλογενών
μεταμοσχεύσεων μεταξύ του 2001 και του 2013 αυξήθηκε κατά 2.5 φορές. Η αύξηση
αυτή οφείλεται στην αύξηση των μεταμοσχεύσεων με δότες μη συγγενείς.
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στην Ελλάδα εξαιτίας δύο παραγόντων: α)
πολλές ελληνικές οικογένειες σήμερα τείνουν να έχουν μονάχα ένα παιδί,
αποστερώντας την πιθανότητα εύρεσης ενός συμβατού δότη από κάποιον αδερφό ή
αδερφή (περιορίζοντας έτσι τις επιλογές αναζήτησης του ασθενή μονάχα στην
παγκόσμια δεξαμενή δοτών) και β) ο ιστικός τύπος των Ελλήνων εμφανίζει σημαντική
ποικιλομορφία λόγω του πλούσιου παρελθόντος της χώρας και της γεωγραφικής της
θέσης ως σημείο εισόδου και εξόδου στις μετακινήσεις των λαών. Κατά συνέπεια, σε
σύγκριση με άλλες χώρες, οι Έλληνες ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με ακόμη
χαμηλότερες πιθανότητες εύρεσης ενός συμβατού δότη, καθώς εξαρτώνται
δυσανάλογα πολύ από την παγκόσμια δεξαμενή δοτών16.
Ανάμεσα στους λόγους που η Ελλάδα διαθέτει μια τόσο μικρή εθνική δεξαμενή
είναι η έλλειψη ενημέρωσης του κοινού τόσο για την ανάγκη εύρεσης δοτών, όσο και
για τη διαδικασία λήψης μοσχεύματος. Λίγοι ακόμη γνωρίζουν ότι η διαδικασία
δωρεάς μυελού των οστών δεν απαιτεί πλέον χειρουργείο αλλά μπορεί να γίνει μέσω
αιμοδοσίας, ενώ για να εγγραφεί ως εθελοντής δότης κάποιος το μόνο που χρειάζεται
είναι ένα δείγμα σάλιου.
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Εικόνα 3.1. Εξέλιξη του αριθμού των εθελοντών δοτών που είναι καταχωρημένοι στο
αρχείο του BMDW από το 1989 ως και το 2014
http://www.bmdw.org/index.php?id=statistics_stemcell

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2001

2003

Ιστοσυμβατός αδελφός

2005

2007

Συγγενείς μη συμβατοί

2011

2009

MUD

2013

ΟΠΑ

Στοιχεία του Τμήματος Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων της ΕΑΕ

Εικόνα 3.2. Αριθμός των μεταμοσχεύσεων ανάλογα με το είδος του δότη από το
2001 έως το 2013. MUD= matched unrelated donors, ΟΠΑ= μη συγγενικό αίμα
ομφάλιου λώρου και πλακούντα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 54

4.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για τις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων ισχύει ο νόμος 3984/2011. Επίσης, η

Ελλάδα έχει υπογράψει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για τις Μεταμοσχεύσεις της
Σύμβασης του Οβιέδο, χωρίς όμως να το έχει ενσωματώσει στην εσωτερική της
νομοθεσία ακόμη.
Τέλος, η Κοινοτική Οδηγία 2004/23 ρυθμίζει τα πρότυπα ποιότητας και
ασφάλειας σχετικά με τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη
συντήρηση, την αποθήκευση και την διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (όχι
όμως και οργάνων προς μεταμόσχευση). Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην
Ελληνική νομοθεσία με το Προεδρικό ∆ιάταγμα υπ' αριθμό. 26/24.3.2008.
5.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΤΩΝ
Αν και η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών από μη συγγενείς

εθελοντές δότες μπορεί να συμβάλει στην θεραπεία ενός όλο και αυξανόμενου
αριθμού ασθενειών, μόνο σε ένα μικρό αριθμό μελετών έχουν διερευνηθεί οι
παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση ενός ατόμου να γίνει δότης μυελού των
οστών17-20. Ο μικρός αριθμός βιβλιογραφίας σχετικά με αυτό το θέμα, περιορίζει
σημαντικά τη δυνατότητα σύγκρισης.
Όσον αφορά το φύλο, ο McCullough et al18 διαπίστωσε ότι το δεν ήταν ένας
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας. Τα άτομα που είχαν συζητήσει με την
οικογένειά τους σχετικά με τη δωρεά ιστών και οργάνων έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να γίνουν δότες, ένα εύρημα που επιβεβαιώνει ο McCullough et al18.
Φαίνεται ότι η θετική στάση της οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
απόφαση ενός μέλους για να γίνει δότης. Η οικογένεια είναι ο χώρος όπου κάποιος
πρώτα ενημερώνεται και διαμορφώνει στάσεις και απόψεις, άρα μια θετική στάση της
οικογένειας όσον αφορά τη δωρεά μυελού των οστών είναι απαραίτητη. Επίσης, τα
άτομα με συγγενή ή φίλο δότη έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν εθελοντές
δότες. Η ενημέρωση σε αυτά τα άτομα σχετικά με τν διαδικασία γίνεται από τους
συγγενείς ή φίλους που είναι ήδη δότες. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι σε
πολλές περιπτώσεις η έλλειψη ενθάρρυνσης και οι ανεπαρκείς πληροφορίες
αποθαρρύνουν ένα άτομο από τη δωρεά μυελού των οστών.
Οι τακτικοί αιμοδότες καταχωρούνται συχνότερα ως δότες, αν και ο McCullough
et al18 κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα. Πιθανώς οι τακτικοί αιμοδότες είναι πιο
ευαίσθητοι και επιδεικνύουν ισχυρότερο αλτρουισμό και λιγότερο φόβο σε σύγκριση
με μη τακτικούς αιμοδότες. Επιπρόσθετα, οι τακτικοί αιμοδότες φαίνεται να είναι πιο
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ενημερωμένοι, δεδομένου ότι έρχονται συχνότερα σε επαφή με επαγγελματίες
υγείας.
Τα πρόσωπα με συγγενή ή φίλο που είναι υποψήφιος για μεταμόσχευση
μυελού των οστών είναι πιο πιθανό να προσφερθούν εθελοντικά, όπως επίσης
επιβεβαιώθηκε από τον McElligott et al19.

Πιθανώς αυτοί οι άνθρωποι είναι

περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι σχετικά με τη μεταμόσχευση
μυελού των οστών. Φαίνεται ότι η επαφή με ασθενείς, υποψήφιους για
μεταμόσχευση μυελού των οστών επηρεάζει σημαντικά κάποιον, περιορίζοντας
σημαντικά τα εμπόδια όσον αφορά τη δωρεά.
Είναι σημαντικό για το κοινό να κατανοήσει ότι η δωρεά μυελού των οστών είναι
μια διαδικασία που δεν ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία του δότη και
μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενούς. Αυτοί που είχαν ενημέρωση σχετικά με τη
μεταμόσχευση μυελού των οστών, φαίνεται να γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία δότες
μυελού των οστών, ένα εύρημα που επιβεβαιώθηκε από τον McCullough et al18. Η
πληροφόρηση είναι σημαντική για την απόφαση των ανθρώπων να εγγραφούν ως
δότες δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός δεν κατανοεί το μέγεθος του
προβλήματος. Επίσης, πολλοί δεν γνωρίζουν τη διαδικασία της καταχώρησης. Οι
άνθρωποι κινητοποιούνται και ευαισθητοποιούνται με τις κατάλληλες και σωστές
πληροφορίες.
Τέλος, αυτοί που δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για τη μεταμόσχευση μυελού των
οστών και επιδεικνύουν εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας εμφανίζουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να δηλωθούν ως δότες. Η εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες
υγείας και η επαρκής ενημέρωση σχετικά με τη μεταμόσχευση μυελού των οστών
είναι σημαντικές γιατί μειώνουν το φόβο για ανεπιθύμητες παρενέργειες και
διευκολύνουν τους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές.
Η μελέτη των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των
ανθρώπων να γίνουν δότες μυελού των οστών απαιτεί περαιτέρω έρευνα.
Εξειδικευμένοι επιστήμονες όπως ψυχολόγοι θα μπορούσαν να συμβάλουν
σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, η πληροφόρηση σχετικά με τη
μεταμόσχευση μυελού των οστών και τη δωρεά ιστών και οργάνων είναι ένα
σημαντικό θέμα που δεν έχει μελετηθεί ευρέως.
Σε μια ελληνική μελέτη του Galanis et al21 με πληθυσμό 250 έλληνες δότες και
ομάδα ελέγχου 315 μη δότες, διαπιστώθηκε ότι σημαντικοί προγνωστικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τον έλληνα στην απόφαση του να γίνει δότης είναι το
φύλο, με τις γυναίκες να γίνονται πιο συχνά δότες, η εκπαίδευση, το να είναι κάποιος
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γονιός, η γνώση και η ενημέρωση για την μεταμόσχευση μυελού των οστών, η
παρουσία συγγενούς που χρειάζεται μόσχευμα, η ύπαρξη φίλου που είναι ήδη δότης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 9,5% των μη δοτών είναι τακτικοί αιμοδότες ενώ
στους δότες οι τακτικοί αιμοδότες είναι 71,2%. Τα παραπάνω αποτελέσματα
συμφωνούν με τα αποτελέσματα αντιστοίχων μελετών σε άλλους πληθυσμούς οι
οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω.
Εν κατακλείδι, η γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης
εγγραφής ως δότη μυελού των οστών θα βοηθήσει στον καθορισμό μεθόδων
στρατολόγησής τους. Οι προσπάθειες πρέπει να κατευθυνθούν προς τη δημιουργία
μίας δεξαμενής δοτών, το μέγεθος της οποίας να επιτρέπει τη διεξαγωγή μιας
μεγάλης έρευνας σχετικά με τη μεταμόσχευση από μη συγγενείς δότες. Αύξηση της
δωρεάς μυελού των οστών θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, με εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας στα σχολεία
και τα πανεπιστήμια, καθώς και με κινητοποίηση των επαγγελματιών υγείας.
Ενημέρωση του κοινού μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των μέσων μαζικής
ενημέρωσης, εκπαιδευτικών φυλλαδίων, διαλέξεων από επαγγελματίες υγείας, και
πρόσφατα του διαδικτύου. Τέλος, τα τοπικά κέντρα αιμοδοσίας είναι ιδιαίτερα
κατάλληλα για τη στρατολόγηση μη συγγενών προσώπων ως δοτών.
Λέξεις κλειδιά: δότες μυελού των οστών, αιμοποιητικά κύτταρα, μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (QOL) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ)
Α. Γάκη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Αιματολογική Κλινική Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6977198695
E-mail: alexiagak@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σαν QOL (Quality of Life) σύμφωνα με τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO)
ορίζεται ως η αντίληψη που έχει το άτομο σχετικά με τη θέση του στη ζωή μέσα στο
πολιτισμικό πλαίσιο και στο σύστημα αξιών στο οποίο ζει, και σε σχέση με τους
στόχους, τις προσδοκίες τα πρότυπα και τις ανησυχίες του. Πρόκειται για μία ευρεία
αντίληψη, η οποία επηρεάζεται κατά ένα σύνθετο τρόπο από τη φυσική υγεία του
ατόμου, τη ψυχολογική του κατάσταση, το επίπεδο της ανεξαρτησίας του, τις
κοινωνικές του σχέσεις και τις προσωπικές επηρεάζεται κατά ένα σύνθετο τρόπο
από τη φυσική υγεία του ατόμου, τη ψυχολογική του κατάσταση, το επίπεδο της
ανεξαρτησίας του, τις κοινωνικές του σχέσεις και τις προσωπικές του πεποιθήσεις
καθώς και από τη σχέση του με τα προέχοντα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός
του. Έτσι η QOL είναι πιο σύνθετη κατάσταση και πρακτικά αντικατοπτρίζει τη
λειτουργική ικανότητα του ασθενούς, δηλαδή το τι μπορεί ή όχι να κάνει στη
καθημερινή του ζωή, ενώ ένα σύμπτωμα περιγράφει το πώς αισθάνεται ο ασθενής
στην εκάστοτε δεδομένη στιγμή. Στη παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η QOL των
ασθενών που υποβλήθηκαν σε αλλογενή ΜΑΚ σε ότι αφορά 1. στη σωματική, 2. στη
ψυχική και 3. στην κοινωνική υγεία και ευεξία. Για τη συλλογή των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε το όργανο-εργαλείο «επισκόπηση υγείας SF-36» (health survey
SF-36). Με βάση την βαθμολογία στην κλίμακα της υγείας οι μεταμοσχευμένοι
εκτιμούσαν ότι η προσωπική τους υγεία είναι καλή σε ποσοστό 50%, μέτρια 25%,
πολύ καλή 21,2% και άριστη στο 3,8%. Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν αξιολόγησαν
ότι η υγεία τους ήταν πολύ έως ελαφρά καλύτερη στο 32,7% και ελαφρά χειρότερη
στο 21,2%. ∆εν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και
τις γυναίκες όσον αφορά την ποιότητα ζωής σύμφωνα με το SF 36. Οι ασθενείς μετά
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από μεταμόσχευση μυελού των οστών σύμφωνα με την παρούσα μελέτη δείχνουν να
έχουν βελτίωση στην QOL τους και προσπαθούν να κοινωνικοποιηθούν πιο εύκολα
και πιο γρήγορα μετά τη μεταμόσχευση.
Λέξεις κλειδιά: Μεταμόσχευση, μυελός των οστών, αξιολόγηση ποιότητα ζωής, SF
36.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί έντονο ενδιαφέρον στο θέμα της
ποιότητας ζωής. Τα αιματολογικά νοσήματα είναι μια κατάσταση που διαταράσσει
την προσωπική και οικογενειακή ζωή του ασθενούς. Έχουν να αντιμετωπίσουν
συμπτώματα που αφορούν τις σωματικές λειτουργίες: κούραση, πυρετό, ανορεξία,
δύσπνοια, ναυτία-εμέτους, αλωπεκία, πόνο στα οστά. Αντιμετωπίζουν όμως και
σοβαρά ψυχοκοινωνικά συμπτώματα, ανησυχία και φόβο για την έκβαση της
ασθένειας, προβλήματα σεξουαλικότητας καθώς και προβλήματα επαγγελματικής και
κοινωνικής αποκατάστασης. Σημαντικές κλινικές έρευνες προγραμματίζονται ή
πραγματοποιούνται σχετικά με τις αιτίες, τη διάγνωση, τη πρόγνωση και τη θεραπεία
της λευχαιμίας. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι αν και οι σωματικές λειτουργίες
επανέρχονται μετά την αλλογενή ΜΑΚ, η μειωμένη αντοχή, η αγωνία για

την

επιστροφή στην εργασία και ο φόβος της υποτροπής της νόσου, παραμένουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΑΚ
H αλλογενής ΜΑΚ αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις τη μοναδική δυνητικά
θεραπεία ίασης για πολλά καλοήθη, αλλά κατά κύριο λόγο, για τα περισσότερα
κακοήθη αιματολογικά νοσήματα. Λόγω των ολοένα διευρυνόμενων ενδείξεων, τις
τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των αλλογενών ΜΑΚ σταθερά αυξάνεται. Αυτό σε
συνδυασμό με τη συνεχή μείωση της θνητότητας από τη μεταμόσχευση (TRM), θα
έχει σαν αποτέλεσμα σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2020 να υπάρχουν διεθνώς μέχρι
και μισό εκατομμύριο μακροχρόνια επιζώντες (>2 έτη) μετά από αλλογενή ΜΑΚ.
Ωστόσο παρά την επίτευξη μακράς επιβίωσης από τη νόσο, η διαδικασία της
αλλογενούς ΜΑΚ συχνά σχετίζεται με μακροχρόνια νοσηρότητα και ψυχολογική
επιβάρυνση των ασθενών σε βαθμό που να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις στη
ποιότητα της ζωής (quality of life QOL). Η αξία της QOL

για τους ασθενείς με

κακοήθεια αποκτά τα τελευταία έτη ολοένα και αυξανόμενη βαρύτητα. Από την
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Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) αναγνωρίζεται πλέον ως ο
δεύτερος σε σημασία στόχος μετά την επιβίωση.
Εκτίμηση της QOL. Παρά την αυξημένη σημασία της QOL, δεν υπάρχει
συμφωνία για τη μέθοδο μέτρησης της QOL, γεγονός που προκαλεί δυσκολία στη
σύγκριση

των

αποτελεσμάτων

μεταξύ

των

διαφόρων

εργασιών.

Έτσι

περιλαμβάνονται κλίμακες με μεγάλο εύρος εκτιμήσεως της QOL σε υγιείς και
ασθενείς.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχετιζόμενης με την
υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή ΜΑΚ σε ότι
αφορά 1. στη σωματική, 2. στη ψυχική και 3. στην κοινωνική υγεία και ευεξία.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Πληθυσμός μελέτης
Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 52 ασθενείς εκ των οποίων το 61,5%
(32) ήταν άνδρες και το 38.5% (20) γυναίκες. Η μέση ηλικία του μελετώμενου
πληθυσμού ήταν τα 40,2±12.6 έτη. Σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο το 55,8%
(29) ήταν απόφοιτοι ανωτέρας/ανωτάτης σχολής, το 32,7% (17) απόφοιτοι λυκείου,
το 7,7% (4) απόφοιτοι γυμνασίου και το 3,8% (2) κάτοχοι μεταπτυχιακού. Σχετικά με
την οικογενειακή κατάσταση το 55,7% (30) ήταν έγγαμοι, το 36,5% (19) άγαμοι και το
5,8% (3) διαζευγμένοι. Αναφορικά με την επαγγελματική κατάσταση το μεγαλύτερο
ποσοστό 38,5% (20) ήταν άνεργοι, το 34,6% (18) εργαζόμενοι, το 23,1% (12)
συνταξιούχοι και ένα μικρό ποσοστό 3,8% (2) ημιαπασχολούμενοι.
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το όργανο-εργαλείο
«επισκόπηση υγείας SF-36» (health survey SF-36), το οποίο σύμφωνα με τους Ware
et al.,1 από το 1970 συμπληρώνεται με επιτυχία με τη μέθοδο της αυτοσυμπλήρωσης
και μπορεί επίσης να αποτελέσει τμήμα ενός μεγαλύτερου ερωτηματολογίου.
Το SF-36 χαρακτηρίζεται ως γενικό όργανο, με αποτέλεσμα η γενικότητα των
ερωτήσεών του να επιτρέπει την προσαρμοστικότητα του ερωτηματολογίου σε κάθε
πληθυσμιακή ομάδα. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα ερευνών που αφορούν στην
υγεία είτε σε ειδικές ομάδες ασθενών είτε στο γενικό πληθυσμό, όχι μόνο στην
Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Η ελληνική μετάφραση
του SF-36 εφαρμόστηκε με επιτυχία σε επαναλαμβανόμενες έρευνες στον τομέα
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υγείας στην Ελλάδα. Σε όλες τις έρευνες έχει καταγραφεί υψηλού βαθμού εγκυρότητα
(reliability) και αξιοπιστία (validity).
Η βασική ιδιότητα της επισκόπησης υγείας SF-36 είναι η ταυτόχρονη μέτρηση
και αξιολόγηση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχοκοινωνικής υγείας με ένα
πλέγμα 36 ερωτήσεων, οι οποίες –με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου– συνοψίζονται σε
8 κλίμακες: 1. «σωματική λειτουργικότητα» (physical functionary, PF), 2. «σωματικός
ρόλος» (role physical, rP), 3. «σωματικός πόνος» (bodily pain, BP), 4. «γενική υγεία»
(general health, GH), 5. «ζωτικότητα» (vitality, VT), 6. «κοινωνική λειτουργικότητα»
(social functionary, SF), 7. «συναισθηματικός ρόλος» (role emotional, RE) και 8.
«ψυχική υγεία» (mental health, MH).
Η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου SF 36 πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τις οδηγίες των συγγραφέων. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε η συνολική
βαθμολογία του ερωτηματολογίου, καθώς και οι βαθμολογίες στις παραπάνω 8
κλίμακες.
Η συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου λαμβάνει τιμές 0-100 με τις
μεγαλύτερες τιμές να δηλώνουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Για τη μέτρηση της
αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας άλφα του
Cronbach (α=0,75) και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) έκδοση 17.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μελετήθηκαν επίσης και οι αντιλήψεις των μεταμοσχευμένων, σχετικά με την
υγεία τους ως προς τις τρεις διαστάσεις: την σωματική, την ψυχική και την κοινωνική.
Με βάση την βαθμολογία στην κλίμακα της υγείας οι μεταμοσχευμένοι εκτιμούσαν ότι
η προσωπική τους υγεία είναι καλή σε ποσοστό 50%, μέτρια 25%, πολύ καλή 21,2%
και άριστη το 3,8%. Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν αξιολόγησαν, ότι η υγεία τους
ήταν πολύ έως κάπως καλύτερη το 32,7% και κάπως χειρότερη το 21,2%. Σχετικά
με την τωρινή κατάσταση της υγείας τους ως προς τις έντονες δραστηριότητες τους,
το 65,4% τους περιόριζε πολύ, ενώ σε μέτριας έντασης αναλόγως επιπέδου
δυσκολίας, το 34,6% τους περιόριζε λίγο.
Σχετικά

με

τα

προβλήματα

των

μεταμοσχευμένων

που

πιθανόν

να

αντιμετωπίζουν στην εργασία τους ή σε άλλες συνηθισμένες δραστηριότητες ως
αποτέλεσμα της σωματικής τους υγείας, το 28,8% μείωνε το χρόνο που συνήθως
αφιέρωνε στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες τις περισσότερες φορές, ενώ λόγω
συναισθηματικού προβλήματος (μελαγχολίας ή άγχους) το 32,7% μερικές φορές
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μείωνε το χρόνο που συνήθως αφιέρωνε στην εργασία του, και το 23,1% τις
περισσότερες φορές. Η σωματική τους ή η συναισθηματική τους κατάσταση σε σχέση
με τις κοινωνικές τους δραστηριότητες όπως, η οικογένεια, οι φίλοι και άλλες
κοινωνικές ομάδες, στο 36,5% τους επηρεάστηκε ελάχιστα, στο 25% μέτρια, στο
17,3% σε μεγάλο βαθμό, στο 15,4% καθόλου και στο 5,8% υπερβολικά.
Στην κλίμακα του σωματικού πόνου, το 38,5% των μεταμοσχευμένων ανέφεραν
ότι κατά τον τελευταίο μήνα ένιωσαν πολύ ήπιο πόνο, το 32,7% καθόλου και το
23,1% μέτριο και δεν τους επηρέασε καθόλου στην συνηθισμένη εργασία τους εντός
και εκτός κατοικίας στο 40,4%, ενώ στο 30,8% λίγο.
Αναφορικά με την ψυχική τους υγεία, ένιωθαν τις περισσότερες φορές
ευτυχισμένοι το 32,7% (έναντι 25% τις λιγότερες φορές), ηρεμία και γαλήνη το 38,5%
(έναντι 34,6%), εκνευρισμό το 9,6% (έναντι 40,4), ενεργητικότητα το 23,1% (έναντι
34,6), εξάντληση 13,5% (έναντι 36,5) και κούραση το 28,8% (έναντι 32,7%).
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των 8
κλιμάκων του ερωτηματολογίου SF 36: 1. «σωματική λειτουργικότητα» (physical
functionary,PF), 2. «σωματικός ρόλος» (role physical, rP), 3. «σωματικός πόνος»
(bodily pain, BP), 4. «γενική υγεία» (general health, GH), 5. «ζωτικότητα» (vitality,
VT), 6. «κοινωνική λειτουργικότητα» (social functionary, SF), 7. «συναισθηματικός
ρόλος» (role emotional, RE) και 8. «ψυχική υγεία» (mental health, MH).
Πίνακας 1. Οι κλίμακες του SF-36
Μέση

Τυπική

τιμή

απόκλιση

Σωματική λειτουργικότητα

2,8

1,2

Σωματικός ρόλος

4,5

1,0

Σωματικός πόνος

2,4

4,7

Γενική υγεία

2,4

1,2

Ζωτικότητα

3,9

1,0

Κοινωνική λειτουργικότητα

4,1

1,1

Συναισθηματικός ρόλος

2,5

1,8

Ψυχική υγεία

3,8

1,2

Κλίμακα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης οι ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε αλλογενή ΜΑΚ, εμφανίζουν βελτιωμένη ποιότητα ζωής αλλά σε
συγκεκριμένους τομείς, όπως για παράδειγμα στην κοινωνική λειτουργικότητα και στην
ψυχική υγεία. ∆εν υπάρχουν πολλές συγκριτικές προοπτικές μελέτες που να
αναφέρονται στα ψυχοκοινωνικά ζητήματα της μεταμόσχευσης οργάνων. Παρόλα αυτά
αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών μετά από
μεταμόσχευση έχει γίνει το επίκεντρο όσον αφορά στην κλινική έρευνα.2
Σήμερα, η ποιότητα της φροντίδας υγείας επιδέχεται ποικιλία εννοιολογικών
προσδιορισμών. Πρόκειται για μια έννοια που διαρκώς διαφοροποιείται, μεταβάλλεται
και προσαρμόζεται σε νέες επιθυμίες, προσδοκίες και ανάγκες. Οι ασθενείς στη
παρούσα μελέτη εκφράζοντας την υποκειμενική τους

γνώμη, αξιολογούν την

ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας σύμφωνα με τον βαθμό ικανοποίησης
των αναγκών της υγείας τους και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης
εμφανίζονται αισιόδοξοι μετά την μεταμόσχευση. ∆ιάφοροι παράγοντες φαίνεται να
επηρεάζουν την QOL των μεταμοσχευμένων όπως η ηλικία, το είδος της
μεταμόσχευσης και οι αντίληψη του ασθενούς σχετικά με την QOL. Μελέτη των
Mabrouk et al.,3 αναφέρει ότι οι ασθενείς άνω των 45 ετών μετά τη μεταμόσχευση και
χωρίς επιπλοκές αναφέρουν καλύτερη ψυχική υγεία.
Σε μελέτη των Guimarães et al.,4 αξιολογείται η QOL των ασθενών ηλικίας άνω
των 18 ετών, με αυτοάνοση ασθένεια που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ΜΑΚ σε δύο
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όταν ο ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο και 30 ημέρες
μετά τη μεταμόσχευση. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα SF 36 και σύμφωνα με τα
αποτελέσματα οι ασθενείς εμφανίζουν βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους μετά τη
μεταμόσχευση

και δείχνουν έτοιμοι για να εκτελέσουν

τις καθημερινές τους

δραστηριότητες.
Σε μελέτη των Goetzmann et al.,5 διερευνήθηκε σε πληθυσμό 131 ασθενών
που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση οργάνων η βελτίωση της ψυχολογικής τους
κατάστασης. ∆ιερευνήθηκαν κυρίως οι παράγοντες που αφορούν το άγχος, την
κατάθλιψη και γενικά την ψυχοκοινωνική λειτουργία στους 6, 12 και 24 μήνες μετά τη
μεταμόσχευση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,

αν και υπάρχει βελτίωση της

ψυχολογικής τους κατάστασης σύμφωνα με τη κλίμακα SF36, ένα σημαντικό
ποσοστό ασθενών απαιτεί ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Φαίνεται δε ότι η ασθενείς
που υποβλήθηκαν σε αλλογενή ΜΑΚ, αναφέρουν λιγότερο άγχος και κατάθλιψη και
μεγαλύτερη ικανοποίηση σε ότι αφορά στην ποιότητα ζωής, συγκρινόμενοι με
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων.6
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Αν και η κόπωση αναφέρεται ως ένα σημαντικό σύμπτωμα για πολλούς
ασθενείς με κακοήθεια, λίγα είναι γνωστά σχετικά με αυτήν. Στην προσπάθεια να
καθοριστεί αν η κόπωση επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών που έχουν
υποβληθεί σε μεταμόσχευση σε μελέτη των So et al.,7 και σύμφωνα με την κλίμακα
SF 36, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης
αλλά και την οικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων.
Αν και οι μελέτες

8,9

αναφέρονται σε μεταμόσχευση ήπατος και νεφρών

εντούτοις χρήσιμες παρατηρήσεις μπορεί να έχουν εφαρμογή και στη περίπτωση με
αλλογενή ΜΑΚ. Οι παρατηρήσεις αυτές συνοπτικά αναφέρονται σε παράγοντες
όπως: η ικανότητα εργασίας μετά τη μεταμόσχευση, η κοινωνική λειτουργικότητα από
την ικανότητα για εργασία και η συχνότητα νοσηλείας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 2005, σε δείγμα 28 μεταμοσχευμένων ασθενών σε τελικό στάδιο
ηπατικής ανεπάρκειας. Για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το
όργανο μέτρησης «επισκόπηση υγείας SF-36». Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν
από τους ασθενείς με τη μέθοδο της αυτοαναφοράς πριν από την επίσκεψή τους στα
τακτικά εξωτερικά ιατρεία της μονάδας μεταμοσχεύσεων. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα οι μεταμοσχευμένοι ηπατοπαθείς σημείωσαν τις ακόλουθες κατά
σειρά βαθμολογίες: 1. στις κλίμακες της σωματικής υγείας: σωματικός πόνος 77,7,
σωματική λειτουργικότητα 67,3, γενική υγεία 56,6, σωματικός ρόλος 51,7 και 2. στις
κλίμακες της ψυχοκοινωνικής υγείας: κοινωνική λειτουργικότητα 72,7, ψυχική υγεία
71,0, ζωτικότητα 60,5, συναισθηματικός ρόλος 59,5. Η εκτίμηση της σχετιζόμενης με
την υγεία ποιότητας ζωής των μεταμοσχευμένων ηπατοπαθών εξαρτάται από τη
συνολική ικανοποίηση των ίδιων από τη ζωή, τη συχνότητα νοσηλείας, την επίδραση
των επιπλοκών και την ικανότητα εργασίας, παράγοντες οι οποίοι καταγράφονται ως
οι ισχυρότεροι συντελεστές τόσο της σωματικής όσο και της ψυχοκοινωνικής υγείας.
Συμπερασματικά, η μελέτη καταλήγει ότι οι μεταμοσχευμένοι ηπατοπαθείς εκφράζουν
σημαντική μείωση των επιπτώσεων του σωματικού πόνου στις συνηθισμένες τους
δραστηριότητες και σημαντική βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας και της
ψυχικής τους υγείας.
Εντούτοις, η γενική υγεία και η ζωτικότητά τους δεν βελτιώνονται ανάλογα,
καθώς επίσης η άσκηση ρόλων που αφορούν στη σωματική και ψυχοσυναισθηματική
κατάσταση της υγείας τους.
Σημαντική παράμετρος όπως φαίνεται στη μελέτη του Jim et al.10 είναι η
επιθυμία για λεπτομερή ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών για την
αντιμετώπιση των όψιμων επιπλοκών από τη μεταμόσχευση. Οι όψιμες επιπλοκές
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ήταν συχνά απροσδόκητες με βαθιά επίδραση στην ποιότητα της ζωής τους και
απειλούσαν την αίσθηση της ανάκαμψης. Τόνισαν επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα, το
περιεχόμενο και η μορφή της εκπαίδευσης σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής θα
πρέπει να είναι ευέλικτο και όσο το δυνατό προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις
δυνατότητες του κάθε ασθενούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο χρόνιος ασθενής ζει υπό συνθήκες και όρους ύπαρξης και διαβίωσης που
επιδρούν δεσμευτικά στην ικανοποίηση της ανάγκης για μια υψηλού επιπέδου
ποιότητα ζωής. Η κατάσταση της ασθένειας πρέπει να ερευνάται και να αναλύεται σε
όλες τις όψεις της κοινωνικής ζωής. Οι ασθενείς μετά από αλλογενή ΜΑΚ, σύμφωνα
με την παρούσα μελέτη δείχνουν να έχουν μια βελτίωση στην ποιότητα της ζωής
τους και προσπαθούν να κοινωνικοποιηθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα μετά τη
μεταμόσχευση. Η ύπαρξη υποστηρικτικής ομάδας από εξειδικευμένους ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς, κλινικούς ιατρούς και νοσηλευτές, αποτελεί μέτρο πρώτης
γραμμής στη βελτίωση της ποιότητας υγείας. Οι επαγγελματίες της υγείας θα πρέπει
να είναι σε εγρήγορση, να ενημερώνουν τους ασθενείς για πιθανές συνέπειες και να
προσφέρουν ανάλογη ψυχολογική φροντίδα. Σημαντικό έργο προσφέρουν οι
νοσηλευτές σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές της περίθαλψης, από την πρωτοβάθμια
φροντίδα μέχρι την τριτοβάθμια, από την πρόληψη και την αγωγή υγείας μέχρι την
κατ’ οίκον νοσηλεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη του ασθενή. Οι
νοσηλευτές και οι ιατροί μπορούν να δώσουν ελπίδα και δύναμη στο φοβισμένο
βλέμμα των ασθενών.
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Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ) είναι χρόνιες
παθολογικές καταστάσεις του πεπτικού σωλήνα, άγνωστης αιτιολογίας. Σε αυτές
συμπεριλαμβάνονται κυρίως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα. Τα
επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις ΗΠΑ
και 2,5 – 3 εκατομμύρια στην Ευρώπη πάσχουν από ΙΦΝΕ. Η συχνότερα
χρησιμοποιούμενη

θεραπεία

των

ασθενών

περιλαμβάνει

τη

χρήση

5

–

αμινοσαλικυλικών (5ASA), κορτικοστεροειδών, ανοσοκατασταλτικών, και βιολογικών
παραγόντων. Παρόλο που η παθοφυσιολογία των ΙΦΝΕ είναι ακόμη άγνωστη, είναι
πλέον τεκμηριωμένο ότι η μη φυσιολογική ανοσοαπόκριση προς τη μικροχλωρίδα
του εντέρου κατέχει σημαντικό ρόλο στην παθογέννεση τους.
Για αυτό το λόγο, έντονο είναι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την
εφαρμογή

θεραπειών

που

στοχεύουν

στην

τροποποίηση

της

εντερικής

μικροχλωρίδας, εξαιτίας των λιγότερων παρενεργειών που εμφανίζονται συγκριτικά
με την παραδοσιακή θεραπεία.

Η εντερική μικροχλωρίδα περιέχει 1013 – 1014

μικροοργανισμούς με την πλειοψηφία αυτών να κατοικούν στο κόλον. Λόγω της
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περίσταλσης και των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων του γαστρικού οξέος, ο στόμαχος και
το εγγύς λεπτό έντερο περιέχουν μικρό αριθμό βακτηρίων. Ο τελικός ειλεός
αντιπροσωπεύει μια μεταβατική ζώνη μεταξύ της νήστιδας, η οποία περιέχει κυρίως
αναερόβια βακτήρια, και του πολυπληθούς πληθυσμού αναερόβιων βακτηρίων που
υπάρχουν στο κόλον. Ο αριθμός βακτηρίων στον τελικό ειλεό είναι >109 μονάδων
CFU/mL με υπεροχή των Gram– και των αναερόβιων βακτηρίων, ενώ το κόλον
φιλοξενεί περίπου 1012 CFU/mL με τα αναερόβια βακτήρια να υπερτερούν των
αερόβιων σε αναλογία 100 – 1000:1. Τα Firmicutes και Bacteroidetes είναι τα δύο
κυριότερα βακτηριακά φύλα του εντέρου, αποτελώντας το 90% της μικροχλωρίδας,
ακολουθούμενα από ένα μικρό ποσοστό από Actinobacteria, Proteobacteria,
Verrucomicrobia, Fusobacteria και Cyanobacteria.
Μελέτες έχουν ερευνήσει τη σχέση μεταξύ δυσβίωσης της εντερικής
μικροχλωρίδας και ασθενειών που προσβάλλουν το έντερο. Έχει αποδειχθεί ότι τα
βακτήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη και ανάπτυξη χρόνιων
εντερικών παθήσεων. Στις ΙΦΝΕ, η ποικιλομορφία και το βακτηριακό φορτίο των
Bacteroidetes και Firmicutes εμφανίζονται μειωμένα, ειδικά στα σημεία που
φλεγμαίνουν. Αυτές οι ομάδες βακτηρίων είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς παράγουν
βραχείας αλύσου λιπαρά οξέα (SCFA), τα οποία είναι σημαντικές πηγές ενέργειας για
τα επιθηλιακά κύτταρα του κόλον. Οι αλλαγές που παρουσιάζονται στην εντερική
μικροχλωρίδα

σε

ασθενείς

με

ΙΦΝΕ

επηρεάζουν

κυρίως

την

αναλογία

ακτινοβακτηρίων και εντεροβακτηρίων, τα οποία περιέχουν πολλά από τα γνωστά
παθογόνα του εντέρου.
Εξαιτίας αυτής της συσχέτισης μεταξύ της εντερικής μικροχλωρίδας και των
ΙΦΝΕ, πληθώρα μελετών ερευνά τη χρήση προβιοτικών, πρεβιοτικών και
συμβιοτικών για την τροποποίηση της εντερικής μικροχλωρίδας σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
τόσο κατά την φάση έξαρσης όσο και για τον μακροχρόνιο έλεγχο των συμπτωμάτων
(διατήρηση ύφεσης) σε ασθενείς με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα. Ως προβιοτικά
ορίζονται οι ζωντανοί μικροοργανισμοί οι οποίοι, όταν χορηγούνται σε επαρκείς
ποσότητες, αποφέρουν όφελος για την υγεία του ξενιστή. Θεωρείται ότι
συνεισφέρουν στη φυσιολογική λειτουργία της εντερικής μικροχλωρίδας, στην
απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών, στη βελτίωση της λειτουργίας του
φραγμού του βλεννογόνου και στην τροποποίηση της ανοσοποιητικής λειτουργίας
του ξενιστή. Η πλειονότητα των προβιοτικών μικροοργανισμών ανήκει στα είδη
Lactobacillus και Bifidobacterium. Στα προβιοτικά κατατάσσονται και τα στελέχη του
γένους Enterococcus και Escherichia coli, καθώς και κάποιες ζύμες, όπως το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 70

Saccharomyces boulardii. Τα πρεβιοτικά είναι τα άπεπτα συστατικά ενός τροφίμου,
τα οποία επιδρούν θετικά στην υγεία του ξενιστή, τροποποιώντας την ισορροπία της
εντερικής μικροχλωρίδας και διεγείροντας επιλεκτικά την ανάπτυξη ή/και τη
δραστηριότητα ενός ή περισσότερων μικροοργανισμών του εντέρου. Τα πιο γνωστά
πρεβιοτικά είναι οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες, η ινουλίνη, η λακτουλόζη και οι τρανς –
γαλακτο – ολιγοσακχαρίτες. Τα συμβιοτικά είναι ένας συνδυασμός των προβιοτικών
και πρεβιοτικών.
Νόσος Crohn: Υπάρχουν ποικίλες μελέτες που εστιάζουν στην επίδραση των
προβιοτικών σε ασθενείς με νόσο Crohn. Πιο συγκεκριμένα, κανένα από τα
προβιοτικά που περιείχαν Lactobacillus δε φαίνεται να είχαν σημαντική επίδραση
τόσο στην επίτευξη ύφεσης της νόσου Crohn (αξιολόγηση μέσω του δείκτη CDAI)
όσο και στην πρόληψη των υποτροπών. Η χορήγηση στελεχών του Lactobacillus
rhamnosus GG είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της εντερικής IgΑ στους ασθενείς και
τη βελτίωση της ανοσολογικής άμυνας του παχέος εντέρου, αλλά δεν εμφανίστηκαν
σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη συχνότητα των υποτροπών και της σοβαρότητας
συμπτωμάτων της νόσου. Ο Lactobacillus johnsonii LA1 κρίθηκε μη αποτελεσματικός
στη μείωση της εμφάνισης υποτροπών της νόσου. Στελέχη Escherichia coli Nissle
1917 φαίνεται να είναι το ίδιο αποτελεσματικά με τη μεσαλαμίνη στη διατήρηση της
ύφεσης της νόσου Crohn. Σε μελέτες που χρησιμοποιήθηκε το Saccharomyces
boulardii ως συμπληρωματικό στην ήδη εφαρμοζόμενη θεραπεία, παρατηρήθηκε
κάποιο όφελος όσον αφορά στη διατήρηση της ύφεσης της νόσου, καθώς υπήρξε
βελτίωση του CDAI,

μείωση στη συχνότητα των κενώσεων και στην εμφάνιση

υποτροπών αλλά ο αριθμός δείγματος ήταν μικρός (μέσος όρος 26 άτομα) για τη
διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Αντίθετα, σε άλλη κλινική δοκιμή 165
ασθενών δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας
ελέγχου και της ομάδας που χορηγήθηκε το προβιοτικό. Τα προβιοτικά έχουν
χρησιμοποιηθεί

για

διατήρηση

της

ύφεσης

σε

ασθενείς

με

νόσο

Crohn

μετεγχειρητικά, χωρίς κάποιο σημαντικό κλινικό όφελος σε ασθενείς με νόσο Crohn.
Ποικίλες είναι οι κλινικές δοκιμές που έχουν ερευνήσει τη χρήση πρεβιοτικών και
συμβιοτικών

σε

ασθενείς

με

νόσο

Crohn.

Μετά

από

χορήγηση

φρουκτοολιγοσακχαριτών σε ασθενείς με νόσο Crohn δεν παρατηρήθηκε κάποιο
κλινικό όφελος. Οι Steed et al. χορήγησαν συμβιοτικό το οποίο περιείχε
Bifidobacterium longum και Sunergy 1 (υπόστρωμα που αποτελείται από ένα μείγμα
ινουλίνης και ολιγοφρουκτόζης) και παρατήρησαν σημαντική βελτίωση στα CDAI
scores στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι Chermesh et
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al. χρησιμοποίησαν το Synbiotic 2000 (συνδυασμός τεσσάρων προβιοτικών και
τεσσάρων πρεβιοτικών – αποτελείται από τέσσερα οξυγαλακτικά βακτήρια:
Pediacoccus pentoseceus, Lactobacillus affinolactis, Lactobacillus paracasei susp
paracasei 19 και Lactobacilllus plantarum 2362 και τέσσερις ζυμώσιμους
υδατάνθρακες: β – γλυκάνες, ινουλίνη, πηκτίνη και ανθεκτικό άμυλο) και τα
αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.
Επομένως, δε φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά οφέλη από τη χορήγηση
προβιοτικών, πρεβιοτικών και συμβιοτικών για την επαγωγή ή διατήρηση της ύφεσης
σε ασθενείς με νόσο Crohn. Αναγκαία κρίνεται, λοιπόν, η διεξαγωγή μεγαλύτερων και
καλά σχεδιασμένων κλινικών δοκιμών για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
αυτών στη νόσο Crohn.
Ελκώδης κολίτιδα: Οι περισσότερες μελέτες στοχεύουν σε ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα ήπιας ή μέτριας βαρύτητα και χρησιμοποιούν το VSL#3, μία
πολυβακτηριακή καλλιέργεια αποτελούμενη από τρία στελέχη Bifidobacterium (B.
breve, B. longum, B. infantis), τέσσερα στελέχη Lactobacillus (L. acidophilus, L.
plantarum, L. paracasei, L. Bulgaricus) και ένα στέλεχος Streptococcus thermophilus.
Η προσθήκη του VSL#3 παράλληλα με βαλσαλαζίδη είναι αποτελεσματική στην
επίτευξη της ύφεσης των συμπτωμάτων σε σύγκριση με τη χορήγηση 5ASA μόνο σε
ασθενείς με ενεργή ελκώδη κολίτιδα και όχι σε ασθενείς με νόσο Crohn. Οι Sood et
al.και οι Tursi et al. υποστήριξαν τη χρήση του VSL#3 ως συμπληρωματικό στην ήδη
εφαρμοζόμενη θεραπεία (μεσαλαμίνη) στην επαγωγή της ύφεσης της νόσου.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα ποικίλων ερευνών προτείνουν ότι η προσθήκη
προβιοτικών στην καθιερωμένη θεραπεία μπορεί να είναι ωφέλιμη σε ασθενείς με
ενεργή ελκώδη κολίτιδα, με πιο ισχυρές ενδείξεις για χρήση του VSL#3 τόσο σε
ενήλικες όσο και σε παιδιά. Κάποιες μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση του
Sacchromycyces boulardii ως μονοθεραπεία ή παράλληλα με μεσαλαμίνη,
προκειμένου να επιτευχθεί επαγωγή της ύφεσης με ασθενείς με ήπια έως μέτρια
ελκώδη κολίτιδα.
Πολλές είναι και οι μελέτες που ερευνούν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
των προβιοτικών στη διατήρηση της ύφεσης της ελκώδους κολίτιδας. Παρόλο που η
χορήγηση κορτικοστεροειδών είναι η θεραπεία επιλογής, έχει αποδειχθεί ότι η
ελκώδης κολίτιδα θα μπορούσε δυνητικά να τεθεί σε ύφεση μέσω διαφόρων
προβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων των Escherichia coli Nissle, S. Boulardii και
LGG. Το VSL#3 φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσματικό στη διατήρηση της ύφεσης
και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για τη μεσαλαμίνη σε ασθενείς που δεν
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ανέχονται ή είναι αλλεργικοί στα 5ASA ή συμπληρωματικά στην ίδια υπάρχουσα
φαρμακευτική αγωγή με πιθανή αύξηση της διάρκειας ύφεσης. Οι Kruis et al. και
Zocco et al. μελέτησαν τα προβιοτικά Escherichia coli Nissle 1917 και LGG,
αντίστοιχα, και απέδειξαν ότι είναι ασφαλή στην επαγωγή και διατήρηση της ύφεσης
της ελκώδους κολίτιδας. Το E. coli Nissle 1917 δεν αυξάνει τη χρονική διάρκεια
ύφεσης ωστόσο φάνηκε το ίδιο αποτελεσματικό στη διατήρηση της ύφεσης όπως η
μεσαλαμίνη. Ο Lactobacillus rhamnosus GG μπορεί να είναι κατάλληλος σε
συνδυασμό με την εφαρμοζόμενη θεραπεία για διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα, όχι όμως σε εκείνους με νόσο Crohn.
Περιορισμένες είναι και οι μελέτες που αξιολογούν τη χρήση πρεβιοτικών και
συμβιοτικών στην ελκώδη κολίτιδα. Η ομάδα του Hafer δεν έδειξε στατιστικά
σημαντικό όφελος από τη χρήση της λακτουλόζης, ενώ παρατηρήθηκε βελτίωση της
ποιότητας ζωής μόνο σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και όχι σε εκείνους με νόσο
Crohn. Πιθανός είναι και ο ρόλος του germinated barley foodstuff (GBF) στην
επίτευξη της ύφεσης σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ενεργή ελκώδη κολίτιδα. Το
Ispaghula husk είναι αποτελεσματικό στη διαχείριση γαστρεντερικών συμπτωμάτων
της ελκώδους κολίτιδας, ενώ η χορήγηση ολιγοφρουκτόζης εμπλουτισμένης με
ινουλίνη μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και τη συμπτωματολογία σε ασθενείς με
ενεργή ελκώδη κολίτιδα συγκριτικά με τη μεσαλαμίνη. Μια πιλοτική μελέτη έδειξε ότι
το Bifidobacterium longum/Synergy 1 βελτίωνε την εντερική φλεγμονή σε ασθενείς με
ενεργή ελκώδη κολίτιδα. Η χορήγηση γάλακτος με Bifidobacteria (Bifidobacteriafermented milk), το οποίο αποτελείται από Bifidobacterium breve strain Yakult, B.
Bifidum και Lactobacillus acidophilus, φάνηκε εξίσου αποτελεσματική στην επαγωγή
και διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Τα αποτελέσματα ήταν
αντικρουόμενα μετά από χορήγηση φρουκτοολιγοσακχαριτών για τη μείωση της
ενεργότητας

της

ελκώδους

κολίτιδας.

Οι

Fujimori

et

al.

σύγκριναν

την

αποτελεσματικότητα των προβιοτικών, των πρεβιοτικών και των συμβιοτικών στην
ελκώδη κολίτιδα. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η χρήση των συμβιοτικών είναι
αποτελεσματικότερη από τη χρήση μόνο προβιοτικών ή μόνο πρεβιοτικών. Tα
αποτελέσματα αυτών των μελετών χρειάζεται να επαληθευτούν μέσω μεγαλύτερων
διπλά τυφλών τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, επομένως είναι δύσκολο προς το
παρόν να υποστηριχθεί η υπεροχή ενός συγκεκριμένου πληθυσμού προβιοτικών ή
πρεβιοτικών.
Τέλος, υπάρχουν δεδομένα για την ληκυθίτιδα η οποία προκύπτει, μετά από
κολεκτομή ειλεού ως θεραπεία για την ελκώδη κολίτιδα. Τα αποτελέσματα εργασιών
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φαίνεται να υποστηρίζουν τη χρήση του VSL#3 ως θεραπευτική επιλογή όταν η
ληκυθίτιδα βρίσκεται σε ύφεση, καθώς και στην πρόληψη υποτροπών σε ασθενείς με
χρόνια υποτροπιάζουσα ληκυθίτιδα, διότι αυξάνει τη βιοποικιλότητα της εντερικής
μικροχλωρίδας, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερο φλεγμονώδες περιβάλλον στον
εντερικό βλεννογόνο. Η χορήγηση ινουλίνης στη ληκυθίτιδα σχετίζεται με μείωση της
φλεγμονής, ενώ o Lactobacillus GG δε παρουσιάζει κάποια επίδραση. Ωστόσο, τα
περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη χρήση προβιοτικών ως
πρωταρχική θεραπεία για τη ληκυθίτιδα. Τα προβιοτικά και πρεβιοτικά που
μελετήθηκαν και η αποτελεσματικότητα αυτών στην επαγωγή και διατήρηση της
ύφεσης των ΙΦΝΕ παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1.
Συμπερασματικά, λοιπόν, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα
που να υποστηρίζουν τη χρήση προβιοτικών ή πρεβιοτικών για την επαγωγή ή
διατήρηση της ύφεσης στη νόσο Crohn. Η χρήση των πρεβιοτικών για να προκαλέσει
ή να διατηρήσει ύφεση στη νόσο του Crohn δεν υποστηρίζεται και μπορεί να
σχετίζεται παρενέργειες στο γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. κοιλιακό άλγος, κοιλιακό
φούσκωμα, διάρροια και μετεωρισμός). Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Μελέτης των ΙΦΝΕ (ECCO) συστήνουν τη χορήγηση προβιοτικών για τη
διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και για την πρόληψη
/διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με ληκυθίτιδα (με κύρια επιλογή το VSL#3) αλλά
όχι σε ασθενείς με νόσο Crohn. Ακόμη, υπάρχουν περιορισμένες ισχυρές ενδείξεις
ότι το προβιοτικό S. boulardii σε συνδυασμό με μεσαλαμίνη μπορεί να παρατείνει το
χρόνο ύφεσης. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστούν
συγκεκριμένα προβιοτικά και πρεβιοτικά στελέχη ή συνδυασμοί αυτών οι οποίοι θα
είναι περισσότερο αποτελεσματικοί σε κάθε στάδιο δραστηριότητας της φλεγμονής
του εντέρου.
Λέξεις κλειδιά: προβιοτικά, πρεβιοτικά, ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn, ΙΦΝΕ
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Πίνακας 1. Η αποτελεσματικότητα των προβιοτικών, πρεβιοτικών και
συμβιοτικών στις ΙΦΝΕ
Προβιοτικά/
Πρεβιοτικά

Lactobacillus GG

VSL#3

Saccharomyces
boulardii

Σκοπός

Συμπέρασμα

Πηγή

Συμπληρωματικό στην
ήδη εφαρμοζόμενη
θεραπεία για διατήρηση
της ύφεσης στη νόσο
Crohn

Μη
αποτελεσματικό

Συμπληρωματικό στην
ήδη εφαρμοζόμενη
θεραπεία για διατήρηση
της ύφεσης στην
ελκώδη κολίτιδα

Schultz et al.
2004
Bousvaros et al.
2005
Rolfe et al. 2006
Rahimi et al.
2008
Doherty et al.
2009

Αποτελεσματικό

Schultz et al.
2004
Zocco et al. 2006

Επαγωγή ύφεσης στη
νόσο Crohn

Μη
αποτελεσματικό

Ληκυθίτιδα

Μη
αποτελεσματικό

Συμπληρωματικό στην
ήδη εφαρμοζόμενη
θεραπεία για διατήρηση
της ύφεσης στην
ελκώδη κολίτιδα

Αποτελεσματικό

Πρόληψη ληκυθίτιδας

Αποτελεσματικό

Επαγωγή ύφεσης στην
ελκώδη κολίτιδα

Αποτελεσματικό

Πρόληψη υποτροπής
νόσου Crohn

Αποτελεσματικό
(αποτελέσματα
παρόμοια με
μεσαλαμίνη)

Συμπληρωματικό στην
ήδη εφαρμοζόμενη
θεραπεία για διατήρηση
της ύφεσης στη νόσο
Crohn

Prantera et al.
2002
Bousvaros et al.
2005
Kuisma et al.
2003
Cui et al. 2004
Kruis et al. 2004
Bibiloni et al.
2005
Miele et al. 2009
Gionchetti et al.
2000
Gionchetti et al.
2003
Mimura et al.
2004
Floch et al. 2011
Veerappan et al.
2012
Bibiloni et al.
2005
Ewaschuk et al.
2006

Αποτελεσματικό
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2000

Guslandi et al.
2000
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Επαγωγή ύφεσης στην
ελκώδη κολίτιδα

Αποτελεσματικό

Kruis et al. 2001

∆ιατήρηση ύφεσης της
νόσου Crohn

Αποτελεσματικό
(αποτελέσματα
παρόμοια με
μεσαλαμίνη)

Lactobacillus
johnsonii LA1

Μείωση εμφάνισης
υποτροπών στη νόσο
Crohn

Μη
αποτελεσματικό

Bifidobacterium
fermented milk

Μείωση σοβαρότητας
ενεργούς ελκώδους
κολίτιδας

Αποτελεσματικό

Lactobacillus &
Bifidobacterium
fermented milk

Μείωση σοβαρότητας
συμπτωμάτων
ελκώδους κολίτιδας

Malchow et al.
1997
Bibiloni et al.
2005
Marteau et al.
2006
Van Gossum et
al. 2007
Kato et al. 2004
Suzuki et al.
2006
Philippe et al.
2010

Αποτελεσματικό

FOS

Μείωση ενεργότητας
ελκώδους κολίτιδας

Αντικρουόμενα
αποτελέσματα

GBF

Επίτευξη ύφεσης της
ελκώδους κολίτιδας

Αποτελεσματικό

Escherichia coli
Nissle 1917

Ispaghula husk
Ολιγοφρουκτόζη
+ ινουλίνη
Ινουλίνη

Ύφεση ελκώδους
κολίτιδας
Μείωση φλεγμονής στην
ελκώδη κολίτιδα
Μείωση φλεγμονής στη
ληκυθίτιδα

Αποτελεσματικό
Αποτελεσματικό
Αποτελεσματικό

Ishikawa et al.
2003
Lindsay et al.
2006
Lindsay et al.
2007
Damaskos et al.
2008
Benjamin et al.
2011
Bamba et al.
2002
Kanauchi et al.
2002
Hallert et al.
1991
Casellas et al.
2007
Welters et al.
2002
Koleva et al.
2002
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ
Χρηστίδου Αγγελική
Επιμελήτρια Α΄, Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Κιν.: 6944274277
E-mail: achristidou@hotmail.gr
Το πεπτικό σύστημα περιέχει μεγάλο αριθμό μικροβίων (εντερική χλωρίδα)
που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τον ξενιστή, επηρεάζοντας ποικίλες
λειτουργίες του όπως το μεταβολισμό θρεπτικών ουσιών, την ρύθμιση του
ανοσολογικού συστήματος και την προστασία από παθογόνα μικρόβια. Στόχος της
συμβιωτικής αυτής σχέσης είναι η διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού. Η
τεχνολογική πρόοδος της τελευταίας δεκαετίας επέτρεψε τη μελέτη τόσο της
σύνθεσης όσο και της λειτουργίας της εντερικής χλωρίδας (εντερικό μικροβίωμα).
∆ιαταραχές του μικροβιώματος (δυσβίωση) διαπιστώθηκαν σε διάφορες νόσους
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) καθιστώντας έτσι τη μικροβιακή χλωρίδα θεραπευτικό στόχο. Στις
θεραπείες διαχείρισης της χλωρίδας περιλαμβάνονται τα προβιοτικά, πρεβιοτικά,
νεώτερα αντιβιοτικά, η θεραπεία με φάγους και η μεταμόσχευση εντερικής
χλωρίδας, δηλαδή η χορήγηση κοπράνων ή μικροβιακών «κοινοτήτων» από υγιή
άτομα σε πάσχοντα.
Αν

και

δεν

υπάρχουν

προς

το

παρόν

κατευθυντήριες

οδηγίες

ο

προμεταμοσχευτικός έλεγχος του δότη πρέπει να είναι ενδελεχής ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).
Νοσήματα στα οποία έχει επίσημη ένδειξη

η μεταμόσχευση εντερικής

χλωρίδας είναι η υποτροπιάζουσα ή/και σοβαρή λοίμωξη από Clostridium Difficile
(CDΛ) ενώ δοκιμάζεται με καλά αποτελέσματα και σε πλήθος άλλων, όπως τα
Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ - ελκώδης κολίτιδα και νόσος
Crohn), το Σύνδρομο Ευερεθίστου Εντέρου (ΣΕΕ), το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ)
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1).
Η επίπτωση της CDΛ αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την
ανάδυση πιο λοιμογόνων στελεχών, την αύξηση της νοσηρότητας και της
θνητότητας, την αποτυχία της θεραπείας και την αυξημένη συχνότητα υποτροπών. Οι
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τελευταίες φαίνεται να οφείλονται στην παραμονή των σπόρων του μικροβίου, στην
ελαττωμένη ανοσολογική απάντηση έναντι των τοξινών κυρίως όμως, στην σοβαρή
και εμμένουσα διαταραχή της μικροβιακής χλωρίδας που προκαλείται από τη
λοίμωξη αλλά και τη θεραπεία της με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος. Η μεταμόσχευση
κοπράνων αποκαθιστά τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και την ικανότητά της να
αμύνεται έναντι των παθογόνων. Μετά τη μεταμόσχευση η χλωρίδα του πάσχοντος
είναι όμοια με αυτή του δότη και το αποτέλεσμα διατηρείται για τουλάχιστον 1-3
μήνες. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου κυμαίνεται σε όλες τις μελέτες σε
ποσοστά από 80% έως 95%, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του δότη, την οδό
χορήγησης, τον τρόπο παρασκευής και χορήγησης του μοσχεύματος, ενώ το προφίλ
ασφάλειας

είναι

πολύ

καλό

τουλάχιστον

μεσοπρόθεσμα,

ακόμα

και

σε

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Στα ΙΦΝΕ η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι χαμηλότερη . Σε πρόσφατη
συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση κλινική ύφεση παρουσίασε το 45% των
ασθενών (22% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα, 60% των ασθενών με ν.Crohn). Οι
περισσότεροι ασθενείς έλαβαν >1 μεταμοσχεύσεις. Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή, με
λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι μεταβολές μετά τη μεταμόσχευση στη μικροβιακή
χλωρίδα του δέκτη δεν ήταν τόσο εκσεσημασμένες όσο στη CDΛ. Η παθογένεια των
ΙΦΝΕ είναι πολυπαραγοντική και ο ρόλος της χλωρίδας σε αυτήν όχι ακόμα
ξεκαθαρισμένος. Παράγοντες όπως η διάρκεια της νόσου, το γενετικό υπόστρωμα
των ασθενών, το είδος των μικροβίων, η χρονική στιγμή της μεταμόσχευσης σε
σχέση με τη φυσική πορεία της νόσου μπορεί να παίζουν ρόλο στον καθορισμό της
αποτελεσματικότητας.
Σε ασθενείς με ΣΕΕ η μεταμόσχευση εντερικής χλωρίδας έχει δοκιμασθεί
κυρίως σε ασθενείς με διαρροϊκού τύπου ΣΕΕ, με την αποτελεσματικότητα να
κυμαίνεται μεταξύ 35%-50%. Σε ασθενείς με δυσκοιλιότητα σε μία μελέτη, η
μακροχρόνια αποτελεσματικότητα ήταν 60%.
Σε ασθενείς με ΜΣ η μεταμόσχευση μικροβιακής χλωρίδας από μη
παχύσαρκους δότες οδήγησε σε μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη και αλλαγή
στη μεταβολική δραστηριότητα της χλωρίδας του δέκτη με αύξηση των μικροβίων
που παράγουν βουτυρικό οξύ και μείωση των Proteobacteria.
Συμπερασματικά η μεταμόσχευση μικροβιακής χλωρίδας έχει μέχρι στιγμής
ένδειξη σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/σοβαρή CDΛ αλλά μπορεί να αποτελέσει
στο μέλλον θεραπευτική επιλογή σε ευρύ φάσμα νόσων που η παθογένειά τους
σχετίζεται με διαταραχές του εντερικού μικροβιώματος.
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Λέξεις κλειδιά: μεταμόσχευση, χλωρίδα, Clostridium difficile, κολίτιδα, ευερέθιστο
έντερο, μεταβολικό σύνδρομο
Πίνακας 1. Νοσήματα στα οποία υπάρχουν διαταραχές της εντερικής χλωρίδας
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Λοίμωξη C.Difficile*
Ελκώδης κολίτιδα/Νόσος Crohn*
Σύνδρομο Ευερεθίστου Εντέρου*
Ιδιοπαθής ∆υσκοιλιότητα*
Καρκίνος παχέος εντέρου
Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
Λιπώδες ήπαρ
Χολολιθίαση
Γαστρικό αδενοκαρκίνωμα/λέμφωμα
Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός

ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Μεταβολικό Σύνδρομο*
Ιδ. Θρομβοπενική Πορφύρα*
Αρθρίτιδα
Άσθμα/Ατοπία/Έκζεμα
Αυτισμός*
Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης*
Ινομυαλγία*
Πολλαπλή Σκλήρυνση*
Μυοκλονική δυστονία*
Νόσος Parkinson*

* Νοσήματα στα οποία η μεταμόσχευση χλωρίδας ήταν αποτελεσματική.
Πίνακας 2. Προμεταμοσχευτικός έλεγχος δότη κοπράνων
ΚΟΠΡΑΝΑ
Παράσιτα
(αμοιβάδα,
Giardia,
Cryprosporidium,
Isospora)
Τοξίνες C.Difficile

ΑΙΜΑ
Ηπατίτιδες*
(Α, Β, C)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ (-) ΓΙΑ:
Λήψη αντιβιοτικών τους τελευταίους
3 μήνες

HIV 1, 2*

Εντεροπαθογόνα
(E.coli, Salmonella, Shigella,
Vibrio, Listeria
Monocytogenes
Rotavirus

Σύφιλη*

Σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού
κινδύνου τους τελευταίους 3 μήνες
Body piercing, τατουάζ, φυλάκιση
τους τελευταίους 3 μήνες

H.Pylori

Νοσήματα που σχετίζονται
διαταραχές της χλωρίδας
Ανοσοκαταστολή

με

*Εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και στο δέκτη του μοσχεύματος
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Qin J, Ruiqiang L, Jeroen L et al. A human gut microbial gene catalogue
established by metagenomic sequencing. Nature 2010, 464: 59-65.

2.

Brandt L, Aroniadis O. An overview of fecal microbiota transplantation:
techniques, indications and outcomes. Gastrointest Endosc 2013, 78: 240-249.

3.

Debast S, Bauer M, Kuijper E et al. European Society of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases: update of the treatment guidance document for
Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect 2014, 20 (Suppl 2): 1-26.
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4.

Colman R, Rubin D. Fecal microbiota transplantation as therapy for
inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysis. J Crohns
Colitis 2014, 8: 1569-1581

5.

Vrieze A, Van Nood E, Holleman F et al. Transfer of intestinal microbiota from
lean donors increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome.
Gastroenterology 2012, 143: 913-916.
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ
ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΩΝ (ΙΦΕΝ)
Γεράσιμος Ι. Μάντζαρης, MD, PhD, AGAF, FEBG
Συντονιστής ∆ιευθυντής Γαστρεντερολογίας,
Γ.Ν.Α. «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132045223
E-mail: gjmantzaris@gmail.com
Οι ΙΦΕΝ, ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) και νόσος του Crohn (NC), είναι δια βίου νόσοι
αγνώστου αιτίας, που διαδράμουν με υφέσεις και εξάρσεις ή συνεχή δραστηριότητα
χωρίς ριζική θεραπεία. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην επίτευξη και
διατήρηση της ύφεσης χωρίς κορτικοειδή και την βλεννογονική επούλωση των
βλαβών επειδή έτσι αποτρέπονται επιπλοκές, νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις,
ανικανότητα και προσφέρεται ικανοποιητική ποιότητα ζωής στον ασθενή. Τα
τελευταία

χρόνια

η

κλασική

φαρμακευτική

φαρέτρα

[θρεπτική

υποστήριξη,

αντιβιοτικά, αμινοσαλικυλικά, κορτικοειδή, κλασικά ανοσοκατασταλτικά (θειοπουρίνες,
μεθοτρεξάτη, αναστολείς της καλσινευρίνης)] έχει εμπλουτιστεί με βιολογικές
θεραπείες [αντι-TNF παράγοντες (infliximab, adalibumab, golibumab) και αντιιντεγκρίνες (vedolizumab)]. Τα αμινοσαλικυλικά παραμένουν η βάση της θεραπείας
της ήπιας και ήπιας/μέτριας ΕΚ. Χορηγούμενα με ασφάλεια σε μεγαλύτερες δόσεις
μια φορά την ημέραεπιτυγχάνουν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα χάρις και στη
συμμόρφωση των ασθενών. Η τοπική χορήγηση επαυξάνει την αποτελεσματικότητα
της από του στόματος θεραπείας. Η δόση συντήρησης είναι ίδια με τη δόση εφόδου.
Στη NCτα αμινοσαλικυλικά δεν έχουν σημαντική θέση. Τα κορτικοειδή παραμένουν η
βάση της θεραπείας της μέτριας προς βαρειά και βαρειάς έξαρσης ΙΦΕΝ. Οι
θειοπουρίνες παραμένουν ως θεραπευτική επιλογή 1ης γραμμής για ασθενείς με
εξάρτηση ή ανθεκτικότητα στα κορτικοειδή. Όμως ένας στους 5 περίπου ασθενείς δεν
μπορεί να ανεχθεί τη θεραπεία ενώ η μακροχρόνια χορήγηση αυξάνει ελαφρά τη
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 82

συχνότητα των λεμφωμάτων και των δερματικών μη μελανωματικών νεοπλασμάτων.
Το ασφαλές πρωτόκολλο χορήγησης περιλαμβάνει προθεραπευτική μέτρηση της
ενζυμικής δραστηριότητας της ΤΡΜΤ, ανίχνευση ιογενών λοιμώξεων (ιδίως EBV,
HPV, HBV και HIV) και κατόπι στενή παρακολούθηση του ασθενούς με συχνές
αιματολογικές εξετάσεις για την αποτροπή λευκοπενίας και τρανσανιναιμίας.
Πρόσφατα δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι η χορήγηση είναι ασφαλής στην
κύηση. Στη μέτρια και μέτρια προς βαρειά έξαρση NC και ΕΚ, η χορήγηση αντι-TNF
βιολογικής θεραπείας ενδοφλεβίως (infliximab) ή υποδορίως (adalibumabγια NCκαι
ΕΚ ή golibumabγια ΕΚ) μειώνει τις ανάγκες και ανεπιθύμητες ενέργειες των
κορτικοειδών και επιφέρει ταχεία κλινική και ενδοσκοπική ύφεση των ασθενών. Η
συγχορήγηση αζαθειοπρίνης επαυξάνει την κλινική αποτελεσματικότητα (τουλάχιστο
του infliximab) ενώ για 1-2 έτη φαίνεται ότι δεν επιδεινώνει την ασφάλεια της
θεραπείας.Μετά από το χρονικό αυτό διάστημα συγχορήγησης η αζαθειοπρίνη
μπορεί να διακοπεί. Η απώλεια της αποτελεσματικότητας στα αντι-TNF βιολογικά
φάρμακα οφείλεται μάλλον σε ανάπτυξη αντισωμάτων και ενεργοποίηση άλλων
οδών μεταβολισμού των φαρμάκων και αντιμετωπίζεται με αύξηση της δόσης ή/και
μείωση των μεσοδιαστημάτων χορήγησης. Στο μέλλον, τα δοσολογικά σχήματα με
βάση τα επίπεδα των φαρμάκων και των αντισωμάτων κατά του infliximab,
adalibumabή golibumabαναμένεται να υποκαταστήσει τα εμπειρικά σταθερής δόσης
σχήματα θεραπείας. Η ενεργοποίηση άλλων οδών φλεγμονής μπορεί να προκαλέσει
την εμφάνιση παράδοξης φλεγμονής, ήτοι νοσολογικών εκδηλώσεων (πχ ψωρίαση,
δερματική ή συστηματική αγγειΐτιδα, σ. ερυθηματώδη λύκο, κλπ) που κατά βάση
έχουν ως πρωτογενή θεραπεία τα ίδια τα φάρμακα αυτά. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων
ασφαλούς χορήγησης με προθεραπευτικό έλεγχο για λανθάνουσα φυματίωση και
άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις,

ολοκλήρωση των

εμβολιασμών

και

η στενή

παρακολούθηση των ασθενών έχουν μειώσει σημαντικά τις ανεπιθύμητες ενέργειες
της αντι-TNF βιολογικής θεραπείας. Τα φάρμακα αυτά είναι ασφαλή μέχρι την 22η23η εβδομάδα της κυήσεως οπότε διακόπτονται επειδή από το διάστημα αυτό και
μετά οι IgGανοσοσφαιρίνες διέρχονται δια του πλακούντος στο έμβρυο. Πολύ
ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη θεραπεία μέτριας και μέτριας προς βαρειά ΙΦΕΝ,
ιδίως ΕΚ, έχουν δώσει μελέτες φάσης 3 με την αντι-ιντεγκρίνη vedolizumab χάρις στις
οποίες εγκρίθηκε η θεραπεία από τον FDA και την EMA. Ασθενείς με βαρειά ΕΚ μη
ανταποκρινόμενη τις πρώτες 3 ημέρες στα ενδοφλέβια κορτικοειδή μπορούν να
αποφύγουν την κολεκτομή με χορήγηση infliximab ή κυκλοσπορίνης. Η διατήρηση
της ύφεσης επιτυγχάνεται με συνεχή χορήγηση infliximab ως μονοθεραπεία ή σε
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συνδυασμό με αζαθειοπρίνη αν ο ασθενής δεν είχε λάβει αζαθειοπρίνη στο
παρελθόν. Σε ασθενείς με επιπλοκές NC ιδίως στην ειλεοκολική περιοχή η
λαπαροσκοπική

χειρουργική

προσφέρει

άριστο

χειρουργικό

και

αισθητικό

αποτέλεσμα. Τέλος, η πλειονότητα των ασθενών με ΙΦΕΝ έχουν είτε σιδηροπενική
αναιμία ή αναιμία χρόνιας νόσου που πρέπει να διορθώνεται περιοδικώς με
ενδοφλέβια χορήγηση μεγάλων δόσεων των πιο σύγχρονων σκευασμάτων σιδήρου
αλλά και βιταμινών όπως το φυλικό και η Β12 (για τη NC).
Λέξεις

κλειδιά:

ελκώδης

κολίτιδα,

νόσος

του

Crohn,

5-αμινασαλικυλικά,

θειοπουρίνες, βιολογική θεραπεία.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Colombel JF, Sandborn WJ, Reinisch W, et al. Infliximab, azathioprine, or
combination therapy for Crohn’s disease. N. Engl. J. Med. 2010, 362: 1383–
1395.

2.

Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, et al. The second European evidencebased consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease:
current management. J Crohn's Colitis 2010, 4: 28-62.

3.

Laharie D, Bourreille A, Branche J, et al for the Grouped' Etudes
Thérapeutiques des Affections Inflammatoires Digestives. Ciclosporin versus
infliximab in patients with severe ulcerative colitis refractory to intravenous
steroids: a parallel, open-label randomised controlled trial. Lancet. 2012,
380(9857): 1909-1915.

4.

Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, et al. Second European evidence-based
consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 2: current
management. J Crohns Colitis. 2012, 6: 991-1030.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΩ∆ΙΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ
Μ. Μαρκέτου, Γ. Ιωαννίδης, Β. Βλασοπούλου
Τμήμα Ενδοκρινολογίας-∆ιαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Α.«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Β. Βλασοπούλου
Τηλ.: 2132041241, 2132041258
E-mail: bvlassopoulou@gmail.com
Ως χαμηλού κινδύνου διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς (θηλώδες
ή θυλακιώδες), χαρακτηρίζεται το καρκίνωμα που πληροί τα εξής κριτήρια: 1.
απουσία τοπικών ή απομακρυσμένων μεταστάσεων, 2. ολική αφαίρεση όλων των
μακροσκοπικών εστιών, 3. απουσία τοπικής διήθησης του όγκου στις παρακείμενες
ανατομικές δομές, 4. απουσία επιθετικού ιστολογικού τύπου (π.χ. διάχυτα
σκληρυντικό θηλώδες, από υψηλά κύτταρα ή κυλινδρικό θηλώδες, νησιδώδες, με
στοιχεία χαμηλής διαφοροποίησης), λεμφαδενικών μεταστάσεων, διήθησης αγγείων,
5. εάν χορηγηθεί ραδιενεργό ιώδιο (131Ι) απουσία εξωθυρεοειδικής πρόσληψης στο
μεταθεραπευτικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα.
Η χορήγηση

131

Ι, ως συμπληρωματικής θεραπείας μετεγχειρητικά, αποσκοπεί

στην επίτευξη τριών στόχων: 1. την καταστροφή του όποιου υπολειμματικού
θυρεοειδικού ιστού, προκειμένου η θυρεοσφαιρίνη να καταστεί πλέον μη ανιχνεύσιμη
κι επομένως αξιόπιστος δείκτης για την πρώιμη ανίχνευση υποτροπής, 2. την
εξάλειψη οποιασδήποτε πιθανής νεοπλασματικής εστίας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος

υποτροπής

και

3.

τη

διενέργεια

μεταθεραπευτικού

ολόσωμου

σπινθηρογραφήματος (Ο.Σ.), για την αποκάλυψη μη νομότοπων εστιών (κυρίως στις
πλάγιες τραχηλικές χώρες ή μικροσκοπικές στους πνεύμονες).
Η επιτυχής χορήγηση
θυρεοσφαιρίνης

μετά

από

131

Ι καθορίζεται από τη μη ανιχνεύσιμη τιμή της

διέγερση

με

ανασυνδυασμένη

ανθρώπινη
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(recombinant human TSH, rhTSH) σε συνδυασμό με έλλειψη ευρημάτων από τον
υπερηχογραφικό έλεγχο της τραχηλικής χώρας και το Ο.Σ. (αν γίνει) 9-12 μήνες μετά
τη χορήγηση. Τηρουμένων των δεδομένων αυτών, 1%των ασθενών σταδίου Ι ή ΙΙ
κατά ΤΝΜ εμφανίζουν υποτροπή της νόσου, ενώ εμμονή (βιοχημική ή/και
απεικονιστική) σε 33% των ασθενών σταδίου Ι και σε 52% των ασθενών σταδίου ΙΙ
(Tuttle).Τα δεδομένα αυτά αφορούν ως επί το πλείστον σε ασθενείς με καρκινώματα
θυρεοειδούς >1εκ, με υπολειμματικό ιστό ή μεταστάσεις μετεγχειρητικά, ενώ η
πλειοψηφία των ασθενών με χαμηλού κινδύνου διαφοροποιημένο καρκίνωμα του
θυρεοειδούς δεν φαίνεται να ωφελείται. Πληθώρα δημοσιευμένων μελετών
παρουσιάζει αντικρουόμενα αποτελέσματα, με αναπόφευκτη συνέπεια την έλλειψη
κατευθυντήριων οδηγιών από τους αρμόδιους ∆ιεθνείς φορείς.
Από την πλευρά του κλινικού ιατρού, ο στόχος είναι η εξατομίκευση της
θεραπείας, ώστε να διατηρηθεί αφενός το βέλτιστο της ποιότητας ζωής του ασθενούς
και να μειωθεί αφετέρου ο κίνδυνος υποτροπών και θανάτου. Ως εκ τούτου, το 131Ι θα
πρέπει να χορηγείται με μεγάλη προσοχή, όπου χρειάζεται, με τη χαμηλότερη
συνιστώμενη δόση, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα
με τις μικρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες θα επηρεάσουν δυσμενώς το
επίπεδο ζωής του ασθενούς. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρίας για
τον Θυρεοειδή (ΑΤΑ), βάσει της ταξινόμησης κατά το σύστημα TNM, οι παράγοντες
που επηρεάζουν τη λήψη της απόφασης χορήγησης 131Ι αναφέρονται ενδεικτικά στον
Πίνακα 1.
Βάσει των οδηγιών της ΑΤΑ, η θεραπεία με

131

Ιδεν συνιστάται σε ασθενείς με

μονοεστιακό καρκίνωμα <1εκ. ή πολυεστιακό, όταν το συνολικό άθροισμα των εστιών
είναι <1εκ. χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου (χαμηλού κινδύνου). Εντούτοις
πολλοί κλινικοί ιατροί συνιστούν εντέλει την χορήγηση

131

Ι φοβούμενοι ότι η

διενεργηθείσα θυρεοειδεκτομή δεν ήταν ολική, αλλά υφολική, παρά την απουσία
κατευθυντήριων οδηγιών, εφόσον ακόμη και στην περίπτωση μικροκαρκινώματος, ο
κίνδυνος όταν το καρκίνωμα είναι πολυεστιακό είναι περίπου 20%. Στις περισσότερες
περιπτώσεις θηλώδους πολυεστιακού μικροκαρκινώματος (multifocal papillary
microcarcinoma – PMC), η χορήγηση

131

Ι δεν απέτρεψε την εμφάνιση υποτροπών.

Παρόλα αυτά, κρίνεται σκόπιμο, στην απόφαση για τη χορήγηση ή μη

131

Ι να

συνυπολογίζονται παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι δυνητικά μπορούν να αυξήσουν
τον κίνδυνο υποτροπής ή μεταστάσεων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να κριθεί απαραίτητη
η χορήγηση

131

Ι σε επιλεγμένους ασθενείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η

πολυεστιακότητα, το άρρεν φύλο, η ηλικία (>45 ετών), το μέγεθος του όγκου >6mm, ο
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επιθετικός ιστολογικός τύπος καθώς και η εξωθυρεοειδική επέκταση. Οι παράγοντες
αυτοί έχουν συσχετισθεί με υψηλό κίνδυνο λεμφαδενικών μεταστάσεων και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για υποτροπή της νόσου.
Γίνεται επομένως εμφανής η ανάγκη εφαρμογής της κατάλληλης θεραπείας,
λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από
αυτήν. Εκτός από τα πλεονεκτήματα, η χορήγηση

131

Ι έχει και ανεπιθύμητες

ενέργειες, οι οποίες συχνά θέτουν περιορισμούς στον τρόπο ζωής των ασθενών,
όπως η αποφυγή εγκυμοσύνης (τουλάχιστον για έξι μήνες) για τις γυναίκες, η
τεκνοποίηση για τους άνδρες (τουλάχιστον 4 μήνες), ελαφρώς αυξημένος κίνδυνος
αποβολής ένα έτος μετά τη θεραπεία, η παραμονή στην απομόνωση κατά την
νοσηλεία καθώς και η διατήρηση απόστασης ασφαλείας για κάποιο χρονικό διάστημα
μετά το πέρας της νοσηλείας, η επώδυνη θυρεοειδίτιδα, η ναυτία, διαταραχές της
εκκριτικής δραστηριότητας των σιελογόνων αδένων (σιαλαδενίτιδα, ξηροστομία,
δυσγευσία), η κυστική ίνωση καθώς και η εμφάνιση άλλης κακοήθους εξεργασίας με
πιθανότητα, μάλιστα, μεγαλύτερη από αυτήν που υπολογιζόταν μέχρι τώρα.
Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι η χορήγηση

131

Ι σε χαμηλού κινδύνου καλά

διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς δεν αποτελεί μονόδρομο. Σε
ορισμένες χώρες με αξιοσημείωτη εμπειρία στον τομέα του καρκίνου του
θυρεοειδούς, η στενή παρακολούθηση των ασθενών με σύγχρονη καταστολή της
TSH έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την αναχαίτιση της εξελικτικής πορείας
της νόσου στους ασθενείς αυτούς, οι οποίοι σημειωτέον δεν είχαν καν υποβληθεί σε
θυρεοειδεκτομή, παρουσίαζαν όμως υποκλινική μορφή της νόσου.
Συνοψίζοντας,

καθίσταται

αναγκαίο

να

υπογραμμιστεί

η

σημασία

της

εξατομίκευσης της θεραπείας, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών
του κάθε ασθενούς. Το κενό που δημιουργείται λόγω της έλλειψης σαφών
κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση

131

Ι σε ασθενείς με χαμηλού

κινδύνου διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς, προσφέρει στον κλινικό ιατρό
τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία για τον ασθενή του. Κρίνεται
σκόπιμο να προηγείται η ενημέρωση του ασθενούς σχετικά με τα πλεονεκτήματα και
τις ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας, υπογραμμίζοντας συγχρόνως ότι ο χρόνος
χορήγησης του

131

Ι δεν έχει ουσιαστικά επίπτωση στην μακροχρόνια έκβαση της

νόσου. Για το λόγο αυτό αντενδείκνυται η λήψη βεβιασμένης απόφασης για άμεση
χορήγησή του, η οποία δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο σύστημα υγείας και
στη ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς.
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Λέξεις κλειδιά: 131Ι, διαφοροποιημένο, καρκίνωμα, θυρεοειδής
Πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για την καταστροφή
των θυρεοειδικών υπολειμμάτων
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΑΝΟΙΑ: ALZHEIMER Ή ΑΛΛΗ ΝΟΣΟΣ
Άννα-Μαρία Μούζακ
Νευρολόγος, ∆ιευθύντρια Ε.Σ.Υ. Νευρολογικό Τμήμα
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6944727297
E-mail: annamaraneuro@gmail.com
Η άνοια αποτελεί μια παθολογική κατάσταση συνεχούς και εξελισσόμενης
έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών, που σε συνδυασμό με

τις αλλαγές στην

συμπεριφορά, έχει επίπτωση στην ικανότητα του ασθενή να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Οι αλλαγές της νοητικής λειτουργίας είναι δυνατόν
να αφορούν ένα ή περισσότερα πεδία, όπως της μνήμης, του λόγου, της
οπτικοχωρικής αντίληψης, των διαπροσωπικών σχέσεων ή της προσωπικότητας.
Παγκοσμίως οι ανοϊκοί ασθενείς αναμένεται να φτάσουν τα 42,3 εκατομμύρια μέχρι
το 2020 και τα 81,1εκατομμύρια μέχρι το 2040 βάσει της μελέτης Delphi Consensus
Study. Ο επιπολασμός της άνοιας αυξάνεται με το γήρας και η νόσος είναι εξαιρετικά
συχνή στις μεγάλες ηλικίες, άνω των 85 ετών (20-25%). Ποσοστό 60% του φάσματος
όλων των ανοιών καταλαμβάνει η νόσος Alzheimer και ακολουθεί η αγγειακή άνοια.
Το 2011 τέθηκαν νέα κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές για την νόσο Alzheimer
ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις διακρίσεις μεταξύ αυτής και άλλων μορφών
άνοιας.
Η δραματική αύξηση του αριθμού των ασθενών με άνοια έχει οικογενειακές και
κοινωνικές

επιπτώσεις,

συχνά

δε

προβληματίζει

η

έγκαιρη

διάγνωση

και

διαφοροδιάγνωση ιδία στις περιπτώσεις «ταχείας εξέλιξης» της νόσου.
Με τον όρο «ταχέως εξελισσόμενη άνοια» χαρακτηρίζεται η συνδρομή, η οποία
εξελίσσεται συνήθως σε διάστημα 6-12 μηνών με απώτερο όριο τα 2 έτη. Από τον
χαρακτηρισμό αυτό αποκλείονται νοσήματα με οξεία ή κεραυνοβόλο πορεία , όπως
οι εγκεφαλίτιδες ή οι μεταβολικές εγκεφαλοπάθειες (υπογλυκαιμία, ουραιμία,
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υπονατριαιμία), που αναπτύσσονται εντός ωρών ή λίγων ημερών και τυπικά
εκδηλώνονται ως μία οξεία συγχυτική κατάσταση. Στην διαφορική διάγνωση των
ταχέως εξελισσομένων ανοιών συμπεριλαμβάνονται ενδοκρινολογικά, αυτοάνοσα,
μεταβολικά,τοξικά και αγγειακά νοσήματα, καθώς και νοσήματα του κεντρικού
νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) με διαταραχές των ανωτέρων γνωσιακών λειτουργιών,
όπως υποξεία εκφύλιση, όγκοι, αγγειίτιδες και λοιμώξεις. ∆ιεθνώς αναφέρονται
περιστατικά με βραδέως εξελισσόμενη άνοια, η οποία εμφανίζει ταχεία επιδείνωση
[rapid

progressive

dementias-(rpds)].

Στην

κατηγορία

αυτή

ανήκουν

η

μετωποκροταφική εκφύλιση, η άνοια με σωμάτια Lewy, η αγγειακή άνοια και η
ταχέως εξελισσόμενη νόσος Alzheimer, η οποία αποτελεί μία σπάνια νοσολογική
οντότητα και χαρακτηρίζεται από μια πτώση της κλίμακας αξιολήγησης των νοητικών
λειτουργιών Mini-Mental State Examination (MMSE) κατά 3 μονάδες σε διάστημα 6
μηνών.
Τα αίτια των ταχέως εξελισσόμενων ανοιών διακρίνονται σε αναστρέψιμα και
μη. Έχει επικρατήσει η ταξινόμηση αυτών βάσει του μνημονικού αρκτικόλεξου
VITAMINS σε: (Vascular) αγγειακά, (Infectious) λοιμώδη, (Toxic-metabolic) τοξικά–
μεταβολικά,

(Autoimmune)

αυτοάνοσα,

(Metastasis/neoplasia)

νεοπλασματικά, (Iatrogenic/inborn errors of metabolism)
ιδιοπαθή,

(Neurodegenerative)

νευροεκφυλιστικά

και

μεταστατικά-

ιατρογενή/συγγενή –
(Systemic/seizures)

συστηματικά/επιληπτογενή (Πίνακας 1).
Η εξέλιξη των διαγνωστικών μέσων, όπως οι απεικονιστικές μέθοδοι [MR
spectroscopy, fluorodeoxyglucose - positron emission tomography (FDG-PET)], οι
βιολογικοί δείκτες στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) [πρωτεϊνη tau,

ενολάση

neuronal specific enolase (NSE) και πρωτεϊνη 14-3-3], η ανίχνευση αυτοαντισωμάτων

έναντι του ΚΝΣ, η κυτταρομετρία ροής στο ΕΝΥ, συμβάλλουν στην

έγκαιρη αναγνώριση του ανοϊκού συνδρόμου και την χορήγηση θεραπείας στις
περιπτώσεις αναστρέψιμης διαταραχής.
Η διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με ταχέως εξελισσόμενη
άνοια απεικονίζεται στον Πίνακα 2.
Ο κυριώτερος εκπρόσωπος των ταχέως εξελισσόμενων ανοιών θεωρείται η
νόσος Creutzfeldt-Jakob, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσμενέστατη πρόγνωση. Οι
περισσότεροι ασθενείς καταλήγουν σε διάστημα 1 έτους. Εκτός από την σποραδική
(sCJD) και

την οικογενή (fCJD) περιγράφεται και η παραλλαγή (variant) της

Creutzfeld-Jakob (vCJD). Στις σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες περιλαμβάνονται το
σύνδρομο Gerstmann-Sträussler-Scheinker, εγκεφαλοπάθεια kuru, η θανατηφόρα
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οικογενής αϋπνία (fatal familial insomnia ή FFI) και η variably protease-sensitive
prionopathy (VPSPr). Έχουν καθορισθεί ειδικά κριτήρια για την βεβαία, πιθανή και
προφανή μορφή της νόσου. Προσβάλλει συνήθως ασθενείς 50- 70 ετών και των δύο
φύλων εξίσου. Τα κλινικά συμπτώματα συνίστανται σε διαταραχές συμπεριφοράς,
ραγδαία εξελισσόμενη άνοια και κινητική συμπτωματολογία, όπως χορεία, δυστονία,
μυοκλονίες, παρεγκεφαλιδική αταξία. Ιστολογικά παρατηρείται σπογγώδης εκφύλιση
του εγκεφαλικού ιστού, που αποδίδεται στα πρωτεϊνικά σωματίδια prions. Η
σποραδική μορφή είναι αγνώστου αιτιολογίας.
Όσο αφορά την οικογενή μορφή της νόσου Creutzfeld-Jakob, κληρονομείται με
τον αυτοσωματικό επικρατητικό χαρακτήρα. Εμφανίζεται πρώιμα, σε ηλικίες μεταξύ
30 και 50 ετών. Εξελίσσεται χρονιότερα εντός μιάς δεκαετίας. Έχουν αποκαλυφθεί
άνω των 20 μεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη prion (PRNP).
Οι μεταλλάξεις αυτές διευκολύνουν την μετατροπή της φυσιολογικής (διαλυτής) Prion
πρωτεΐνης (PrP) στην παθολογική ισομορφή της (PrPSc) η οποία είναι μη διαλυτή και
καθιζάνει ως αμυλοειδές στον νευρικό ιστό, τον οποίο στην συνέχεια αποδομεί.
Η vCJD προσβάλλει κυρίως νεαρούς ενήλικες. Σχετίζεται με την είσοδο στην
ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα μολυσμένων ιστών από βοοειδή πασχόντων από
σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.
Από το παρακλινικό έλεγχο στο ΕΝΥ ανευρίσκεται αύξηση των επιπέδων της
πρωτεΐνης 14-3-3 και της ολικής πρωτεΐνης tau, καθώς και της NSE ενολάσης
(neuron specific enolase). Ο ΗΕΓφικός έλεγχος είναι διαγνωστικός και χαρακτηρίζεται
αρχικά από μη ειδική επιβράδυνση του ρυθμού, ενώ αργότερα καταγράφονται τα
χαρακτηριστικά περιοδικά αιχμηρά κύματα 1-2 Hz, με ρυθμικά διφασικά ή τριφασικά
συμπλέγματα αιχμής-κύματος επί ενός

βραδέως βασικού ρυθμού ο οποίος στα

τελικά στάδια τείνει στην ισοηλεκτρική γραμμή (burst-supression).

Στη μαγνητική

τομογραφία (MRI) εγκεφάλου χαρακτηριστική είναι η παρουσία περιοχών με
αυξημένη ένταση σήματος στις ακολουθίες διάχυσης (diffusion weighted imagingDWI) και FLAIR με εντόπιση στο φλοιό (cortical ribbon), καθώς και στο κέλυφος και
τον κερκοφόρο πυρήνα. Η οριστική όμως διάγνωση τίθεται αποκλειστικά με βιοψία
εγκεφάλου.
Αν και στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ η νόσος Creutzfeldt-Jakob είναι η συχνότερη
ταχέως εξελισσόμενη άνοια, στην Ελλάδα φαίνεται ότι επικρατούν οι δευτερογενείς,
δυνητικά αναστρέψιμες μορφές, όπως η άνοια λόγω υδροκεφάλου φυσιολογικής
πίεσης (26,5 %). Ακολουθούν η νόσος Alzheimer (17,6%), η μετωπο–κροταφική
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άνοια (16,2%), ενώ λιγότερο συχνά η CJD, η αγγειακή άνοια και άλλα
νευροεκφυλιστικά νοσήματα (13,2%).
Τυπικό παράδειγμα αναστρέψιμης άνοιας είναι η εγκεφαλοπάθεια Hashimoto, η
οποία

ανταποκρίνεται άμεσα στην αγωγή

με κορτικοστεροειδή. Οι αυτοάνοσες

εγκεφαλοπάθειες, στις οποίες τα αυτοαντισώματα έχουν ως στόχο πρωτεΐνες που
συνδέονται με διαύλους της κυτταρικής μεμβράνης, φαίνεται να ανταποκρίνονται
ικανοποιητικά σε ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες.
Συμπερασματικά, οι ταχέως εξελισσόμενες άνοιες στην Ελλάδα συχνά είναι
αναστρέψιμες και υπόκεινται σε θεραπευτική αγωγή.
Λέξεις κλειδιά: ταχέως εξελισσόμενη, ανοια, νόσος Alzheimer
Πίνακας 1. Ταξινόμηση αιτίων ταχέως
αρκτικόλεξο VITAMINS

εξελισσομένων

ανοιών

με

το

Αγγειακά (Vascular)
Πολυεμφρακτική αγγειακή άνοια
Ανοια συνεπεία εμφράκτου σε στρατηγική θέση(Έμφρακτα στην περιοχή άρδευσης
της πρόσθιας και οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας, στον ιππόκαμπο, θάλαμο,
γωνιώδη έλικα)
Φλεγμονώδης αμυλοειδική εγκεφαλική αγγειοπάθεια
Πρωτοπαθής αγγειίτιδα του ΚΝΣ
Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου
Λοιμώδη (Infectious)
Νευροσύφιλη
Νόσος Whipple
Νόσος Lyme
Άνοια συμπλέγματος HIV
Ερπητική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
Τοξικά/ Μεταβολικά (Toxic-metabolic)
Συνδρομή Wernicke
Κεντρική Γεφυρική μυελινόλυση
Ανεπάρκεια Β12
Νόσος Wilson
Κίρρωση
Οξεία διαλεί πουσα πορφυρία
Εγκεφαλοπάθεια αιμοκαθαιρόμενου ασθενή
Αυτοάνοσα (Autoimmune)
NMDAR Εγκεφαλοπάθεια *
Εγκεφαλο πάθεια με VGKC αντισώματα (LGI-1 αντιγόνα) *
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Μεταιχμιακή εγκεφαλίτιδα (παρανεοπλασματική)
Οξεία απομυελινωτική εγκεφαλομυελίτιδα
Εγκεφαλοπάθεια Hashimoto
Μεταστατικά/Παρανεοπλασματικά (Metastasis/neoplasia)
Πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ
Γλοιωμάτωση εγκεφάλου
Ιατρογενή/ Συγγενή- ιδιοπαθή (Iatrogenic/ inborn errors of metabolism)
Φάρμακα
Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης
Νευροεκφυλιστικά (Neurodegenerative)
CJD*
Νοσος Alzheimer
LBD *
bvFTD
Φλοιοβασική εκφύλιση
Συστηματικά/ Επιληπτικές κρίσεις (Systemic/ seizures)
Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
Επιληπτικές κρίσεις/ NCSE
*NMDAR=N-methyl-D-aspartate receptor, VGKC=Voltage-gated potassium channel,
LGI1αντιγόνο=Anti-leucine-rich glioma inactivated-1 αντιγόνο, CJD=Creutzfeldt–
Jakob disease, LBD=Lewy body dementia, bvFTD=Behavioral variant frontotemporal
degeneration, NCSE=Non-Convulsive Status Epilepticus
Πίνακας 2. Αρχική διερεύνηση τεχέως εξελισσόμενων ανοιών
ΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΥ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΟΥΡΩΝ/
ΑΛΛΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Γενική αίματος
Βασικός μεταβολικός
έλεγχος (γλυκόζη
ορού , ηλεκτρολύτες,
κ.λ.π)
Ηπατικός έλεγχος
( και αμμωνία)
Νεφρικός έλεγχος
Έλεγχος
θυρεοειδικής
λειτουργίας
Anti-TG, Anti-TP

Κύτταρα και τύπος
Λεύκωμα
Γλυκόζη
IgG Index
Ολιγοκλωνικές
ταινίες
VDRL
14-3-3 πρωτεϊνη
NSE

MRI Εγκεφάλου με
και χωρίς
σκιαγραφικό
(συμπεριλαμβανομένων των
FLAIR, DWI και
ADC ακολουθιών )

Γενική
ούρων και
όπου
ενδείκνυται
καλλιέργεια
ΗΕΓ

ολική tau πρωτεϊνη
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αντισώματα
Aβ42 πρωτεϊνη
Βιταμίνη B12 / MMA/
Hcy
phospho-tau
(ANA, ΤΚΕ, CRP,
πρωτεϊνη
RF, ANCA, SSA,
SSB)
Rapid Plasma reagin
(RPR)
HIV
Παρανεοπλασματικά/
αντινευρωνικά
αντισώματα (anti-Hu,
anti-Ma2)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Νόσο Lyme
Καρκινικός έλεγχος
Έλεγχος
πηκτικότητας και
θρομβοφιλίας
Επίπεδα χαλκού
Επίπεδα
σερουλοπλασμίνης
Πρόσθετες
ρευματολογικές
εξετάσεις
(συμπλήρωμα,
dsDNA, anti-Sm,
anti-RNP, anti-Jo,
anti-SCL 70, anticentromere
antibodies)

Χρώσεις και
καλλιέργειες για
βακτήρια,
μύκητες
Κυτταρολογικές
Κυτταρομετρία
ροής
Whipple PCR
Κρυπτοκοκκιά
αντιγόνα
PCR και
καλλιέργειες για
ιούς

Ούρα 24ώρου
για βαρέα
μέταλλα

Απεικονιστική
διερεύνηση καρκίνου
με αξονικές ανω και
κάτω κοιλίας,
θώρακος,
μαστογραφία,
ολόσωμο PETscan ,
κλπ
MR αγγειογαφια
MR spectroscopy
TRIPLEX
καρωτίδωνσπονυλικών
ECHO καρδίας

Ούρα 24ώρου
για χαλκό
Πορφυροχολιν
ογόνο
Ηλεκτρομυογράφημα,
ταχύτητες
αγωγής
νεύρων
Βιοψία
εγκεφάλου
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∆ΙΠΛΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ιωάννης Κάκκας
∆ιευθυντής, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132043172
E-mail: ioankakkas@hol.gr
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες είναι ένα ετερογενές σύνολο νοσημάτων τα
οποία χαρακτηρίζονται από διαφορετικού βαθμού κάθε φορά έλλειμμα, το οποίο
μπορεί να αφορά συνηθέστερα την ειδική ανοσία και να εντοπίζεται είτε στα Βλεμφοκύτταρα, είτε στα Τ-λεμφοκύτταρα, είτε και στους δύο προαναφερθέντες
υποπληθυσμούς λεμφοκυττάρων. Σπανιότερα, μπορεί να ευθύνεται η μη ειδική
ανοσία και πιο συγκεκριμένα τα φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα), τα ΝΚλεμφοκύτταρα και οι ανεπάρκειες παραγόντων του συμπληρώματος. Σύμφωνα με
την πλέον πρόσφατη ταξινόμηση της International Union of Immunological Societies
(IUIS) του 2009, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2011 και κατά το τρέχον έτος
(Απρίλιος 2014) οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες κατηγοριοποιούνται σε οκτώ
ομάδες, ως εξής: α) Συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες των Β και Τλεμφοκυττάρων, β) Συγγενή σύνδρομα τα οποία συνοδεύονται από ανεπάρκειες της
ειδικής ανοσίας, γ) Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες, δ) ∆ιαταραχές της
ανοσορρύθμισης, ε) Πρωτοπαθείς λειτουργικές ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων
(ουδετερόφιλων και μονοκυττάρων), στ) ∆ιαταραχές της μη ειδικής ανοσιακής
απάντησης, ζ) Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα και η) Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες
παραγόντων του συστήματος του συμπληρώματος. Στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων, οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες διαγιγνώσκονται κατά την παιδική
ηλικία.

Μικρός

αριθμός

περιπτώσεων

πρωτοπαθών

ανοσοανεπαρκειών
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διαγιγνώσκεται κατά την ενήλικο ζωή. Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για
πρωτοπαθείς

αντισωματικές

ανεπάρκειες

Ποικίλη

(Κοινή

Ανοσοανεπάρκεια,

Εκλεκτική Ανεπάρκεια της IgA Ανοσοσφαιρίνης, Εκλεκτική Ανεπάρκεια Υποτάξεων
της IgG Ανοσοσφαιρίνης, Ανεπάρκεια αντισωματικής απάντησης), από τις οποίες το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ),
κυρίως λόγω της κλινικής της ετερογένειας (νόσος με πολλά πρόσωπα). Στη
συνέχεια, θα επιχειρηθεί μία σύντομη παρουσίαση της ΚΠΑ με έμφαση στο εύρος και
στις ιδιαιτερότητες των κλινικών της εκδηλώσεων.
2. ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
2.1 ΚΠΑ-Γενικά στοιχεία
Η ΚΠΑ χαρακτηρίζεται από υπογαμμασφαιριναιμία η οποία αφορά στο σύνολο
των περιπτώσεων την IgG ανοσοσφαιρίνη, στο 70-80% των περιπτώσεων και την
IgΑ ανοσοσφαιρίνη και στο 50% περίπου των περιπτώσεων και την
ανοσοσφαιρίνη.

Επιπρόσθετα,

οι

ασθενείς

με

ΚΠΑ

εμφανίζουν

IgΜ

αδυναμία

αντισωματικής απάντησης έναντι πολυσακχαριδικών (κυρίως), αλλά και πρωτεϊνικών
αντιγόνων. Η ΚΠΑ είναι η δεύτερη σε συχνότητα πρωτοπαθής αντισωματική
ανεπάρκεια, μετά την εκλεκτική ανεπάρκεια της IgA. Ο επιπολασμός της εκτιμάται σε
1/50.000 περίπου. Σημειώνεται ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία, όχι μόνο της ΚΠΑ,
αλλά

σχεδόν

όλων

των

πρωτοπαθών

ανοσοανεπαρκειών

θα

πρέπει

να

αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη λόγω του σημαντικού βαθμού υποδιάγνωσής τους.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων (85-90% περίπου) δεν διαπιστώνεται
κληρονομική μεταβίβαση. Οι υπεύθυνοι αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί δεν έχουν
διευκρινισθεί πλήρως για το σύνολο των ασθενών, παρά μόνο σε κάποιους στους
οποίους υπήρχε κληρονομική μεταβίβαση και έγινε έλεγχος για την παρουσία
μεταλλάξεων σε συγκεκριμένα γονίδια (CD19, ICOS, TACI, BAFFR, MSH5) τα οποία
σχετίζονται με την διαφοροποίηση της Β-Λεμφικής σειράς. Η έναρξη των κλινικών
εκδηλώσεων της νόσου μπορεί να είναι είτε πρώιμη κατά την παιδική ηλικία, είτε
όψιμη κατά την ενήλικο ζωή (συνήθως μεταξύ 3ης και 4ης δεκαετίας της ζωής).
Εκτιμάται ότι πλέον σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οι ασθενείς με ΚΠΑ
διαγιγνώσκονται κατά την ενήλικο ζωή. Το ενδεχόμενο υποκείμενης ΚΠΑ θα πρέπει
να

εξετάζεται

κυρίως

σε

περιπτώσεις

ασθενών

οι

οποίοι

παρουσιάζουν

υποτροπιάζουσες ή επίμονες λοιμώξεις του ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού
(ωτίτιδες,

παρραρινοκολπίτιδες,

βρογχίτιδες,

πνευμονίες)

οι

οποίες

δεν

αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με τα συνήθη αντιβιοτικά. Επίσης, νέοι ενήλικες με
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Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ή και βρογχεκτασίες θα πρέπει να
ελέγχονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί και η
πιθανότητα διάγνωσης ΚΠΑ στα πλαίσια εργαστηριακής διερεύνησης και άλλων
κλινικών συνδρόμων (λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, χρόνιο διαρροϊκό
σύνδρομο) καθώς και αυτοανόσων κυτταροπενιών όπως η Ιδιοπαθής Θρομβοπενική
Πορφύρα και η Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ασθενείς με
ΚΠΑ εμφανίζουν σε αυξημένη συχνότητα συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό
αυτοάνοσα

νοσήματα

και

κακοήθειες

(λεμφώματα

και

νεοπλάσματα

του

γαστρεντερικού). Η στρατηγική της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με
ΚΠΑ δεν θα

πρέπει να εξαντλείται μόνο στην αγωγή υποκατάστασης με

ανοσοσφαιρίνη (χορηγούμενη ενδοφλέβια ή υποδόρια), αλλά να στοχεύει και: α) Στην
αποτελεσματική

αντιμετώπιση

των

λοιμώξεων

και

β)

Στην

συστηματική

παρακολούθηση των ασθενών προκειμένου να διαγνωσθούν όσο πιο έγκαιρα γίνεται
λεμφώματα και νεοπλάσματα του γαστρεντερικού. Σε ότι αφορά το προσδόκιμο
επιβίωσης των ασθενών με ΚΠΑ, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων δύο σχετικά
πρόσφατα δημοσιευμένων μεγάλων αναδρομικών μελετών, προέκυψε ότι οι ασθενείς
με ΚΠΑ οι οποίοι εμφανίζουν μόνο λοιμώξεις, έχουν μεγαλύτερη συνολική επιβίωση
συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι εμφανίζουν (και) κάποια από τις υπόλοιπες κλινικές
εκδηλώσεις της ΚΠΑ. Για την τεκμηρίωση της διάγνωσης της ΚΠΑ απαιτείται κατ’
αρχήν, ο αποκλεισμός κάθε πιθανού αιτίου δευτεροπαθούς υπογαμμασφαιριναιμίας,
ενώ είναι δυνατόν να απαιτηθεί και η διάκρισή της από άλλες πρωτοπαθείς
ανοσοανεπάρκειες,

όπως:

α)

Η

Φυλοσύνδετη

Αγαμμασφαιριναιμία,

β)

Η

Αντισωματική ανεπάρκεια με αυξημένη IgΜ ανοσοσφαιρίνη (Hyper-IgM Syndrome)
και γ) Φυλοσύνδετο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο (X-Linked Lymphoproliferative
Syndrome, XLP).
2.2 Αίτια δευτεροπαθούς υπογαμμασφαιριναιμίας
Οι κύριες ομάδες νοσημάτων στις οποίες περιλαμβάνοντα περιπτώσεις
ασθενών οι οποίοι είναι πιθανόν να εμφανίσουν δευτεροπαθή υπογαμμασφαιριναιμία
είναι: Α) Τα νεοπλασματικά νοσήματα, Β) Τα νοσήματα που συνοδεύονται από
απώλεια

λευκώματος.

περιλαμβάνονται

και

Επίσης,
τα

οι

φάρμακα)

θεραπευτικές
συχνά

παρεμβάσεις

αποτελούν

αίτια

(στις

οποίες

δευτεροπαθούς

υπογαμμασφαιριναιμίας.
Α) Νεοπλασματικά νοσήματα. Από την συγκεκριμένη ομάδα νοσημάτων, για την
πρόκληση δευτεροπαθούς υπογαμμασφαιριναιμίας ενοχοποιούνται κατά κύριο λόγο
οι αιματολογικές κακοήθειες. Τα χαμηλής κακοηθείας λεμφώματα και ιδιαίτερα η
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Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και το Οζώδες Λέμφωμα, είναι γνωστά αίτια βαριάς
πολλές φορές υπογαμμασφαιριναιμίας. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες περιπτώσεις
Πολλαπλού

Μυελώματος

Πρωτοπαθούς
προαναφερθείσες

(ελαφρών

Ανοσοκυτταρικής

αλυσίδων

και

μη

εκκριτικό)

Αμυλοείδωσης.

Τέλος,

κακοήθειες,

γνωστό

αιματολογικές

πέρα

αλλά

και

από

τις

αίτιο

βαριάς

υπογαμμασφαιριναιμίας είναι και το Θύμωμα. Η υπογαμμασφαιριναιμία στις
περιπτώσεις αυτές, δεν αποκαθίσταται μετά την χειρουργική εξαίρεση του όγκου.
Β) Νοσήματα τα οποία συνοδεύονται από απώλεια λευκώματος. Είναι γνωστό, ότι
απώλεια λευκώματος από τον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να συμβεί μέσω δύο
κυρίων

οδών:

των

νεφρών

και

του

γαστρεντερικού

σωλήνα.

Έτσι,

υπογαμμασφαιριναιμία λόγω απώλειας λευκώματος παρατηρείται κυρίως σε
περιπτώσεις νεφρωσικού συνδρόμου, φλεγμονωδών εντεροπαθειών, εντερικής
λεμφαγγειεκτασίας (νόσου Waldman) και γαστροπάθειας με απώλεια λευκώματος
(σύνδρομο Menetrier). Ο υποσιτισμός, μια κατάσταση η οποία σχετίζεται τόσο με
ελαττωμένη πρόσληψη όσο και με αυξημένο καταβολισμό λευκωμάτων, έχει
συσχετιστεί και με υπογαμμασφαιριναιμία. Τέλος, τα εκτεταμένα εγκαύματα και
τραύματα έχουν συσχετιστεί σπάνια με υπογαμμασφαιριναιμία.
Γ) Θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις (μεταμοσχεύσεις,
φάρμακα)

ίσως

αποτελούν

πλέον

τα

σημαντικότερα

αίτια

δευτεροπαθούς

ανοσοανεπάρκειας. Οι Μεταμοσχεύσεις Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) έχουν
συσχετισθεί με διαταραχές όλων των συνιστωσών του ανοσιακού συστήματος. Η
αυτόλογη ΜΑΚ (Αυτο-ΜΑΚ) αποτελεί πρώτης ή δεύτερης γραμμής θεραπευτική
επιλογή για ασθενείς πάσχοντες από αρκετά αιματολογικά νοσήματα (Πολλαπλούν
Μυέλωμα, Νόσος Hodgkin, Non Hodgkin Λεμφώματα). Η αλλογενής ΜΑΚ (ΑλλοΜΑΚ) αποτελεί θεραπεία ιάσεως για αρκετές αιματολογικές κακοήθειες, κυρίως για
σημαντικό αριθμό Οξειών Λευχαιμιών σε πρώτη ή δεύτερη πλήρη ύφεση. Οι ασθενείς
οι

οποίοι

υποβάλλονται

σε

ΜΑΚ

λόγω

του

μυελοαφανιστικού

σχήματος

προετοιμασίας εμφανίζουν βαριά λευκοπενία, η οποία βαθμιαία αποκαθίσταται.
Καθυστερεί η αποκατάσταση των CD4 Τ-Λεμφοκυττάρων και των Β-Λεμφοκυττάρων.
Αποτέλεσμα της προαναφερθείσας παρατεταμένης Β-Λεμφοπενίας είναι η εμφάνιση
υπογαμμασφαιριναιμίας, η διάρκεια της οποίας στις περιπτώσεις των ασθενών οι
οποίοι υποβάλλονται σε Αλλο-ΜΑΚ παρατείνεται τόσο λόγω της εντονότερης
ανοσοκαταστολής του σχήματος προετοιμασίας, όσο και λόγω της χορήγησης
ανοσοκατασταλτικής αγωγής για την αντιμετώπιση είτε

της οξείας νόσου του

μοσχεύματος κατά του ξενιστή (acute GVHD), είτε της χρόνιας νόσου του
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μοσχεύματος κατά του ξενιστή (chronic GVHD), είτε και των δύο. Οι ασθενείς οι
οποίοι υποβάλλονται σε μεταμοσχεύσεις οργάνων (κυρίως νεφρών), λαμβάνουν
ανοσοκατασταλτική αγωγή η οποία χορηγείται για την πρόληψη ή την θεραπευτική
αντιμετώπιση της απόρριψης του μοσχεύματος. Αυτή η ανοσοκατασταλτική αγωγή
έχει συσχετισθεί εκτός από λεμφοπενία και με υπογαμμασφαιριναιμία, για την οποία
έχουν ενοχοποιηθεί κυρίως η αζαθειοπρίνη και τα κορτικοειδή. Από τα φάρμακα, τα
κορτικοειδή

μάλλον

ήταν

τα

πρώτα

που

συσχετίστηκαν

με

επίκτητη

ανοσοανεπάρκεια. Η λεμφοπενία (απόλυτη ή εκλεκτική) και η υπογαμμασφαιριναιμία
είναι γνωστές συνέπειες της παρατεταμένης χορήγησης κορτικοειδών. Η χορήγηση
μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του CD20 έχει συσχετισθεί τόσο με Βλεμφοπενία, όσο και με παρατεταμένη υπογαμμασφαιριναιμία. Σημαντικός αριθμός
φαρμάκων έχει συσχετισθεί με δευτεροπαθή υπογαμμασφαιριναιμία, εκλεκτική
ανεπάρκεια της IgΑ ανοσοσφαιρίνης και εκλεκτική ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG
ανοσοσφαιρίνης. Τέτοια είναι κυρίως φάρμακα, που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση συστηματικών-φλεγμονωδών νοσημάτων (σουλφασαλαζίνη, άλατα
χρυσού, χλωροκίνη, D-πενικιλλαμίνη, μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη) καθώς και
αντιεπιληπτικά

(φαινυντοΐνη,

καρβαμαζεπίνη,

βαλπροϊκό

νάτριο).

Από

τα

προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι για τους ασθενείς (ιδιαίτερα τους ενήλικες) οι
οποίοι εμφανίζουν υπογαμμασφαιριναιμία, πρωταρχικό μέλημα θα πρέπει να είναι ο
αποκλεισμός όλων των πιθανών αιτίων δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας.
2.3 Εργαστηριακή διάγνωση της ΚΠΑ
Ο εργαστηριακός έλεγχος για την διερεύνηση της παρουσίας ή όχι ΚΠΑ, αλλά
και για την τεκμηρίωση της διάγνωσής της περιλαμβάνει τα ακόλουθα.
Α) Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού και ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοσφαιρινών,
ποσοτικό προσδιορισμό των υποτάξεων της IgG ανοσοσφαιρίνης, προσδιορισμό του
τίτλου των αντί-Α και αντί-Β ισοαιμοσυγκολλητινών, έλεγχο ικανότητας αντισωματικής
απάντησης των ασθενών έναντι πρωτεϊνικών και πολυσακχαριδικών αντιγόνων.
Β) Προσδιορισμό του απόλυτου αριθμού του συνόλου των λεμφοκυττάρων. Μέτρηση
των απολύτων τιμών του Β, Τ και ΝΚ λεμφοκυττάρων μετά από σήμανσή τους με
μονοκλωνικά αντισώματα (CD19, CD3 και CD16/CD56) με την τεχνική της
κυτταρομετρίας ροής. Επίσης έλεγχο υποπληθυσμών Τ και Β λεμφοκυττάρων
[CD4(+), CD8(+), CD4(+)/CD45RO(+), CD4(+)/CD45RA(+), CD19(+)/CD27(+/-),
CD19(+)/CD21(+/-)] με την χρήση της ίδιας τεχνικής.
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Γ) Ανίχνευση της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων πρωτεϊνών (BtK, SAP) με
την τεχνική Western blot, βάσει της κατεύθυνσης που μας δίνουν ευρήματα του
λοιπού εργαστηριακού ελέγχου.
∆) Έλεγχος για την παρουσία ή απουσία μεταλλάξεων σε συγκεκριμένα γονίδια (Btk,
SH2D1A, CD40L) με μοριακές τεχνικές, βάσει των ενδείξεων που έχουμε από τον
συνδυασμό λοιπών εργαστηριακών ευρημάτων και πιθανώς αποτελεσμάτων ελέγχου
για την παρουσία ή απουσία συγκεκριμένων πρωτεϊνών με Western blot. Ο
προαναφερθείς έλεγχος συμβάλει στην διάκρισή της ΚΠΑ από άλλες πρωτοπαθείς
ανοσοανεπάρκειες (Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία, Αντισωματική ανεπάρκεια με
αυξημένη

IgΜ ανοσοσφαιρίνη και Φυλοσύνδετο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο)

εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
2.4 Κλινικές εκδηλώσεις ΚΠΑ
Α) Κλινικές εκδηλώσεις ΚΠΑ από το αναπνευστικό. Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού
αποτελούν τις συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις (70% περίπου) της ΚΠΑ και σε ένα
σημαντικό ποσοστό (30% περίπου) τις μοναδικές. Τέλος, σε ότι αφορά το
αναπνευστικό, δεν είναι σπάνια η ανάδειξη της παρουσίας διηθημάτων, με τις απλές
ακτινογραφίες

θώρακος

συνήθως.

Τα

συγκεκριμένα

διηθήματα

συνήθως

αντιστοιχούν σε μη ειδικά κοκκιώματα (ανάγκη διαφορικής διάγνωσης από
σαρκοείδωση), ενώ σπανιότερα αντιπροσωπεύουν μη κακοήθεις λεμφοκυτταρικές
διηθήσεις.
Β) Κλινικές εκδηλώσεις ΚΠΑ από το πεπτικό. Θα πρέπει να αναφερθεί και η
σημαντική πιθανότητα διάγνωσης ΚΠΑ (10-40% των περιπτώσεων) στα πλαίσια
εργαστηριακής διερεύνησης χρόνιων διαρροϊκών συνδρόμων συνήθως λοιμώδους
αιτιολογίας (Salmonella, Shigella, Cambylobacter, Cryptosporidium, Giardia Lamblia).
Σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιων διαρροϊκών συνδρόμων η διαφορική διάγνωση
μεταξύ ΚΠΑ και νοσημάτων όπως η νόσος Crohn, η Ελκώδης Κολίτιδα και

η

Κοιλιοκάκη εάν αυτά συνοδεύονται από υπογαμμασφαιριναιμία, είναι εξαιρετικά
δύσκολη. Σχετικά συχνή είναι και η συνύπαρξη ΚΠΑ και οζώδους λεμφικής
υπερπλασίας του λεπτού εντέρου. Λιγότερο συχνή είναι η συνύπαρξη ΚΠΑ και
ατροφικής γαστρίτιδας, με ή χωρίς συνοδό Μεγαλοβλαστική Αναιμία. Η ηπατική
συμμετοχή δεν είναι ιδιαίτερα συχνή στην ΚΠΑ και συνήθως σχετίζεται με: α)
Παρουσία μη ειδικών κοκκιωμάτων, β) Παρουσία όζων στα πλαίσια Οζώδους
Αναγεννητικής Ηπατίτιδας και γ) Παρουσία ιστολογικής εικόνας συμβατής με
Πρωτοπαθή Χολική Κίρρωση.
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Γ) Αιματολογικές εκδηλώσεις ΚΠΑ. Οι αιματολογικές εκδηλώσεις της ΚΠΑ είναι
αρκετά συχνές. Σπληνομεγαλία αναφέρεται στο 30% περίπου των περιπτώσεων
ΚΠΑ, ενώ λεμφαδενοπάθεια στο 10-20% περίπου. Οφείλονται στην ανάπτυξη είτε μη
κακοήθων λεμφοκυτταρικών διηθήσεων, είτε κοκκιωμάτων. Σε ότι αφορά τις
αυτοάνοσες

κυτταροπενίες,

εμφάνιση

Ιδιοπαθούς

Θρομβοπενικής

Πορφύρας

αναφέρεται στο 10-30% περίπου των περιπτώσεων ΚΠΑ. Σπανιότερη είναι η
εμφάνιση Αυτοάνοσης Αιμολυτικής Αναιμίας, Συνδρόμου Evans και Αυτοάνοσης
Ουδετεροπενίας.
∆) Αυτοάνοσα νοσήματα και ΚΠΑ. Σε ότι αφορά τις αυτοάνοσες εκδηλώσεις (πέραν
των προαναφερθεισών αυτοανόσων κυτταροπενιών), κατά την παρακολούθηση
ασθενών με ΚΠΑ έχει αναφερθεί η εμφάνιση: α) Αυτοάνοσης Θυρεοειδίτιδας, β) Μη
ειδικής αρθρίτιδας με κλινική εικόνα παρόμοια με αυτή της Ρευματοειδούς
Αρθρίτιδας, γ) Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου και δ) ∆ερματομυοσίτιδαςΠολυμυοσίτιδας.
Ε) Άλλες κλινικές εκδηλώσεις ΚΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΚΠΑ έχει σπάνια
συσχετιστεί και με την εμφάνιση: α) Ατοπικών (αλλεργικών) εκδηλώσεων, β)
Λοιμώξεων και διαφόρων εκφυλιστικών νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος, γ) Λοιμώξεων του ουροποιητικού, δ) Ευκαιριακών λοιμώξεων, ε)
∆ερματολογικών εκδηλώσεων (λοιμώξεις, κοκκιώματα) και στ) Σηπτικής αρθρίτιδας ή
και Οστεομυελίτιδας.
ΣΤ) Νεοπλασίες και ΚΠΑ. Οι ασθενείς με ΚΠΑ εμφανίζουν σε αυξημένη συχνότητα
νεοπλάσματα του γαστρεντερικού συστήματος (κυρίως αδενοκαρκίνωμα του
στομάχου) και λεμφώματα (ιδιαίτερα του εντέρου). Εκτιμάται ότι στους ασθενείς με
ΚΠΑ, η συχνότητα εμφάνισης αδενοκαρκινώματος του στομάχου είναι περίπου 50
φορές μεγαλύτερη και η συχνότητα εμφάνισης λεμφωμάτων περίπου 30 φορές
μεγαλύτερη από αυτή του γενικού πληθυσμού.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι η ολοκληρωμένη διαγνωστική
προσέγγιση

της

ΚΠΑ

προϋποθέτει:

Α)

Αποκλεισμό

κάθε

πιθανού

αιτίου

δευτεροπαθούς υπογαμμασφαιριναιμίας, Β) Σαφή διάκρισή της από τουλάχιστον
τρείς άλλες Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και Γ) Γνώση της κλινικής της
ετερογένειας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Το πεδίο των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών (Π.Α.) έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί κατά
τις τελευταίες 10ετίες κυρίως λόγω της προόδου της γενετικής ανάλυσης και της
βελτίωσης της ειδικής ιατρικής φροντίδας των ασθενών. Για την καλύτερη
αντιμετώπιση των ασθενών με Π.Α. στις περισσότερες χώρες έχουν δημιουργηθεί
Κλινικές και Κέντρα Αναφοράς για Π.Α. καθώς και δίκτυα καταγραφής στοιχείων
(Registries) σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο.
To 1994 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανοσοανεπαρκειών (ESID) ξεκίνησε την ανάπτυξη
ενός συστήματος καταγραφής ασθενών με Π.Α. από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες,
που διευκολύνει τις δημογραφικές και γενετικές μελέτες και συντελεί στην βελτίωση
της

διάγνωσης

Αντισωμάτων

και

θεραπείας.

Από

τις

(ΠΑΑ)

μεγαλύτερο

ενδιαφέρον

Πρωτοπαθείς
παρουσιάζει

Ανοσοανεπάρκειες
η

Κοινή

Ποικίλη

Ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ) διότι είναι η πιο συχνά αναφερόμενη ανοσοανεπάρκεια που
αφορά κυρίως ενήλικες. Επίσης οι ασθενείς εκτός από λοιμώξεις παρουσιάζουν
διάφορες άλλες επιπλοκές με αποτέλεσμα, λόγω της κλινικής ετερογένειας, να
καθυστερεί η διάγνωση.
Την πρώτη περίπτωση ΚΠΑ σε ενήλικα διαγνώσαμε το 1972 στο Ανοσολογικό
Εργαστήριο της 2ης Παθολογικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο. Η ασθενής αυτή που έπασχε από βαρύ σύνδρομο δυσαπορρόφησης
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ήταν η πρώτη που έλαβε ως θεραπεία υποκατάστασης ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη
(ΙVIG) που μας είχε χορηγήσει για πειραματική δοκιμή το Κεντρικό Εργαστήριο της
Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού που την παρήγαγε. Ήταν το
σκεύασμα που αργότερα κυκλοφόρησε στο εμπόριο ως SANDOGLOBULIN. Στην
συνέχεια διαγνώσαμε και άλλες περιπτώσεις ΚΠΑ με σύνδρομο δυσαπορρόφησης,
καθώς και περιπτώσεις εκλεκτικής έλλειψης IgA στο πλαίσιο λειτουργίας του
Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας του ΓΝΑ «ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Έως το
1994 είχαμε διαγνώσει και αντιμετωπίσει θεραπευτικά 29 περιπτώσεις ΚΠΑ 14 από
τις οποίες παρουσίαζαν σύνδρομο δυσαπορρόφησης και 49 IgAανοσοανεπάρκειας
13 από τις οποίες εμφάνιζαν αυτοάνοσο νόσημα. Για την καλύτερη και πιο
οργανωμένη αντιμετώπιση των ασθενών με ΠΑ το 1996 ζητήσαμε από την ∆ιοίκηση
του Νοσοκομείου να υποστηρίξει την ίδρυση, στα πλαίσια του Τμήματος, ενός
Κέντρου Αναφοράς για ενήλικες ασθενείς με ΠΑ.
Το 1999 το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) με την Απόφαση Νο 26 της 147ης
Ολομέλειας /11-3-1999 ενέκρινε την ίδρυση ενός «Εδικού Κέντρου για ενήλικες
ασθενείς με ΠΑ» στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ αλλά μόνο ύστερα από 8 χρόνια το Κέντρο
αναγνωρίστηκε επίσημα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
(Απόφαση Νο ∆Υ2Β/Γ.Π./51150/23-05-2007), ενώ ορίστηκαν παράλληλα δύο άλλα
Ειδικά Κέντρα για παιδιά με Π.Α. ένα στην Αθήνα στο Νοσοκομείο Παίδων ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ και ένα στην Θεσσαλονίκη στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Νοσοκομείο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Π.Α. ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Το Κέντρο, ανεξάρτητα από την επίσημη αναγνώρισή του, από πολλών ετών
προσφέρει τις εξής υπηρεσίες στους ασθενείς:
1.

Πλήρη εργαστηριακό έλεγχο για την διάγνωση και ταξινόμηση της Π.Α.

2.

Εξωτερικό Ιατρείο για την παρακολούθηση των ασθενών και την εκπαίδευσή
τους στην χρήση της υποδόριας έγχυσης ανοσοσφαιρίνης.

3.

Εμβολιασμούς για τον έλεγχο των ανοσοαπαντήσεων των ασθενών.

4.

Συνεργασία με Κλινικές του Νοσοκομείου προκειμένου να εισαχθούν για τις
εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης ή για την αντιμετώπιση διάφορων επιπλoκών. Επίσης
συνεργασία με άλλα Νοσοκομεία των Αθηνών ή της περιφέρειας που
αναλαμβάνουν τέτοιους ασθενείς.

5.

Εφαρμοσμένη έρευνα για την μελέτη δημογραφικών, φαινοτυπικών και
γενετικών παραμέτρων που μαζί με τα κλινικά δεδομένα συντελούν στην
κατανόηση των νοσημάτων αυτών και στην καλύτερη αντιμετώπιση των

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 105

ασθενών με Π.Α. Ορισμένα από τα αποτελέσματα αυτών των μελετών έχουν
ανακοινωθεί και δημοσιευθεί στον Ελληνικό και ∆ιεθνή ιατρικό τύπο.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Π.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ESID
Όταν τo1994 υπό την αιγίδα της ESID ξεκίνησε το σύστημα καταγραφής των
ασθενών με Π.Α. στον Ευρωπαϊκό χώρο είμαστε από τους πρώτους που αρχίσαμε
να συμμετέχουμε. Συνεργαστήκαμε με τα δύο Παιδιατρικά Κέντρα Αναφοράς και μαζί
δηλώσαμε 268 ασθενείς. Παράλληλα επιχειρήσαμε την ανάπτυξη ενός Εθνικού
δικτύου καταγραφής δεδομένων που έως το 1998 είχε καταγράψει συνολικά 313
ασθενείς (190 παιδιά και 123 ενήλικες). Αυτή η προσπάθεια δεν συνεχίστηκε και το
κάθε Κέντρο περιορίστηκε στις δικές του καταγραφές. Κατά την περίοδο 1972-2014
διαγνώσαμε συνολικά 208 ενήλικες ασθενείς με ΠΑΑ που κατανέμονται ως εξής: 92
με ΚΠΑ , 78 με εκλεκτική έλλειψη IgA, 24 με ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG, και 14
με έλλειψη IgA και υποτάξεων της IgG. Από τους ασθενείς με ΚΠΑ κατά την διάρκεια
των 42 ετών παρακολούθησης 14 απεβίωσαν ενώ 27 χάθηκαν από την
παρακολούθηση. Aπό τους ασθενείς με ΚΠΑ στην εξέλιξή τους 6 παρουσίασαν
καρκίνο του στομάχου και 3 κακοήθη λεμφώματα. Η ανάλυση των στοιχείων 26
ασθενών με ΚΠΑ έδειξε ότι η καθυστέρηση μεταξύ έναρξης συμπτωμάτων και
διάγνωσης κυμαίνεται από 1 έως 50 έτη, με διάμεση τιμή 9 έτη. Σήμερα το παλαιό
σύστημα καταγραφής της ΕSID έχει αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο σύστημα
ηλεκτρονικής καταγραφής βασικών δεδομένων στο διαδίκτυο που επιτρέπει την
εισαγωγή κλινικών, εργαστηριακών, γενετικών και θεραπευτικών παραμέτρων,
καθώς και δεδομένων συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την σωστή αντιμετώπιση των
ενήλικων ασθενών με Π.Α. δεν καλύπτονται όλες οι υπηρεσίες που δικαιούνται οι
ασθενείς κυρίως λόγω έλλειψης ενίσχυσης σε προσωπικό του Κέντρου. Επιπλέον
δεν υπάρχει δυνατότητα νοσηλείας μιας ημέρας, προκειμένου να γίνεται η έγχυση
IVIG, ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και δεν προβλέπεται
θάλαμος με δύο κρεβάτια για την νοσηλεία αυτών των ασθενών. Μέχρι σήμερα δεν
υπάρχει πρόβλεψη για την ένταξη στο Κέντρο των παιδιών με Π.Α. που
ενηλικιώνονται και διασπείρονται ανεξέλεγκτα σε διάφορα Νοσοκομεία. Επίσης η
γραμματειακή υποστήριξη, απαραίτητη για την συνεχή ενημέρωση του Κέντρου για
την πορεία των ασθενών που παρακολουθούνται στον Ευαγγελισμό ή και σε άλλα
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Νοσοκομεία και για την ηλεκτρονική καταγραφή τους στο σύστημα ΕSID, είναι
ανεπαρκής

με

αποτέλεσμα

συχνά

να

χάνονται

δεδομένα

από

αυτή

την

παρακολούθηση.
Έτσι, ο μεγάλος αριθμός των ενηλίκων ασθενών που έχουν διαγνωστεί με Π.Α., η
ανάγκη συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης τους και η απαραίτητη χορήγηση
τακτικής θεραπευτικής αγωγής, δικαιολογεί την υποστήριξη και την ενίσχυση αυτού
του Κέντρου από την Πολιτεία καθώς η συνεισφορά του στην ∆ημόσια Υγεία
αποδεικνύεται ότι είναι σημαντική.
Λέξεις κλειδιά: Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες- Ειδικό Κέντρο Αναφοράς ενηλίκων
– Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανοσοανεπαρκειών.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ANAIMIA

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ
Σακελλαρίου Κ.1, Γιατρά Χ.2
1

Αιματολόγος, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, 2Eιδικευόμενη Αιματολόγος,

Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα ΜΜΟ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Χ. Γιατρά
Τηλ.: 2132043240
E-mail: xgiatra@gmail.com
Αναιμία είναι η κατάσταση εκείνη που χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση
αιμοσφαιρίνης (<14 g/dL για άνδρες ή <13g/dL για γυναίκες), ή από αντίστοιχη
χαμηλή τιμή αιματοκρίτη. Περιορισμοί στα ανωτέρω τίθενται σε συγκεκριμένους
πληθυσμούς, όπως οι ορεσίβιοι, οι καπνιστές κ.α..
Ο ερυθροκυτταρικός κύκλος λαμβάνει χώρα εντός του μυελού των οστών, υπό την
επίδραση των διαφόρων κυτταροκινών, της ερυθροποιητίνης και του στρώματος.
Τελικό παράγωγο αποτελεί το δικτυοερυθροκύτταρο, το οποίο εξέρχεται στην
κυκλοφορία και αποδίδει τελικώς το ερυθροκύτταρο, το οποίο κυκλοφορεί επί 110 με
120 ημέρες, για να απομακρυνθεί, τότε από τα μακροφάγα.
Οι

αναιμίες

γενικώς

κατηγοριοποιούνται

χρησιμοποιώντας

δυο

συστήματα

ταξινόμησης, ένα με βάση την κινητική και ένα με βάση τη μορφολογία των ερυθρών.
Η ταξινόμηση βάσει της κινητικής στηρίζεται σε τρεις ανεξάρτητους μηχανισμούς:
αυτόν της μειωμένης παραγωγής των ερυθροκυττάρων, αυτόν της αυξημένης
καταστροφής των ερυθροκυττάρων και τέλος, αυτόν της απώλειας αίματος.
Στα πλαίσια του μηχανισμού της μειωμένης παραγωγής των ερυθροκυττάρων,
κύριο ρόλο παίζουν η ένδεια θρεπτικών παραγόντων (όπως ο σίδηρος, η βιταμίνη
Β12 και το φυλλικό οξύ), οι διαταραχές του μυελού των οστών (όπως στην
περίπτωση της απλαστικής αναιμίας κ.α.), η καταστολή του μυελού των οστών (από
π.χ. τοξικούς παράγοντες), η ένδεια ορμονών (όπως η ερυθροποιητίνη κ.α.) και η μη
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αποδοτική ερυθροποίηση (όπως χαρακτηριστηκά συμβαίνει στην περίπτωση της
μεγαλοβλαστικής

αναιμίας,

των

θαλασσαιμικών

συνδρόμων,

των

μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, των σιδηροβλαστικών αναιμιών, της συγγενούς
δυσερυθροποιητικής αναιμίας σε παιδιά).
Στην

κατηγορία

των

αναιμιών

λόγω

αυξημένης

καταστροφής

των

ερυθροκυττάρων ταξινομούνται οι συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες (π.χ. οι συγγενείς
διαταραχές της μεμβράνης των ερυθρών ή οι

συγγενείς διαταραχές της

αιμοσφαιρίνης (με χαρακτηριστικά παραδείγματα την κληρονομική σφαιροκυττάρωση
και τη δρεπανοκυτταρική αναιμία αντίστοιχα), καθώς και οι επίκτητες αιμολυτικές
αναιμίες (όπως η άνοσης αρχής αιμόλυση ή η αιμόλυση από μηχανικά αίτια) και ο
υπερσπληνισμός (π.χ. στα πλαίσια πυλαίας υπέρτασης). Αν και η αιμόλυση λαμβάνει
χώρα κυρίως εξωαγγεικά, σε κάποιες περιπτώσεις αυτή πραγματοποιείται και
ενδοαγγειακά,

όπως

στην

περίπτωση

της

παροξυντικής

νυκτερινής

αιμοσφαιρινουρίας, της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας κ.α..
Στα πλαίσια του μηχανισμού ανάπτυξης αναιμίας από απώλεια αίματος,
χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η χρόνια απώλεια αίματος από το πεπτικό,
το τραύμα κ.α.
Η ταξινόμηση με βάση τη μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων στηρίζεται
πρκτικώς στην τιμή του μέσου όγκου ερυθρών (MCV). Έτσι, οι αναιμίες διακρίνονται
σε μακροκυτταρικές (MCV>100 fL), μικροκυτταρικές (MCV<80 fL) και ορθοκυτταρικές
(MCV 80 έως 100 fL).
Οι

μακροκυτταρικές

αναιμίες

είναι

δυνατό

να

προκληθούν

εξαιτίας

δικτυοερυθροκυττάρωσης (όπως στην περίπτωση της αιμόλυσης με αποδοτική
ερυθροποίηση), παθολογικού μεταβολισμού πυρηνικών οξέων στις διάφορες
προδρομικές μορφές της ερυθράς και παθολογικής ωρίμανσης της ερυθράς σειράς,
(όπως συμβαίνει στην έλλειψη βιταμίνης Β12 ή φυλλικού, κατά τη χρήση διαφόρων
αντιμεταβολιτών

ή

στην

περίπτωση

των

μυελοδυσπλαστικών

συνδρόμων),

κατάχρησης οινοπνεύματος, ηπατοπάθειας, υποθυρεοειδισμού (εικόνα 1).
Στις μικροκυτταρικές αναιμίες χαρακτηριστικά ανήκουν η σιδηροπενική αναιμία, η
ετεροζυγωτία άλφα ή βήτα θαλασσαιμίας και η αναιμία χρονίας νόσου (εικόνα 2).
Τέλος, στις ορθοκυτταρικές αναιμίες κατατάσσονται αναιμίες που συνήθως
οφείλονται σε συστηματικές διαταραχές, όπως η αναιμία χρονίας νόσου, η αναιμία
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η αναιμία επί καρδιακής ανεπαρκείας, η αναιμία
σχετιζόμενη με συμπαγείς όγκους ή μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, η οξεία απώλεια
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αίματος, η συνδυασμένη αναπάρκεια θρεπτικών παραγόντων και η επίκτητη αναιμία
σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
Λέξεις κλειδιά: ερυθροποίηση, κινητική, μορφολογία

Εικόνα 1. Περίπτωση μακροκυτταρικής αναιμίας: Μεγαλοβλαστική αναιμία

Εικόνα 2. Περίπτωση μικροκυτταρικής αναιμίας: Σιδηροπενική αναιμία
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Valeri CR, Dennis RC, Rango G. et al. Limitations of the hematocrit level to
assess the need for red blood cell transfusion in hypovolemic anemic patients.
Transfusion 2006, 46:365.
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ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Οικονομοπούλου ∆ήμητρα
Ειδικευόμενη Aιματολόγος
Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα ΜΜΟ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6988610027
E-mail: dikonomopoulou@yahoo.gr
Η αναιμία αποτελεί έναν από τους συχνότερους λόγους προσέλευσης στον
αιματολόγο. Τα αίτια τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν την ανάπτυξη αναιμίας
είναι πολλά και ποικίλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οντοτήτων, από απλά και
καλοήθη έως σύνθετα και κακοήθη. Παρακάτω θα ασχοληθούμε με την αναιμία από
έλλειψη αιματινικών παραγόντων. Η σιδηροπενία αποτελεί τη συχνότερη διατροφική
έλλειψη παγκοσμίως. Αντίθετα από τις περισσότερες ελλείψεις βιταμινών και
ιχνοστοιχείων, εμφανίζεται συχνά στις ανεπτυγμένες χώρες και σε πληθυσμούς
χωρίς προβλήματα υποσιτισμού. Η επίπτωση στις γυναίκες 16-19 ετών φθάνει το
19%, ενώ στα βρέφη και στα μικρά παιδιά το 7%. Οι επιπτώσεις της σιδηροπενίας με
ή χωρίς αναιμία είναι σημαντικές και ποικιλόμορφες, και εκτείνονται από τις
νευροψυχικές διαταραχές και διαταραχές των γνωσιακών διαταραχών στα παιδιά, ως
την διαταραχή της ανάπτυξης, την ευπάθεια στις λοιμώξεις και τις πολυσυστημικές
εκδηλώσεις της αναιμίας. Η σιδηροπενική αναιμία αποτελεί τη σημαντικότερη
εκδήλωση της σιδηροπενίας. Η συχνότητά της στον γενικό πληθυσμό και η ποικιλία
των αιτίων που την προκαλούν, δημιουργούν την ανάγκη της έγκαιρης διάγνωσης,
ώστε να αντιμετωπιστεί σωστά. Η σιδηροπενία εμφανίζεται σε καταστάσεις
μειωμένης πρόσληψης ή απορρόφησης σιδήρου, σε περιπτώσεις αυξημένων
αναγκών, σε αυξημένη απώλεια σιδήρου ή σε γενετικά νοσήματα που προσβάλλουν
κάποιο επίπεδο του μεταβολισμού του. Η μετάπτωση από το φυσιολογικό ισοζύγιο
του σιδήρου στη σιδηροπενική αναιμία γίνεται σταδιακά και χαρακτηρίζεται από
συγκεκριμένη ακολουθία γεγονότων. Ως πρώτο στάδιο ορίζεται η ελάττωση των
αποθεμάτων σιδήρου, με μόνο εύρημα τη μείωση της τιμής της φερριτίνης, ως
δεύτερο στάδιο η εξάλειψη των αποθεμάτων του σιδήρου (ανευρίσκονται
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μικροκυτταρικά και υπόχρωμα ερυθρά με φυσιολογική αιμοσφαιρίνη, καθώς και
κλινικές εκδηλώσεις, κακουχία, μειωμένη αντοχή στην προσπάθεια και διαταραχές
γνωσιακών

λειτουργιών),

και

ως

τρίτο

στάδιο

η

εμφάνιση

προοδευτικά

επιδεινούμενης αναιμίας, που συνοδεύεται από χαρακτηριστικές κλινικές και
εργαστηριακές εκδηλώσεις. Οι κλινικές εκδηλώσεις της σιδηροπενικής αναιμίας
περιλαμβάνουν τα συνήθη κλινικά χαρακτηριστικά της αναιμίας ανεξαρτήτως
αιτιολογίας, καθώς και συγκεκριμένες και ειδικές για τη νόσο εκδηλώσεις, όπως το
σύνδρομο pica και τις συνέπειες της σιδηροπενίας των ιστών (κοιλονυχία, γωνιακή
χειλίτιδα, τριχόπτωση, δυσφαγία κ.τ.λ.). Εργαστηριακά η έλλειψη σιδήρου προκαλεί
μείωση του μέσου όγκου ερυθρών (MCV) και της μέσης πυκνότητας αιμοσφαιρίνης
(MCH), ενώ χαρακτηριστικό εύρημα της σιδηροπενικής αναιμίας αποτελεί η
θρομβοκυττάρωση. Ο σίδηρος ορού είναι σχεδόν πάντα ελαττωμένος, αλλά αποτελεί
μη ειδικό εύρημα. Ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την εκτίμηση των αποθηκών σιδήρου
είναι η φερριτίνη του ορού, που μετράται με ραδιοανοσολογική μέθοδο. Άλλοι
χρήσιμοι δείκτες είναι η σιδηροδεσμευτική ικανότητα της τρανσφερρίνης (TIBC) και ο
επί τοις εκατό κορεσμός της τρανσφερρίνης. Η αντιμετώπιση της σιδηροπενικής
αναιμίας γίνεται με χορήγηση σιδήρου από το στόμα ή παρεντερικά, ενώ σε
ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται η προληπτική χορήγηση σιδήρου (κύηση,
βρεφική ηλικία, μηνορραγίες, κ.τ.λ.). Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση σιδήρου σε
σιδηροπενικό ασθενή, χωρίς παράλληλη προσπάθεια αναζήτησης της ακριβούς
αιτίας της, αποτελεί ιατρικό σφάλμα. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 και του
φυλλικού οξέος, αποτελούν τα κύρια αίτια μεγαλοβλαστικής αναιμίας, και η
συχνότητά της μπορεί να φθάνει το 30%-40% σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού,
όπως στους εφήβους και την κύηση. Επιπλέον η μεγαλοβλαστική αναιμία
παρουσιάζει

χαρακτηριστικά

συμπτώματα,

πολυσυστηματική

προσβολή

και

εμφανίζει, εάν παραμεληθεί, πιθανότητα παραμονής μόνιμων βλαβών κυρίως από το
νευρικό σύστημα, ώστε να επιβάλλεται η έγκαιρη διάγνωση και ενδεδειγμένη
θεραπεία. Στα αίτια της ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 συμπεριλαμβάνονται η μειωμένη
πρόσληψη με τη διατροφή, η δυσαπορρόφηση (ατροφική γστρίτιδα, κακοήθης
αναιμία, γαστρεκτομή, παγκρεατική ανεπάρκεια, νόσος Crohn), ο ανταγωνισμός για
τη βιταμίνη στο έντερο (σύνδρομο τυφλής έλικας, υπερανάπτυξη μικροβιακής
χλωρίδας,

παρασίτωση

τρανσκοβαλαμίνηςΙΙ,

εντέρου),

σύνδρομο

και

μεταβολικά

Imerslund-Grasbeck).

Στα

νοσήματα
αίτια

(έλλειψη

ανεπάρκειας

φυλλικού οξέος συμπεριλαμβάνονται η μειωμένη πρόσληψη με τη διατροφή, η
δυσαπορρόφηση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, φαρμάκων και τροπικής κοιλιοκάκης,
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οι αυξημένες ανάγκες (κύηση, αιμολυτική αναιμία, αιμοκάθαρση) και η αναστολή της
διυδροφολικής αναγωγάσης. Εκτός από τα συνήθη κλινικά χαρακτηριστικά
οποιασδήποτε αναιμίας, η μεγαλοβλαστική αναιμία εμφανίζει διακριτές κλινικές
οντότητες, που οφείλονται στις ιστικές συνέπειες της ανεπάρκειας των στοιχείων
αυτών. Προκαλείται γλωσσίτιδα, στοματίτδα, διαταραχές του ΓΕΣ καθώς και βλάβη
στο επιθήλιο του αναπνευστικού, στο ουροθήλιο καθώς και σε βαριές περιπτώσεις
ανεπάρκειας Β12 στα οστά, με μείωση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας. Λόγω
της μη αποδοτικής ερυθροποίησης, προκαλείται αιμόλυση με υπίκτερο, ο οποίος σε
συνδυασμό με την αναιμία προκαλούν τη χαρακτηριστική λεμονοειδή ωχρότητα.
Ιδιαίτερο και με σοβαρές συνέπειες χαρακτηριστικό της ανεπάρκειας Β12 αποτελεί η
βλάβη του νευρικού συστήματος, με κύρια κλινική εκδήλωση την ανιούσα,
συμμετρική και κυρίως αισθητική νευροπάθεια. Εργαστηριακά, οι ασθενείς με
μεγαλοβλαστική αναιμία, μπορεί να εμφανίσουν μεγάλη πτώση του αιματοκρίτη, και
σε αρκετές περιπτώσεις πτώση και των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων,
μακροκυττάρωση και χαμηλό αριθμό ∆ΕΚ, καθώς και αυξημένη τιμή LDH. Η
θεραπεία της μεγαλοβλαστικής αναιμίας περιλαμβάνει την υποστηρικτική αγωγή, τη
χορήγηση Β12 ή φυλλικού οξέος και σε κάθε περίπτωση αναζήτηση και θεραπεία του
αιτίου, που ενοχοποιείται για τη δημιουργία της αναιμίας.
Λέξεις κλειδιά: αναιμία, σιδηροπενία, έλλειψη Β12, έλλειψη φυλλικού οξέος
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ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ
Παναγιώτα Κουτσογιάννη
Αιματολόγος, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6944868065
E-mail: pankoutsog@gmail.com
Ως αναιμία ορίζουμε την μείωση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης και των
ερυθροκυττάρων στο αίμα. Όλες οι αναιμίες θα μπορούσαν να καταταγούν σε δύο
μεγάλες κατηγορίες: σε αυτές που προκαλούνται από ανεπαρκή παραγωγή
ερυθροκυττάρων και σε αυτές που οφείλονται σε αυξημένη απώλεια ή καταστροφή
των ερυθροκυττάρων (αιμολυτικές αναιμίες). Η καταστροφή των ερυθροκυττάρων
είναι δυνατόν να οφείλεται και σε ανοσολογικά αίτια, δηλαδή στην παρουσία αυτο- ή
άλλο-αντισωμάτων.
Η άνοση αιμολυτική αναιμία χαρακτηρίζεται από την παρουσία IgG ή/και IgM
αντισωμάτων τα οποία συνδέονται με αντιγόνα της επιφάνειας των ερυθρών και
προκαλούν την καταστροφή τους μέσω της δράσης του συμπληρώματος και
κυττάρων του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (∆ΕΣ). Οι άνοσες αιμολυτικές
αναιμίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, διαχωρίζονται σε αυτοάνοσες, αυτοάνοσες
οφειλόμενες σε φάρμακα και αλλοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες.
1.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
Οι αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες(ΑΑΑ) χαρακτηρίζονται από την παραγωγή

αυτοαντισωμάτων, δηλαδή την παραγωγή αντισωμάτων από το ανοσολογικό
σύστημα του ασθενούς έναντι των δικών του ερυθροκυτταρικών αντιγόνων.
Αποτελούν εξαιρετικά σπάνιες διαταραχές με ετήσια επίπτωση 0.8-3 ανά 100.000
πληθυσμού. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αυτοαντισώματος διακρίνονται σε:


ΑΑΑ θερμού τύπου, όπου το αντίσωμα είναι συνήθως IgG και έχει μέγιστη
δραστικότητα στους 370C



ΑΑΑ ψυχρού τύπου, όπου το αντίσωμα είναι συνήθως IgM και έχει μέγιστη
δραστικότητα σε θερμοκρασία μικρότερη των 300C
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Παροξυντική

αιμοσφαιρινουρία από ψύχος, όπου το αντίσωμα είναι

IgG

0

συνδέεται σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά ενεργοποιείται στους 37 C


ΑΑΑ μικτού τύπου, με χαρακτηριστικά θερμού και ψυχρού τύπου συγχρόνως
Ανάλογα με την αιτιολογία τους διακρίνονται σε ιδιοπαθείς και δευτεροπαθείς,

στις οποίες ανευρίσκεται υποκείμενο νόσημα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 50% των
περιπτώσεων αφορά τις ιδιοπαθείς μορφές.
Πίνακας 1: Ταξινόμηση άνοσων αιμολυτικών αναιμιών
Αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία θερμού τύπου
Ιδιοπαθής
∆ευτεροπαθής(ΧΛΛ, λεμφώματα, ΣΕΛ)
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ψυχρού τύπου (νόσος ψυχροσυγκολλητινών)
Ιδιοπαθής
∆ευτεροπαθής
Συνδεόμενη με κακοήθειες (λεμφοϋπερπλαστικά )
Μη-συνδεόμενη με κακοήθειες (Πνευμονία από μυκόπλασμα,
Λοιμώδης μονοπυρήνωση)
Παροξυντική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος
Ιδιοπαθής
∆ευτεροπαθής( σύφιλις, ιογενείς λοιμώξεις)
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία μικτού τύπου
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από φάρμακα
Αλλοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες
Αιμολυτική αναιμία από ασύμβατη μετάγγιση αίματος
Αιμολυτική νόσος νεογνού
1.1. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία θερμού τύπου
Η ΑΑΑ από θερμά αντισώματα αφορά το 50-70% των περιπτώσεων ΑΑΑ. Το
30% των περιπτώσεων θεωρούνται ιδιοπαθείς, ενώ το 40%των περιπτώσεων
συνοδεύει λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Το υπεύθυνο IgG αντίσωμα μόνο του ή
μαζί με παράγοντες του συμπληρώματος συνδέεται με τα αντιγόνα των
ερυθροκυττάρων σε θερμοκρασία σώματος. Το σύμπλεγμα αντιγόνου-αντισώματος
αναγνωρίζεται από τα μακροφάγα και η καταστροφή των καλυμμένων με
αυτοαντίσωμα ερυθροκυττάρων γίνεται κυρίως μέσω φαγοκυττάρωσης από τα
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μακροφάγα στο σπλήνα και σε μικρότερο βαθμό στα κύτταρα Kupffer του ήπατος
(εξωαγγειακή αιμόλυση). Τα μακροφάγα εκφράζουν υποδοχείς για το Fc τμήμα της
IgG και ειδικότερα για τις IgG1 and IgG3. Η φαγοκυττάρωση μπορεί να αφορά μέρος
της μεμβράνης του ερυθροκυττάρου και την μετατροπή του σε σφαιροκύτταρο ή λύση
του ερυθροκυττάρου.
Ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ή να εμφανίζει συμπτώματα που
εξαρτώνται από το βαθμό και ταχύτητα ανάπτυξης της αναιμίας, ενώ συχνά υπάρχει
σπληνομεγαλία. Στα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνονται: αναιμία, αύξηση των
∆ΕΚ, αύξηση της LDH, μείωση των επιπέδων απτοσφαιρίνης και αύξηση της
εμμέσου χολερυθρίνης. Στο επίχρισμα του αίματος μπορεί να εμφανίζονται
πολυχρωματόφιλα, σφαιροκύτταρα, και εμπύρηνα ερυθρά.
Η διάγνωση της ΑΑΑ θερμού τύπου βασίζεται στην ανίχνευση αντισωμάτων ή
και στοιχείων του συμπληρώματος(C3d) στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων μέσω
της θετικής δοκιμασίας αμέσου Coombs. Η δοκιμασία αμέσου Coombs είναι θετική
στο 95-98% των περιπτώσεων, ενώ σπάνια είναι αρνητική λόγω χαμηλού τίτλου του
αντισώματος είτε λόγω παρουσίας IgΜ ή IgA αντισωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι
θετική δοκιμασία αμέσου Coombs έχει 1:1000 ασθενείς χωρίς να αποδεικνύεται η
ύπαρξη αυτοαντισωμάτων. Η άμεση Coombs είναι δυνατόν να είναι ψευδώς θετική
σε ασθενείς με υπεργαμμασφαιριναιμία ή σε όσους έχουν λάβει ενδοφλέβια
ανοσοσφαιρίνη.
Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα της αιμόλυσης, ενώ σε περιπτώσεις
δευτεροπαθούς ΑΑΑ θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το υποκείμενο νόσημα. Σε
ασθενείς με μη αντιρροπούμενη αιμόλυση, τα κορτικοειδή είναι η συνιστώμενη
θεραπεία πρώτης γραμμής. Ο τρόπος δράσης των κορτικοειδών δεν είναι σαφής
αλλά φαίνεται ότι προκαλούν ελάττωση της σύνθεσης του αυτοαντισώματος και
επίσης ελαττώνουν τη σύνδεση των ευαισθητοποιημένων ερυθρών στο ∆ΕΣ. Η
συνήθης αρχική δόση πρεδνιζόνης είναι 1mg/kg ΣΒ, με ανταπόκριση στο 60-80%
των ασθενών. Μετά από 3-4 εβδομάδες θεραπείας στους ασθενείς που
ανταποκρίνονται, η δόση μπορεί να αρχίσει να μειώνεται σταδιακά. Σε περιπτώσεις
αστοχίας των κορτικοστεροειδών, επόμενη γραμμή θεραπείας είναι η σπληνεκτομή,
διότι ο σπλήνας είναι η κυριότερη θέση εξωαγγειακής αιμόλυσης αλλά και θέση
παραγωγής αντισωμάτων. Το 60-70% των ασθενών ανταποκρίνονται στην
σπληνεκτομή αλλά μπορεί να υποτροπιάσουν αργότερα. Τα τελευταία χρόνια έχει
χρησιμοποιηθεί το Rituximab σε ασθενείς με ανθεκτική ΑΑΑ αλλά και σε όσους δεν
είναι δυνατόν να υποβληθούν σε σπληνεκτομή. Το φάρμακο είναι ένα μονοκλωνικό
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αντίσωμα έναντι του CD20 αντιγόνου που εκφράζεται από τα Β λεμφοκύτταρα τα
οποία παράγουν τα αυτοαντισώματα και σε μελέτες είναι αποτελεσματικό στο 8090% των περιπτώσεων.
Οι μεταγγίσεις αίματος θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις
απειλητικής για τη ζωή αναιμίας. Στους ασθενείς με ΑΑΑ θερμού τύπου όλες οι
μονάδες αίματος εμφανίζονται ασύμβατες διότι τα αυτοαντισώματα αντιδρούν με τα
ερυθρά όλων των δοτών. Τα αυτοαντισώματα ενός συγκεκριμένου ασθενούς
αντιδρούν με ένα ή περισσότερα αντιγόνα τα οποία είναι κοινά σε όλα τα ερυθρά και
στο 50% των περιπτώσεων αφορούν επιτόπους των Rhesus πρωτεϊνών. Επιπλέον
τα θερμά αυτοαντισώματα μπορεί να συγκαλύψουν την ταυτόχρονη παρουσία
αλλοαντισωμάτων. Τα τμήματα Αιμοδοσίας θα πρέπει να προσπαθήσουν να
αναδείξουν την

ύπαρξη αλλοαντισωμάτων και να μεταγγίσουν τους ασθενείς με

ασφάλεια.
1.2. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ψυχρού τύπου
(νόσος ψυχροσυγκολλητινών)
Η νόσος των ψυχροσυγκολλητινών είναι πιο σπάνια από την ΑΑΑ θερμού
τύπου και σε διάφορες σειρές υπολογίζεται στο 7-15% των περιπτώσεων ΑΑΑ. Οι
ιδιοπαθείς μορφές αφορούν το 20-30% των περιπτώσεων, το 50% αφορά λοιμώξεις
και το 30-40% λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Στην νόσο ψυχροσυγκολλητινών η
αιμόλυση οφείλεται σε IgM αντισώματα έναντι αντιγόνων των ερυθροκυττάρων. Στις
χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούνται συμπλέγματα αντιγόνων-αντισωμάτων τα
οποία ενεργοποιούν το συμπλήρωμα και παράγεται το ενεργό κλάσμα C3b. Τα
καλυμμένα με C3b ερυθροκύτταρα φαγοκυτταρώνονται από τα μακροφάγα, κυρίως
του ήπατος, με αποτέλεσμα εξωαγγειακή αιμόλυση. Εάν κατά την ενεργοποίηση του
συμπληρώματος, το C3b ενεργοποιήσει τον παράγοντα C5 σχηματίζεται το
Membrane Attack Complex (MAC), προσβάλλεται η μεμβράνη των ερυθρών, με
συνέπεια ενδαγγειακή αιμόλυση, όπως συμβαίνει στις εξάρσεις της νόσου. Σημασία
για την βαρύτητα της αιμόλυσης έχει το εύρος θερμοκρασίας δράσης και ο τίτλος του
αντισώματος. Τα ψυχρά αντισώματα συνήθως έχουν ειδικότητα έναντι του
συστήματος I – i αντιγόνων του ερυθροκυττάρου, με το 90% των περιπτώσεων να
έχουν ειδικότητα αντι-Ι.
Οι ασθενείς με πρωτοπαθή νόσο εκ ψυχροσυγκολλητινών ή δευτεροπαθή νόσο
λόγω λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων εμφανίζουν συμπτώματα χρόνιας αναιμίας
με επεισόδια οξείας αιμόλυσης κατά τους χειμερινούς μήνες ή κατά την πορεία
εμπύρετων νοσημάτων. Μετά την έκθεση στο κρύο εμφανίζουν ακροκυάνωση,
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επώδυνα άκρα, φαινόμενο Raynaud και πιθανόν σκοτεινόχρωμα ούρα. Στις
περιπτώσεις δευτεροπαθούς νόσου από λοιμογόνο παράγοντα οι ασθενείς
εμφανίζουν ωχρότητα και ίκτερο 2-3 εβδομάδες μετά την έναρξη της λοίμωξης και
ύφεση

των

συμπτωμάτων

αυτόματα

μετά

από

2-3

εβδομάδες.

Οι

ψυχροσυγκολλητίνες συγκολλούν τα ερυθρά και παρατηρείται αυτοσυγκόλληση στο
επίχρισμα αίματος και περίεργες μετρήσεις των ερυθρών και των ερυθροκυτταρικών
δεικτών στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές.
Εργαστηριακά παρατηρείται αναιμία, σφαιροκυττάρωση, αύξηση των ∆ΕΚ, της
εμμέσου χολερυθρίνης, της LDH και μείωση της απτοσφαιρίνης. Η δοκιμασία αμέσου
Coombs είναι θετική σε πολυδύναμο και anti-C3d ορούς, ενώ είναι αρνητική με antiIgM ορό διότι τα IgM αυτοαντισώματα διαχωρίζονται από τα ερυθρά ύστερα από τη
σύνδεση με το συμπλήρωμα και δεν ανιχνεύονται συνήθως invitro. Ο τίτλος των
ψυχροσυγκολλητινών σε ασθενείς με το σύνδρομο είναι συνήθως μεγαλύτερος
από1:1000. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ψυχροσυγκολλητίνες ανιχνεύονται σε
χαμηλό τίτλο(<1:40 ) και σε υγιείς ενήλικες.
Φαρμακευτική αγωγή απαιτείται σε ασθενείς με συμπτωματική αναιμία και
κυκλοφορικές διαταραχές. Βασικά συνιστάται η αποφυγή του ψύχους. Οι θεραπείες
που είναι αποτελεσματικές στην ΑΑΑ θερμού τύπου, ελάχιστα βοηθούν στη νόσο
ψυχροσυγκολλητινών. Σε ασθενείς με σοβαρή αιμόλυση γίνεται προσπάθεια μείωσης
της

παραγωγής

του

αντισώματος

με

κυτταροστατικά

φάρμακα

όπως

η

χλωραμβουκίλη ή κυκλοφωσφαμίδη. Το μονοκλωνικό αντι-CD20 αντίσωμα Rituximab
έχει χρησιμοποιηθεί είτε ως θεραπεία πρώτης γραμμής είτε μετά από αστοχία άλλων
θεραπειών. Οι ψυχροσυγκολλητίνες προκαλούν διαγνωστικά προβλήματα στην
τυποποίηση και διασταύρωση των μονάδων στην αιμοδοσία και εάν χρειασθεί
μετάγγιση αίματος θα πρέπει η μονάδα να χορηγηθεί μέσω συσκευών θέρμανσης.
1.3. Παροξυντική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος
Η παροξυντική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος αποτελεί το 2-10% των
περιπτώσεων ΑΑΑ. Ειδικότερα αποτελεί την συχνότερη αιτία οξείας ΑΑΑ στα παιδιά
όπου συνήθως προηγείται λοίμωξη ή εμβολιασμός. Στους ενήλικους παλαιότερα το
συχνότερο αίτιο ήταν η σύφιλη, ενώ σήμερα συχνότερη είναι η ιδιοπαθής μορφή.
Το υπεύθυνο αυτοαντίσωμα είναι IgG διφασική αιμολυσίνη, που ευαισθητοποιεί
τα ερυθρά σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά προκαλεί αιμόλυση στους 370C.
∆ιαγνωστική εξέταση είναι η δοκιμασία Donath Landsteiner. Στην παροξυντική
αιμοσφαιρινουρία από ψύχος μετά από λοίμωξη το αντίσωμα εμφανίζεται περίπου
μια εβδομάδα μετά την εμφάνιση του πυρετού και διαρκεί για 6-12 εβδομάδες. Οι
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ασθενείς εμφανίζουν αναιμία, σκουρόχρωμα ούρα λόγω της αιμοσφαιρινουρίας και
ευρήματα αιμόλυσης. Η άμεση Coombs είναι θετική με anti-C3d και αρνητική με antiIgG.
Η πρόγνωση της νόσου είναι πολύ καλή και οι ασθενείς χρειάζονται συνήθως
μόνο υποστηρικτική αγωγή. Συνιστάται αποφυγή του ψύχους και μετάγγιση ερυθρών
σε συμπτωματική αναιμία, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί
κορτικοειδή.
1.4. Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία μικτού τύπου
Μερικοί ασθενείς είναι δυνατόν να έχουν ορολογικά ευρήματα χαρακτηριστικά
ΑΑΑ θερμού τύπου ενώ συγχρόνως να έχουν υψηλού τίτλου και ευρέως θερμικού
εύρους ψυχροσυγκολλητίνες. Παρουσιάζουν δηλαδή συγχρόνως χαρακτηριστικά
ΑΑΑ θερμού και ψυχρού τύπου.
Οι μικτού τύπου ΑΑΑ μπορεί να είναι ιδιοπαθείς ή δευτεροπαθείς. Η άμεση
Coombs είναι θετική για το IgG και το C3d.Το ψυχρό αντίσωμα έχει συνήθως
ειδικότητα έναντι του Ι αντιγόνου Στην μικτού τύπου ΑΑΑ εμφανίζονται δυσκολίες
στην ανίχνευση των άλλο-αντισωμάτων αλλά και στη διασταύρωση μονάδων
αίματος. Ασθενείς με συμπτωματική αναιμία θα μεταγγισθούν με τις λιγότερο
ασύμβατες μονάδες αίματος.
Θεραπευτικά οι ασθενείς με μικτού τύπου ΑΑΑ αντιμετωπίζονται όπως οι
ασθενείς με ΑΑΑ από θερμά αντισώματα. Οι ασθενείς ανταποκρίνονται στα
στεροειδή, σε ανοσοκατασταλτικά, στη σπληνεκτομή και στο Rituximab. Στις
δευτεροπαθείς περιπτώσεις πρέπει να χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία για το
υποκείμενο νόσημα.
2.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ
Πολλά φάρμακα έχουν συνδεθεί αιτιολογικά με αυτοάνοσες κυτταροπενίες. Η

αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από φάρμακα είναι σπάνια και εκτιμάται ότι αφορά
1:1.000.000 άτομα. Ο αριθμός των φαρμάκων που εμπλέκονται αυξάνονται συνεχώς
με κυριότερες κατηγορίες τα αντιμικροβικά (42%), τα αντιφλεγμονώδη (12%) και τα
αντινεοπλασματικά (11%). Κατά την δεκαετία του 1970 τα συχνότερα εμπλεκόμενα
φάρμακα ήταν η methyldopa και η πενικιλίνη, αλλά μετά το 1990 οι περισσότερες
περιπτώσεις αφορούν κεφαλοσπορίνες.
Υπάρχουν δυο τύποι αντισωμάτων που σχετίζονται με φάρμακα:


Τα αντισώματα που δεν εξαρτώνται από τα φάρμακα, αυτά δηλαδή που
μπορούν να ανιχνευθούν invitro χωρίς την προσθήκη του φαρμάκου. Το
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φάρμακο επηρεάζει το ανοσολογικό σύστημα και προκαλεί την παραγωγή
αυτοαντισωμάτων έναντι των ερυθρών. Τα ευρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις
είναι όμοια με τα ευρήματα της ΑΑΑ. Τυπικός

εκπρόσωπος αυτής της

κατηγορίας

συχνότερα

είναι

η

methyldopa,

ενώ

σήμερα

αφορά

την

φλουνταραμπίνη.


Τα αντισώματα που εξαρτώνται από τα φάρμακα, αυτά δηλαδή που αντιδρούν
invitro

μόνο

με

την

παρουσία

του

φαρμάκου.

Αυτά

τα

αντισώματα

κατευθύνονται έναντι επιτόπων του φαρμάκου ή και μεταβολιτών του ή έναντι
του συμπλόκου


φαρμάκου-πρωτεϊνών

της

ερυθροκυτταρικής

μεμβράνης.

∆εν

έχουν

διευκρινισθεί πλήρως οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην δημιουργία αυτού
του τύπου των αντισωμάτων. Ο πλέον αποδεκτός είναι ο μηχανισμός απτίνης
και αφορά φάρμακα, όπως η πενικιλίνη, τα οποία συνδέονται ομοιοπολικά με
πρωτεΐνες της μεμβράνης των ερυθρών. Τα ερυθρά invivo καλύπτονται με το
φάρμακο και στη συνέχεια το αντίσωμα έναντι του φαρμάκου συνδέεται με τα
καλυμμένα με φάρμακο ερυθρά τα οποία καταστρέφονται από τα μακροφάγα.
Οι ασθενείς έχουν θετική άμεση Coombs για το IgG. Οι ασθενείς συνήθως δεν
εμφανίζουν σοβαρή αιμόλυση και αυτή σταματά μετά την διακοπή του
φαρμάκου. Άλλος λιγότερο αποδεκτός μηχανισμός είναι ο μηχανισμός
ανοσοσυμπλεγμάτων, που αφορά φάρμακα όπως η κινίνη και κεφαλοσπορίνες
2ης και 3ης γενιάς. Σύμφωνα με αυτόν το φάρμακο συνδέεται με πρωτεΐνες της
μεμβράνης, αλλά όχι ομοιοπολικά, και σχηματίζει σύμπλεγμα με αντιγονική
δραστηριότητα. Τα αντισώματα που σχηματίζονται συχνά ενεργοποιούν
συμπλήρωμα και μπορεί να οδηγήσουν σε οξεία ενδαγγειακή αιμόλυση.Οι
ασθενείς έχουν θετική άμεση Coombs για το C3d.
Σε κάθε περίπτωση ΑΑΑ θα πρέπει να λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό για τα
φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής. Σε πολλές περιπτώσεις η εργαστηριακή απόδειξη
του υπεύθυνου φαρμάκου είναι δύσκολη. Θεραπευτικά η διακοπή του φαρμάκου
συνήθως οδηγεί σε διακοπή της αιμόλυσης. Σε ασθενείς με συμπτωματική αναιμία
χορηγούνται μεταγγίσεις ερυθρών.
3.

ΑΛΛΟΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

3.1. Αιμολυτική αναιμία από ασύμβατη μετάγγιση αίματος
Χαρακτηρίζεται από βράχυνση της επιβίωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων λόγω
της ανοσολογικού τύπου καταστροφής τους που σχετίζεται με τη μετάγγιση. Στις
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περισσότερες περιπτώσεις το αντιγόνο βρίσκεται στα ερυθρά του δότη και το
αντίσωμα στο πλάσμα του λήπτη. Οι αιμολυτικές αντιδράσεις μετά μετάγγιση μπορεί
να είναι άμεσες ή επιβραδυνόμενες, ενώ η λύση των ερυθρών μπορεί να συμβεί
ενδοαγγειακά ή εξωαγγειακά.
Η οξεία αιμολυτική αντίδραση μετά μετάγγιση είναι συνήθως αποτέλεσμα
λάθους και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται. Συνήθως
οφείλεται σε αντισώματα του συστήματος ΑΒΟ και συχνά συνοδεύεται από
ενδοαγγειακή καταστροφή των ερυθροκυττάρων. Ο ασθενής εμφανίζει πυρετό, ρίγος,
υπόταση, άλγος στην οσφύ, αιμοσφαιρινουρία και αιμοσφαιριναιμία. Η σοβαρότητα
της αντίδρασης εξαρτάται από την ποσότητα αντιγόνου-αντισώματος και την κλινική
κατάσταση του ασθενούς. Στις αρκετές περιπτώσεις

ακολουθεί ∆ΕΠ, νεφρική

ανεπάρκεια, shock και πιθανόν θάνατος. Η θνητότητα των άμεσων αιμολυτικών
αντιδράσεων μετά μετάγγιση υπολογίζεται στο 10%.
Μερικές φορές μετά μετάγγιση αίματος παρατηρείται πτώση της αιμοσφαιρίνης
του λήπτη και αύξηση της χολερυθρίνης. Ο ασθενής έχει εκτεθεί σε ένα αντιγόνο και
έχει σχηματισθεί αντίσωμα το οποίο δεν ανιχνεύεται με την διαδικασία της
διασταύρωσης.

Η

μετάγγιση

προκαλεί

δευτερογενή

απάντηση,

παραγωγή

αντισώματος και εξωαγγειακή καταστροφή των μεταγγισθέντων ερυθρών. Οι
ασθενείς παρουσιάζουν πτώση της αιμοσφαιρίνης, αύξηση της χολερυθρίνης και των
∆ΕΚ, ενώ η άμεση και η έμμεση Coombs είναι θετικές.
3.2. Αιμολυτική νόσος νεογνού
Στην αιμολυτική νόσο του νεογνού μειώνεται η διάρκεια ζωής των ερυθρών του
νεογνού λόγω της δράσης αντισωμάτων που προέρχονται από την μητέρα και
μεταφέρονται

μέσω

του

πλακούντα

στο

έμβρυο.

Η

μητέρα

μπορεί

να

ευαισθητοποιηθεί από ερυθροκυτταρικά αντιγόνα του εμβρύου τα οποία στερείται και
να παράγει IgG αντισώματαπου διέρχονται τον πλακούντα. Τα αντισώματα που
συνήθως προκαλούν σοβαρή αιμολυτική νόσο του νεογνού ανήκουν στα αντιγονικά
συστήματα Rhesus (κυρίως το D), ΑΒΟ και Kell.
Όλες οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη θα πρέπει να τυποποιούνται ως προς ΑΒΟ
και Rhesus και να ελέγχονται για ύπαρξη αντισωμάτων. Οι σοβαρότερες περιπτώσεις
αιμολυτικής νόσου του νεογνού οφείλονται σε αντι-D. Από τα παιδιά που θα
προσβληθούν το 10-20% πεθαίνει ενδομήτρια ή αμέσως μετά την γέννηση και το
50% τουλάχιστον χρειάζεται θεραπεία με αφαιμαξομετάγγιση. Η ανοσοποίηση των
γυναικών είναι αποτέλεσμα της εμβρυομητρικής αιμορραγίας. Η νόσος δεν αφορά
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την 1η εγκυμοσύνη και σήμερα λόγω της προληπτικής θεραπείας το ποσοστό των
γυναικών που ανοσοποιούνται έχει περιορισθεί σε 1:10000 γεννήσεις.
Η αιμολυτική νόσος του νεογνού που οφείλεται σε ΑΒΟ συνήθως έχει ήπια
κλινική εικόνα και σπάνια χρειάζεται θεραπεία. Κυρίως αφορά μητέρες ομάδος Ο με
έμβρυο ομάδος Α ή Β διότι τα αντι-Α και αντι-Β αντισώματα στην ομάδα Ο είναι IgG
και διαπερνούν τον πλακούντα.
Λέξεις κλειδιά: αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία –αιμολυτική αναιμία από φάρμακααιμολυτική αναιμία μετά μετάγγιση
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Μαρία Μπουζάνη
Αιματολόγος, Επικουρικός Ιατρός
Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα ΜΜΟ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2107201131
E-mail: mbouzani@yahoo.com
Η αναιμία αποτελεί τόσο αίτιο, όσο και δείκτη ποικίλων νοσημάτων και
επηρεάζει καθοριστικά την αντιμετώπιση του ασθενούς, την ποιότητα ζωής αλλά και
τη θνησιμότητα. Για το λόγο αυτό η εκτίμηση της αναιμίας αποτελεί το πιο συχνό
ερώτημα στη συμβουλευτική αιματολογία.
Τα αίτιά της μπορούν να αποδοθούν σε 3 παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς:
1.

Αυξημένη απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων

2.

Αυξημένη καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων

3.

Μειωμένη παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων
Η διερεύνηση της αναιμίας οφείλει να στοχεύει στον προσδιορισμό του

εμπλεκόμενου μηχανισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να εξετάζεται το
ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς: προηγούμενα επεισόδια αναιμίας, απώλειας
αίματος από το πεπτικό, ουρογεννητικό, αναπνευστικό σύστημα. Ιστορικό χρόνιων
φλεγμονωδών νοσημάτων, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, κακοηθειών που
σχετίζονται δυνητικά με την αναιμία. Θα πρέπει να εξετάζονται οι διατροφικές
συνήθειες, εθισμοί ή λήψη φαρμάκων που οδηγούν δυνητικά σε ένδεια αιματινικών
παραγόντων. Από την αντικειμενική εξέταση θα πρέπει να αξιολογούνται η παρουσία
ικτερικής χροιάς δέρματος, βλενογόνων και του σκληρού χιτώνα των οφθαλμών που
μαρτυρούν αιμόλυση. Θα πρέπει να εξετάζεται η παρουσία βαλβιδοπάθειας,
ενδοκαρδίτιδας, συμφοριτικής καρδιακής ανεπάρκειας, που σχετίζονται με αυξημένη
καταστροφή ή μειωμένη παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ευρήματα όπως
λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία υποδηλώνουν λοίμωξη ή κακοήθεια, ικανές
να προκαλέσουν αναιμία. Εκχυμώσεις, αιματώματα, εξάνθημα, οιδήματα άκρων
υποδεικνύουν ρευματολογικά νοσήματα που συχνά συνοδεύονται από αναιμία.
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Στην καθ’ ημέρα πρακτική είναι κυρίως τα εργαστηριακά ευρήματα παρά τα
κλινικά, που καθοδηγούν τη διαγνωστική προσέγγιση της αναιμίας. Έτσι, με βάση τον
μέσο όγκο των ερυθρών αιμοσφαιρίων (mean corpuscular volume, MCV), οι
αναιμίες κατατάσσονται σε 3 ομάδες: μικροκυτταρικές (MCV <80 fl), ορθοκυτταρικές
(MCV 80-100 fl), μακροκυτταρικές (MCV >100 fl).
1.

Μικροκυτταρικές αναιμίες
 Σιδηροπενική αναιμία
 Θαλασσαιμία
 Αναιμία χρονίας νόσου
 Σιδηροβλαστική αναιμία (συγγενής, δηλητηρίαση από μόλυβδο)

2.

Ορθοκυτταρικές αναιμίες
 Αναιμία λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
 Αιμολυτική αναιμία
─ Λόγω εγγενών ερυθροκυτταρικών αιτίων
(μεμβρανοπάθειες, ενζυμοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες)
─ Λόγω εξωγενών αιτίων
(αυτοάνοση, αλλοάνοση, μικροαγγειοπαθητική, σχετιζόμενη με λοιμώξεις, με
χημικούς παράγοντες)
 Αναιμία χρονίας νόσου
 Πρωτοπαθής δυσλειτουργία του μυελού των οστών
─

Απλαστική αναιμία, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, αναιμία
Fanconi

─

Αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς (επίκτητη, συγγενής [DiamondBlackfan σύνδρομο])

─ Αναποτελεσματική ερυθροποίηση (μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο)
─ Λόγω φαρμάκων, ακτινοβολίας, ιών (παρβοϊός)
─ ∆ιήθηση από μεταστατικούς κακοήθεις όγκους, λεμφώματα
3.

Μακροκυτταρικές αναιμίες
 Λόγω φαρμάκων (υδροξυουρία, μεθοτρεξάτη, ζιδοβουδίνη)
 ∆ιατροφική ένδεια σε βιταμίνη Β12/φυλλικό οξύ
 Αλκοολισμός, ηπατοπάθεια
 Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
 ∆ικτυοερυθροκυττάρωση λόγω αιμόλυσης
 Ψευδής, λόγω ψυχροσυγκολλητινών, υπεργλυκαιμίας
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Άλλη παράμετρος, σημαντική για τη διερεύνηση της αναιμίας είναι ο δείκτης των
δικτυοερυθροκυττάρων (∆ΕΚ), των νεαρών δηλ. ερυθροκυττάρων που αυξάνονται
στο περιφερικό αίμα ανάλογα της απώλειας ή της περιφερικής καταστροφής των
ερυθρών. O δείκτης ∆ΕΚ υπολογίζεται με βάση τον τύπο:
% μετρούμενων ∆ΕΚ x αιμοσφαιρίνη ασθενούς/ φυσιολογική τιμή αιμοσφαιρίνης
φυσιολογική τιμή του είναι 0,5-2,5%.
Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (Red cell distribution
width, RDW) εκτιμά την ποικιλία του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων και
αυξάνεται στα πλαίσια σιδηροπενίας, μεικτής ένδειας αιματινικών παραγόντων,
δικτυερυθροκυττάρωσης.
Ταυτόχρονα, σημαντικές πληροφορίες παρέχονται από τη μελέτη της
μορφολογίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος.
Μακροκυττάρωση, δηλ. αύξηση του μεγέθους τους, παρατηρείται στην περίπτωση
έλλειψης βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος, μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου,
υποθυρεοειδισμού,

κατάχρησης

αλκοόλ,

λήψης

υδροξυουρίας,

δικτυερυθροκυττάρωσης λόγω αιμορραγίας ή αιμόλυσης. Μικροκυττάρωση, δηλ.
παρουσία

μικρών

ερυθροκυττάρων,

εμφανίζεται

στα

πλαίσια

σιδηροπενίας,

σιδηροβλαστικής αναιμίας, θαλασσαιμίας. Σφαιροκυττάρωση, δηλ. παρουσία
ερυθρών που έχουν χάσει το αμφίκοιλο σχήμα τους, διαπιστώνεται στην κληρονομική
σφαιροκυττάρωση και στις αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες. Χαρακτηριστικές
μεταβολές του σχήματος των ευθροκυττάρων υποδηλώνουν το αίτιο της αναιμίας. Τα
σχιστοκύτταρα

χαρακτηρίζουν

τις

μικροαγγειοπαθητικές

αναιμίες.

Τα

στοχοκύτταρα απαντώνται στα χρόνια νοσήματα του ήπατος, στη θαλασσαιμία και
έλλειψη

σιδήρου.

∆ρεπανοκύτταρα

αναγνωρίζονται

στις

δρεπανοκυτταρικές

αιμοσφαιρινοπάθειες. Στα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορούν επίσης να παρατηρηθούν
έγκλειστα, όπως βασεόφιλη στίξη, σωμάτια Howell-jolly, δακτύλιοι Gabot, παράσιτα.
Άλλες βασικές εργαστηριακές παράμετροι για τη διερεύνηση της αναιμίας είναι η
γαλακτική αφυδρογονάση, η έμμεση χολερυθρίνη, οι απτοσφαιρίνες ορού, το
ουροχολινογόνο ούρων, τα επίπεδα βιταμίνης Β12, φυλλικού οξέος (βιταμίνη
Β9), ομοκυστεΐνης ορού, φεριτίνης καθώς επίσης και η μέτρηση της ολικής
σιδηροδεσμευτικής ικανότητας. Τέλος η θετική δοκιμασία Coombs υποδηλώνει
την παρουσία άνοσου μηχανισμού καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Στο

παρακάτω

διάγραμμα

προτείνεται

ένας

πρακτικός

διαγνωστικός

αλγόριθμος των αναιμιών.
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Λέξεις κλειδιά: αναιμία, διάγνωση, αλγόριθμος
∆ιάγραμμα 1. Εκτίμηση της γενικής αίματος και του επιχρίσματος
περιφερικού αίματος
MCV <80

MCV 80-100

MCV>100

Μικροκυτταρική αναιμία

Ορθοκυτταρική αναιμία

Μακροκυτταρική αναιμία

εκτίμηση σιδήρου

εκτίμηση ∆ΕΚ

παρουσία μακροκυττάρων,
υπερκατάτμητων ουδετεροφίλων

 φεριτίνη

 φεριτίνη

 TIBC

 TIBC
Αναιμία
χρόνιας
νόσου

Σιδηροπενική
αναιμία

<2,5%

>2,5%

+

-

απλαστική αναιμία
αμιγής απλασία
ερυθράς

Αιμορραγία
αιμόλυση

έλλειψη βιτ Β12/Β9
φάρμακα

Μ∆Σ
Αλκοόλ
ηπατοπάθεια
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ CUSHING:
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΛΛΗΜΑΤΑ
Στυλιανός Τσαγκαράκης MD, PhD, FRCP
Ενδοκρινολογικό Τμήμα – ∆ιαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041825
E-mail: stsagara@otenet.gr
Το ενδογενές σύνδρομο Cushingείναι σπάνιο και από άποψη αιτιολογίας διακρίνεται
σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα από το αν οφείλεται σε υπερέκκριση ACTH
(ACTH-εξαρτώμενο σύνδρομο Cushing) ή σε αυτόνομη υπερέκκριση κορτιζόλης (μη
ACTH-εξαρτώμενο σύνδρομο Cushing). Το ACTH-εξαρτώμενο σύνδρομο Cushing
οφείλεται σε: 1. κορτικοτρόπο αδένωμα της υπόφυσης που υπερεκκρίνει ACTH
(νόσος Cushing), 2. έκτοπη υπερέκκριση ACTH, 3. έκτοπη υπερέκκριση CRH
(σπανιότατα). Tο μη ACTH-εξαρτώμενο σύνδρομο Cushing οφείλεται σε: 1.
αδένωμα, 2. καρκίνο του επινεφριδίου, 3. μακρο- ή μικρο- οζώδη υπερπλασία των
επινεφριδίων (σπάνιες μορφές). Το 70-80% περίπου των περιπτώσεων συνδρόμου
Cushing οφείλονται σε υπερέκκριση ACTH από κορτικοτρόπα αδενώματα της
υπόφυσης (νόσοςCushing). Στη μεγάλη τους πλειονότητα (90%) πρόκειται για
μικροαδενώματα (<10mm). Οι ασθενείς με σύνδρομο Cushing εμφανίζουν σημαντική
νοσηρότητα, μειωμένη ποιότητα ζωής και αυξημένη θνησιμότητα (4-8 φορές
μεγαλύτερη από τον φυσιολογικό πληθυσμό). Η αυξημένη θνησιμότητα εκδηλώνεται
τόσο κατά την διάγνωση όσο και όψιμα, ακόμη και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν
υποβληθεί σε διάφορους θεραπευτικούς χειρισμούς. Η αυξημένη θνησιμότητα κατά
την διάγνωση παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς με βαριά υπερκορτιζολαιμία και
οφείλεται σε πνευμονική εμβολή, λοιμώξεις και αυτοκτονίες. Η αυξημένη όψιμη
θνησιμότητα οφείλεται κυρίως σε καρδιαγγειακά αίτια. Οι λόγοι για τους οποίους η
θνησιμότητα παραμένει υψηλή ακόμη και σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε
θεραπεία δεν είναι σαφείς. Πιθανολογείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο η καθυστέρηση
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της διάγνωσης που αποτελεί τον κανόνα στους περισσότερους ασθενείς με
σύνδρομο Cushing.
Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα στη θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου
Cushing συνίσταται στην ορθή διάγνωση και διαφορική διάγνωση. Η τελική διάγνωση
τίθεται από σειρά βιοχημικών και ακτινολογικών μέσων που περιλαμβάνουν: 1.
Μεγάλη αναστολή με δεξαμεθαζόνη 2. ∆οκιμασία CRH 3. Μαγνητική τομογραφία της
υπόφυσης, και εφόσον απαιτείται των πνευμόνων και κοιλίας 4. Αμφοτερόπλευρο
καθετηριασμό

των

λιθοειδών

κόλπων.

Πρέπει

να

σημειωθεί

ότι

από

τις

χρησιμοποιούμενες για τον σκοπό αυτό δοκιμασίες καμία δεν είναι απόλυτα
διαγνωστική. Συχνά πιστεύεται ότι η ανεύρεση βλάβης στη μαγνητική τομογραφία της
υπόφυσης αποτελεί προϋπόθεση για την τεκμηρίωση της διάγνωσης της νόσου
Cushing. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει δεδομένου ότι το 40% των αδενωμάτων είναι τόσο
μικρά ώστε δεν απεικονίζονται. Επίσης πιστεύεται ότι ο καθετηριασμός των
λιθοειδών κόλπων βοηθά στην πλαγιοποίηση των κορτικοτρόπων αδενωμάτων όταν
ο

απεικονιστικός

έλεγχος

είναι

αρνητικός.

Η

εντοπιστική

ικανότητα

του

καθετηριασμού όμως δεν ξεπερνά το 70%. Για τον λόγο αυτό δεν συνιστάται πλέον
για τον εντοπισμό εντός της υπόφυσης των μικρών κορτικοτρόπων αδενωμάτων.
Σε ασθενείς με επαρκώς τεκμηριωμένη την διάγνωση του συνδρόμου Cushing
θεραπεία εκλογής είναι χειρουργική αφαίρεση της βλάβης. Προκειμένου για τα
κορτικοτρόπα αδενώματα της υπόφυσης θεραπεία εκλογής είναι η νευροχειρουργική
αφαίρεση του αδενώματος με διασφηνοειδική επέμβαση. ∆υστυχώς, η επέμβαση
αυτή δεν είναι πάντοτε επιτυχής. Μάλιστα, ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι
επιτυχής, συνοδεύεται από σημαντικά ποσοστά υποτροπής. Εντούτοις ακόμη και
στις περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται νευροχειρουργική ίαση, υπάρχουν
ικανοποιητικές εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές (φάρμακα, ακτινοθεραπεία,
αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή) που βελτιώνουν σημαντικά την έκβαση της υγείας
των ασθενών. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι επιλογές δεν είναι πάντοτε
προφανείς.

Απαιτείται

έμπειρη

κλινική

αξιολόγηση

από

την

πλευρά

του

Ενδοκρινολόγου και υπομονή και συνεργασία από την πλευρά του ασθενούς. Λόγω
της ιδιαιτερότητας και των δυσχερειών στη διάγνωση και θεραπεία οι ασθενείς με
σύνδρομο Cushing θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα και κατάλληλα
εξοπλισμένα κέντρα.
Λέξεις κλειδιά: cushing, υπόφυση, επινεφρίδια, κορτιζόλη, διασφηνοειδική
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το στίγμα στα πλαίσια της οικογένειας αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα της
σύγχρονης κοινωνίας. Ο όρος στίγμα σημαίνει ένα σημάδι ανεξίτηλο σε κάποιον που
η κοινωνία επιθυμεί να ξεχωρίζει, υποδηλώνοντας αρνητικές και απαξιωτικές
ιδιότητες στον πάσχοντα, με επιπτώσεις όπως στέρηση των δικαιωμάτων του σε
καίριους τομείς όπως στην αγορά εργασίας, την εύρεση κατοικίας, ακόμα και την
αντιμετώπισή του από τις υπηρεσίες υγείας.. Το στίγμα έχει αντίκτυπο σε όλη την
οικογένεια, επηρεάζει την προσωπικότητα του κάθε μέλους, οδηγώντας την, στην
κοινωνική απόσυρση, αποξένωση και υιοθέτηση προτύπων, καθώς και στην
προσπάθεια είτε να διατηρήσουν μια φαινομενικά φυσιολογική ζωή είτε να
αποφύγουν την ανάμιξη με ότι θυμίζει την αρρώστια και ως εκ τούτου τον
στιγματισμό.
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ΣΚΟΠΟΣ
Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των εννοιών: ψυχική
ασθένεια,

κοινωνικό

στίγμα,

προκατάληψη,

στερεότυπα

και

διάκριση,

και

παρουσιάζονται οι αντιλήψεις της κοινωνίας για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές.
Επίσης, αναφέρονται οι συνέπειες του στίγματος τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και
στην οικογένειά του καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής του. Τέλος αναφέρονται τα
προγράμματα και οι φορείς που ασχολούνται με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση,
την ενημέρωση και την καταπολέμηση του στίγματος τόσο σε τοπικό όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, καθώς και μέσω
των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων Pubmed και Google scholar χρησιμοποιώντας
τις

λέξεις-κλειδιά:

Στίγμα,

οικογένεια,

ψυχική

νόσος,

σχιζοφρένεια,

stigma,

schizophrenia, mental disorder, και με κριτήρια άμεσης σχέσης με το θέμα,
βιβλιογραφία εντός της τελευταίας 10ετίας, και σε γλώσσα αγγλική ή ελληνική. Ο
τελικός αριθμός βιβλιογραφικών πηγών είναι 48.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην σημερινή εποχή το στίγμα της ψυχικής νόσου αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά κοινωνικά προβλήματα τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και των
οικογενειών τους. Τα στιγματισμένα άτομα αντιμετωπίζονται αρνητικά από την
κοινωνία και συχνά τους αποδίδεται άμεση ευθύνη για την κατάστασή τους χωρίς να
εξετάζονται άλλοι παράγοντες, χωρίς να γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί το γιατί
της διαφορετικότητας και χωρίς να εστιάζουν στα υπόλοιπα λειτουργικά και
δημιουργικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Τα παραπάνω πηγάζουν από την αίσθηση
ανωτερότητας των ανθρώπων που θεωρούν τους εαυτούς τους φυσιολογικούς,
καθώς και από την άγνοια και τον φόβο. Οι αντιλήψεις των ανθρώπων για τα άτομα
με ψυχικές διαταραχές έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της
προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και φαίνεται να επιδεινώνουν την
πορεία της αποκατάστασής του, επηρεάζουν άμεσα την αυτοπεποίθηση, την
αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό του. Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών
έδειξαν, ότι παρά την μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης μέσω των ΜΜΕ, των
παρεμβάσεων σε σχολεία, την εκπαίδευση, τα προγράμματα «Αντι-στίγμα» και
«Ομάδα στήριξης οικογενειών ατόμων με ψυχική νόσο», τις εκστρατείες ενημέρωσης
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και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, ο στιγματισμός των ατόμων με ψυχική νόσο
παραμένει έντονος σε όλες τις κοινωνικές δομές (οικογένεια, σχολείο, εργασία).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το στίγμα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται έντονα σε όλες τις
κοινωνικές δομές. Η ενημέρωση των ίδιων των ασθενών, των οικογενειών τους και
των επαγγελματιών υγείας, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου αποτελεί
τις βάσεις για την πρόληψη καθώς και την εξάλειψη του φαινομένου.
Λέξεις κλειδιά: στίγμα, οικογένεια, ψυχική νόσος, σχιζοφρένεια, stigma, mental
disorder, schizophrenia.
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SUMMARY
Introduction: Triage is a process of decision making regarding to the weight of a
patient and the hierarchy of the priority in according with the degree of the
importance of the other patients and the intensity of the activities at the Emergency
Department (E.D.). In the hole modern medical community triage nurses undertake to
fetch out this task. Aim: The aim of this study is to bring out the role and the
responsibilities of triage nurses. Material: Worldwide bibliography has been used
from 14 sources via Medline and Med.Consult. Results: The review shows that
triage at the E.D. is a versatile process and that is required that triage nurses have
knowledge and experience in order to make the right decisions, while interaction
between nurses and patients is critical.
Key words: triage, emergency department, nurse triage

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η διαλογή αφορά στη διεργασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με την
βαρύτητα ενός περιστατικού και την ιεράρχηση της προτεραιότητας σε σχέση με το
βαθμό επείγοντος των άλλων περιστατικών και με την ένταση των δραστηριοτήτων
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στο Τ.Ε.Π. Στη σύγχρονη ιατρική κοινότητα νοσηλευτές διαλογής αναλαμβάνουν να
φέρουν εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι
να αναδείξει το ρόλο και τις κύριες αρμοδιότητες του νοσηλευτή διαλογής. Υλικό:
Χρησιμοποιήθηκε διεθνής

βιβλιογραφία από 14 πηγές και ως βάση δεδομένων

χρησιμοποιήθηκαν οι Medline και Med.Consult. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση
καταδεικνύει οτι η διαλογή στο Τ.Ε.Π. είναι πολύπλευρη και οτι οι νοσηλευτές
διαλογής απαιτείται να έχουν γνώσεις και εμπειρία για τη λήψη των σωστών
αποφάσεων, ενώ αλληλεπίδραση μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών είναι κρίσιμη.
Λέξεις κλειδιά: διαλογή, τμήμα επειγόντων περιστατικών, νοσηλευτές διαλογής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαλογή είναι μια σημαντική διαδικασία για την αποτελεσματική διαχείριση
των περιστατικών στα σύγχρονα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).Το
σύστημα διαλογής αποσκοπεί, όχι μόνο στα να εξασφαλίσει δίκαιη κατανομή των
ασθενών αλλά και να παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την οργάνωση του
τμήματος και την εκτίμηση των ασθενών. Τα τελευταία 20 χρόνια, το σύστημα
διαλογής έχει τυποποιηθεί σε ορισμένες χώρες και γίνονται προσπάθειες για τη
διασφάλιση του σε όλα τα νοσοκομεία.
Τα Τ.Ε.Π. αντιμετωπίζουν καθημερινά πολύ βαριά ασθενείς. Έρευνες έχουν
δείξει ότι η άμεση και αποτελεσματική αρχική φροντίδα βελτιώνει την επιβίωση αυτών
των ασθενών. Οι βαριά ασθενείς πρέπει να αναγνωρίζονται πολύ γρήγορα, ώστε η
πρέπουσα θεραπεία να αρχίσει χωρίς καθυστέρηση.
Σε απόκριση των αυξανόμενων απαιτήσεων στα Τ.Ε.Π. οι νοσηλευτές
καλούνται να επεκτείνουν το ρόλο τους στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας
εργασίας στο Τ.Ε.Π. Ο ρόλος αυτός ωστόσο, υποστηρίζεται από πρωτόκολλα που
εγκαθιδρύονται από τις εκάστοτε υγειονομικές αρχές.1
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει το ρόλο του νοσηλευτή

στη

διαλογή στα σύγχρονα Τ.Ε.Π.
1.

Η ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η διαλογή είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της σύγχρονης ιατρικής φροντίδας και είναι

απαραίτητη για να κατανείμει τους σχετικά λίγους πόρους στις απεριόριστες ιατρικές
ανάγκες. Τέτοιες εκχωρήσεις καθίστανται αναγκαίες, όταν υπάρχει αναντιστοιχία του
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χώρου, χρόνου και των πόρων μεταξύ της ιατρικής ανάγκης των ασθενών και των
διαθέσιμων πηγών.
Στην επείγουσα ιατρική αυτή η αναντιστοιχία σχετίζεται με την αμεσότητα της
φροντίδας σε σχέση με την διαθεσιμότητα των σχετικών πόρων. Η επείγουσα
ιατρική, όπως η στρατιωτική ιατρική, έχει λίγο έλεγχο στον αριθμό και την αναλογία
των περιστατικών. Παρότι ο αριθμός των περιστατικών είναι προβλέψιμος από τα
επίπεδα του πληθυσμού, δεν είναι προβλέψιμος σε ατομικό επίπεδο. Περαιτέρω
περιγραφή στις κατηγορίες της διαλογής, προσθέτει κι άλλο φόρτο εργασίας στην
προβλεψιμότητα του πληθυσμού. Εξάλλου μεγάλα γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν
σε ξαφνική και υπερβάλλουσα ζήτηση. Η διαλογή στο Τ.Ε.Π. είναι μια είναι μια
συνεχής διαδικασία, που ωστόσο δίνει έμφαση σε σημεία κλειδιά στη συνεχή
φροντίδα. Αυτά τα σημεία περιλαμβάνουν γνώση της κατάστασης του ασθενούς κατά
την άφιξή του στο Τ.Ε.Π. και κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτό.2
Τα συστήματα διαλογής είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν την αξία της
ανθρώπινης ζωής και υγείας με δικαιοσύνη και με την αποτελεσματική χρήση των
διαθέσιμων πηγών. Το κάνουν αυτό με το να καθορίζουν ποιος δεν θα ζημιωθεί από
την περαιτέρω αναμονή και ποιος απαιτεί άμεση προσοχή για να έχει την βέλτιστη
έκβαση. Η ανάγκη για διαλογή είναι επιτακτική από την αυξανόμενη ανισορροπία
μεταξύ των αναγκών και των υπαρχουσών πηγών που θα προκύψει από το διπλή
πρόκληση της αυξανόμενης ζήτησης και της προσπάθειας να περιοριστεί η μη
αναγκαία πρόσβαση.
Παραδοσιακά, η διαδικασία της διαλογής είναι μια «ενστικτώδης» διαδικασία
των νοσηλευτών που εργάζονται στο Τ.Ε.Π. Οι νοσηλευτές ανέκαθεν έβλεπαν με την
πρώτη ματιά αυτούς που δεν μπορούσαν να περιμένουν. Η νεότερη καταγεγραμμένη
αναφορά από τη συστηματική χρήση της διαλογής στην επείγουσα ιατρική ήταν στις
αρχές του 1960 στη Βαλτιμόρη των Η.Π.Α. Ωστόσο, αυτό και πολλά άλλα συστήματα
στερούνταν τυπικής δομής και οργάνωσης. Επιπλέον δεν υπήρχε συμφωνία στις
χρησιμοποιούμενες κατηγορίες. Η διαλογή συχνά πραγματοποιούνταν από τον
κλήρο ή από τους ίδιους τους ασθενείς όταν ερωτώνταν να διαλέξουν αν επιθυμούν
«παθολογική» ή «χειρουργική» ειδικότητα. Με τα χρόνια, πολλά τμήματα ξεκίνησαν
να συστήνουν περισσότερο συστηματοποιημένα συστήματα διαλογής για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επείγουσας ιατρικής.3
Συγχρόνως καθώς εμφανίζονταν όλο και πιο κωδικοποιημένα συστήματα,
αναδύθηκαν και πιο εστιασμένα στο Τ.Ε.Π. Αυτό οδήγησε σε ένα ευρύ σύστημα
αξιολόγησης της απόδοσης, τόσο της διαδικασίας, όσο και της έκβασης αυτής. Η
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 135

αξιολόγηση αυτή ευθυγραμμίστηκε με την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα
λαμβάνουν την κατάλληλη, χρονικά και ποιοτικά φροντίδα με την σωστή κατανομή
του εργασιακού φόρτου.
1.2. Εξέλιξη των συστημάτων διαλογής
Στην Αυστραλία η εξέλιξη πιο τυπικών συστημάτων διαλογής ξεκίνησε με την
παρατήρηση

της

συμπεριφοράς

των

νοσηλευτών

διαλογής.

Ενώ

υπήρχε

αξιοσημείωτη ποικιλία στα συστήματα διαλογής , αυτή η παρατήρηση ανέδειξε
πολλές συγκλίνουσες και ξεχωριστές δράσεις ακολουθούμενες από εκτίμηση της
κατάστασης του ασθενούς. Αυτές οι δράσεις καθορίζονταν από την επείγουσα
ανάγκη του ασθενούς και περιελάμβανε:
1.

άμεση ιατρική προσοχή και ανάνηψη

2.

παραπομπή του ασθενούς στον κατάλληλο γιατρό

3.

τοποθέτηση του φακέλου του ασθενούς στην λίστα αναμονής

4.

ενθάρρυνση του ασθενούς να αναζητήσει βοήθεια άλλη χρονική στιγμή
O πυρήνας που διέπεε αυτές τις παρατηρήσεις ήταν το «επείγον» του ασθενούς

και η νοσηλευτική εκτίμηση για το πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί και ιατρική
εκτίμηση. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη του Ipswish Triage Scale (ITS), το οποίο
βασιζόταν σε πέντε κατηγορίες, σε συνεργασία με το Box Hill Hospital της Viktoria.
Εξάλλου το ITS περιελάμβανε μια λειτουργική περιγραφή του επείγοντος βασισμένη
στο συνολικό γενικό προσδιορισμό του νοσηλευτή για την αναγκαιότητα του
ασθενούς.
Ο ασθενής κάτω από λογικές συνθήκες έπρεπε να δει το γιατρό μέσα σε:
1.

δευτερόλεπτα

2.

λεπτά

3.

μία ώρα

4.

ώρες

5.

μέρες
Αρχικές μελέτες χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν το νέο ITS. Σύντομες

γραπτές αναφορές των ασθενών συγκρίναν τη νοσηλευτική διαλογή από μια
πληθώρα ιδρυμάτων και εμπειριών. Οι μελέτες έδειξαν σχετικά υψηλό επίπεδο
αντιστοιχίας στη διαλογή πραγματοποιούμενη από νοσηλευτές, άμεση σχέση μεταξύ
της διαλογής και άλλων χρησιμοποιούμενων μετρήσεων, όπως -Trauma Score,
Injury Severity Score , Asthma Severity Score- και άμεση συσχέτιση με εκβάσεις
όπως η θνητότητα, διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, παραμονή σε Μ.Ε.Θ. και
αξιοποίηση των πόρων.
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Αυτή η εργασία αποτέλεσε τη βάση για την υιοθέτηση του ITS το 1994 από το
Australasian College for Emergency Medicine (ACEM) ως το εθνικό σύστημα
διαλογής-National Triage Scale (NTS). Ωστόσο το NTS τροποποίησε την περιγραφή
του επείγοντος του ΙTS περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα τα οποία θεωρήθηκαν πιο
αποδεκτά στην κοινότητα. Για παράδειγμα, το ACEM θεώρησε ανούσια την πρόταση
που όριζε ότι ασθενείς πρέπει να εξεταστούν μετά από μέρες.
Το NTS μεταγενέστερα μετατράπηκε σε ATS – Australian Triage Scale το 2000.
Το ATS επίσης έδωσε τις βάσεις για το καναδικό Canadian Triage and Acuity Scale
(CTAS) και το βρετανικό Manchester Triage Scale ( MTS).
Προσπάθειες να εξελίξουν την επαναληψιμότητα του ATS βασίστηκαν στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών εργαλείων όπως το
Emergency Triage Education Kit ( ETEK).
Τα περισσότερα Τ.Ε.Π. στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούν σύστημα διαλογής τριών
βαθμίδων (υπερεπείγον, επείγον και μη επείγον), αλλά σταδιακά ένα σύστημα πέντε
βαθμίδων ταξινόμησης υιοθετείται σε όλη την έκταση της χώρας. Άλλες χώρες,
τουλάχιστον ανεξάρτητα ινστιτούτα έχουν υιοθετήσει αυτά τα συστήματα όπως το
CTAS η Σουηδία, η Ανδόρα και η Ολλανδία και το Emergency Severity Index ( ESI) η
Ελλάδα.2,4,5
2.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ
Ο κύριος σκοπός της διαλογής στο Τ.Ε.Π. είναι να εξασφαλίσει ότι οι ασθενείς

λαμβάνουν το επίπεδο της φροντίδας που είναι κατάλληλη για την περίπτωση τους
και ότι οι υπάρχοντες πόροι χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά
για το σκοπό αυτό. Η δίκαιη κατανομή των ασθενών βασίζεται στην προϋπόθεση ότι
οι ασθενές που εμφανίζονται στο Τ.Ε.Π. έχουν ποικιλία συμπτωμάτων- μερικοί πολύ
επείγοντα και άλλοι σχετικά μη επείγοντα. Η δίκαιη κατανομή, συμπεριλαμβανομένου
και κλινικής αποτελεσματικότητας, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι ασθενείς
λαμβάνουν φροντίδα κατάλληλη για τις ανάγκες τους και στον κατάλληλο χρόνο.
∆εν χρειάζονται όλοι οι ασθενείς στο Τ.Ε.Π. το ίδιο επίπεδο φροντίδας και
πόρων, και δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης για επείγουσα φροντίδα, δημιουργεί
την ανάγκη για καλύτερη καταγραφή και σχετικές απαιτήσεις σε πόρους.
Η ποικιλία στα συστήματα διαλογής καταδεικνύει τις δυσκολίες που έμφυτα
υπάρχουν στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας προσέγγισης που να ταιριάζει σε κάθε
περίσταση, διαφορετικό σύστημα υγείας, οικονομικούς πόρους και κοινωνικές
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συνθήκες. Η πρόκληση είναι να αναγνωρίσεις τις πραγματικές διαφορές στο επείγον
των ασθενών από τις διαφορές που προκύπτουν λόγω κουλτούρας.6,7
Όλα τα σύστημα είναι κατηγοριοποιημένα. Ο αριθμός των κατηγοριών αρχικά
καθορίσθηκε «ενστικτωδώς» από την παρατήρηση της διαφορετικής προσέγγισης
των νοσηλευτών.
Η έρευνα, η εμπειρία και η χρήση συστημάτων διαλογής έχει αποδείξει την αξία
της κατηγοριοποίησης στη διαλογή ως παράγοντα της έκβασης των περιστατικών
στο Τ.Ε.Π. . Ωστόσο, η ποικιλία και πολυπλοκότητα της υγείας είναι τέτοια, που πότε
δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει η σωστή απάντηση στη διαλογή για κάθε ασθενή.8,9
Προσπάθειες έχουν γίνει για να μειωθεί η μεταβλητότητα στις εκτιμήσεις της
διαλογής με την

εκπαίδευση των νοσηλευτών, με πρωτόκολλα, με αλγορίθμους,

συμφωνημένες επιθυμητές εκβάσεις, έλεγχο και μετριοπάθεια.4
3.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ο ρόλος των νοσηλευτών στα σύγχρονα Τ.Ε.Π. έχει επεκταθεί σε προηγμένες

νοσηλευτικές πρακτικές όπως συνταγογράφηση, αρχικές απεικονιστικές εξετάσεις,
παραπομπή σε ιατρούς, υποδοχή και υπεράσπιση των ασθενών, επιστράτευση των
κατάλληλων πόρων και αγωγή υγείας. Για να προετοιμαστούν για τους ρόλους
αυτούς, οι νοσηλευτές που εργάζονται σε Τ.Ε.Π. παρακολουθούν εκπαίδευση και
σειρά μαθημάτων που τους επιτρέπουν να παίρνουν αυτόνομες

επαγγελματικές

αποφάσεις, για τις οποίες είναι υπεύθυνοι χωρίς την αναφορά τους σε ιατρικό
προσωπικό.10
Τα

περισσότερα

συστήματα

διαλογής

βασίζονται

σε

εξειδικευμένους

νοσηλευτές. Πρόσφατες συζητήσεις εστιάζουν στην τοποθέτηση και ιατρού στη
διαλογή. Οι μελέτες αυτές παρουσιάζουν μείωση στο χρόνο αναμονής, βελτιωμένες
διαδικασίες για τους ασθενείς και ελαχιστοποίηση της αναμονής τις ώρες αιχμής.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν οτι οι γιατροί είναι καλύτεροι ή
πιο αποτελεσματικοί από εξειδικευμένους νοσηλευτές. Αντιθέτως, εγκυμονεί ο
κίνδυνος με τη χρήση των ιατρών, οι οποίοι μπορεί να αρχίζουν να «θεραπεύουν»
παρά να αξιολογούν και να βάζουν προτεραιότητες.4
Στο «πεδίο» του μαχόμενου Τ.Ε.Π. όπου η αναμονή είναι μεγάλη, υπάρχει
πολυκοσμία, επιθετικότητα αναδύθηκαν λύσεις και στρατηγικές. Μια στρατηγική που
βρήκε μεγάλη αποδοχή, πρώτα στις Η.Π.Α. και μετά στη Μ.Β. είναι η «δημιουργία»
του νοσηλευτή διαλογής. Ο νοσηλευτής διαλογής είναι εκπαιδευμένος να
πραγματοποιεί μια πρώτη αξιολόγηση των ασθενών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι
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ασθενείς θα λάβουν την απαραίτητη προσοχή, στο κατάλληλο τμήμα με την
κατάλληλη σειρά προτεραιότητας.
Η εξέλιξη της επείγουσας νοσηλευτικής διαλογής, είναι καίριο θέμα του Royal
College of Nursing’s A&E Nursing Association και έχει ανακηρυχθεί σε μία από τις
πιο σημαντικές εξελίξεις στα Τ.Ε.Π. .Τα πλεονεκτήματα της διαλογής ανέρχονται στη
μείωση του χρόνου αναμονής-ειδικά για αυτούς που απαιτούν επείγουσα φροντίδα,
μείωση του άγχους των ασθενών και των συνοδών τους, καθώς διαβεβαιώνονται
από την αρχή είτε πως η κατάσταση τους χρειάζεται και θα λάβει την κατάλληλη
φροντίδα, είτε πως η κατάσταση τους είναι ελεγχόμενη και η αναμονή δεν θα τους
βλάψει περαιτέρω. Ο νοσηλευτής διαλογής κατέχει σημαντική θέση στο Τ.Ε.Π. καθώς
οι αποφάσεις του καθορίζουν την περαιτέρω θεραπεία και φροντίδα των ασθενών.
Στόχος της διαλογής είναι οι ασθενές να κατηγοριοποιούνται σε 10 λεπτά, με την
απαραίτητη παρεχόμενη ασφάλεια των ασθενών. Οι νοσηλευτές που παρέχουν
υψηλού επιπέδου φροντίδα εξασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίηση
των ασθενών και διαχειρίζονται καλύτερα τη ροή των ασθενών στα Τ.Ε.Π. Επιπλέον,
βοηθάνε στην καλύτερη κατανομή των πόρων και του ιατρικού προσωπικού στους
ασθενείς με υπερεπείγοντα προβλήματα.10
Υπάρχουν στοιχεία, που υποδεικνύουν, οτι η αποτελεσματικότητα της διαλογής
σχετίζεται με την εμπειρία των νοσηλευτών, κυρίως στην επείγουσα φροντίδα. Οι
Durojaiye και O’Meara απέδειξαν μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ νοσηλευτών από
παιδιατρικά νοσοκομεία στην αξιολόγηση παιδιατρικών ασθενών βασιζόμενη στην
εμπειρία. Οι Worster et al. Έδειξαν, οτι έμπειροι νοσηλευτές μπορούσαν να
ανταγωνισθούν έμπειρους νοσηλευτές διαλογής στη χρήση του CTAS. Οι Goranssen
et al. εξέτασαν τα προσωπικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών και βρήκαν ότι
κανένας τους δεν ανταποκρινόταν στα σενάρια της διαλογής εκτός από γενικούς και
νοσηλευτές διαλογής. Ο Chung έδειξε ότι η αξιοπιστία της διαλογής εξαρτάται από
την εμπειρία, τις πληροφορίες και τη διαίσθηση των νοσηλευτών όταν παίρνουν
αποφάσεις.
Πολλοί

παράγοντες

εμπλέκονται

και

θεωρούνται

σημαντικοί

για

μια

αποτελεσματική διαδικασία διαλογής. Επαγγελματικά, γνώσεις και εμπειρία και
προσωπικά, διαίσθηση, λογική, αυτοπεποίθηση και ενθάρρυνση,

χαρακτηριστικά

είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι επιτακτικό, να γνωρίζουν και να χειρίζονται ένα
ευρύ πεδίο από νέες τεχνολογίες, καλή διαίσθηση, να είναι ικανοί να διαχειρίζονται το
στρες, σε θέση να συνεργαστούν με το ιατρικό προσωπικό, όπως και να είναι
εμφατικοί με τους ασθενείς και να τους παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
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Η πρόκληση για το νοσηλευτή είναι να βάζει προτεραιότητες και να ταξινομεί
τους λιγότερο βαριά ασθενείς. Ένας αποτελεσματικός νοσηλευτής διαλογής πρέπει
να έχει:


την ικανότητα να εκτιμά την κατάσταση του ασθενούς από ένα σύντομο
ιστορικό,

κλινικές

παραμέτρους

και

μια

σύντομη

ιατρική

εξέταση

προσανατολισμένη στο πρόβλημα


ολοκληρωμένη γνώση του τραύματος καθώς και ευρύς γνώσεις παθολογικών
καταστάσεων



διαίσθηση, η οποία προκύπτει από μακροχρόνια εμπειρία και βοηθάει στην
αποσαφήνιση της πραγματικής κατάστασης του ασθενούς10,11
Οι νοσηλευτές διαλογής, ωστόσο «ελέγχονται» από πρωτόκολλα που

καθιερώνονται από τα εκάστοτε συστήματα υγείας. Αναγνωρίζεται όμως η ανάγκη, οι
νοσηλευτές να έχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και ικανοτήτων για να ανταποκριθούν,
τόσο στους νέους τους ρόλους όσο και στις ανάγκες της κοινωνίας. Οι νοσηλευτές
αναφέρουν ότι η εξάσκηση του επαγγέλματός τους πρέπει να είναι « ευαίσθητη,
πρέπουσα και υπεύθυνη προς τον εκάστοτε ασθενή». Το

UKCC- UK Central

Council- τονίζει την ανάγκη, οι νοσηλευτές να τηρούν ένα ασφαλές πρότυπο
φροντίδας και αρμοδιοτήτων, για να κερδίζουν την κατάλληλη εμπειρία και
εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς τους.1,12
Υποστηρίζεται ότι η εφαρμογή της διαλογής , απαιτεί ο νοσηλευτής να βρίσκεται
μέσα ή κοντά στο χώρο αναμονής, ώστε να αναλαμβάνουν άμεση αξιολόγηση των
ασθενών.
Ο νοσηλευτής έχει την ευθύνη να καταγράφει κάθε παρατήρηση που προκύπτει
από τις ανάγκες του ασθενούς. Ακόμα και η πιο σύντομη καταγραφή συνεπάγεται την
καταγραφή και προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Αυτό προϋποθέτει όμως, την
τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, στο χώρο της
διαλογής. Η διαλογή μπορεί ακόμα να λειτουργήσει σαν μια ευκαιρία για τους
νοσηλευτές να επικοινωνήσουν με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, δίνοντάς
τους πληροφορίες για προαγωγή της υγείας και πρόληψη των ατυχημάτων.13
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆εν

υπάρχει

χρυσός

κανόνας

στη

διαλογή.

Πλήθος

ερευνών

έχουν

χρησιμοποιήσει αναδρομικές αξιολογήσεις, από «ειδικούς», αλλά οι αναδρομικές
αξιολογήσεις στερούνται της πολυπλοκότητας των πραγματικών συνθηκών και
εξαρτώνται στις διαθέσιμες καταγραφές. Η σύνθετη αλληλεπίδραση και οι
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παράγοντες που χαρακτηρίζουν την αξιολόγηση στη διαλογή είναι δύσκολο να
αποτυπωθούν σε μια γραπτή ή ηλεκτρονική καταγραφή.14
Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει διαφορά, αν θα κάνει τη διαλογή ιατρός ή
νοσηλευτής, σημασία έχει να είναι ο επαγγελματίας με την περισσότερη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα αντιμετώπιση, ώστε να πάρει τις πιο γρήγορες και σωστές
αποφάσεις, ανεξαρτήτως τίτλου. Η κρίση των έμπειρων νοσηλευτών χαρακτηρίζεται
από άμεση αντίληψη της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Αυτό βασίζεται σε
διαίσθηση και ολιστική προσέγγιση, που προκύπτουν από προηγούμενες παρόμοιες
καταστάσεις που βοηθούν στην αξιολόγηση του εκάστοτε περιστατικού.
Υπάρχουν, ωστόσο και ηθικές δυσκολίες κατά την πρακτική εφαρμογή της
διαλογής, και είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ένας κώδικας ισονομίας και
αντικειμενικότητας. Ο νοσηλευτής διαλογής πρέπει να γνωρίζει ότι η καλή πρακτική
βασίζεται σε αυτοπεποίθηση, δικαιοσύνη και ισχυρές γνώσεις

που πρέπει να

δίνονται σε όλους τους ασθενείς. Οι νοσηλευτές πρέπει να είναι σε θέση να κρατούν
αποστάσεις, να μαθαίνουν από τα λάθη τους, να είναι φιλικά προσκείμενοι,
φιλεύσπλαχνοι και να προβληματίζονται με το γεγονός ότι οι αποφάσεις τους
αφορούν την ανθρώπινη ζωή.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ: ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Γιαννούλης Παναγιώτης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αύτη θα μελετήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος επειγόντων
και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε σχέση με το χρόνο που έχουν στην
διάθεση τους οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο τμήμα αυτό. Θα
εξετάσουμε τις διαφορές, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών σε σχέση με τα άλλα
τμήματα ενός νοσοκομείου καθώς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των
Τ.Ε.Π. ώστε να εκμεταλλευθούν τα ισχνά χρονικά περιθώρια που έχουν στην διάθεση
τους οι επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στους στόχους, αλλά και
στις δυσκολίες επίτευξης τους, για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του
διαθέσιμου χρόνου καθώς και στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο
Τ.Ε.Π.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στον τίτλο της εργασίας αναφερόμαστε στην μάχη με τον χρόνο. Αναλύοντας το
θέμα αυτό διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία μάχη όχι μόνον ενάντια στον χρόνο
αλλά και για να κερδίσουμε χρόνο για τον ασθενή καθώς είναι ίσως το σημαντικότερο
πλεονέκτημα, που μπορούμε να προσφέρουμε και στον ασθενή, αλλά και σε όλη την
ιατρονοσηλευτική ομάδα προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση
του περιστατικού. Αυτό προκύπτει από την διαπίστωση ότι η κύρια εργασία που
επιτελείται στον χώρο των Τ.Ε.Π. είναι η αντιμετώπιση των παραγόντων που
απειλούν την επιβίωση και την λειτουργικότητα του ασθενούς που προσέρχεται στον
χώρο των Τ.Ε.Π. κερδίζοντας χρόνο και για τον ασθενή αλλά και για τους
επαγγελματίες υγείας που θα εμπλακούν στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Οι
στόχοι μας είναι:


η σταθεροποίηση του περιστατικού
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η διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων



η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων υγείας του ασθενούς



η επιλογή του καλύτερου δυνατού τρόπου αντιμετώπισης τους



η έγκαιρη διεκπεραίωση του περιστατικού

Τ.Ε.Π.: ΕΝΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο πρώτο μέρος θα παρουσιάσουμε τις διαφορές που διαπιστώνονται όσον
αφορά τον τρόπο λειτουργίας του Τ.Ε.Π. σε σχέση με τα άλλα νοσηλευτικά τμήματα
σε σχέση με τον χρόνο προγραμματισμού και εκτέλεσης των ιατρονοσηλευτικών
ενεργειών.Οι διαφοροποιήσεις του τρόπου λειτουργίας του ΤΕΠ προκαλούνται από
δυο κυρίως παράγοντες, ο πρώτος είναι ο χρόνος που έχουν στην διάθεσή τους οι
νοσηλευτές και δεύτερος ο αριθμός των ασθενών που καλούνται να εξυπηρετήσουν.
Στο πλαίσιο λειτουργίας μιας κλινικής οι νοσηλευτές λαμβάνουν σε καθορισμένο
χρόνο τις ιατρικές εντολές, προετοιμάζουν την νοσηλεία και ακολούθως πάλι σε
καθορισμένο

χρόνο

τις

εκτελούν,

επιπλέον

οι

απεικονιστικές

εξετάσεις

προγραμματίζονται και εκτελούνται και πάλι σε καθορισμένο χρόνο καθώς και οι
ιατρικές εκτιμήσεις άλλων ειδικοτήτων.
Στο ΤΕΠ αντιθέτως όλες οι παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται ταυτόχρονα και
στον ίδιο χώρο. Ο νοσηλευτής των ΤΕΠ εκτελεί τις ιατρικές οδηγίες την στιγμή που
τις λαμβάνει, φροντίζει για την διακίνηση των περιστατικών, την πραγματοποίηση
των απεικονιστικών και λοιπών εξετάσεων καθώς και την προετοιμασία των ασθενών
γι’ αυτές. Επιπροσθέτως, με την περάτωση των ενεργειών για έναν ασθενή, ξεκινάει
ο ίδιος κύκλος εργασιών για τον επόμενο ασθενή.
∆ιαπιστώνουμε λοιπόν, οτι ο χρόνος που έχει στην διάθεσή του το νοσηλευτικό
προσωπικό των ΤΕΠ είναι ελάχιστος σε σχέση με τον χρόνο που έχει το προσωπικό
μίας κλινικής. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του ΤΕΠ όπου ο χρόνος είναι πάντα
κρίσιμος, ελάχιστος και πιεστικός.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ Τ.Ε.Π.
Για να παραμείνει η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του ΤΕΠ στα
επιθυμητά επίπεδα έχει διαμορφωθεί ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης και
λειτουργίας ώστε παρά το μικρό χρονικό περιθώριο που έχει στην διάθεση του το
προσωπικό να καταφέρνει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ο τρόπος
οργάνωσης αυτός τείνει να είναι πανομοιότυπος σε κάθε ΤΕΠ σε παγκόσμια κλίμακα
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με στόχο, η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου να μην έχει επιπτώσεις στις ανάγκες του
ασθενούς.
Ακολούθως θα αναλύσουμε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΠ
ώστε να κερδηθεί αυτή η μόνιμη μάχη με τον χρόνο.
Η οργάνωση στον χώρο των ΤΕΠ έχει σε μεγάλο βαθμό τυποποιηθεί μετά από
αρκετές επιστημονικές εργασίες και έρευνες και οι ρίζες τους βρίσκονται στους
Ναπολεόντειους πολέμους όσον αφορά τον πολύ βασικό και χρήσιμο τρόπο
διαχωρισμού (TRIAGE)1 του κινδύνου που διατρέχει ο κάθε ασθενής.
Στην εργασία αυτή, θα αναλύσουμε το πρωτόκολλο TRIAGEτων Η.Π.Α. που
εφαρμόζεται με μικρές παραλλαγές παγκοσμίως. ∆ιακρίνει σε 5 κατηγορίες τους
ασθενείς που προσέρχονται στο Τ.Ε.Π. σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια
ώστε να μπορεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να διαθέσει την δέουσα προσοχή
και χρόνο στους ασθενείς κατά προτεραιότητα των αναγκών τους. Οι κατηγορίες
είναι:
The Emergency Severity Index (ESI)2
ESI 1 Εξαιρετικά ασταθής ασθενής, χρειάζεται άμεση εξέταση από ιατρό, συχνά
απαιτείται άμεση παρέμβαση (π.χ. διασωλήνωση) για να σταθεροποιηθεί.
ESI 2 Πιθανά ασταθής ασθενής, πρέπει να εξεταστεί σύντομα από ιατρό (10 λεπτά),
συχνά απαιτείται εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, φαρμακευτική αγωγή και
εισαγωγή στο νοσοκομείο.
ESI 3 Σταθερός ασθενής, θα πρέπει να εξεταστεί σχετικά σύντομα από ιατρό (30
λεπτά), συνήθως απαιτούνται εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και
συνήθως δίνονται οδηγίες εξόδου.
ESI 4 Σταθερός ασθενής, μπορεί να εξεταστεί μη επειγόντως από κάποιο ιατρό (60
λεπτά) και συνήθως απαιτούνται ελάχιστες εξετάσεις ή διαδικασίες και συνήθως
δίνονται οδηγίες εξόδου.
ESI 5 Σταθερός ασθενής, μπορεί να εξεταστεί μη επειγόντως από κάποιο ιατρό (120
λεπτά) και συνήθως δεν απαιτούνται εξετάσεις ή διαδικασίες και συνήθως δίνονται
οδηγίες εξόδου.
Η κατανομή TRIAGE δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό να διαθέσει τον
χρόνο και τους πόρους του ώστε να αντιμετωπιστούν οι ασθενείς κατά βαρύτητα που
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων έγκαιρης αντιμετώπισης των
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επειγόντων περιστατικών. Είναι ένα σημαντικό επιστημονικό πλεονέκτημα σε αυτή
την μάχη με τον χρόνο και για την ζωή.
Η οργάνωση του χώρου των Τ.Ε.Π. έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να παρέχει
στους εργαζόμενους πρόσβαση σε ιατρονοσηλευτικά υλικά σε όλους τους χώρους
που υποδέχονται ασθενείς ώστε να κερδίζεται χρόνος από πιθανές μετακινήσεις είτε
του προσωπικού είτε του ασθενούς. Έτσι στα ιατρεία του Τ.Ε.Π. υπάρχουν3:


παροχές οξυγόνου και αναρροφήσεως



συσκευές μέτρησης και παρακολούθησης ζωτικών σημείων



χώρος για ιατρονοσηλευτικό υλικό



κάδοι απόρριψης υλικού και λοιπών



μέσα για την προφύλαξη της ιδιωτικότητας των ασθενών (κουρτίνες, παραβάν
κ.α.)



Ηλεκτροκαρδιογράφοι



Φορητές συσκευές οξυγόνου κ.α.
Εκτός των υλικών προδιαγραφών σημαντικός είναι και ο ρόλος της εκπαίδευσης

του προσωπικού των Τ.Ε.Π.. Σε αυτό βοήθησε η εισαγωγή πρωτοκόλλων
διαχείρισης και αξιολόγησης των περιστατικών (κλίμακα Γλασκώβης)4 στα τμήματα
επειγόντων και η εξέλιξη τους. Υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμα σεμινάρια όπως το
ATLS

(AdvancedTraumaLife

Support)5για

τον

χειρουργικό

τομέα,

ACLS(Advancedcardiaclife support)6 για τον καρδιολογικό και παθολογικό τομέα,
PHTLS7TNCC8και BLS9για το νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον υπάρχουν
ενημερώσεις στα πρωτόκολλα αυτά καθώς και ενημερώσεις για την αντιμετώπιση
εποχιακών ή επιδημικών ασθενειών ώστε σε περίπτωση κρουσμάτων να μην χάνεται
πολύτιμος χρόνος στην αντιμετώπισή τους.
Η οργάνωση των Τ.Ε.Π. επεκτείνεται και σε λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου
όπως

οι

τομείς

των

εργαστηριακών

και

απεικονιστικών

εξετάσεων

που

διαμορφώνονται ανάλογα για την εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού ασθενών
κατά την εφημερία του νοσοκομείου. Επιπλέον ανάλογα διαμορφώνονται και οι
διοικητικές υπηρεσίες όπως π.χ. το γραφείο κινήσεως.
Στόχος αυτού του τρόπου οργάνωσης είναι η παράλληλη μείωση του χρόνου
αντιμετώπισης των αυξημένης βαρύτητας περιστατικών και η αύξηση της
δυνατότητας εξυπηρέτησης ασθενών ανά ώρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων
υπερπλήρωσης των Τ.Ε.Π. Στο ακόλουθο τμήμα θα εξετάσουμε και τους υπόλοιπους
στόχους του Τ.Ε.Π. ώστε η λειτουργία του να είναι αποδοτικότερη και να βοηθάει και
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τον ασθενή αλλά και τον επαγγελματία υγείας σ αυτή την μάχη με τον χρόνο και τη
ζωή.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Στο τελευταίο κομμάτι θα ασχοληθούμε με τους στόχους που θέτει το ΤΕΠ σε
σχέση με την αποδοτικότητα του σε αυτές τις χρονικά πιεσμένες συνθήκες που
λειτουργείκαθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους χώρους του Τ.Ε.Π..
Επιπλέον θα αναφερθούμε και σε κάποιες λύσεις που προτείνονται από την
επιστημονική κοινότηταγια την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο Τ.Ε.Π.
Οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
Έγκαιρη αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων περιστατικών
Βασικός στόχος του προσωπικού των Τ.Ε.Π. είναι να ανταπεξέλθουν επιτυχώς
σε περιστατικά όπως:


Καρδιακή ανακοπή10, οι περιπτώσεις αυτές απαιτούν την άμεση παρέμβαση της
ιατρικής και νοσηλευτικής ομάδας και την χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων,
το χρονικό παράθυρο για επιτυχή αντιμετώπιση είναι κάτω των 40 λεπτών



Κακώσεις από τροχαία, πτώσεις, βαριές Κ.Ε.Κ. και λοιπούς τραυματισμούς
(εγκαύματα κ.α.) όπου το χρονικό περιθώριο είναι κάτω από τα 60 λεπτά
(GoldenHour)11



Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου12, απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, σταθεροποίηση
και προετοιμασία για την εφαρμογή της κατά περίπτωση ενδεδειγμένης
θεραπείας καθώς και εμπλοκή επεμβατικών τμημάτων του νοσοκομείου
(Αιμοδυναμικό)



Οξύ πνευμονικό οίδημα13, απαιτείται άμεση έναρξη θεραπευτικών ενεργειών
και εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος



Βαριές καρδιακές αρρυθμίες καθώς και άλλες καρδιολογικές παθήσεις (ΣΝ,
Ο.Κ.Α. κ.α.), συνήθως απαιτούν άμεσο εργαστηριακό έλεγχο και έναρξη
θεραπευτικής αγωγής



Φαρμακευτικές και τοξικές δηλητηριάσεις καθώς και αλλεργικά σοκ, απαιτούν
άμεση παρέμβαση και έναρξη θεραπευτικής αγωγής



Εσωτερικές και σπλαχνικές αιμορραγίες (κιρσορραγίες, γαστρορραγίες κ.α.),
απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την σταθεροποίηση του περιστατικού και
πιθανόν χειρουργική αποκατάσταση

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 147



Status

Epilepticus14,

απαιτείται

άμεση

σταθεροποίηση

με

χορήγηση

φαρμακευτικής αγωγής και πιθανόν και διασωλήνωσης


Αιμορραγικά και ισχαιμικά εγκεφαλικά15, απαιτείται άμεσος εργαστηριακός και
απεικονιστικός έλεγχος, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και επιλογή τρόπου
θεραπείας (θρομβόλυση, χειρουργική αντιμετώπιση)



Ανευρύσματα

(κοιλιακά,

θωρακικά,

εγκεφαλικά),

απαιτούν

άμεση

σταθεροποίηση του περιστατικού, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο και
πιθανόν χειρουργική αντιμετώπιση.
Υπάρχουν επίσης πολλοί ακόμη τύποι περιστατικών που απαιτούν άμεση και
έγκαιρη παρέμβαση της ιατρονοσηλευτικής ομάδας. Αρκετά από τα ανωτέρω
περιστατικά αποτελούν καθημερινή πρόκληση για τους εργαζόμενους στα Τ.Ε.Π. και
όσο περισσότεροι τομείς του νοσοκομείου εμπλέκονται τόσο αυξάνεται η ανάγκη όχι
μόνον έγκαιρης παρέμβασης αλλά και συντονισμού των λοιπών τμημάτων ώστε να
μην χαθεί ούτε λεπτό σε αυτή τη μάχη με τον χρόνο.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π.
Πέρα από τα εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά (ESI 1 και ESI 2) που στατιστικά
αποτελούν το 24% των περιπτώσεων, στους στόχους του Τ.Ε.Π. είναι και η μείωση
του χρόνου αναμονής για εξέταση και αντιμετώπιση των λοιπών περιστατικών καθώς
και η αντιμετώπιση του φαινομένου του συνωστισμού (overcrowding)16ασθενών στα
Τ.Ε.Π. Απαιτείται λοιπόν και επιπλέον σχεδιασμός για να υπάρξει η απαιτούμενη
αντιμετώπιση των λιγότερο επειγόντων περιστατικών. Είναι ένας ακόμα βασικός
στόχος του Τ.Ε.Π. και σε διάφορα ανεπτυγμένα συστήματα υγείας υπάρχει ο στόχος
των 4 ωρών17 για τον μέσο όρο αναμονής από την προσέλευση έως την έξοδο ή την
εισαγωγή στο νοσοκομείο αυτών των περιστατικών. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου έχουν αναπτυχθεί συστήματα που βοηθούν στην καλύτερη ροή και
αποσυμφόρηση του Τ.Ε.Π. που είτε εφαρμόζονται είτε είναι σε δοκιμαστικό στάδιο.
Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του TRIAGEπου αναφέραμε παραπάνω.
Επιπλέον σημαντική συμμετοχή στην διαχείριση της ροής στα Τ.Ε.Π. έχει το ΕΚΕΠΥ
το οποίο έχει τον ρόλο και να προσφέρει στον ασθενή πρόσβαση στην νοσηλευτική
μονάδα που θα καλύψει την περίπτωση του αλλά και τον συντονισμό του Ε.Κ.Α.Β.
ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση βαρέων περιστατικών σε μια νοσηλευτική
μονάδα που θα οδηγήσει στην μη επαρκή αντιμετώπιση τους.
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Σε κάποια συστήματα υγείας δοκιμάζεται το σύστημα FASTTRACK18για την
αποσυμφόρηση του Τ.Ε.Π.. Το σύστημα αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη επιπλέον
προσωπικού που θα αναλάβει να επισπεύσει τις διαδικασίες αντιμετώπισης των
περιστατικών διενεργώντας ελάχιστες εργαστηριακές εξετάσεις και άμεση εισαγωγή
των περιστατικών στο νοσοκομείο που πιθανόν θα χρειαστεί. Με το σύστημα αυτό
επιτυγχάνουν την αποσυμφόρηση του Τ.Ε.Π., μειώνουν τον χρόνο αναμονής για
εξέταση και αυξάνουν τους διαθέσιμους πόρους του νοσοκομείου για την
αντιμετώπιση των βαρέων περιστατικών.
Σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της ροής στα Τ.Ε.Π.19 έχει η διακίνηση των
ασθενών μέσα στο νοσοκομείο. Η διακίνηση των ασθενών περιλαμβάνει την
μετακίνηση των ασθενών προς και από τον απεικονιστικό και λοιπό έλεγχο, την
μετακίνηση προς τις κλινικές ή προς επεμβατικές μονάδες του νοσοκομείου, την
μετακίνησή ανάμεσα σε διάφορες ειδικότητες του Τ.Ε.Π. καθώς και την είσοδο και
έξοδο των ασθενών που χρήζουν βοήθειας. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι
καθυστερήσεις στην ενδονοσοκομειακή διακίνηση των ασθενών οδηγούν στον
συνωστισμό του Τ.Ε.Π. και στην δραματική μείωση των διαθέσιμων πόρων ενός
νοσοκομείου.
Επιπλέον ως σημαντικός παράγοντας συνωστισμού στα Τ.Ε.Π. αναφέρεται η
μη επάρκεια των ειδικευμένων ιατρών είτε λόγω μειωμένου αριθμού τους είτε διότι η
ειδικότητα αυτή καλείται να καλύψει πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών είτε ακόμα και
στις καθυστερήσεις από την ώρα κλήσης τους στα Τ.Ε.Π. έως την προσέλευση τους
που προκύπτει από διάφορες αιτίες.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Έχουν γίνει αρκετές μελέτες20 που έχουν αναδείξει ως σημαντικό παράγοντα
της αποδοτικότητας του Τ.Ε.Π. τον αριθμό των μη εξετασθέντων ασθενών. Όπως
προκύπτει η αύξηση αυτού του αριθμού καταδεικνύει μείζον πρόβλημα στην
λειτουργία του Τ.Ε.Π. καθώς οι ασθενείς δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν άσχετα με
την βαρύτητα της κατάστασης τους. Έτσι οι ασθενείς μπορεί να αντιμετωπίσουν
όξυνση του προβλήματος τους αλλά και η απογοήτευσή τους να οδηγήσει σε
αρνητική συμπεριφορά προς την ιατρονοσηλευτική ομάδα και το σύστημα υγείας.
Στόχος λοιπόν του Τ.Ε.Π. είναι η μελέτη των αιτιών του προβλήματος αυτού και η
προσπάθεια επίλυσης του.
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ένα ακόμη βοήθημα σε αυτή τη μάχη με τον χρόνο είναι η ενσωμάτωση των
νέων τεχνολογιών στον χώρο του Τ.Ε.Π.. Η μηχανοργάνωση και η ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων περιστατικών
όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς (EMR)21 δίνουν στο προσωπικό του Τ.Ε.Π.
μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια στην εκτέλεση των εργαστηριακών και λοιπών
εξετάσεων καθώς και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ασθενών. Με
τον τρόπο αυτό ο ασθενής μπορεί και παρακολουθείται με ακρίβεια από τις
εμπλεκόμενες ειδικότητες χωρίς απαιτείται η μετακίνηση του περιστατικού ή των
ιατρών. Επιπλέον ο ηλεκτρονικός φάκελος συνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα
του νοσοκομείου και έτσι επισπεύδονται οι διοικητικές εργασίες.
∆ιάφορα συστήματα υγείας χρησιμοποιούν εφαρμογές τηλεϊατρικής22 για την
αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών είτε συνδεδεμένα με τους σταθμούς Ε.Κ.Α.Β.
είτε με άλλες μονάδες υγείας για την συνεκτίμηση από διαφορετικές ιατρικές
ειδικότητες χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνηση του περιστατικού αλλά και όταν
γίνεται

μία

διακομιδή

βαρέως

πάσχοντα

το

Τ.Ε.Π.

να

είναι

κατάλληλα

προετοιμασμένο και ενημερωμένο.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Στο Τ.Ε.Π. τα δεδομένα είναι ρευστά και κατά περιόδους καλείται ένα τμήμα
επειγόντων να ανταπεξέλθει σε πιεστικές, χρονικά και ποσοτικά, καταστάσεις. Από
τις καταστάσεις αυτές όμως ένα τμήμα μπορεί να λάβει σημαντικές πληροφορίες για
την αξιολόγηση του καθώς για την αναγνώριση των αναγκών του. Στόχος λοιπόν του
Τ.Ε.Π. είναι και η έρευνα και μελέτη των υπηρεσιών που προσφέρει με σκοπό την
αναβάθμιση και προσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν.
Για την αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν και την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν αναπτυχθεί συστήματα όπως το SixSigma23 που
στοχεύουν στην συλλογή δεδομένων και διεργασιών και στην τροποποίηση τους
ώστε να γίνονται γρηγορότερα και με μικρότερο ποσοστό λάθους.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΠ
∆ιαπιστώνουμε ότι η λειτουργία του Τ.Ε.Π. εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις
ανάγκες των ασθενών και έχει στόχο να δίνει την αίσθηση στον ασθενή ότι έχει την
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δυνατότητα να ανταπεξέλθει στης καταστάσεις που θα προκύψουν. Υπάρχει η
εντύπωση ότι η λειτουργία του Τ.Ε.Π. εκπροσωπεί και την λειτουργία του
συστήματος υγείας και αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος όπου στο Τ.Ε.Π. χρειάζεται να
κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των προσερχόμενων περιστατικών όσον αφορά την
ασφάλεια και την φροντίδα της υγείας τους. Η εμπιστοσύνη των πολιτών μόνο θετικά
μπορεί να λειτουργήσει και είναι αυταπόδεικτο ότι ποτέ δεν θα νικήσουμε τον χρόνο
αν δουλεύουμε ανάμεσα σε δυσαρεστημένους, καχύποπτους και συνωστισμένους
ασθενείς.
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Α. Βλάχου
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SUMMARY
Safe and effective operation in emergency department: role of the short
observation unit. Introduction: Lately there is a growing need to improve the safety
of patients, so this is one of the main objectives of the World Health Organization.
The early identification of patients who are in an urgent situation and the direction to
the appropriate site of care in the Emergency Department is very important for the
efficient provision of emergency care and the optimal distribution of patients, such as
Short Observation Unit. Aim: to investigate if the reasons of Short ObservationUnit
for the safety, effectiveness and rational planning that compose the Emergency
Department are fulfilled. Material-Method: Data was derived through publications
from Scopus and Pubmed. Conclusion: According to the international data, the
short-term care units or observation units are both effective and safe alternative to
patients who require short hospitalization. These units help to relieve the Emergency
Department from overcrowding and overpopulation. Finally, they aim to carry out a
rapid handling of patients and reduce the number of unnecessary hospital
admissions.
Key words: emergency department, efficiency, quality, short stay or observation
unit.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας των
ασθενών, γι’ αυτό αποτελεί, ένα από τους κυριότερους στόχους των προσπαθειών
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών που
βρίσκονται σε επείγουσα κατάσταση και η κατεύθυνση προς το κατάλληλο χώρο
φροντίδας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
για την αποτελεσματική παροχή επείγουσας φροντίδας και την βέλτιστη κατανομή
των ασθενών, όπως η Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας. Σκοπός: Η διερεύνηση του
λόγου ύπαρξης ΜΒΝ για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της λειτουργικής
οργάνωσης και ορθολογικού σχεδιασμού που συνθέτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις
ενός ΤΕΠ με βάση την διεθνή εμπειρία. Υλικό-Μέθοδος: Η ανεύρεση των
πληροφοριών έγινε μέσω έγκυρων βάσεων δεδομένων (Medline, Pubmed).
Συμπέρασμα: Σύμφωνα με την διεθνή πείρα και τις βιβλιογραφικές αναφορές οι
Μονάδες Βραχείας Νοσηλείας ή Παρατήρησης αποτελούν μία τόσο αποτελεσματική
όσο και ασφαλή εναλλακτική λύση στους ασθενείς που χρήζουν ολιγόωρη νοσηλεία.
Η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας επίσης καλείται να απορροφήσει τους σταθερούς
πλέον ασθενείς, για να βοηθήσει να ανακουφιστεί το τμήμα επειγόντων περιστατικών
από το συνωστισμό και τον υπερπληθυσμό. Τέλος, σκοπό έχει να πραγματοποιήσει
μια γρήγορη διεκπεραίωση των ασθενών με σχετικά ασφαλή και αποτελεσματική
μέθοδο για να μειώσει τον αριθμό των περιττών εισαγωγών στο νοσοκομείο.
Λέξεις κλειδιά: τμήμα επειγόντων περιστατικών, αποτελεσματικότητα, ποιότητα,
μονάδα βραχείας νοσηλείας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ΤΕΠ στοχεύει στη παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής
διαγνωστικής και θεραπευτικής

επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ώστε να

εξασφαλίζεται ο περιορισμός της θνητότητας και νοσηρότητας. Επίσης, αποτελεί
βασικό δείκτη της αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας του νοσοκομείου,
καθώς επηρεάζει τη λειτουργία και των άλλων τμημάτων του νοσοκομείου όπως
κλινικές, εργαστήρια

και δοκιμάζει τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και

τμημάτων αυτού. Στο ΤΕΠ κρίνεται καθημερινά η αξιοπιστία και η ποιότητα του ΕΣΥ.
Ο ρόλος της βραχείας νοσηλείας του ΤΕΠ, ακόμη και με τη σημερινή της μορφή,
φαίνεται πώς είναι αρκετά σημαντικός, και αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί μιας και
λειτουργεί σαν φίλτρο για τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και οδηγεί στη μείωση τους.
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Σε αρκετά νοσοκομεία απουσιάζει η στοιχειώδης βραχεία νοσηλεία (ΒΝ) και
όπου υπάρχει καταστρατηγείται από άλλες ειδικότητες ή παραχωρείται για επέκταση
κλινικών1.
1.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΠ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (European Society

for Emergency Medicine – EuSEM, 2007; 2009) το

Τ.Ε.Π. είναι το τμήμα του

νοσοκομείου που έχει σαν στόχο «την υποδοχή, αναζωογόνηση, διάγνωση και
αντιμετώπιση ασθενών με αδιαφοροποίητα επείγοντα και οξέα προβλήματα, που
καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, κακώσεων και διαταραχών συμπεριφοράς,
καθώς και τη διαχείρισή τους ως τη στιγμή του εξιτηρίου ή της ανάληψης περαιτέρω
φροντίδων από άλλο γιατρό.»2,3 Επομένως, το Τ.Ε.Π. είναι ένα κατάλληλα
στελεχωμένο και εξοπλισμένο τμήμα νοσοκομείου που παρέχει γρήγορη και ποικίλη
φροντίδα έκτακτης ανάγκης σε εκείνους που υποφέρουν από κάποια ξαφνική και
οξεία νόσο ή από κάποιο σοβαρό τραυματισμό4.
1.1. Στόχοι
Η εφαρμογή επιστημονικών αρχών στοχεύει στην μείωση των ανεπιθύμητων
ενεργειών και την βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών κατά την παροχή
υγειονομικής περίθαλψης.


Αντιμετώπιση βαριά ασθενών: (1-5% του συνόλου)



Αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών: (20-70%)



Αντιμετώπιση ή κατάλληλη παραπομπή μη εκτάκτων περιστατικών: (5-30%)



Αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών



Εκπαίδευση υγειονομικών και κοινού



Έρευνα και Συνδρομική επιτήρηση (επιδημίες και τραύμα)5
Το Τ.Ε.Π. αποτελεί μία ξεχωριστή ιατρική μονάδα που ειδικεύεται στην άμεση

φροντίδα των ασθενών που προσέρχονται ή διακομίζονται σε αυτήν, χωρίς
προκαθορισμένο ραντεβού. Λόγω της απρόβλεπτης φύσης της προσέλευσης των
ασθενών, το τμήμα πρέπει να παρέχει την αρχική θεραπεία για ένα ευρύ φάσμα
ασθενειών και τραυματισμών που ίσως να είναι απειλητικά για τη ζωή των ασθενών
και να απαιτούν άμεση προσοχή6. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές απαιτήσεις από ένα
Τ.Ε.Π. είναι:


Η υποδοχή όλων των ειδών των επειγόντων περιστατικών



Η καταγραφή και η διαλογή των προσερχόμενων ασθενών.
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Η αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση των βαριά ασθενών.



Η λεπτομερής εκτίμηση και διερεύνηση της αιτίας προσέλευσης των ασθενών.



Η αρχική διάγνωση, η αξιολόγηση των παρακλινικών εξετάσεων και ο
σχεδιασμός πλάνου νοσηλείας για όλους τους ασθενείς.



Το εξιτήριο μετά την παροχή της ιατρικής φροντίδας ή μεταφορά του ασθενούς
στο χώρο τελικής φροντίδας7.

1.2. Χαρακτηριστικά
Το Τ.Ε.Π. αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ιατρικό επείγον περιστατικό,
συγκεντρώνει ένα τεράστιο όγκο περιστατικών, αφορά όλο το φάσμα της ιατρικής και
ο ρόλος του είναι καθοριστικός, σε πολλά επίπεδα της αντιμετώπισης των
προσερχόμενων ασθενών5. Συχνό φαινόμενο και κύριο πρόβλημα στα Τ.Ε.Π.
αποτελεί ο συνωστισμός που δημιουργείται λόγω της μεγάλης και ταυτόχρονης
προσέλευσης ασθενών

που προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα8.

Μερικοί λόγοι στους οποίους οφείλεται η μεγάλη προσέλευση στα Τ.Ε.Π είναι η
αυξανόμενη ηλικία του πληθυσμού, η καθυστέρηση διεξαγωγής εξετάσεων, η μείωση
του προσωπικού, η αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η αύξηση των
φτωχών, των μεταναστών, η δυσκολία συνεννόησης με αλλοδαπούς καθώς και η
προσέλευση

μη

επειγόντων

περιστατικών

που

επισκέπτονται

το

εκάστοτε

εφημερεύον νοσοκομείο λόγω έλλειψης πρωτοβάθμιας περίθαλψης8.
Ο συνωστισμός στα Τ.Ε.Π., οφείλεται σύμφωνα με την Ασκητοπούλου (2009)
στη «διαταραχή της ροής των ασθενών, που καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ
της εισροής ασθενών, του χρόνου παραμονής στο Τ.Ε.Π και της εκροής των
ασθενών». Πιο συγκεκριμένα, η εισροή των ασθενών εξαρτάται από τη διαλογή και
το είδος των ασθενών σε αριθμό και βαρύτητα. Ο χρόνος παραμονής των ασθενών
και των διεργασιών στα Τ.Ε.Π εξαρτάται από το ιστορικό, την αρχική διάγνωση και
την έναρξη αντιμετώπισης. Τέλος, η εκροή ασθενών εξαρτάται από τις δυνατότητες
παρακολούθησης και βραχείας νοσηλείας και τα πρωτόκολλα εξόδου στο
νοσηλευτικό τμήμα ή σπίτι9.
Σύμφωνα με εθνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής το 2005 για την ιατρική φροντίδα στα δημόσια νοσοκομείο, σχετικά με
τις επισκέψεις στα Τ.Ε.Π. καταγράφηκαν συνολικά περίπου 115,3 εκατομμύρια
επισκέψεις κατά τη διάρκεια του έτους10 . Με άλλα λόγια, εκτιμάται ότι το 1/5 του
αμερικανικού πληθυσμού επισκέφθηκε κάποιο Τ.Ε.Π. μία ή περισσότερες φορές
μέσα σε ένα χρόνο11. Από το 1995 έως το 2005 ο ετήσιος αριθμός των επισκέψεων
στο Τ.Ε.Π. αυξήθηκε από 96,5 εκατομμύρια σε 115,3 εκατομμύρια, μία αύξηση της
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τάξης του 20%. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μία μέση αύξηση μεγαλύτερη του
1,7 εκατομμύρια επισκέψεων ετησίως. Από τις 115,3 εκατομμύρια επισκέψεις οι 41,9
εκατομμύρια αφορούσαν τραυματισμό10.
Στην Ελλάδα το 2011, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτελεσμάτων του ΥΥΚΑ και
των Μονάδων του ΕΣΥ (ΥΥΚΑ / ΕΣΥ, 2012), το σύνολο των εξετασθέντων στα
Τ.Ε.Π. ήταν 4.848.849 ασθενείς, παρουσιάζοντας μία οριακή μείωση σε σχέση με το
2010.

Στην 1η∆ΥΠε οι περισσότερες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο Γ.Ν.

Ευαγγελισμός (106.217) και ακολουθούν το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία
(100.442) και το Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Κυριακού (87.176). Στην 2η∆ΥΠε τα τρία (3)
πρώτα Νοσοκομεία ήταν τα Γ.Ν. Νίκαιας (131.039), Γ.Ν. Ασκληπιείο (90.193) και το
Γ.Ν. Τζάνειο (84.565)12.
1.3. Οργανωτικό πλαίσιο ΤΕΠ
Το ΤΕΠ ενός νοσοκομειακού συγκροτήματος είναι αυτόνομο τμήμα με μόνιμο
πυρήνα ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού που λειτουργεί σε
24ωρη βάση.
Το ΤΕΠ για να είναι κοινωνικά, επιστημονικά και οικονομικά αποτελεσματικό
πρέπει να έχει, πέρα από την απαιτούμενη υποδομή, και μια ελάχιστη ροή
περιστατικών, για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική ροή των προβληματικών
ασθενών και η «απόσβεση» της ανθρωπο-υλικο-τεχνικής υποδομής. Υπολογίζεται
ότι η ροή π.χ. για τραυματίες, πρέπει να είναι περίπου 1000 βαριά περιστατικά το
χρόνο για περιοχές με 1.000000 κατοίκους13.
1.3.1. Το προσωπικό, η λειτουργία και η στελέχωση
Το Τ.Ε.Π. στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που
συστήνονται για το Τμήμα αυτό, καθώς και από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα
τμήματα του νοσοκομείου. Για το πρόγραμμα σε κάθε εφημερία υπεύθυνος είναι ο
∆ιοικητής ή Αναπλ. ∆ιοικητής του Νοσοκομείου.
Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με άρθρ. 6 παρ.
5 του Ν. 2889/2001 συνιστώνται:Μία (1) θέση ∆ιευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.,
ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας − Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη
εμπειρία και

γνώση

στην

επείγουσα

ιατρική,

διάσωση,

προ−νοσοκομειακή

περίθαλψη και διαχείριση − διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας14.
∆ύο (2) θέσεις Επιμελητή Α, και μία (1) θέση Επιμελητή Β του κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή
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Πνευμονολογίας − Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με
αποδεδειγμένη

εμπειρία

και

γνώση

στην

επείγουσα

ιατρική,

διάσωση,

προ−νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση − διοίκηση −συντονισμό του έργου της
εφημερίας. (Αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 22869 / 20-3-2012 «Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας
και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ.» ΦΕΚ 87414
Το μόνιμο προσωπικό του ΤΕΠ είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο ΤΕΠ, και
έχει την ειδικότητα/εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική (επειγοντολόγοι). Μέχρι την
ανάπτυξη της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική αυτοί οι γιατροί μπορεί να
προέρχονται από την Εντατική Θεραπεία και Αναισθησιολογία και να έχουν
πιστοποίηση σε προγράμματα υποστήριξης της ζωής, όπως BLS (BasicLifeSupport),
ALS (Advanced Life Support) ATLS (Advanced Trauma Life Support) και APLS
(Advanced Paediatric Life Support).9 Οι ειδικοί επειγοντολόγοι έχει αποδειχτεί ότι
μειώνουν περίπου κατά το ήμισυ όχι μόνον τον αριθμό των εισαγωγών αλλά και το
κόστος των εξετάσεων15.
Στο Τ.Ε.Π. προΐσταται νοσηλευτής/τρια κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα νοσηλευτική η οποία τεκμηριώνεται από τη
θητεία σε μέχρι σήμερα λειτουργούντα τμήματα επειγόντων περιστατικών της
Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τη θητεία σε ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδα Ανάνηψης της
Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και την εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας
προνοσοκομειακήςφροντίδας.Ο

αριθμός

του

νοσηλευτικού

προσωπικού

που

στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. καθορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα σε κλίνες, τις
εφημερίες του νοσοκομείου, τις ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου και το μέσο αριθμό
των προσερχόμενων ασθενών14,16.
Η αναλογία των νοσηλευτριών-των υπολογίζεται τουλάχιστον σε 1 νοσηλεύτρια
ανά 10 προσελεύσεις ασθενών (συνεχή παρουσία) 16
Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας
λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ,
ΜΑΦ, Μονάδα Ανάνηψης καθώς και η εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας
προνοσοκομειακής φροντίδας. Η κατανομή και η εναλλαγή του προσωπικού πρέπει
να γίνεται από τον προϊστάμενο νοσηλευτή ΤΕΠ σύμφωνα με τις ανάγκες του
Τμήματος και τις ιδιαιτερότητες του χώρου αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες του
προσωπικού14,16.
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Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εργαζομένων στα Τ.Ε.Π. Ιατρών,
Νοσηλευτών και ∆ιοικητικών θα πρέπει να είναι ανάλογος του αριθμού των
προσερχομένων,ανά ώρα, ασθενών.( Αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 22869 / 20-3-2012
«Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.» 14.
Ανάλογα με το επίπεδο του νοσοκομείου, τον αριθμό και την ποικιλία των
ασθενών που υποδέχεται είναι και η διοικητική ανάπτυξη και στελέχωση του ΤΕΠ. Το
προσωπικό του ΤΕΠ, πρέπει να επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια (από τους
μεταφορείς μέχρι τους γιατρούς) και μετά από προσωπική συνέντευξη, να
εκπαιδεύεται συνεχώς, και ναακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα δράσης. Η
στελέχωση πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με το επίπεδο του νοσοκομείου:


μόνιμο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με αποκλειστική απασχόληση στοΤΕΠ



μη μόνιμο ανακυκλούμενο, ανά π.χ. εξάμηνο, ιατρικό προσωπικό από τις
βασικές ειδικότητες.

Προκειμένου το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να εργαστεί στο ΤΕΠ
θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για την προσέλκυση τους είτε για μόνιμη ή μη
μόνιμη υπηρεσία13.
1.3.2. Χωροταξική Σχεδίαση ΤΕΠ


Έκταση: ελάχιστο εμβαδό 50 m2/ 1000 ετήσιες προσελεύσεις στο ΤΕΠ ή



Έκταση:145 m2 /1000 εισαγωγές από το ΤΕΠ



ελάχιστη έκταση 700 m2
Χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι βοηθητικοί χώροι , καθώς και η έκταση της
ΜΒΝ17.

1.3.3. Εργονομία
Η οργάνωση του χώρου και της μεθοδολογίας εργασίας αποσκοπούν σε:


μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα



ασφάλεια-αποφυγή λαθών



αύξηση της ικανοποίησης του χρήστη18

1.4. Ταξινόμηση Μεγάλων Λειτουργικών Περιοχών του ΤΕΠ
1.

Είσοδος Ασθενοφόρων και ξεχωριστή είσοδος για περιπατητικούς ασθενείς

2.

Καταγραφή/ ∆ιαλογή (triage)/ Αίθουσα αναμονής

3.

∆ιοικητική περιοχή

4.

Περιοχή (αίθουσα) Αναζωογόνησης-Ταύματος

5.

Περιοχή αντιμετώπισης οξείας φάσης για μη περιπατητικούς ασθενείς
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6.

Περιοχή εργασίας του προσωπικού

7.

Πτέρυγα του ΤΕΠ για Μονάδα Βραχείας παραμονής/ παρατήρησης17

1.4.1. Ειδικές Περιοχές


Αίθουσα συνεντεύξεων/ ενημέρωσης συντετριμμένων συγγενών



∆ωμάτιο και χώρος προετοιμασίας φαρμάκων



Αίθουσα γύψου και ορθοπαιδικών πράξεων



Αίθουσα επεμβάσεων



ΩΡΛ και Οφθαλμιατρικό



∆ωμάτιο απομόνωσης



Περιοχή απολύμανσης



Ψυχιατρικός τομέας (αξιολόγηση ψυχικής υγείας)



Περιοχή διδασκαλίας και φροντιστηρίου



Υπηρεσίες υποστήριξης



Αποθηκευτικοί χώροι: φορεία αμαξίδια, ιματισμό και εξοπλισμό



Τουαλέτες, μπάνια και ντουζιέρες



∆ωμάτιο καθαριότητος



Σταθμοί εργασίας προσωπικού



Τρόλεϊ ιματισμού



Κινητός

εξοπλισμός

(Ηλεκροκαρδιογράφος,

Υπερηχογράφος

και

Αναπνευστήρες)


Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα



∆ιαγνωστικέςπεριοχέςπ.χ. μονάδααπεικόνισης17,19

1.4.2. Εξοπλισμός του ΤΕΠ
Ο εξοπλισμός του ΤΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον απολύτως απαραίτητο
προσαυξανόμενο σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις
κλίνες του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει (Μόνιτορ, Αναπνευστήρες,ΗΚΓφοι).14
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΠ
Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας με δυναμικότητα πάνω από 300 κλίνες, καθώς

και στο Νοσοκομείο με την μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας
των περιφερειών του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) οργανώνεται και λειτουργεί αυτοτελές
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ειδική διατομεακή στελέχωση και
εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών14
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Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας συνδέεται
άμεσα με την βελτίωση και διατήρηση της καλής υγείας της κοινωνίας. Ένας
σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται ευρέως από όλους τους εμπλεκόμενους στις
υπηρεσίες υγείας είναι η κλινική αποτελεσματικότητα [clinicaleffectiveness] η οποία
ορίζεται ως «…ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένες κλινικές (θεραπευτικές)
παρεμβάσεις όταν εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο ασθενή ή πληθυσμό,
επιτυγχάνουν να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο αποσκοπούν, π.χ. διατήρηση και
βελτίωση της υγείας και το μεγαλύτερο «κέρδος υγείας», με βάση τους διατιθέμενους
πόρους20.
2.1. ∆ιαχείριση της πληροφορίας
Η πρόοδος στην τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οι εξελίξεις
στην επιστήμη της Πληροφορίας έχουν με τη σειρά τους, επιδράσει σημαντικά στο
σύστημα παροχής επείγουσας φροντίδας γενικά και στη λειτουργία των ΤΕΠ.21
2.2. Συστήματα διαλογής ( fasttrack)
Χώρος γρήγορης διέλευσης περιστατικών (FastTrack ή SeeandTreat ΗΠΑ και
Ην. Βασιλειο) (ο χώρος FastTrack) βρίσκεται, κατά κανόνα σε απευθείας πρόσβαση
από την κεντρική είσοδο του ΤΕΠ. Το μέγεθός του εξαρτάται από το συνολικό
μέγεθος τουΤΕΠ και από τον αριθμό των διακινούμενων περιστατικών ( αφορά στη
φροντίδα ελαφρών περιστατικών). Έτσι αύξησαν σημαντικά την αποδοτικότητα και
την αποτελεσματικότητα των λειτουργικών διεργασιών και στην εξοικονόμηση χρόνου
και χρημάτων, μέσος χρόνος 60-90΄ αποτέλεσμα δεν δημιουργείται συμφόρηση.21
Κύριες αιτίες fasttrack θλάσεις, διαστρέμματα, πιθανά κατάγματα προβλήματα
μυοσκελετικά χωρίς συνωδά από το νευρικό σύστημα. Ήσσονος σημασίας τραύματα
ή εκδορές, ∆ήγματα εντόμων χωρίς επιπλοκές από κανένα σύστημα , ωταλγία Απλές
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού χωρίς επιπλοκές, απλός πονόλαιμος, χωρίς
λοιπά συμπτώματα, δερματίτιδες, απλά γυναικολογικά.
Στο χώρο διαλογής, υποδέχονται τον ασθενή ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλευτές
και ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης του τον κατευθύνουν στους χώρους του
ΤΕΠ. Οι απειλητικές για τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις αντιμετωπίζονται
στην αίθουσα αναζωογόνησης του ΤΕΠ. Οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα αλλά
σε σταθερή κατάσταση αντιμετωπίζονται στους θαλάμους εξέτασης του ΤΕΠ. Ο
ασθενής δεν μετακινείται, αλλά αντιμετωπίζεται πάντα στο χώρο που του ΤΕΠ, όπου
εξετάζεται και του παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και
στη συνέχεια εναλλακτικά είτε:
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1.

Του χορηγούνται οδηγίες και θεραπευτική αγωγή και ενημερώνεται, εάν
απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

2.

Οδηγείται

σε

θάλαμο

Βραχείας

Νοσηλείας

του

ΤΕΠ

για

ολιγόωρη

παρακολούθηση μετά την οποία λαμβάνει οδηγίες και εξιτήριο ή εισάγεται στο
αναγκαίο για την περίπτωση τμήμα.
3.

Εισάγεται στο οικείο με την πάθηση του τμήμα

4.

∆ιακομίζεται σε άλλο νοσοκομείο κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο του
ΤΕΠ ή τον υπεύθυνο εφημερίας του άλλου νοσοκομείου.
Οι προϊστάμενοι των ΤΕΠ ή οι αναπληρωτές τους ενημερώνουν την Ομάδα

Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας (ΟΕΕΕ-ΟΕ) ή τον συντονιστή εφημερίας κάθε
νοσοκομείου, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) σχετικά
με τον αριθμό των περιστατικών που υποδέχεται μέσω ΕΚΑΒ ή μέσω ιδίων μέσων,
ώστε να εκτιμάται η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης νέων περιστατικών.16
Οι επείγουσες διαδικασίες που γίνονται στο κέντρο διαλογής είναι σχεδιασμένες
για την σύντομη εκτίμηση, θεραπεία και αποδέσμευση ανθρώπων που χρήζουν τις
αρχικές υπηρεσίες για λιγότερο σοβαρές νόσους ή τραύματα. Οι υπηρεσίες που
παρέχονται από μια διεπιστημονική ομάδα σε μια προσδιορισμένη περιοχή των
επειγόντων.
Σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες οι υπηρεσίες του ΤΕΠ και του κέντρου
διαλογής παρέχονται μέσω διαδικασιών οι οποίες έχουν προκύψει από τον
επανασχεδιασμό των υφιστάμενων επειγουσών διαδικασιών. Ο επανασχεδιασμός
τους αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη διαχείριση και στοχεύει στη
βελτίωση των διαδικασιών, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας και
την έγκαιρη παροχή των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον ανασχεδιασμό των αρχών, οι
διαδικασίες

υγειονομικής

περίθαλψης

που

είναι

παρόμοιες

μπορούν

να

ομαδοποιηθούν σε ισάξιες ομάδες. Οι ομάδες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν
ξεχωριστά για να αυξηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των
διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης.22
3.

ΑΣΦΑΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η άποψη διεθνώς ότι δεν είναι αρκετά ασφαλή η

υγειονομική περίθαλψη με αποτέλεσμα την μειωμένη ασφάλεια των ασθενών
συνεπώς αναδύεται η ανάγκη βελτίωση της. Για το σκοπό αυτό, η ασφάλεια των
ασθενών έχει γίνει το επίκεντρο μιας παγκόσμιας προσπάθειας – εγκεκριμένη από
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας - η μείωση της συχνότητας και των επιπτώσεων
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όπου μπορούν να προληφθούν τα ανθρώπινα σφάλματα και οι σχετικές
ανεπιθύμητες ενέργειες σε τομείς της υγειονομικής περίθαλψης23
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ

η ποιότητα αποτελεί παροχή διαγνωστικών και

θεραπευτικών πράξεων, ικανών να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής
επιστήμης, η οποία πρέπει να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον
ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο, καθώς και στη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενή
από άποψη διαδικασιών αποτελεσμάτων και ανθρώπινης επαφής24.
3.1. Ποιότητα παροχής φροντίδας)
Η σημασία της ποιότητας, στις υπηρεσίες υγείας αναδεικνύεται από το γεγονός
ότι οι διαδικασίες στηρίζονται στην ανθρώπινη ικανότητα και συνεργασία και
αποδέκτης αυτών είναι η ανθρώπινη υγεία. Καθίσταται, σαφές ότι η σημασία ενός
τέτοιου εγχειρήματος είναι ζωτική αφενός, αλλά πολύπλοκη και ευαίσθητη αφετέρου.
Ακόμη, δεν πρέπει να λησμονείται ότι από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η ευημερία της κοινωνίας και συνδέεται άμεσα με την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας και άρα με τη
βελτίωση ή και διατήρηση της καλής κατάστασης της υγείας των πολιτών.
Εξαιτίας κυρίως των παραπάνω, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας, απασχολεί ολοένα και πιο έντονα τους επαγγελματίες υγείας, τους
οργανισμούς, τις κυβερνήσεις, αλλά και τους ίδιους τους χρήστες- καταναλωτές των
υπηρεσιών υγείας.
Σήμερα παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες στην Ελλάδα, η ποιότητα
στις υπηρεσίες υγείας παραμένει ζητούμενο, καθώς κρίνεται σκόπιμη και ουσιώδης η
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και η αναγνώριση από τους ασθενείς. Η
αναποτελεσματικότητα των υγειονομικών υπηρεσιών, η συνεχής αύξηση του κόστους
των υπηρεσιών χωρίς ανάλογη βελτίωση των υπηρεσιών, η άνοδος του μορφωτικού
και πολιτισμικού επιπέδου της κοινωνίας και κατ’ επέκταση η αυξανόμενη απαίτηση
για καλύτερη αντιμετώπιση, είναι μερικοί από τους κυριότερους λόγους οι οποίοι
επιτείνουν την εστίαση στην ποιότητα ακόμη και σήμερα25
Τι σημαίνει ποιότητα «το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός
προϊόντος (ή της υπηρεσίας ) μέσα από το οποίο καθορίζεται η ικανότητα του
προϊόντος ( ή της υπηρεσίας) να ικανοποιεί δεδομένες ή προβλεπόμενες ανάγκες
των πελατών21».
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Με βάση τους ορισμούς αυτούς, είναι φανερό πως η ποιότητα στην υγεία
ταυτίζεται με την ικανοποίηση των ασθενών , με την παροχή των αναγκαίων και
αποτελεσματικών υπηρεσιών, καθώς και με τον έλεγχο του κόστους26
Ακόμα και οι εργαζόμενοι, πρέπει να θεωρούνται «εσωτερικοί πελάτες» των
υπηρεσιών27
Γίνεται φανερό ότι η ποιότητα είναι μια έννοια συγκεχυμένη ασαφής και η
οποία έχει διαφορετική σημασία για διαφορετικούς ανθρώπους. Έτσι η ποιότητα
ενέχει τουλάχιστον δύο όψεις αυτή του πελάτη-χρήστη και αυτή του παραγωγού. Από
την οπτική του πελάτη, η ποιότητα συνδέεται με τις προσδοκίες και την ικανοποίηση,
ενώ από την οπτική του παραγωγού συνδέεται με την ποιότητα σχεδιασμού και την
ικανότητα της παραγωγικής διαδικασίας να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί στη φάση του σχεδιασμού. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει, την
ύπαρξη χαρακτηριστικών, κατά τη διάρκεια της παραγωγής, που σχετίζονται με τις
ανάγκες του πελάτη , γι αυτό το λόγο, τελικά ετεροπροσδιορίζεται και αξιολογείται
από τον πελάτη28.
Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα υπηρεσιών υγείας, είναι η
μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, η οργανωτική δομή, ( νομικό πλαίσιο
οργάνωσης, τρόπος οργάνωσης, συντονισμός λειτουργιών, επάρκεια προσωπικού,
συνθήκες εργασίας), η διοίκηση των οργανισμών (διοικητικές ικανότητες και
δεξιότητες και αναγνώριση για συνεχή βελτίωση της ποιότητας),

ξενοδοχειακή

υποδομή και ο σχεδιασμός των χώρων, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, η υποδοχή και
διακίνηση των ασθενών (φιλική συμπεριφορά, επάρκεια στην ενημέρωση και
πληροφόρηση, αμεσότητα στην εξυπηρέτηση), η καθαριότητα και ο έλεγχος
τροφίμων, η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και η διαθεσιμότητα των
κλινών. Επίσης, καθοριστικοί παράγοντες αποτελούν η μειωμένη γραφειοκρατία
καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας25,29. Η Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organization επισημαίνει δέκα καθοριστικούς παράγοντες που ορίζουν
την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας: καταλληλότητα, συνέχεια, διαθεσιμότητα,
ασφάλεια, σεβασμός, φροντίδα, και επικαιρότητα.30
Τέλος οι Parasuramanetal. έπειτα από έρευνες κατέληξαν σε πέντε βασικές
διαστάσεις της ποιότητας δηλαδή την αξιοπιστία (η ικανότητα να παρέχεται ακριβώς
η υποσχόμενη υπηρεσία) την ανταπόκριση (η προθυμία και θέληση του οργανισμού
να εξυπηρετήσει πλήρως τον πελάτη), την ασφάλεια ( η κατάρτιση των εργαζομένων
και η προθυμία που εμφανίζουν απέναντι στην ικανοποίηση του πελάτη), την
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ακρίβεια (η εκτέλεση της υπηρεσίας ορθά με την πρώτη φορά) και η μοναδικότητα (η
παραγωγή μιας υπηρεσίας διαφορετική για κάθε πελάτη) 31.
Οι κυριότερες θεωρίες σχετικά με τη διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας
στον υγειονομικό τομέα είναι:


Η θεωρία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας [Continuous Quality
Improvement ή CQI]



∆ιαχείριση Ολιστικής Ποιότητας [Total Quality Management]



Η θεωρία της Τεκμηριωμένης Λήψης Αποφάσεων στη Φροντίδα Υγείας ή
Evidence Based Practice.



Φροντίδα Υγείας επικεντρωμένη στον Ασθενή [Patient Centered] 21 ( Λάμπρου
Π.)

4.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας ή Μονάδα Μικρής ∆ιάρκειας Παρακολούθησης

(ShortStayObservationUnit) παρέχει εντατική ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση
με έμφαση στη βελτίωση της ροής των ασθενών. Σε γενικές γραμμές οι ασθενείς θα
πρέπει να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε διαγνωστικές εγκαταστάσεις για
μια

γρήγορη διεκπεραίωση («fasttrack» φιλοσοφία). Στους ασθενείς

παρέχεται

φροντίδα σ’ ένα πιο ήσυχο περιβάλλον με καλύτερες εγκαταστάσεις από ότι στο
τμήμα επειγόντων περιστατικών (ED).16
Ιστορικά, η έννοια της ιατρικής παρατήρησης έχει προσελκύσει σημαντική
προσοχή στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία, όταν από το 1960, στις ανασκοπήσεις
του Επαρχιακού Νοσοκομείου Nuffield της Οξφόρδης για τις μονάδες βραχείες
παραμονής όριζαν ότι « τα κρεβάτια για σύντομη παραμονή και παρατήρηση ήταν
απαραίτητα για τις καλές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών». 32
Θεμελιώδης

αρχή που διέπει αυστηρά

τη χρήση των μονάδων σύντομης

παρατήρησης είναι οτι οι εγκαταστάσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για ένα
περιορισμένο χρόνο, μια μεταβατική περίοδο. Οι πολιτικές σχετικά με το μέγιστο
χρόνο παραμονής έχουν κυμανθεί σε ένα εύρος από 4 έως 24 ώρες. Το είδος των
υπηρεσιών, που παρέχονται σε μονάδες παρατήρησης, έχουν περιγραφεί μεταξύ
εκείνου που απαιτείται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και με αυτό που
παρέχεται σε γενικές πτέρυγες. Καθώς η αντιμετώπιση

του προβλήματος ενός

ασθενή είναι συχνά «ταχύρυθμη» οι ώρες φροντίδας ανά ασθενή μπορεί να είναι
σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες ώρες ανά ασθενή σε έναν κοινό θάλαμο.
33
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι ΜΒΝ αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο επίτευγμα
στην εξέλιξη των ΤΕΠ , δεδομένου ότι άρχισαν να αναπτύσσονται μετά την
αναγνώριση και την ανάπτυξη της ειδικότητας της Επείγουσας Ιατρικής. Όταν δεν
μπορεί να ληφθεί άμεσα ιατρική απόφαση για έξοδο, ή μη του ασθενή από το ΤΕΠ,
τότε η λύση είναι η ΜΒΝ όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς μέχρι τη σταθεροποίηση της
κατάστασή τους. Η διάρκεια της νοσηλείας δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι ασθενείς παραμένουν για ολονύχτια παρακολούθηση και λαμβάνουν
εξιτήριο κατά το επόμενο πρωί. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στη ΜΒΝ
είναι σημαντικό να μην παραλείπεται η σίτιση των ασθενών, σύμφωνα με τις
ανάλογες ιατρικές οδηγίες21
4.1. Χαρακτηριστικά
Προσοχή στο διαχωρισμό της ΜΒΝ από την αποκαλούμενη Μονάδα Ημερήσιας
Νοσηλείας ή Μ.Η.Ν. (onedayunit) των νοσοκομείων όπου επίσης η νοσηλεία δεν
υπερβαίνει τις 24ώρες σε διάρκεια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το ΤΕΠ. Στην ΜΗΝ
νοσηλεύονται τα λεγόμενα περιστατικά μιας ημέρας , κατόπιν προγραμματισμού Οι
Κλινικές Ημερήσιας Νοσηλείας ή «onedayclinics», είναι οι μονάδες στις οποίες
μπορούν να πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς γενική αναισθησία
και άλλες ιατρικές πράξεις που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς
νοσηλεία και διανυκτέρευση. Στις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας θα μπορούν να
παρέχονται υπηρεσίες διαγνωστικής, χειρουργικής ή θεραπευτικής φύσεως, για τις
οποίες δεν απαιτείται ολική νάρκωση (∆εν υπάρχει καμία λειτουργική συσχέτιση της
ΜΗΝ με το ΤΕΠ. 21,34
Η ΜΒΝ δεν είναι μία μονάδα για τη φροντίδα κρίσιμης σοβαρής ασθένειας. Οι
ασθενείς που χρειάζονται συνεχή φροντίδα όπως οι φυλακισμένοι , οι ασθενείς με
τάσεις αυτοκτονίας, εκείνοι που απαιτούν υποβοηθούμενο αερισμό και εκείνοι με
ανεξέλεγκτη αιμορραγία, θα έπρεπε να φροντίζονται στο νοσοκομείο 35
Οι ασθενείς στην ΜΒΝ θεωρούνται εισροές του νοσοκομείου και χρεώνονται
πλήρως στο Νοσοκομείο. Η ιατρική ανάγκη για την παρατήρηση του ασθενούς
πρέπει να είναι ενάντια στο κόστος. Από την άλλη πλευρά σε μια εποχή όπου οι
ασθενείς έχουν ευσυνειδησία, μια μονάδα παρατήρησης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί
για τη φροντίδα των ασθενών , των οποίων η πρώιμη αποδέσμευση μπορεί να
αποβεί λάθος. Ωστόσο το μήκος της απαραίτητης παρακολούθησης είναι συχνά ένα
θέμα συζήτησης35. Εάν ο ιατρός του ΤΕΠ κρίνει, οτι ένα περιστατικό χρήζει
περαιτέρω παρακολούθησης και νοσηλείας,

τότε ο ασθενής πρέπει να λαμβάνει

εισιτήριο και να νοσηλεύεται κανονικά ως εσωτερικός πλέον ασθενής στο αντίστοιχο
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τμήμα του νοσοκομείου, από όπου δρομολογείται ο περαιτέρω προγραμματισμός της
θεραπείας.(π.χ. patient care plan) διαφορετικά δίνεται εξιτήριο.
Όσον αφορά στα ΤΕΠ των Ελληνικών νοσοκομείων τα οποία λειτουργούν κατά
το διάστημα της εφημερίας έχει επισημανθεί ότι μετά το πέρας της εφημερίας και καθ’
όλο το διάστημα που το νοσοκομείο δεν εφημερεύει η ΜΒΝ πρέπει να καθαρίζεται,
να απολυμαίνεται και να παραμένει κλειστή, μέχρι την έναρξή της επόμενης
εφημερίας του ΤΕΠ, οπότε ανοίγει και πάλι για να δεχτεί τα νέα περιστατικά. ∆ε
νοείται καταχρηστική νοσηλεία 48 ή 72ωρών στη ΜΒΝ, όπως συμβαίνει σε
νοσοκομεία ανά την Ελληνική

επικράτεια. 21

4.2. Προϋποθέσεις Εισαγωγής στη ΜΒΝ ή Παρατήρησης
Οι μονάδες παρατήρησης (ShortStayObservantionunit) είναι σχεδιασμένες για
ασθενείς οι οποίοι, με την κατάλληλη αξιολόγηση και θεραπεία, είναι πιθανό να
αποχωρούν

μέσα σε 24 ώρες. Αυτές περιλαμβάνουν ασθενείς που χρειάζονται

δοκιμές για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους (π.χ. μικρό
τραυματισμό στο κεφάλι, πόνο στο στήθος, και υπερβολική δόση ναρκωτικών) ή μια
σύντομη πορεία της θεραπείας για τις συνθήκες που μπορούν να επιλυθούν γρήγορα
(για παράδειγμα, το άσθμα, αλλεργικές αντιδράσεις και κολικό του νεφρού ). Οι
γιατροί στο ΤΕΠ διαχειρίζονται αυτούς τους ασθενείς και την αναμενόμενη διάρκεια
της διαμονής τους είναι 4-24 ώρες.36 Πολυάριθμα κλινικά προβλήματα έχουν
αντιμετωπισθεί επιτυχώς σε μονάδες παρατήρησης. Όλα αυτά τα προβλήματα, που
χαρακτηρίζονται από το ότι έχουν μία χαμηλή πιθανότητα εισαγωγής καθώς επίσης
και από ότι χρειάζεται επιπλέον χρόνος πριν από μια απόφαση σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης37. Ο Klein έχει κατατάξει τις συνθήκες για τις οποίες οι υπηρεσίες
παρατήρησης μπορεί να είναι χρήσιμες ως ακολούθως:
1.

Ασθένειες που μπορούν να ανταποκριθούν σε μια σύντομη θεραπεία, η οποία
στη συνέχεια μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε η θεραπεία να μπορεί
συνεχιστεί στο σπίτι (π.χ. ασθματική κατάσταση, γαστρεντερίτιδα, και ήπια
αφυδάτωση).

2.

Ασθένειες αβέβαιης σοβαρότητας ή αυτές που η σοβαρότητα τους αναμένεται
να εξελιχθεί ραγδαία καθώς δεν δηλώνουν αρχικά τα χαρακτηριστικά τους (π.χ.
δηλητηρίαση υδρογονανθράκων που είναι ασυμπτωματική, ήπια λαρυγγίτιδα).

3.

Αδιάγνωστες περιπτώσεις που υποβάλλονται σε χρονοβόρο διαγνωστικό
έλεγχο που όταν είναι φυσιολογικός, θα οδηγήσει σε απαλλαγή (π.χ. αναμονή
των αποτελεσμάτων τοξικολογικών εξετάσεων σε περιπτώσεις κατάποσης
ύποπτων ουσιών, χαμηλού ή μέτριου κινδύνου πόνο στο στήθος ).
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4.

Προβλήματα που χρειάζονται παρατεταμένη παρατήρηση για 12 έως 24 ώρες
(π.χ. ένα παιδί που έχει υποστεί νάρκωση για αρκετή ώρα, ή μετατραυματικές
κρίσεις.)

5.

Σπάνιες μετεγχειρητικές επιπλοκές (π.χ. μετά από αναισθησία για την
απομάκρυνση ξένου σώματος από τον οισοφάγο)

6.

Περιπτώσεις που χρήζουν κοινωνικές υπηρεσίες απαιτούν πρόσθετο χρόνο για
να επιλυθούν πριν τη έξοδο (π.χ. ένα κακοποιημένο παιδί ή γυναίκα εν αναμονή
της τοποθέτησης ) 37.

7.

Ο

έλεγχος

ανταπόκρισης

στις

θεραπευτικές

αγωγές.

Η

αιμοδυναμική

σταθεροποίηση και σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται απομόνωση. 38
8.

Μια περίοδος παρατήρησης μπορεί να αποκλείσει μια πιθανή σκωληκοειδίτιδα.
Έχουν βρεθεί μειώσεις σε χειρουργεία ( ψευδώς θετικά συμπτώματα =false
positive surgery) 17

9.

Τέλος, σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών ή τροχαίων ατυχημάτων με
πολλά θύματα, η ΜΒΝ μπορεί να φιλοξενήσει τα περιστατικά αυτά και να
αποσυμφορήσει την αναζωογόνηση, η οποία δεν θα έχει την υποδομή να
υποδεχτεί περισσότερους ασθενείς21.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αποφασιστεί σε συνεργασία με την ιατρική

ομάδα38. Ο στόχος μιας σύντομης περιόδου παρατήρησης είναι να βελτιώσει τη
διαγνωστική απόδοση του ιατρού για τον εντοπισμό αυτών των ασθενειών33.
4.3. Πλεονεκτήματα από τη λειτουργία ΜΒΝ


Φιλτράρισμα των εισαγωγών των ασθενών στο νοσοκομείο



Μείωση του κόστους νοσηλείας. Αναφέρεται ότι εξοικονομούνται από 10003000 δολάρια για κάθε ασθενή στις ΗΠΑ.



Βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών, με την αποτελεσματικότερη διάγνωση.



Βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, αφού αποφεύγουν τη δυσάρεστη εμπειρία της εισαγωγής στο
νοσοκομείο και επιστρέφουν σύντομα στο σπίτι τους21.
Η εντατική αξιολόγηση και θεραπεία, που διατίθεται στη ΜΒΝ, έχει αποδειχθεί

ότι μειώνει τη διάρκεια της διαμονής στο ΤΕΠ. Στη ΜΒΝ παρέχεται φροντίδα σε ένα
ήσυχο και άνετο περιβάλλον. Στο παρελθόν, οι ασθενείς αυτοί μπορεί να έχουν γίνει
δεκτοί χωρίς λόγο σε ένα θάλαμο ή μπορεί να έχουν παραμείνει στο Ε∆ για μεγάλες
χρονικές περιόδους22.
4.4. Μειονεκτήματα από τη μη ύπαρξη ΜΒΝ


Συσσώρευση περιστατικών στους χώρους εξέτασης
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Κατάληψη εξεταστικής κλίνης για μεγάλο χρονικό διάστημα



Παρεμπόδιση ιατρικού και νοσηλευτικού έργου



Αύξηση χρόνου παραμονής στο ΤΕΠ



Μειωμένη η ροή των περιστατικών



Ακατάλληλο περιβάλλον παραμονής στο ΤΕΠ



Αύξηση εισαγωγών στα νοσηλευτικά τμήματα

4.5. Στελέχωση ΜΒΝ
Ένας δείκτης με βάση τον οποίο προσδιορίζεται το επιθυμητό επίπεδο
στελέχωσης της ΜΒΝ με το απαιτούμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε
να επιτυγχάνεται επαρκής παρακολούθηση

και ικανοποιητική αντιμετώπιση των

ασθενών που παραμένουν στη μονάδα αναφέρεται ως εξής


Ένας νοσηλευτής ανά (8) κλίνες ΜΒΝ (όταν δεν απαιτείται συνεχής
παρακολούθηση [monitored] των περιστατικών).



Ένας νοσηλευτής ανά (4) κλίνες

ΜΒΝ ( όταν απαιτείται συνεχής

παρακολούθηση [monitored] των περιστατικών).


Ένας εξουσιοδοτημένος ιατρός του ΤΕΠ (κατά κανόνα Επιμελητής) να έχει την
επιστημονική ευθύνη( κατ’ ανάθεση από το ∆ιευθυντή ιατρό του ΤΕΠ) για τη
μονάδα αυτή. 21

4.5.1. Η ∆υναμικότητα της ΜΒΝ
Η δυναμικότητα (αριθμός κλινών) της ΜΒΝ καθορίζεται ανάλογα με το
λειτουργικό μέγεθος του ΤΕΠ αλλά και από το μέσο ετήσιο αριθμό ασθενών. Στα
μεγάλα ΤΕΠ νε 40000-80000 ετήσιες επισκέψεις ασθενών, ο αριθμός των
ενδεδειγμένων κλινών είναι (7) επτά και η επιφάνεια των χώρων πρέπει να είναι
90τ.μ.Οι δυναμικότητες βέβαια δεν αποτελούν standards, διότι διαφοροποιούνται
ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων ιατρών και γενικά ανάλογα με τους
διαθέσιμους πόρους του νοσοκομείου. Αυτό είναι κατανοητό, αφού για να
λειτουργήσει η ΜΒΝ απαιτείται, επιπλέον ιατρικό και νοσηλευτικό και βοηθητικό
προσωπικό21.
Θάλαμοι Βραχείας Νοσηλείας με 12-16 κρεβάτια (π.χ. 4 τετράκλινους χώρους)
για ενήλικες (άνδρες – γυναίκες), 1 θάλαμο με 2 κρεβάτια για παιδιά για 300 ασθενείς
ανά εφημερία περίπου, και με μικρό σταθμό νοσηλείας13
4.6. Πρωτόκολλα επειγόντων
Αποτελούν

συνήθως

αποτύπωση

όλων

των

κλινικών

εργασιών

και

παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών και
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αφορούν κατά κανόνα σε έναν επαγγελματικό κλάδο (π.χ. ιατρικά ή νοσηλευτικά
πρωτόκολλα) ή σε μια επιστημονική ειδικότητα (π.χ. κλινικά πρωτόκολλα στην
επείγουσα ιατρική, στην παιδιατρική, στην επείγουσα νοσηλευτική) 21.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το Τ.Ε.Π. αποτελεί το συνδετικό κρίκο (interface) μεταξύ του ασθενούς και της

οριστικής του αντιμετώπισης, καθώς και το σημείο επαφής μεταξύ της πρωτοβάθμιας
και της οξείας νοσοκομειακής φροντίδας9.
Τα δυτικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται υπό αυξανόμενη
πίεση για να φιλοξενήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για την υγειονομική περίθαλψη.
Μερικοί από τους λόγους που δίδονται για τις αυξήσεις της ζήτησης για υπηρεσίες
υγείας είναι η ταχεία αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού, η εξέλιξη της ιατρικής
τεχνολογίας, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισόδημα, η ανάπτυξη του ιατρικού
επαγγέλματος και η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών33. Οι Μονάδες
παρατήρησης

είναι ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και οικονομικά μέσο για τη

διασφάλιση των ασθενών με εξοικονόμηση τον ενδιάμεσο κίνδυνο παθολογικών
επεισοδίων λαμβάνοντας την κατάλληλη φροντίδα. Γενικά η ΜΒΝ εξυπηρετεί
σκοπούς αντιμετώπισης νοσηλείας περιστατικών, όταν παρατηρείται συμφόρηση στο
ΤΕΠ. 21
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SUMMARY
Few tasks are as emotionally stressful as dealing with a sudden unexpected death in
the emergency department. A heart attack, a severe respiratory distress, a stroke, a
car accident, a traumatic injury are usual causes of a sudden death. Death
notification, the approach to bereaved family especially the psychological support in
the process of grieving, the care of the body

autopsies, donation of organs and

tissues and other procedures,are issues related to the newly dead. If the health
professionals were requiring more formal training and preparation for all these, the
benefits for the personnel of the ED, the family of the deceased and society would be
much better. Based on a review of the literature, the authors suggest that more
research

is

needed

to

assess

the

current

immediate

needs

and

give

recommendations on approaches to deal with these issues. Breaking the bad news
to the bereaved family needs special skill on the part of the clinicians.
Key words: death, ED, health professionals, bereaved family, autopsy, organ
donation
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λίγα καθήκοντα είναι τόσο συναισθηματικά στρεσσογόνα όσο η διαχείριση του
αιφνίδιου θανάτου στο τμήμα των Επειγόντων. Ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, ένα
εκτεταμένο επεισόδιο αναπνευστικής δυσχέρειας, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ένα
τροχαίο ατύχημα, ένας τραυματισμός, και πολλά άλλα είναι συνήθη αίτια ξαφνικού
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θανάτου. Η ανακοίνωση του θανάτου στην οικογένεια του θύματος, η προσέγγιση
αυτής και η ψυχολογική υποστήριξη της στην διαδικασία του πένθους, η φροντίδα
του νεκρού, η διενέργεια νεκροτομής,η δωρεά οργάνων και ιστών καθώς και άλλες
διαδικασίες,είναι θέματα σχετιζόμενα με το νέο θανόντα. Αν οι επαγγελματίες υγείας
αποκτούσαν περισσότερη ειδική εκπαίδευση και προετοιμασία για όλα τα
παραπάνω, τα οφέλη για το προσωπικό των επειγόντων, την οικογένεια του
θανόντος, και την κοινωνία ευρύτερα, θα ήταν πολύ καλύτερα. Βασισμένοι στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία οι συγγραφείς προτείνουν την αναγκαιότητα περισσότερης
έρευνας για την αξιολόγηση των άμεσων αναγκών και συστήνουν τρόπους
προσέγγισης αυτών. Η ανακοίνωση των δυσάρεστων ειδήσεων στην οικογένεια που
πενθεί απαιτεί ειδικές δεξιότητες από πλευράς των επαγγελματιών υγείας.
Λέξεις κλειδιά: θάνατος, ΤΕΠ, επαγγελματίες υγείας, πενθούντες, νεκροψία, δωρεά
οργάνων
Αρκετά μοναδικά χαρακτηριστικά διακρίνουν τον θάνατο στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ), από την κατάληξη ενός ασθενούς, σε κάποιο τμήμα ενός
νοσοκομείου. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι θάνατος στα επείγοντα είναι συνήθως
αιφνίδιος και απροσδόκητος. ∆εύτερον, ο ασθενής και η οικογένεια του είναι συχνά
ξένοι με το προσωπικό των ΤΕΠ και τρίτον η συχνότητα θανάτου είναι πολύ
μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ενός νοσηλευτικού ιδρύματος1. Αυτές οι
διαφορές τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων διαχείρισης του αιφνίδιου
θανάτου για τους επαγγελματίες υγείας προς όφελος των ιδίων και των στενών
συγγενών και φίλων του αποθανόντος2. Όπως ακριβώς η επείγουσα ιατρική απαιτεί
ειδικές γνώσεις στην αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής, ενός πολυτραυματία,
μιας φαρμακευτικής δηλητηρίασης,έτσι και η φροντίδα των νέων πενθούντων πρέπει
να στηρίζεται στις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού του τμήματος των επειγόντων. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου
είναι ένα δραματικό γεγονός, που ακολουθείται από μια περίοδο πένθους3.
Το πένθος

από μόνο του μπορεί να επιπλεχθεί από κατάθλιψη, άγχος,

αυτοκτονικές σκέψεις ή συμπεριφορές, κατάχρηση ουσιών, μετατραυματικό stress και
αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου,εμφάνιση υψηλής ΑΠ,καρκίνο κ.α. Οι συνθήκες
που επιβαρύνουν τη διαδικασία του πένθους είναι η ηλικία του θανόντος (νέος), το
είδος της σχέσης του νεκρού με την οικογένεια (εξαρτώμενη, συγκρουσιακή), τα
χαρακτηριστικά του αιφνίδιου θανάτου(ατύχημα, από πράξη βίας, αυτοχειρία), το
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αίσθημα του πενθούντος ότι φέρει κάποιο βαθμό ευθύνης ( ιστορικό προβλημάτων
ψυχικής υγείας), η έλλειψη ενός υποστηρικτικού συστήματοςκ.α. Οι παραπάνω
συνθήκες οδηγούν σε μια πολύπλοκη διεργασία πένθους και αποτελούν πρόκληση
για το πολυάσχολο προσωπικό των ΤΕΠ, όπου σε πολύ περιορισμένο χρόνο και
παρά την ύπαρξη εκατοντάδων ασθενών που χρήζουν βοήθειας

πρέπει να

μεταπηδήσει από την ιδιότητα του «διασώστη», σ’ αυτή του υπεύθυνου ενημέρωσης
και υποστήριξης των μελών της οικογένειας που θρηνεί.
Έτσι εν μέσω συνθηκών κρίσεως πρέπει ν’ ανταπεξέλθει με επιτυχία αφ’ ενός
στην διαχείριση απειλητικών καταστάσεων για την ζωή των ασθενών και αφετέρου
στην διαχείριση του αιφνίδιου θανάτου4,5. Μελέτες έχουν δείξει, οτι η κατάλληλη
και έγκαιρη δράση από πλευράς των επαγγελματιών υγείας των ΤΕΠ (ιατροί,
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ιερείς, ψυχολόγοι), μπορεί να έχει σημαντική
επίδραση στους επιζώντες. Ωστόσο αναφέρεται οτι η εκπαίδευση του προσωπικού,
όσον αφορά την αντιμετώπιση του απροσδόκητου θανάτου και της παρεχόμενης
βοήθειας στους συγγενείς που πενθούν είναι ελάχιστη έως μηδαμινή. Γι’ αυτό το
λόγο

προτείνεται ο σχεδιασμός ενός προγράμματος που θα εκπαιδεύει και θα

επιμορφώνει το προσωπικό στους παραπάνω τομείς4,6,7.
Ένα λειτουργικό πλαίσιο για την φροντίδα της οικογένειας που αιφνίδια και
ανεξήγητα έχασε κάποιον αγαπημένο της αποτελείται από 8 βήματα8 :
1.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΡΟΣ
Ένας ιδιωτικός χώρος, γραφείο ή δωμάτιο είναι απαραίτητος. Πρέπει να είναι

εφοδιασμένος με τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει στην οικογένεια να καλέσει τους
συγγενείς, φίλους, τον πνευματικό τους,το γραφείο τελετών. Η χρήση του διαδρόμου
ή της αίθουσας των επειγόντων καθιστά αδύνατη την ενημέρωση των συγγενών. Η
οικογένεια του νεκρού πρέπει να οδηγείται στο δωμάτιο όπου θα τους γίνει η
ανακοίνωση του θανάτου από τον θεράποντα ιατρό συνεπικουρούμενος από ένα
νοσηλευτή ή και τον κοινωνικό λειτουργό. Ακόμη και οι στενοί φίλοι πρέπει να
περιμένουν έξω μέχρι την ανακοίνωση του θανάτου εκτός αν η οικογένεια
αποφασίσει

διαφορετικά,

καθώς

η

απόρρητο,εμπεριέχει προσωπικά δεδομένα
2.

5,8,9

συζήτηση

αποτελεί

προσωπικό

.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Όταν η οικογένεια του αποθανόντος δεν βρίσκεται στο νοσοκομείο η πρώτη

επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεφώνου. Επειδή το τηλεφώνημα είναι ένα σημαντικό
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πρώτο βήμα στην επαφή με την οικογένεια και την αντίδραση αυτής, το άτομο που
τηλεφωνεί πρέπει να είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος και έμπειρος υπάλληλος των
ΤΕΠ (νοσηλευτής ή κοινωνικός λειτουργός). Αυτός που θα τηλεφωνήσει πρέπει να
δηλώσει το όνομα του και την ιδιότητα του,το όνομα του νοσοκομείου στην οικογένεια
και μετά να ταυτοποιήσει το όνομα του οικογενειακού μέλους. Όταν είναι δυνατόν τα
μέλη της οικογένειας πρέπει να πληροφορηθούν ότι ο συγγενής τους είναι άρρωστος
ή τραυματισμένος και θα πρέπει να έλθουν στο νοσοκομείο. Κάποιος άλλος εκτός
στενού συγγενή πρέπει να οδηγήσει το αυτοκίνητο ή να συνοδεύει τον συγγενή. Στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν πρέπει να αναφερθεί ο θάνατος του ασθενή από το
τηλέφωνο. Η εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα προκύπτει όταν η οικογένεια ζει
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά ή όταν καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την οικογένεια
να έρθει στο νοσοκομείο. Στις περιπτώσεις αυτές που είναι απαραίτητη η
ανακοίνωση του θανάτου από το τηλέφωνο ο υπάλληλος πρέπει να είναι σίγουρα ότι
δίπλα στον συγγενή υπάρχει κάποιος ενήλικος που μπορεί να καλέσει βοήθεια ή να
τον βοηθήσει ο ίδιος αν παραστεί ανάγκη8,10,11.
3.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ο ιατρός κατά κύριο λόγο που θα μιλήσει στην οικογένεια, πρέπει να κάνει μια

δύσκολη πνευματική μετάβαση από την αντιμετώπιση μιας επείγουσας ιατρικής
κατάστασης, στο συναισθηματικό τραύμα αντίδρασης της οικογένειας που μόλις
πενθεί.Υπάρχουν αρκετοί αποτελεσματικές μέθοδοι ώστε ο ιατρός να προετοιμαστεί
γι’ αυτή την μετάβαση. Πρώτον, πρέπει να γνωρίζει και να ξεχάσει τα συναισθήματα
αδυναμίας να σώσει τον ασθενή. ∆εύτερον, να σημειώσει με χρονολογική σειρά την
πορεία εξέλιξης της κατάστασης τους ασθενούς και τις ενέργειες διάσωσης που
έγιναν. Τρίτον, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των συγγενών και
τις αντιδράσεις τους στην είδηση μεταφοράς του αγαπημένου τους στα επείγοντα.
Προτού εισέλθει στο δωμάτιο ενημέρωσης πρέπει να συμπεριλάβει τη βοήθεια ενός
νοσηλευτή όπου μπορεί να μοιραστεί το συναισθηματικό φορτίο της συνάντησης7,8.
Αυτή η διαδικασία βοηθά τον ιατρό να αναπτύξει μια ήρεμη συμπεριφορά και τα
προσωπικά θέματα της ενοχής, της αποτυχίας, του φόβου του θανάτου να είναι
ελεγχόμενα εώς έναν βαθμό. Στην περίπτωση που οι συγγενείς είναι παρόντες κατά
την είσοδο του ασθενούς στο νοσοκομείου ο νοσηλευτής ενημερώνει για την εξέλιξη
της πορείας του ασθενούς κι αν χρειαστεί αναζωογόνηση ζητείται επιλεκτικά από τα
μέλη της οικογενείας αν θέλουν να παραστούν κατά την διεξαγωγή της. Αν και η
πολιτική κάθε νοσοκομείου είναι να αποτρέπει την παρουσία της οικογένειας κατά
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την διάρκεια της προσπάθεια ανάνηψης του ασθενούς, υπάρχουν μελέτες που
καταδεικνύουν ότι η μαρτυρία των συγγενών στην φάση αυτή ομαλύνει την διεργασία
της λύπης επιτρέποντας στην οικογένεια

να δει ότι έγινε ότι ήταν ανθρωπίνως

δυνατό για να σωθεί ο αγαπημένος τους και να αποδεχθεί το γεγονός του
θανάτου12,13,14,15 .
4.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Αφού εισέλθουν στο δωμάτιο ο ιατρός συστήνει την ομάδα υγείας σε κάθε μέλος

της οικογένειας. Συγγενείς και επαγγελματίες υγείας πρέπει να παραμείνουν καθιστοί
όσο χρειαστεί. Σε εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση με
ερώτηση προς την οικογένεια αν γνωρίζει τι συνέβη με τον άνθρωπο τους. Κατόπιν ο
γιατρός παραθέτει με χρονολογική σειρά τα προβλήματα που προέκυψαν, τις
ενέργειες που έγιναν και ποια η ανταπόκριση του ασθενούς με απλά λόγια,
ανακοινώνοντας τον θάνατο. Η επικοινωνία πρέπει να είναι σαφής και ειλικρινής.
Είναι σημαντική η χρήση των λέξεων «νεκρός», «πέθανε» και να αποφεύγονται,
φράσεις όπως «μας άφησε», «έφυγε», «άφησε αυτή τη ζωή», «ήταν θέλημα
θεού»κ.λ.π . Όποτε είναι δυνατό επισημαίνεται ότι ο θανών δεν υπέφερε και ότι έγινε
κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί ο θάνατος του. Οι διαβεβαιώσεις αυτές
ελαττώνουν τα αισθήματα ενοχής. Ο ιατρός τονίζει ότι είναι πρόθυμος να απαντήσει
σε κάθε ερώτηση16,17.
5.

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ
Έχοντας ανακοινώσει τα άσχημα νέα, γιατρός και νοσηλευτής βοηθάνε τους

συγγενείς στην ομαλή μετάβαση στην κατάσταση της θλίψης. Η θλίψη εμπεριέχει
έντονα συναισθήματα ένεκα της απώλειας. Η συμπεριφεριολογική απάντηση στον
αιφνίδιο θάνατο εξαρτάται από το πολιτισμικό, κοινωνικό και μορφωτικό υπόβαθρο
καθενός. Κάποιοι θα παραμείνουν σιωπηλοί με ελάχιστα ορατή έκφραση
συναισθήματος και άλλοι κλαίγοντας γοερά και δυνατά θα εκδηλώσουν υστερική
συμπεριφορά. Η αρχική αντίδραση για πολλούς είναι το σοκ, η δυσπιστία και η
άρνηση, το μούδιασμα, ο θυμός και η ενοχή. Επιτρέποντας τους πενθούντες να
εκφράσουν τα συναισθήματα τους είναι ουσιώδες στην διεργασία της θλίψης και στην
ομαλή της εκτόνωση7,19. Είναι σημαντικό να τονιστεί η πιθανότητα πολλοί ηλικιωμένοι
πενθούντες, χήροι, χήρες, γονείς να παρουσιάσουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
υψηλής αρτηριακής πίεσης με επακόλουθο ένα καρδιαγγειακό ή εγκεφαλικό
επεισόδιο ιδιαίτερα άτομα με επιβαρυμένο ιστορικό, μια λιποθυμία, ένα αίσθημα
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δυσφορίας κ.α εντός των ΤΕΠ18,19,20. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να είναι σε
επαγρύπνηση

για

την

αντιμετώπιση

ενδεχόμενων

τέτοιων

καταστάσεων

7

συντονίζοντας την περαιτέρω ιατροφαρμακευτική τους φροντίδα .
6.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
Η θέαση του νεκρού σώματος διευκολύνει την αντίδραση του θρήνου και

αποτρέπει την παρατεταμένη θλίψη και δυσπιστία όσο αφορά τον θάνατο του
αγαπημένου. Η δυνατότητα να δει η οικογένεια τον νεκρό,ακόμη κι αν είναι
παραμορφωμένος πρέπει να δίνεται στους συγγενείς. Αν η τυχόν παραμόρφωση
είναι μεγάλη πρέπει να υπάρχει ανάλογη προειδοποίηση και προετοιμασία των
μελών της οικογένειας προς αποφυγή ανεπιθύμητων αντιδράσεων τους,από τους
νοσηλευτές. Για τον λόγο αυτό οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι να κάνουν τον νεκρό σε
εισαγωγικά εμφανίσιμο,παρουσιάσιμο. Έτσι λοιπόν προτού επιτραπεί στους
συγγενείς να δουν το νεκρό,οι νοσηλευτές επιδένουν τις δύσμορφες περιοχές λόγω
τραυματισμού,

αποσυνδέουν

όλα

τα

μηχανήματα

και

τις

συσκευές

που

χρησιμοποιήθηκαν κατά την προσπάθεια της κάρδιοαναπνευστικής ανάνηψης αυτού
(αναπνευστήρας,

τραχειοσωλήνας, Levin, φλεβικοί καθετήρες ηλεκτρόδια κ.ά.).

καθαρίζουν το αίμα από το σώμα του,κλείνουν τα μάτια του. Το σώμα σκεπάζεται με
καθαρά κλινοσκεπάσματα ενώ αφήνονται εκτιθέμενα μόνο τα χέρια και το πρόσωπο.
Σε κάποια νοσοκομεία,πρωτόκολλα, επιβάλουν την παραμονή των παραπάνω
υλικών μέχρι

την ιατροδικαστική εξέταση και ως αποδεικτικά στοιχεία για την

οικογένεια ότι έγινε κάθε τι δυνατό για να σωθεί ο άνθρωπος τους7,10. Όταν οι
συγγενείς διστάζουν ή δεν επιθυμούν να δουν τον νεκρό δεν πρέπει να
αποδοκιμάζονται ως προς την απόφαση τους αυτή. Σε κάθε περίπτωση ο ιατρός ή ο
νοσηλευτής θα πρέπει να συνοδέψουν τα μέλη της οικογένειας που επιθυμούν να
δουν τον αγαπημένο τους. Αυτό μπορεί να γίνει διαδοχικά ένα προς ένα τα μέλη της
οικογένειας ή και όλοι μαζί. Κάποιο μέλος ίσως θελήσει να μείνει μόνο του με το
άψυχο σώμα του νεκρού. Στιγμές ιδιωτικότητας είναι συχνά σημαντικές στην
παρούσα φάση. Ο νοσηλευτής διακριτικά στέκεται λίγα μέτρα πιο κει για προσφέρει
βοήθεια αν χρειαστεί στον πενθούντα7,10,21,22.
7.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Αφού οι συγγενείς έχουν δει το άψυχο σώμα του αγαπημένου τους επιστρέφουν

στο δωμάτιο όπου έγινε η ενημέρωση. Εδώ τα μέλη της οικογένειας μπορούν να
διατυπώσουν νέες ερωτήσεις που τυχόν προέκυψαν. Σε περίπτωση έντονων
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συναισθηματικών αντιδράσεων συστήνεται η ψυχολογική υποστήριξη αυτών με λόγια
κατανόησης, η παρουσία ενός ψυχολόγου ίσως κριθεί απαραίτητη, και με χειρονομίες
συμπόνιας (απαλό άγγιγμα του πενθούντα στον ώμο,μια ζεστή χειραψία..) παρά η
χορήγηση κατευναστικών φαρμάκων.
Σ’ αυτή τη φάση παραδίδονται ενυπόγραφα από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τα
προσωπικά αντικείμενα του αποθανόντα, τα οποία είχαν καταγραφεί και φυλαχθεί
βάση πρωτοκόλλου. Να τονισθεί εδώ πως στα νοσηλευτικά καθήκοντα είναι και η
καταγραφή του θανάτου στο βιβλίο αποβιωσάντων όπου γίνεται πλήρης αναφορά
των στοιχείων του νεκρού, του τρόπου με τον οποίο προσήλθε στο νοσοκομείο
(ΕΚΑΒ, άλλο όχημα ),της ώρας, της κατάσταση του τη στιγμή της διακομιδής του,
όλες οι θεραπευτικές ενέργειες που έγιναν μέχρι να καταλήξει και η ώρα θανάτου.
Σημειώνεται η παρουσία ή όχι των συγγενών στον χώρο του νοσοκομείου, και
δηλώνεται και η φύλαξη των προσωπικών του

αντικειμένων. Ενημερώνεται η

νοσηλευτική υπηρεσία για το συμβάν και συμπληρώνεται η δήλωση θανάτου από τον
υπεύθυνο θεράποντα ιατρό.Στη συνέχεια η οικογένεια βοηθείται να ακολουθήσει όλες
τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να παραδοθεί ο νεκρός για να κηδευτεί7,23.
Εδώ ακριβώς προκύπτουν δυο εξαιρετικής σημασίας αποφάσεις που πρέπει να
ληφθούν από την οικογένεια,αρκετά στρεσσογόνες, υψηλού συναισθηματικού
φορτίου, η διάθεση του νεκρού για νεκροψία και η δωρεά οργάνων και ιστών9. Ο
γιατρός ή ο νοσηλευτής έχοντας πάντα υπόψη τον πόνο από την απώλεια για την
οικογένεια επισημαίνει την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της διενέργειας
νεκροψίας. Παρά το μέγεθος της δυσκολίας και την ψυχολογική επιβάρυνση του ίδιου
του λειτουργού υγείας που προβαίνει στη σύσταση αυτή, θα πρέπει διαλύοντας τους
φόβους και τις λανθασμένες πεποιθήσεις της οικογένειας για την νεκροψία να τονίσει
ότι αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο για τον καθορισμό της ακριβής αιτίας θανάτου.
Η ∆ωρεά Οργάνων και Ιστών από τον θάνατο ενός ασθενή στα επείγοντα
είναι σπάνιο γεγονός. Το προσωπικό των επειγόντων είναι επικεντρωμένο στο
βραχυπρόθεσμο σκοπό της διάσωσης ασθενών από τραυματισμούς και παθήσεις
απειλητικές για τη ζωή τους. Ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να σκεφτούν τι θα συμβεί
αν οι προσπάθειες διάσωσης ανθρώπινων ζωών είναι ανεπιτυχείς. Αλλά καθώς ο
αριθμός των ασθενών που περιμένουν για μεταμόσχευση συνεχώς αυξάνει, τα ΤΕΠ
αποτελούν χώρο όπου θα μπορούσε να αναγνωριστούν εν δυνάμει δωρητές είτε
κατά την εισαγωγή τους σε κάποιο άλλο τμήμα του νοσοκομείου είτε εντός των
επειγόντων. Οι επαγγελματίες υγείας αισθάνονται άβολα να πλησιάσουν τις
οικογένειες και μάλιστα τόσο σύντομα από την ανακοίνωση του θανάτου του
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αγαπημένου τους. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η παράκληση για δωρεά οργάνων στην
παρούσα φάση να θεωρηθεί προμελετημένη και η αιτία της ανεπιτυχούς
αναζωογόνησης του ασθενούς. Συνάμα οι φόβοι της οικογένειας για την αφαίρεση
των οργάνων προτού πεθάνει ο συγγενής τους και ο σωματικός ακρωτηριασμός που
θα προκύψει δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη συναίνεση της οικογένειας σε κάτι
τέτοιο. Η κατάλληλη προσέγγιση της οικογένειας από εξειδικευμένο προσωπικό, για
τη διαδικασία αυτή και η γνώση ότι ο νεκρός είχε κάρτα δωρητή ή επιθυμία ζωής να
γίνει δωρητής οργάνων θα την έκανε περισσότερο δεκτική στη λήψη μιας τέτοιας
απόφασης. Στην περίπτωση που η οικογένεια συναινέσει στην δωρεά οργάνων η
αντίληψη του μεγαλείου μια τέτοιας πράξης τους προσφέρει τεράστια παρηγοριά23,24.
8.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – FOLLOWUP
Κοινωνιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι πενθούντες μετά από τον ξαφνικό

και απροσδόκητο θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, έχουν αυξημένο κίνδυνο
θνησιμότητας και νοσηρότητας, ειδικά ηλικιωμένοι τους πρώτους 6 μήνες από τον
θάνατο

του/της

συζύγου.

Αυξημένα

ποσοστά

θνησιμότητας

οφείλονται

σε

καρδιαγγειακά νοσήματα, κίρρωση του ήπατος από κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ,
ατυχήματα,αυτοκτονίες εξαιτίας του μεγάλου ψυχολογικού μετατραυματικούstress,
που μπορεί να μεταπηδήσει σε χρόνια διαταραχή μετατραυματικούstress, κατάθλιψη
και άλλες ψυχολογικές και σωματικές διαταραχές25. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την
ανάγκη ύπαρξης ενός υποστηρικτικού προγράμματος, των μελών της οικογένειας
που πενθεί, που θα ξεκινά από το νοσοκομείο και θα συνεχίζεται εκτός σε αντίστοιχες
κοινωνικές υπηρεσίες. Η νοσηλευτική υπηρεσία σε συνεργασία με τον κοινωνικό
λειτουργό, τον ψυχολόγο,τον ιερέα αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Από την αμέσως
επόμενη μέρα αποστέλλεται μια συλλυπητήρια κάρτα και τηλεφωνήματα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

γίνονται

από

πλευράς

του

νοσοκομείου

με

σκοπό

την

παρακολούθηση της πορείας της οικογένειας που πενθεί,την παροχή βοήθειας σε
συνεργασία με τις αρμόδιες κοινωνικές δομές προς αποφυγή των παραπάνω
δυσάρεστων εξελίξεων26,27.
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙ∆ΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
Ο θάνατος ενός ασθενή μπορεί να προκαλέσει μυριάδες συναισθήματα και
σκέψεις στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος επειγόντων περιστατικών.
Σε ένα υψηλά στρεσσογόνο εργασιακό περιβάλλον όπως αυτό των ΤΕΠ όπου κύριο
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μέλημα είναι η παροχή πρώτων βοηθειών σε δυνητικά απειλητικές για τη ζωή
ασθενών καταστάσεις,η θανατηφόρα κατάληξη ενός ασθενή γεννά την αμφιβολία
και την αμφισβήτηση των ικανοτήτων των γιατρών και των νοσηλευτών, βιώνουν την
απώλεια ως προσωπική τους αποτυχία,έχουν ενοχές και δέχονται τον θάνατο ως
ναρκισσιστικό πλήγμα του εγωισμού τους όσον αφορά το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Συνειδητοποιούν τα όρια τους,την θνητότητα των δικών τους ανθρώπων και του
εαυτού τους, καθώς και προηγούμενες προσωπικές απώλειες28.
Στα επείγοντα τα παραπάνω είναι πιο έντονα διότι ο θάνατος είναι συχνά
αιφνίδιος, αφορά και νέα άτομα μέχρι πρόσφατα υγιή, δεν υπάρχει εγκατεστημένη
σχέση με τον ασθενή και την οικογένεια του και αμέσως μετά το ίδιο προσωπικό
καλείται να επιστρέψει στο ίδιο περιβάλλον όπου άλλοι ασθενείς είναι σε κίνδυνο και
έχουν την ανάγκη τους, ενώ ο αποθανών και η θρηνούσα οικογένεια είναι παρών
στον ίδιο χώρο. Λόγω αυτού του stress οι επαγγελματίες υγείας αναπτύσσουν
άμυνες. Μια προσέγγιση είναι να αποφύγουν την συναισθηματική ανάμιξη με τους
ασθενείς και τις οικογένειες τους29. Τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί αυτή η
αμυντικότητα; Συστηματικά επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν το
προσωπικό υγείας να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του όσον αφορά τον πόνο, την
απογοήτευση, την αποτυχία, την απώλεια, τον θάνατο. Ιδανικά αυτά τα προγράμματα
πρέπει να εισάγονται νωρίς στην εκπαίδευση, έτσι ώστε η επαναλαμβανόμενη
έκθεση στο θάνατο να συνοδεύεται από συναισθηματική ωριμότητα29. Θα πρέπει να
διδάσκονται τρόποι διαχείρισης του θανάτου,τον τρόπο ανακοίνωσης αυτού, την
φροντίδα των πενθούντων και την καθοδήγησή τους καθώς και τη διαχείριση των
συναισθηματικών τους αντιδράσεων. Ανοιχτές συζητήσεις της συναισθηματικής
επίδρασης από τον θάνατο ενός ασθενή με τη συμμετοχή τους σε ομάδες
υποστήριξης εντός του νοσοκομείου και η υιοθέτηση υγειών συμπεριφορών από
ανάλογες εμπειρίες συναδέλφων θα συμβάλουν στην ψυχολογική εκτόνωση
αποφεύγοντας την συναισθηματική απομόνωση, την κατάχρηση ουσιών και την
επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας.Η συμβουλευτική με έναν
σύμβουλο ή θεραπευτή ίσως είναι αναγκαία όταν το stress από τον θάνατο ενός
ασθενή γίνει μη διαχείρισιμο30,31. Η θέση του ψυχιάτρου ή του ειδικού ψυχολόγου σε
ένα γενικό νοσοκομείο επιτρέπει την επεξεργασία της προβληματικής του θανάτου,
όταν αυτός αγγίζει τις ψυχές των επαγγελματιών υγείας32,34. Τέλος η γνώση ότι η
οικογένεια του εκλιπόντος έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αναφέρθηκαν
παραπάνω κατά την δύσκολη αυτή περίοδο εφησυχάζει το προσωπικό ότι ο θάνατος
ήταν όσο το δυνατόν περισσότερο διαχειρίσιμος35.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο αιφνίδιος θάνατος αποτελεί μια συχνά, απαντώμενη στρεσσογόνο κατάσταση
στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου. Η διαχείριση του
προϋποθέτει ειδικές δεξιότητες και γνώσεις που αποκτώνται με βάση την εμπειρία
και μετά από εκπαίδευση του προσωπικού μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων
στην διάρκεια της καριέρας του ή ως κομμάτι των βασικών σπουδών του. Ο
ενδεδειγμένος τρόπος ανακοίνωσης ενός θανάτου θα βοηθήσει τις οικογένειες που
πενθούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου
κι επιπλέον μια περισσότερο ανθρώπινη προσέγγιση δεν ωφελεί μόνο τα μέλη αυτής
στην διεργασία του πένθους

αλλά προστατεύει και το νοσοκομείο από πιθανές

συγκρούσεις και κατηγορίες νομικής φύσεως που σχετίζονται με τον θάνατο του
ασθενή. Η βελτιωμένη χρήση της νεκροψίας, η αύξηση της δωρεάς οργάνων και
ιστών θα ωφελήσει συνολικά την ίδια την κοινωνία. Οι επαγγελματίες υγείας θα
αναπτύξουν τους κατάλληλους μηχανισμούς άμυνας και διαχείρισης σε προσωπικό
και συναισθηματικό επίπεδο της προβληματικής του θανάτου κάθε φορά που θα
συμβαίνει και καθώς η απειλή του θανάτου και μάλιστα του αιφνίδιου θα
επαναλαμβάνεται, η πρόκληση να αναλάβουν καλύτερη φροντίδα για μέλλοντες
ασθενείς,τις οικογένειες και τον εαυτό τους θα κορυφώνεται.
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SUMMARY
A fundamental part in the development of healthcare systems worldwide, is the
treatment of emergency incidents within a system organized, according to
appropriate standards of practice and a suitable workforce. Important action must be
taken to create and apply a comprehensive system of emergency care and nursing of
high standards within Greek hospitals.After extensive review of the bibliography,
presented here are the practice of emergency nursing within a modern A&E
department, the responsibilities of the staff within that department and the effect that
the practice of Emergency Medicine has on the staff’s physical and psychological
health, taking into consideration today’s nursing work conditions.Nursing care
provided in an Accident and Emergency unit (A&E) is one of the most important work
done in a modern A&E department. Emergency nurses within an A&E department
must continuously develop their practice to the maximum of their ability, so that
emergency incidents are dealt with efficiently.Nursing staff in an A&E unit may deal
with a heterogeneous patient load and providing care in an Emergency department
may result in the staffs’ physical and psychological exhaustion.
Key words: A&E hospital department, nursing, physical and psychological
exhaustion.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θεμελιώδης κανόνας ανάπτυξης των συστημάτων υγείας διεθνώς είναι η επείγουσα
αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών, κάτω από ένα σύστημα οργανωμένο, με
τα κατάλληλα πρότυπα εργασίας και το κατάλληλο προσωπικό. Η ύπαρξη
συγκεκριμένου σχεδίου και η τελική εφαρμογή του για την εγκαθίδρυση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος επείγουσας αντιμετώπισης και νοσηλευτικής φροντίδας
υψηλών προδιαγραφών στα Ελληνικά νοσοκομεία, αποτελεί άμεσης προτεραιότητας
ενέργεια. Μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσιάζεται η άσκηση του
νοσηλευτικού έργου σε ένα σύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) μέσα
από τις αρμοδιότητές του νοσηλευτή σε αυτό, τον τρόπο εργασίας και
καταδεικνύονται οι επιδράσεις στην σωματική και ψυχική του υγεία μέσα από τις
συνθήκες εργασίας σήμερα. Το νοσηλευτικό έργο στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών είναι ένα από τα πιο σπουδαία κεφάλαια στο ΤΕΠ. Στο τμήμα αυτό
οφείλεται να αναπτυχθεί το μέγιστο της νοσηλευτικής επιστήμης, κατά τρόπο που να
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα περιστατικά. Οι νοσηλευτές του ΤΕΠ μπορούν
να αντιμετωπίσουν έναν ανομοιογενή όγκο ασθενών και η παροχή του νοσηλευτικού
έργου στο ΤΕΠ μπορεί να οδηγήσει σε σωματική και ψυχολογική εξάντληση.
Λέξεις κλειδιά: τμήμα επειγόντων περιστατικών, νοσηλευτικό έργο, σωματική και
ψυχολογική εξάντληση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παροχή της επείγουσας νοσηλευτικής φροντίδας για οξέα και έκτακτα
συμβάντα αποτελεί τον πυρήνα σε όλα τα συστήματα υγείας παγκοσμίως.
Το νοσηλευτικό έργο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικώναποτελεί μικρό
χρονικό κομμάτι σε σχέση με αυτό των υπολοίπων τμημάτων ενός νοσοκομείου,
όμως είναι ένα από τα πιο σημαντικά και αυτό που καθορίζει τις περισσότερες φορές
την έκβαση της πορείας της υγείας του ασθενή. Η ποιότητα της παρεχόμενης
επείγουσας φροντίδας είναι η σφραγίδα του κάθε ΕΣΥ.
Στις μέρες μας η αποτελεσματική αντιμετώπιση του επείγοντος σε όλα τα
ανεπτυγμένα κράτη αποτελεί κύριο δείκτη της υγειονομικής οργάνωσης του κάθε
κράτους.
Ο αριθμός και το είδος του προσωπικού που απαιτείται για την παροχή
φροντίδας των ασθενών του ΤΕΠ εξαρτάται από το μέγεθος, τη φύση του
Νοσοκομείου και το μέσο αριθμό των προσερχόμενων ασθενών σύμφωνα με το
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∆ιεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών. Τα στοιχεία στην πλειοψηφία των Ελληνικών
Νοσοκομείων αναφορικά με την νοσηλευτική στελέχωση είναι δηλωτικά των χρόνιων
και δραματικών ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό.1
Οι νοσηλευτές του ΤΕΠ εμφανίζουν υψηλά επίπεδα στρές στο χώρο εργασίας,
εφόσον αντιμετωπίζουν τον πόνο και τον θάνατο, στην προσπάθεια τους να σώσουν
τη ζωή ενός ασθενούς. Οι δύσκολες καταστάσεις που καθημερινά απασχολούν τον
νοσηλευτή του ΤΕΠ, έχουν σαν αποτέλεσμα την αντίσταση, την άμυνα και την
αντίδραση σε αυτές. Όμως, ο σχεδιασμός και η εγρήγορση του συστήματος όσον
αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, θα συντελέσει
ουσιαστικά στην προάσπιση της ψυχικής και σωματικής υγείας του νοσηλευτή του
ΤΕΠ.
1.

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ

1.1 Αρμοδιότητες νοσηλευτή ΤΕΠ
Το νοσηλευτικό έργο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περιλαμβάνει τον
καθορισμό προτεραιότητας εξέτασης των ασθενών, όπου ανάλογα με την οξύτητα και
την βαρύτητα των συμπτωμάτων, καθορίζεται και η αμεσότητα ή όχι της
παρέμβασης, σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό. Εκτιμά την κατάσταση του
ασθενή κατά τον μνημονικό κανόνα ABCDE: Α. Αεραγωγός(Airway),

B.

Αναπνοή(Breathing), C.Κυκλοφορία(Circulation), D. Επίπεδο συνείδησης(Disability),
E. Έκθεση(Exposure). Προσδιορίζει το επίπεδο συνείδησης του ασθενή σύμφωνα με
την κλίμακα γλασκώβης. Είναι υπεύθυνος για την λήψη των ζωτικών σημείων, για την
χορήγηση της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής και της οξυγονοθεραπείας.
Επικοινωνεί με όλους τους εμπλεκόμενους στην παροχή φροντίδας (∆ιεπαγγελματική
Ομάδα) και συντονίζει την κίνηση των ασθενών για ακτινολογικό και εργαστηριακό
έλεγχο, ετοιμάζει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους στην αντίστοιχη κλινική ή τους
παραπέμπει για χειρουργείο. Ελέγχει και διευκολύνει την ροή των ασθενών στο ΤΕΠ
και επιβλέπει τους ασθενείς που πρόκειται να εξετασθούν, κατά την διάρκεια
παραμονής τους στο ΤΕΠ. Κάνει συνεχή επανεκτίμηση για τυχόν επιδείνωση της
συμπτωματολογίας μετά το πέρας της ιατρικής εξέτασης, έως ότου υποχωρήσουν τα
κύρια ενοχλήματα και γίνει η τελική διακίνηση τους. Ενημερώνει τον αρμόδιο ιατρό
για την πορεία των περιστατικών τα οποία είναι υπό παρακολούθηση, αλλά και τους
ασθενείς και τους οικείους για τις νοσηλευτικές ενέργειες, εξηγώντας παράλληλα,
όταν χρειάζεται, τους λόγους για τις εκτελούμενες πράξεις. Συνεργάζεται με τους
συγγενείς όπου και όταν χρειάζεται για την αποτελεσματική διαχείριση των
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περιπτώσεων που αντιμετωπίζουν (π.χ. λήψη συναίνεσης, επικοινωνία κλπ). Τέλος,
ελέγχει τον εξοπλισμό και το υλικό του ΤΕΠ.2
Χρησιμοποιώντας

τις

δεξιότητες

παρατηρητικότητας

και

εκτίμησης,

ο

νοσηλευτής κάνει μια γρήγορη αξιολόγηση της όλης κατάστασης του ασθενή. Όλες οι
παραπάνω αρμοδιότητες εκτελούνται με ευθύνη του νοσηλευτικού προσωπικού του
ΤΕΠ και ότι σχετίζεται με τις κλινικές εργασίες, αυτές εκτελούνται βάσει ιατρικών
οδηγιών. Έτσι εφαρμόζεται η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών στο ΤΕΠ η οποία
είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι με αυτήν κάθε νοσηλευτής έχει ολοκληρωμένη γνώση
για την κλινική πορεία των ασθενών κατά την παραμονή του στο ΤΕΠ και κατ’
επέκταση παρέχει αποτελεσματική φροντίδα.
1.2 ∆ιεπαγγελματική ομάδα στο ΤΕΠ
Με αυτόν τον όρο εννοείται η ομάδα που αποτελείται από τους ιατρούς, τους
νοσηλευτές, τους τεχνολόγους και το βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό που
συνεργάζονται για να παρέχουν τη φροντίδα στον ασθενή από την πιο δύσκολη και
περίπλοκη, π.χ. καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση έως τις μη απειλούμενες για τη
ζωή καταστάσεις. ∆ρούν συλλογικά προς ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών των
ασθενών. Στα σύγχρονα δε συστήματα υγείας, το επίπεδο συνεργασίας της
διεπαγγελματικής σχέσης των ιατρών και των νοσηλευτών, αποκτά ειδικό ενδιαφέρον
επειδή επηρεάζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της προσφερόμενης
φροντίδας.Είναι γνωστό, ότι η παροχή φροντίδας υγείας και η επείγουσα φροντίδα
ειδικότερα, είναι ενιαία και πρέπει να παρέχεται με ολοκληρωμένο τρόπο. Κάθε
ασθενής που χρήζει επείγουσας φροντίδας είναι μια μοναδική οντότητα που
χρειάζεται εξατομικευμένη φροντίδα την οποία μόνο μια διεπαγγελματική ομάδα
μπορεί να του προσφέρει στο ΤΕΠ.Η ομάδα αυτή επίσης μπορεί να λειτουργήσει με
πειθαρχία, σύστημα και μεθοδικότητα όταν γίνεται καθημερινή προσπάθεια να
καλλιεργηθεί από το προσωπικό το ίδιο αρχικά, ένα φιλικό καλοπροαίρετο και θετικό
κλίμα, και αυτό πρέπει να πηγάζει και από τα ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη του ΤΕΠ.1
1.3 Στελέχωση νοσηλευτών του ΤΕΠ
Σύμφωνα με δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναφορικά με τη
νοσηλευτική στελέχωση στο ΤΕΠ, απαιτούνται:


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



Τέσσερις (4) νοσηλευτές ανά ωράριο εργασίας για ΤΕΠ με λιγότερους από 100
ασθενείς σε ημέρα εφημερίας
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Έξι με δέκα (6-10) νοσηλευτές ανά ωράριο εργασίας για ΤΕΠ με περισσότερους
από 100 ασθενείς σε ημέρα εφημερίας.
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, έχει προσδιοριστεί

ότι απαιτείται ένας τουλάχιστον διπλωματούχος νοσηλευτής για κάθε 5000 ετήσιες
επισκέψεις ασθενών στο ΤΕΠ. Με βάση αυτό το standard μπορεί κάποιος να
υπολογίσει τον απαιτούμενο αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού για ένα συγκεκριμένο
ΤΕΠ.
Ιδιαίτερες επιπλέον παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
νοσηλευτική στελέχωση όπως το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας, οι άδειες του
προσωπικού, η παρουσία ή μη βοηθητικού προσωπικού, η κάλυψη του ΤΕΠ σε ώρες
αιχμής ή σε ημέρες γενικής εφημερίας με περισσότερο προσωπικό. Η κατανομή και η
εναλλαγή του προσωπικού πρέπει να γίνεται από τον προϊστάμενο νοσηλευτή ΤΕΠ
σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και τις ιδιαιτερότητες του χώρου αλλά και
σύμφωνα με τις ανάγκες του προσωπικού.1
Ο ρυθμός αύξησηςτου νοσηλευτικού προσωπικού εμφανίζεται μεσοσταθμικά
σταθερός εν αντιθέσει τουαντίστοιχου ρυθμού των ιατρών ο οποίος βαίνει σταθερά
αυξανόμενος. Κατ’επέκταση, είναι λογικό ο λόγος νοσηλευτών ανά ιατρό να
υπολογίζεται εμφανώςδυσανάλογος, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στις
χώρες του ΟΟΣΑ για τοέτος 2009.3
1.4 ∆εοντολογικά ζητήματα
Για κάθε επαγγελματία υγείας που εργάζεται στο ΤΕΠ, βασική δεοντολογική
αρχή αποτελεί η υποχρέωση να αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά που χρήζουν
επείγουσας φροντίδας, ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα (δυνατότητα να
πληρώσουν ή όχι), την ασφαλιστική κάλυψη, την κοινωνική κατάσταση ή
οποιαδήποτε άλλη παράμετρο που δεν έχει σχέση με την κλινική κατάσταση κάθε
περιστατικού.4
2.

ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΤΕΠ

2.1 Ψυχοσωματική υγεία – Ψυχοσωματική ασθένεια – Γενικά
Τα τελευταία σαράντα χρόνια, οι ψυχολόγοι άρχισαν να μελετούν τη σχέση της
ψυχικής ασθένειας με το σώμα και να εφαρμόζουν τις ψυχολογικές αρχές στο χώρο
της υγείας. Η ψυχολογία της υγείας έχει λάβει σημαντικές προεκτάσεις στο έργο της,
καθώς περιλαμβάνει πλέον θέματα σχετικά με την απόκτηση και τη διατήρηση της
σωματικής υγείας και ευεξίας.
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Η Ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με την σωματική. Η καλή ψυχική υγεία
υποστηρίζει την καλή σωματική υγεία κ αντίστροφα. Η σύνδεση μεταξύ τους, είναι
κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαισθητικά ή ακόμα ασυνείδητα και άλλοτε με
περισσότερη επίγνωση μέσα από την ατομική εμπειρία που αποκτά στην διάρκεια
της ζωής του.
Ψυχοσωματική ασθένεια είναι μια διαταραχή που επηρεάζει το σώμα και το
μυαλό. Έχει συναισθηματική προέλευση και προκαλεί σωματικά συμπτώματα.5
2.2 Νοσηλευτής ΤΕΠ - Ψυχική και σωματική υγεία
Το νοσηλευτικό επάγγελμα σύμφωνα με μελέτες του εξωτερικού και
συγκεκριμένα της Νέας Υόρκης, είναι συνδεδεμένο με το χρόνιο στρές το οποίο είναι
υπεύθυνο για το 90% των ψυχοσωματικών ασθενειών. Κυρίαρχος λόγος που το
χρόνιο στρες πηγάζει από το νοσηλευτικό επάγγελμα, είναι ότι υπάρχουν εξοντωτικές
ελλείψεις και ότι μέχρι το 2020 το εργατικό δυναμικό θα είναι 20% κάτω από τις
προϋποθέσεις πληρότητας. Ένα τμήμα σαν αυτό του ΤΕΠ όπου μελετάμε, έχει
μεγάλη ανάγκη από μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό με αποκλειστική
απασχόληση σε αυτό. Οι ελλείψεις αυτές σε αρκετές χώρες συμπεριλαμβανομένης
και της Ελλάδας δεν επηρεάζουν μόνο ψυχοσωματικά την υγεία του νοσηλευτή αλλά
οδηγούν στην υποβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας. Η στελέχωση λοιπόν είναι
επιτακτική ανάγκη για την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών
υπηρεσιών.6
2.3 Συνθήκες εργασίας στο ΤΕΠ
Οι συνθήκες στο χώρο των Επειγόντων, ιδιαίτερα στα Τριτοβάθμια Νοσοκομεία,
είναι συχνά από σκληρές έως εφιαλτικές και αυτό συμβαίνει διότι ο μεγάλος όγκος
ασθενών δυσχεραίνει το νοσηλευτικό έργο σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή αριθμό
νοσηλευτών,η δυσλειτουργία της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης αναγκάζει πολλούς
πολίτες να καταφύγουν στο εφημερεύων νοσοκομείο για περιπτώσεις χρόνιες ή μη
επείγουσες, με αποτέλεσμα τον ασφυκτικό συνωστισμό και κατ’ επέκταση την πτώση
της ποιότητας παροχής φροντίδας στους έχοντες αμεσότερη ανάγκη ασθενείς.Η
υποδοχή των ασθενών γίνεται σε χώρους που δεν έχουν τις απαραίτητες
προδιαγραφές και η έλλειψη οργανωμένης διαδικασίας διαλογής (Triage), οδηγεί σε
κακή ιεράρχηση της προτεραιότητας.Υπάρχουν επικίνδυνες καθυστέρησης λόγω
έλλειψης εκπαίδευσης και ετοιμότητας. Πολλάτριτοβάθμια νοσοκομεία δεν έχουν τον
απαραίτητο (εν λειτουργία) εξοπλισμό (Αξονικός Τομογράφος, Αγγειογράφος).
Επίσης, η καθυστέρηση διεξαγωγής εξετάσεων και η καθυστέρηση των εισαγωγών
στις κλινικέςέχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
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Οι παραπάνω λόγοι, που προβλέπεται να αυξηθούν στο μέλλον, έχουν σαν
αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αναμονής των περιστατικών στο ΤΕΠ , την
αυξημένη ένταση και τις λεκτικές κυρίως επιθέσεις εναντίον του νοσηλευτικού
προσωπικού, την μειωμένη ικανοποίηση από την παραχθείσα νοσηλευτική φροντίδα
και δημιουργούν έναν ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ.7
2.4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠ
Λόγω της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού προκύπτουν προβλήματα όπως:


Κλινικά λάθη



Προστριβές, διαφωνίες και μειωμένη αποδοτικότητα των νοσηλευτών



Ελλιπής ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας



Συνωστισμός των ασθενών σε ουρές αναμονής στο ΤΕΠ



Αδυναμία

των

νοσηλευτών

για

παρακολούθηση

προγραμμάτων

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης


Φόρτος εργασίας, μειωμένη ποιότητα στη φροντίδα



Προβλήματα στην υγεία των νοσηλευτών.8

2.5 Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out) και ποιότητα ζωής
των νοσηλευτών του ΤΕΠ
Οι νοσηλευτές

παγκοσμίως παρουσιάζουν συμπτώματα επαγγελματικής

εξουθένωσης από την αρχή της καριέρας τους, με μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης
ψυχικών και σωματικών διαταραχών. Από πολλές μελέτες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, έχει διαπιστωθεί ότι οι νοσηλευτές αποτελούν την επαγγελματική ομάδα
που είναι περισσότερο επιρρεπής σε υψηλά επίπεδα stress

και στην εμφάνιση

επαγγελματικής εξουθένωσης.9
Το άγχος και η εξουθένωση στο ΤΕΠ μπορεί να προκύπτουν:
1.

Από τον ίδιο τον νοσηλευτή
δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλo, εκπαίδευση, προυπηρεσία, θέση

i.

εργασίας)
χαρακτηριστικά προσωπικότητας (κίνητρα, προσδοκίες)10

ii.
2.

Από το νοσοκομειακό περιβάλλον εργασίας
i.

συνθήκες δουλειάς (φύση εργασίας, επαφή με πόνο και θάνατο)

ii.

οργανωτικά και διοικητικά θέματα (ωράριο εργασίας, αποδοχές, ασάφεια
ρόλων και καθηκόντων)

iii.
3.

συναδελφικές σχέσεις (προβλήματα συνεργασίας και επικοινωνίας)11

Από την επαφή με τον ασθενή και τους συγγενείς του
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i.

αρνητική κριτική

ii.

αυξημένες απαιτήσεις

iii.

έλλειψη αναγνώρισης10

Οι νοσηλευτές του ΤΕΠ είναι σημαντικό να παίρνουν ηθική ικανοποίηση από το
έργο που προσφέρουν και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική
συνεργασία

των

διεπαγγελματικών

ομάδων.

Ωστόσο

πρέπει

να

ληφθούν

περισσότεροαποτελεσματικά μέτρα για τοκαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον
ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο και την μέγιστη ικανοποίηση του ασθενούς από την
παρεχόμενη φροντίδα.
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου η ταχύτητα και το υψηλό επίπεδο
ικανοτήτων είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική νοσηλεία μπορεί να
παρουσιασθεί συχνά το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε ηλικία 30 με
40 ετών, σύμφωνα με την Maslach.12
Ο ευρύτερα αποδεκτός ορισμός του συνδρόμου είναι αυτός που έδωσε η
Maslach. Σύμφωνα με αυτόν, ως σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης ορίζεται
“ένα σύνδρομο ψυχικής, σωματικής και πνευματικής κόπωσης, που αποτελεί την
αντίδραση του εργαζόμενου στο χρόνιο και διαπροσωπικό στρες της εργασίας του και
χαρακτηρίζεται από τρεις διαστάσεις: Την συναισθηματική εξάντληση, όπου ο
εργαζόμενος

αισθάνεται

ψυχικά

άδειος,

την

αποπροσωποποίηση,

όπου

ο

εργαζόμενος αναπτύσσει ένα μηχανισμό άμυνας προκειμένου να αντιμετωπίσει την
συναισθηματική εξάντληση που βιώνει, και το αίσθημα μειωμένων προσωπικών
επιτευγμάτων

που

προκύπτει

ως

αποτέλεσμα

των

δύο

παραπάνω”.Τελικό

αποτέλεσμα είναι ο κυνισμός, η εξουθένωση και η αναποτελεσματικότητα.
Σημειώνεται ότι το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης είναι μια νοσολογική
οντότητα, το οποίο αφορά όλους τους εργαζόμενους.
Σε μελέτη που έγινε οι νοσηλευτές των Τ.Ε.Π. εμφανίζουν στατιστικά υψηλότερα
επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης ακόμα και σε σύγκριση με εκείνους των
ΜΕΘ.12,13
2.6 Μυοσκελετικές διαταραχές και νοσηλευτής του ΤΕΠ
Μία από τις πιο επιβαρυντικές δραστηριότητες των νοσηλευτών του ΤΕΠ είναι η
μετακίνηση των ασθενών. Λόγω του ρυθμού και της έντασης της εργασίας,
οδηγούνται σε πρόχειρες και γρήγορες μετακινήσεις, χωρίς την υποστήριξη
εξειδικευμένου προσωπικού, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του κινδύνου
πρόκλησης μυοσκελετικών παθήσεων.14Οι πιο πολλές μυοσκελετικές διαταραχές στο
νοσηλευτικό προσωπικό, εμφανίζονται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
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Είναι προφανές ότι το νοσηλευτικό προσωπικό επιλέγει ως έντονα σωματικές
δραστηριότητες αυτές που θεωρούνται πιο κουραστικές και απαιτούν μεγαλύτερη
κατανάλωση ενέργειας και παρατεταμένη διατήρηση κάποιας θέσης ή στάσης. Ο
τραυματισμός της οσφυϊκής μοίρας αποτελεί έναν μεγάλο ποσοστό από τα
προβλήματα που προκαλούν ανικανότητα για εργασία στους νοσηλευτές, οι οποίοι
έχουν ένα από τα πιο υψηλά επίπεδα τραυματισμού στην οσφύ σε σχέση με άλλες
επαγγελματικές

ομάδες.

Σε

μία

επιδημιολογική

μελέτη

του

1990

που

πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, τη ∆ανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καιτο
Ισραήλ, φάνηκε πως το νοσηλευτικό προσωπικό έχει 5,1 φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα από ότι οι ταμίες να προσφύγουν στις υπηρεσίες υγείας για πρόβλημα
που σχετίζεται με πόνο στη μέση τους.
Μια άλλη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γκάνα το 2005 ανάμεσα σε
νοσηλευτικό προσωπικό και δασκάλους έδειξε πως το νοσηλευτικό προσωπικό έχει
κατά 21,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από το εκπαιδευτικό προσωπικό να
εμφανίσει πρόβλημα οσφυαλγίας.15
Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή επαγγελματικής
εξουθένωσης και ανικανότητας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε Ευρώπη,
Αμερική και Καναδά. Ο διεθνής οργανισμός εργασίας (ILO) αναγνώρισε την ανάγκη
για ασφαλείς και υγιείς εργασιακούς χώρους για το νοσηλευτικό προσωπικό 30
χρόνια πριν.15,18
Τα μυοσκελετικά προβλήματα που σχετίζονται με τη φύση του επαγγέλματος
του νοσηλευτικού προσωπικού, εξακολουθούν, παρά το πέρασμα τόσων χρόνων
από την ανακάλυψή τους, να προκαλούν υψηλά ποσοστά νοσηρότητας στο
νοσηλευτικό προσωπικό και μεγάλη απώλεια εργασιακού χρόνου, καθώς και μείωση
της ποιότητας της ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού. Η πρόληψη ( εργονομία του
χώρου εργασίας, οργάνωση της εργασίας και εκπαίδευση των νοσηλευτών ) και η
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων επιβάλλει την χρήση ενός εργονομικού
πολυπαραγοντικού συστήματος, που θα παρέχει αποδεδειγμένες, δραστικές και
αποτελεσματικές λύσεις. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι η αποφυγή ή η
τροποποίηση των χαρακτηριστικών της εργασίας που σχετίζονται με τη συχνότητα
των νοσημάτων αυτών και η προστασία των εργαζομένων και των ασθενών.18
Επί προσθέτως ο κακός χειρισμός του σώματος συμβάλλει στην αύξηση αυτού
του προβλήματος. Με τη λέξη χειρισμός ορίζονται όλες εκείνες οι ενέργειες που
κάνουν τους νοσηλευτές να ανυψώσουν, να στηρίξουν, ή να έλξουν τους ασθενείς.
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Σύμφωνα με τον Owen, το μεγαλύτερο πρόβλημα οσφυαλγίας αντιμετωπίζουν οι
νοσηλευτές που έρχονται σε άμεση επαφή με τη νοσηλεία των ασθενών.17
Τα

αποτελέσματα

μίας

πιο

πρόσφατης

ερευνητικής

μελέτης,

που

πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας, ως προς τη συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών ενοχλημάτων στους
νοσηλευτές, στην Ελλάδα, έδειξαν ότι η συχνότητα εμφάνισης ενοχλημάτων από την
οσφύ, ήταν 52,8%, από τον αυχένα 48,6% και από την ωμοπλάτη 43,1%.18
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ελλιπής στελέχωση σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών
και τους αυξημένους περιορισμούς υλικών πόρων έχει αρνητικό αντίκτυπο στον
τρόπο άσκησης της νοσηλευτικής στο ΤΕΠ και στην παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής
φροντίδας όσο και στο ηθικό του προσωπικού, προκαλώντας σωματική και
ψυχολογική επιβάρυνση. Αντίθετα, η χρησιμοποίηση υπεράριθμου νοσηλευτικού
προσωπικού συνεπάγεται αυξημένο κόστος και μειωμένη παραγωγικότητα.
Επιτακτικός στόχος, είναι η διατήρηση μιας ισορροπίας ανάμεσα στις
απαιτήσεις της εργασίας και την ανταμοιβή του εργαζόμενου. Ο επανασχεδιασμός
των προγραμμάτων και των ωρών εργασίας, η βελτίωση του χώρου εργασίας, η
ηθική επιβράβευση του εργαζομένου, η ανάθεση εργασίας ανάλογης με τις
ικανότητες του κάθε νοσηλευτή, αποτελούν παρεμβάσεις που θα εξυπηρετήσουν
αυτό το στόχο.
Σημαντικός είναι και ο ρόλος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των νοσηλευτών
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, με δική τους βέβαια πάντα πρωτοβουλία.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
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SUMMARY
Papafotopoulou V, Athanasopoulou K, Ntalapera V, Katsigianni F. Trauma
patient evaluation in computed tomography department. Trauma constitutes one
of the major issues of public health, both because of its great incidence, which is
associated with increased likelihood of death and disability and because of great
demand for services and health costs that accompany it. Deaths induced by trauma
typically follow a three-peaked distribution and 50% of them occur within the first
minutes at the scene of the accident. Percentage 30% occurs within a few hours and
finally 20% of deaths occurs during the hospitalization of injured persons. During the
hospital recovery phase, modern technology and medical facilities should
complement the clinical skills of medical and nursing staff in order to improve the
decision making for trauma patients. Introduction of computerized tomography (CT)
in radiologic examination of multiple trauma patient changed data in recent years,
increasing diagnostic accuracy and significantly reducing mortality and installation of
permanent neurological damage. It is considered as the diagnostic method of choice
in retesting but also in postoperative evaluation of these patients. It is considered as
a fast and reliable imaging method, part of the emergency diagnostic CT protocol for
patients with multiple injuries. The diagnostic approach of traumatic brain injury (TBI)
and traumatic disorders of the spine (SP) holds a primary role in emergency
medicine. Rapid diagnosis and treatment of primary intracranial wound will help the
limitation of secondary wound. Rapid access to computed tomography is required for
all patients with significant head injury. Injuries of abdomen may be related to each
multiple trauma patient. The imaging investigation of thoracic, abdominal and pelvic
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trauma is always completed with computed tomography. Both the area of abdomen
and pelvis and the thoracic area may conceal large outbreaks of bleeding and the
control of it is a key component of addressing. Checking with computerized
tomography is method of choice, but requires hemodynamic stabilization of trauma
patient. Basic parameters, whose optimization increased diagnostic accuracy, are
reduced scan times and thinner sections. Furthermore, additional post-processing
capabilities of primary sections provide a representation of multi-level reshuffles of
high quality. The radiological assessment will be used, after the stabilization of
trauma patient, to reveal and visualize a fracture or other injury, to give information
for probable invasive treatment and monitor the patient for any complications.
Radiological assessment is not a substitute but an extension of history and physical
examination. At the arrival of multiple trauma patient in computed tomography
department, the nurse of the department must be prepared for reception of the
incidence and must have ensured that the department has all the necessary
materials for monitoring and examination of trauma patient. Necessary condition is
the safe transportation from the stretcher to the bed of the machine. Overall situation
is estimated, medical history for allergy is taken, renal function assessment and
history of diabetes mellitus is also taken. Furthermore, the trauma patient is informed
for any effects after IV contrast administration. The nurse must be present throughout
the whole course of computed tomography scan, checking the trauma patient behind
the radio protective glass for any deterioration, side effects or allergic reactions. The
nurse must be able to understand psychological and social requirements of trauma
patient and his attendants, to protect him from additional stress factors and to provide
him clear information for his situation and the examination in which he will be
submitted. The hearing by nurse must be qualitative rather than quantitative.
Key words: computed tomography (CT), imaging, trauma, golden hour, multiple
trauma patient.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το τραύμα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας, αφενός
λόγω της μεγάλης επίπτωσης του, που συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα
θανάτου και αναπηρίας και αφ ετέρου λόγω της μεγάλης ζήτησης υπηρεσιών υγείας
και κόστους που το συνοδεύει. Οι θάνατοι προκαλούμενοι από τραύμα τυπικά
ακολουθούν μία τρικόρυφη κατανομή με το 50% να συμβαίνει μέσα στα πρώτα λεπτά
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στον τόπο του δυστυχήματος. Ποσοστό 30% μέσα σε λίγες ώρες και τέλος 20% των
θανάτων συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των τραυματιών. Κατά την
διάρκεια της νοσοκομειακής φάσης ανάνηψης η σύγχρονη τεχνολογία και οι ιατρικές
εγκαταστάσεις πρέπει να συμπληρώνουν τις κλινικές ικανότητες του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης για τους
τραυματισμένους ασθενείς. Η εισαγωγή της αξονικής τομογραφίας (CT) στην
ακτινολογική διερεύνηση του πολυτραυματία άλλαξε τα δεδομένα τα τελευταία
χρόνια, αυξάνοντας τη διαγνωστική ακρίβεια και μειώνοντας σημαντικά τη θνητότητα
και την εγκατάσταση μόνιμων νευρολογικών βλαβών. Θεωρείται η διαγνωστική
μέθοδος εκλογής και στον επανέλεγχο αλλά και στη μετεγχειρητική εκτίμηση των
ασθενών αυτών. Αποτελεί ταχεία και αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδο, μέρος του
επείγοντος διαγνωστικού CT πρωτοκόλλου των ασθενών με πολλαπλές κακώσεις. Η
διαγνωστική προσέγγιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (ΚΕΚ) και των
τραυματικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο
στην επείγουσα ιατρική. Η ταχεία διάγνωση και αντιμετώπιση των πρωτογενών
ενδοκρανιακών τραυμάτων θα βοηθήσει στον περιορισμό δευτερογενών τραυμάτων.
Η ταχεία πρόσβαση σε αξονικό τομογράφο απαιτείται για όλους τους ασθενείς με
σημαντικό τραυματισμό κεφαλής. Οι κακώσεις της κοιλιακής χώρας είναι δυνατόν να
αφορούν τον κάθε πολυτραυματία. Η απεικονιστική διερεύνηση του θωρακικού,
κοιλιακού και πυελικού τραύματος ολοκληρώνεται πάντα με αξονική τομογραφία.
Τόσο η περιοχή της κοιλίας και της πυέλου, όσο και η περιοχή του θώρακα
υποκρύπτουν πολλές φορές εστίες μεγάλης αιμορραγίας, ο έλεγχος της οποίας
αποτελεί βασική συνιστώσα της αντιμετώπισης. Ο έλεγχος με αξονική τομογραφία
αποτελεί μέθοδο εκλογής, ωστόσο προϋποθέτει αιμοδυναμική σταθεροποίηση του
πολυτραυματία. Βασικές παράμετροι, η βελτιστοποίηση των οποίων αύξησε την
διαγνωστική ακρίβεια της, είναι οι μειωμένοι χρόνοι σάρωσης και οι λεπτότερες
τομές. Ακόμη οι επιπρόσθετες δυνατότητες μετεπεξεργασίας των πρωτογενών τομών
επιτρέπουν την απεικόνιση σε πολλαπλά επίπεδα με ανασχηματισμούς υψηλής
ποιότητας. Ο απεικονιστικός έλεγχος θα χρησιμοποιηθεί, μετά την σταθεροποίηση
του πολυτραυματία, για να αποκαλυφθεί και να απεικονισθεί ένα κάταγμα ή άλλη
κάκωση, να δώσει πληροφορίες για ενδεχόμενη επεμβατική αντιμετώπιση και για να
παρακολουθηθεί ο ασθενής για τυχόν επιπλοκές. Ο απεικονιστικός έλεγχος δεν
αποτελεί υποκατάστατο, αλλά προέκταση, του ιστορικού και της φυσικής εξέτασης.
Κατά την προσέλευση του πολυτραυματία στον αξονικό τομογράφο ο νοσηλευτής
του τμήματος οφείλει να είναι σε ετοιμότητα για την υποδοχή του περιστατικού και να
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έχει μεριμνήσει ώστε το τμήμα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα υλικά για
την παρακολούθηση και διεξαγωγή της εξέτασης του πολυτραυματία. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η ασφαλής μεταφορά του από το φορείο στο κρεβάτι του
μηχανήματος. Γίνεται εκτίμηση της γενικής κατάστασής του, λήψη ιστορικού
αλλεργίας, εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας και ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη.
Επίσης ενημέρωση του τραυματία για τυχόν επιδράσεις μετά την I.V. χορήγηση
σκιαγραφικού. Ο νοσηλευτής οφείλει να είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια τη αξονικής
τομογραφίας και να ελέγχει τον τραυματία από το ακτινοπροστατευτικό τζάμι για
τυχόν επιδείνωση, παρενέργειες ή αλλεργικές αντιδράσεις. Οφείλει να είναι σε θέση
να κατανοήσει τις ψυχολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις του πολυτραυματία καθώς
και των συνοδών του, να τον προστατεύει από επιπρόσθετους στρεσσογόνους
παράγοντες και να του προσφέρει σαφή πληροφόρηση για την κατάσταση του και
την εξέταση στην οποία θα υποβληθεί. Η ακρόαση του νοσηλευτή είναι απαραίτητο
να είναι ποιοτική και όχι ποσοτική.
Λέξεις

κλειδιά:

αξονική

τομογραφία,

απεικόνιση,

τραύμα,

χρυσή

ώρα,

πολυτραυματίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εποχή μας το ατύχημα συμβαίνει δυστυχώς ολοένα και συχνότερα και
αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στα άτομα κάτω των 38 ετών. Οι τραυματικές
κακώσεις αποτελούν την τέταρτη αιτία θανάτου μετά τις κακοήθειες, τις καρδιακές
παθήσεις και τα εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια. Οι θάνατοι από τραύμα εμφανίζουν
μια τριπλή χρονική κατανομή. Το 50% των θανάτων συμβαίνει την πρώτη μισή ώρα
από τον τραυματισμό, ενώ το 30% συμβαίνει μια με δύο ώρες μετά το ατύχημα, τη
λεγόμενη «Χρυσή ώρα» και οφείλεται σε σημαντική απώλεια αίματος και βλάβες
κυρίως κρανιοεγκεφαλικές, που μπορεί να μην συνέβαιναν αν υπήρχε έγκαιρη
αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό των θανάτων οφείλεται σε σήψη και
ανεπάρκεια οργάνων από πολλά συστήματα.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η σωστή αντιμετώπιση του πολυτραυματία
εξαρτάται από την εκπλήρωση του «κανόνα των 3Σ»:


Ο Σωστός ασθενής,



Στο Σωστό νοσοκομείο,



Στις Σωστές προθεσμίες(1)
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ΤΡΑΥΜΑ
Νόσος της σύγχρονης εποχής με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές
προεκτάσεις είναι το τραύμα, που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 1-40
ετών και την τρίτη αιτία θανάτου για όλες τις ηλικίες στις προηγμένες χώρες. Ιδιαίτερα
στην Ελλάδα συμβαίνουν κάθε χρόνο 24.000 ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα
2.500 νεκρούς και 32.000 τραυματίες, από τους οποίους οι 4.500 χιλιάδες σε σοβαρή
κατάσταση.
Την τελευταία εικοσαετία οι όροι «τραύμα» ή «κάκωση» έχουν επικρατήσει να
χρησιμοποιούνται στη θέση του όρου «ατύχημα» ο οποίος εμπεριέχει και υπερτονίζει
την έννοια της τύχης. Οι κακώσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις
ακούσιες και τις εκούσιες.
Στις ακούσιες κακώσεις ταξινομούνται τα τροχαία ατυχήματα, τα οικιακά και
ελευθέρου χρόνου ατυχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τις πτώσεις, τα εγκαύματα,
τις δηλητηριάσεις, τους πνιγμούς, τις πνιγμονές και τα ατυχήματα σε αθλοπαιδιές και
τέλος τα επαγγελματικά ατυχήματα. Στις εκούσιες κακώσεις ταξινομούνται η
αυτοεπιβαλλόμενη (αυτοκτονίες και απόπειρες) και η ετεροεπιβαλλόμενη βία, η βία
δηλαδή μεταξύ ερωτικών συντρόφων και η κακοποίηση αλλά και οι κακώσεις σε
περίοδο πολέμου.
Το 50% των θανάτων συμβαίνει μέσα στα πρώτα λεπτά στον τόπο του
δυστυχήματος κυρίως λόγω βλάβης του στελέχους του εγκεφάλου, διατομής του
νωτιαίου μυελού και ρήξης της αορτής. Ακόμη, ένα 30% των θανάτων συμβαίνει μέσα
σε λίγες ώρες από τον τραυματισμό, όπου συνήθως ο πολυτραυματίας βρίσκεται στο
δρόμο ή κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο ή στα εξωτερικά ιατρεία του
νοσοκομείου και συχνά οφείλεται σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή σε
αιμορραγία λόγω ρήξης κάποιου κοιλιακού οργάνου ή αιμοφόρων αγγείων. Τέλος, το
20% συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μετέπειτα νοσηλείας των τραυματιών σε λίγες
μέρες ή εβδομάδες εξαιτίας κυρίως σήψης και πολυοργανικής δυσλειτουργίας. Ως εκ
τούτου η άμεση αντιμετώπιση έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την επιβίωση του
πολυτραυματία αλλά και για την άμεση και απώτερη ποιότητα ζωής του και τις
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης (παρατεταμένη, μόνιμη
αναπηρία κλπ.) οπότε η «Χρυσή ώρα», αν δεν αξιοποιηθεί με σωστές θεραπευτικές
παρεμβάσεις, είναι χρόνος που χάνεται και δεν κερδίζεται ξανά.(2)
Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την τρικόρυφη κατανομή των περίπου
800.000 θανάτων το χρόνο στην Ευρώπη που προκαλούνται από τραύμα(3).
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Γράφημα 1. Ετήσια κατανομή θανάτων στην Ευρώπη από τραύμα(3)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πολυτραυματίας θεωρείται αυτός που έχει πολλαπλά κατάγματα μακρών
οστών και τραυματισμούς σπλάχνων και μαλακών μορίων. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των ατυχημάτων προκαλούν ένα ευρύ φάσμα τραυμάτων όπως φαίνεται στον πίνακα
1 και με διάφορους συνδυασμούς ανάλογα με την αιτία του ατυχήματος αλλά και την
ηλικία του ασθενούς.(4)
Κατά την διάρκεια της νοσοκομειακής φάσης ανάνηψης για την επιτυχία της
αντιμετώπισης του πολυτραυματία είναι σημαντική η ύπαρξη ενός οργανωμένου
συστήματος φροντίδας με παρουσία εκπαιδευμένων ιατρών και νοσηλευτών και
σύγχρονων μηχανημάτων. Ο απεικονιστικός έλεγχος θα χρησιμοποιηθεί, μετά την
σταθεροποίηση του πολυτραυματία, για να αποκαλυφθεί και να απεικονιστεί ένα
κάταγμα ή άλλη κάκωση, να δώσει πληροφορίες για ενδεχόμενη επεμβατική
αντιμετώπιση και να παρακολουθηθεί ο ασθενής για τυχόν επιπλοκές. Οι
περισσότεροι ασθενείς οδηγούνται για αξονική τομογραφία (computed tomographyCT) ανάλογα με το μηχανισμό κάκωσης, όπως τροχαίο ατύχημα με μεγάλη ταχύτητα
και αρχική εκτίμηση ενδεικτική σημαντικού τραυματισμού, ειδικά όπου υπάρχουν
αποδείξεις δύο ή περισσοτέρων ανατομικά απομακρυσμένων τραυμάτων, για
παράδειγμα τραυματισμού κεφαλής και κατάγματος πυέλου ή θωρακικού τραύματος
και κατάγματος ισχίου κλπ. Η ολόσωμη CT είναι επίσης βοηθητική στην εκτίμηση
ασθενών με κλινικά σημεία εξωτερικού τραυματισμού στους οποίους ο μηχανισμός
τραύματος είναι άγνωστος, για παράδειγμα ενός ασθενούς που βρέθηκε με απώλεια
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συνείδησης και μώλωπες, εκδορές ή εμφανές κάταγμα και δεν υπάρχουν διαθέσιμες
μαρτυρίες.
Ο

απεικονιστικός έλεγχος δεν αποτελεί

υποκατάστατο αλλά

μάλλον

προέκταση, του ιστορικού και της φυσικής εξέτασης. Η γνώση τους θα κατευθύνει τον
ακτινολόγο στην περιοχή ενδιαφέροντος, ώστε να εντοπίσει στη συνέχεια την βλάβη.
(5)

Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι ο συμβατικός ακτινολογικός έλεγχος, η
αξονική τομογραφία, το υπερηχογράφημα και η επεμβατική αγγειογραφία. Τα
τελευταία ωστόσο, χρόνια έχει υπάρξει σημαντική εξέλιξη στην απεικόνιση του
μείζονος τραύματος, ειδικά με την εισαγωγή της πολυτομικής υπολογιστικής
τομογραφίας (MDCT) που επιτρέπει με ταχείες ακολουθίες την παροχή λεπτομερούς
εγκάρσιας απεικόνισης ολόκληρου του σώματος. Σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις
τεχνικές μετα-επεξεργασίας η

MDCT

πλέον επίσης επιτρέπει την εφαρμογή σε

επίπεδο ρουτίνας υπολογιστικής υψηλής ποιότητας πολυεπίπεδης ανασύνθεσης και
την παραγωγή εικόνων σε εγκάρσιο επίπεδο. Αυτή η νέα τεχνολογία έχει
επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της απλής ακτινογραφίας, του υπερηχογραφήματος και
της αξονικής τομογραφίας στην εκτίμηση των θυμάτων μείζονος τραύματος. (3)
Πίνακας 1. Τραυματισμοί που συχνά συμβαίνουν μαζί(4)
Φανερά κατάγματα
ΣΣ
Θωρακικό τοίχωμα
Πρόσθιο τόξο πυέλου
∆ιάφυση μηριαίου
Κνήμης
Πτέρνα
Κάταγμα ΣΣ
Κατώτερες πλευρές
Πύελος
Πύελος
1η, 2η, 3η πλευρά
Στέρνο
Πύελος
Κάτω τριτημόριο μηριαίου
Εξάρθρωμα γόνατος

Συνοδοί τραυματισμοί
Οστό
Άλλο απομακρυσμένο κάταγμα ΣΣ
Κάταγμα ωμοπλάτης
Κάταγμα ιερού ή διάσταση ιερολαγόνιας άρθρωσης
Κάταγμα ή κάταγμα – εξάρθρωμα ισχίου
Εξάρθρημα ισχίου
Κατάγματα ΘΟΜΣΣ
Σπλάχνα
Ρήξη μεσεντέριου ή λεπτού εντέρου
Θλάσεις ήπατος, σπλήνα, νεφρών, ή διαφράγματος
Ρήξη κύστεως ή ουρήθρας
Ρήξη διαφράγματος
Αγγεία
Ρήξη αορτής
Τραυματισμός μυοκαρδίου
Τραυματισμός αγγείων πυέλου
Τραυματισμός μηριαίας αρτηρίας
Τραυματισμός ιγνυακής αρτηρίας
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ΤΡΑΥΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
Το τραύμα είναι η συνηθέστερη αιτία θανάτου και μόνιμης αναπηρίας κατά τις
πρώτες δεκαετίες της ζωής και το τραύμα της κεφαλής ευθύνεται για την πλειονότητα
αυτής της νοσηρότητας και θνητότητας.
Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι πολύ
σημαντικός και ευρέως αποδεκτός, ιδιαίτερα σε επείγουσα βάση, χωρίς ενδοφλέβια
έγχυση σκιαγραφικού μέσου. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης συμπληρωματικών
λεπτών τομών, επί ιδιαίτερων κλινικών ενδείξεων καθώς και τρισδιάστατης
ανασύνθεσης των τομών αυτών σε δεύτερο χρόνο με αδιαμφισβήτητο ρόλο στις
περιπτώσεις καταγμάτων ιδιαίτερα του προσωπικού κρανίου.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο έλεγχος συμπληρώνεται με πρωτόκολλα εξέτασης
μετά ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού μέσου όπως η CT Αγγειογραφία (CTA).(6,7)
H αξονική τομογραφία είναι πλέον ευρέως διαθέσιμη, γρήγορη και ακριβής στην
ανίχνευση ενδοκράνιας αιμορραγίας.
Ενδείξεις CT σε τραύμα κεφαλής:
Άμεση CT (εντός μιας ώρας από την αίτηση)


GCS < 13, όταν εκτιμάται στο τμήμα επειγόντων



GCS <15, δύο ώρες μετά τον προσδιορισμό από το τμήμα επειγόντων



Σημεία κατάγματος βάσης κρανίου



Σπασμοί



Εστιακό νευρολογικό έλλειμμα



Περισσότερα από ένα επεισόδια εμετού



Αντιπηκτική θεραπεία ή διαταραχή πήξης, συν οποιαδήποτε αμνησία ή απώλεια
συνείδησης μετά τον τραυματισμό.
Τα τραύματα της κεφαλής μπορούν να ταξινομηθούν ως πρωτοπαθείς ή

δευτεροπαθείς βλάβες. Οι πρωτοπαθείς βλάβες είναι άμεσο αποτέλεσμα της
τραυματικής δύναμης που μπορεί να είναι διεισδυτική (προωστική) ή μη διεισδυτική
(αμβλεία). ∆ευτεροπαθείς βλάβες αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα πρωτοπαθών
ενδοκρανιακών

βλαβών

ή

ως

νευρολογικά

αποτελέσματα

συστηματικών
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τραυματισμών.
Ταξινόμηση τραυμάτων κεφαλής
Πρωτοπαθείς βλάβες


Κάταγμα κρανίου



Επισκληρίδιο αιμάτωμα



Υποσκληρίδιο αιμάτωμα



Υπαραχνοειδής αιμορραγία



Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα



Πρωτοπαθές τραύμα εγκεφαλικού στελέχους

∆ευτεροπαθείς βλάβες


∆ιάχυτο εγκεφαλικό οίδημα



Υποξικό τραύμα



Εγκεφαλοκήλη



Τραυματικό έμφρακτο εδάφους(3)

Εικόνα 1. Κάταγμα θόλου κρανίου

Εικόνα 2. Κάταγμα βρεγματικού

Εικόνα 3. Επισκληρίδιο αιμάτωμα
και ινιακού οστού
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ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ
Οι κακώσεις του θώρακα ευθύνονται για τους μισούς θανάτους από τραύμα σε
ποσοστό 25%.
Οι θάνατοι από τραυματικές κακώσεις του θώρακα χωρίζονται σε :


Άμεσους θανάτους, που οφείλονται σε κάκωση της αορτής.



Όψιμους θανάτους, που οφείλονται σε αναπνευστικές επιπλοκές, λοιμώξεις
καθώς και σε μη αναγνωρισμένες βλάβες. (8)
Η CT βελτιώνει την ευαισθησία, ακρίβεια και αξιοπιστία τραυμάτων για τα οποία

θέτει

υποψία

η

ακτινογραφία

θώρακος

και

αναγνωρίζει

και

χαρακτηρίζει

επιπρόσθετους τραυματισμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να εκτιμηθούν με απλή
ακτινογραφία, όπως τραύματα αγγείων, αεραγωγών και περικαρδίου. Επίσης,
αναδεικνύει μικρές συλλογές αέρα ή υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα και την
πορεία διεισδυτικών τραυμάτων.
Η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου είναι απαραίτητη για την εκτίμηση
του μεσοθωρακίου. Η τραυματική ρήξη της αορτής είναι δυνητικά θανατηφόρος
τραυματισμός με 50% των ασθενών να καταλήγουν στο σημείο του τραυματισμού ή
εντός της πρώτης ώρας. (3)

Εικόνα 4. Πολλαπλά τραύματα οπισθίων τόξων
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ΚΟΙΛΙΑΚΟ – ΠΥΕΛΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ
Το 40% των θανάτων των πολυτραυματιών οφείλεται σε ενδοκοιλιακές
κακώσεις. Η κοιλιακή χώρα είναι η δυσκολότερη περιοχή του σώματος για την ακριβή
διάγνωση των κακώσεων, οι οποίες απαιτούν χειρουργική επέμβαση για την
αντιμετώπιση τους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία συμπτωμάτων από την
κοιλία δεν αποκλείει την ύπαρξη κακώσεων. (9)
Θεμέλιος λίθος της απεικόνισης μετά από κοιλιακό τραύμα είναι η πολυτομική
υπολογιστική τομογραφία. Όλοι οι αιμοδυναμικά σταθεροί ασθενείς με στοιχεία
κοιλιακού τραύματος και όλοι οι πολυτραυματίες στους οποίους η κατάσταση της
κοιλίας δεν μπορεί να διασαφηνιστεί ικανοποιητικά κλινικά, πρέπει να υποβάλλονται
σε CT. (3)
O σπλήνας είναι το όργανο που υφίσταται πιο συχνά κάκωση. Η ακρίβεια της
CT για κακώσεις σπληνός είναι μεγαλύτερη από 95%. Τα απεικονιστικά ευρήματα
της CT περιλαμβάνουν: υποκάψιο αιμάτωμα, ενδοσπληνική ρωγμή ή αιμάτωμα,
πολλαπλές ρωγμές, ρήξη ή θλάση σπλήνα, εστιακή ή διάχυτη μη πρόσληψη
σκιαγραφικού (κάκωση ή θρόμβωση της σπληνικής αρτηρίας).(10)
Το ήπαρ είναι το δεύτερο όργανο σε συχνότητα που υφίσταται τραύμα. Το 60%
των ασθενών μπορεί να είναι ασταθείς, ενώ 45% έχουν ταυτόχρονα και τραύμα
σπληνός. Τα απεικονιστικά ευρήματα της CT στο ήπαρ περιλαμβάνουν: υποκάψιο
αιμάτωμα, παρεγχυματικό αιμάτωμα ή θλάση, ρωγμές ρήξης. (11)
H κάκωση του παγκρέατος είναι ασυνήθης, αλλά ενέχει μεγάλη νοσηρότητα και
είναι συχνά κλινικά λανθάνουσα. Συνήθως συνυπάρχουν και κακώσεις και σε άλλα
όργανα όπως στο στόμαχο, στο δωδεκαδάκτυλο, στο ήπαρ και στο σπλήνα. Το
διατιτραίνον τραύμα του παγκρέατος (μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο) προκαλεί τις
περισσότερες κακώσεις στο πάγκρεας, ενώ το κλειστό κοιλιακό τραύμα, συχνά
σχετίζεται με κακοποίηση. Η αξονική τομογραφία έχει μεταξύ 67-90% ποσοστό
ευαισθησίας στην απεικόνιση των παγκρεατικών κακώσεων και θεωρείται μέθοδος
εκλογής στην απεικόνιση των παγκρεατικών θλάσεων, ρήξεων του οργάνου καθώς
και βλαβών που αφορούν τον παγκρεατικό πόρο και τον παρακειμένων αγγειακών
δομών.
Κακώσεις στο έντερο και το μεσεντέριο συμβαίνουν στο 5% των ασθενών με
κλειστό κοιλιακό τραύμα. Τα ευρήματα της αξονικής είναι συχνά ανεπαίσθητα και
διαλανθάνουν εύκολα, ωστόσο η ακρίβεια της στη διάγνωση της κάκωσης του
εντέρου-μεσεντερίου αναφέρεται στο 77-93%. Σε περίπτωση κάκωσης εντέρουμεσεντερίου τα έμμεσα και άμεσα απεικονιστικά ευρήματα αφορούν στα αιματώματα,
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την παρουσία ενδοπεριτοναϊκού αέρα, τη διαφυγή πόσιμου σκιαγραφικού στην
περιτοναϊκή κοιλότητα καθώς και την παρουσία ελεύθερου υγρού (αιμοπεριτόναιο),
χωρίς εμφανή εικόνα κάκωσης συμπαγούς οργάνου.
Οι κύριοι τύποι νεφρικής κάκωσης είναι η θλάση, το αιμάτωμα (υποκάψιο,
παρεγχυματικό), η σχάση της συνέχειας του νεφρικού φλοιού με αποτέλεσμα
εξαγγείωση αίματος και διαφυγή ούρων και η ρήξη.
Ο όρος αγγειακό τραύμα κοιλίας γενικά παραπέμπει σε τραυματισμό μεγάλων
ενδοπεριτοναϊκών ή οπισθοπεριτοναϊκών αγγείων. Μολονότι οι αγγειακές κακώσεις
της κοιλιακής χώρας είναι οι πιο σοβαρές και οι πιο απαιτητικές όσον αφορά τη
θεραπεία τους είναι οι πιο σπάνιες, ευτυχώς, κακώσεις. Τα αγγεία που
προσβάλλονται από τραυματισμό είναι:


Η αορτή



Η κάτω κοίλη φλέβα



Οι ηπατικές φλέβες



Η πυλαία φλέβα



Τα νεφρικά και τα πυελικά αγγεία
Το αγγειακό τραύμα συνήθως περιβάλλεται ή από αιμάτωμα ή από μεγάλη

αιμορραγία.
Το 10% περίπου των ασθενών με τραυματισμό της πυέλου υφίσταται κάκωση
της ουροδόχου κύστεως. Ο κίνδυνος κάκωσης είναι μεγαλύτερος σε μια πλήρη παρά
σε

μια

κενή

ουροδόχο

κύστη.

Οι

πλέον

σημαντικές

τραυματικές

βλάβες

περιλαμβάνουν τη θλάση της ουροδόχου κύστεως, την ενδοπεριτοναϊκή και την
εξωπεριτοναϊκή ρήξη. Και οι δύο τύποι ρήξης απεικονίζονται ικανοποιητικά με την
αξονική τομογραφία μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.
Ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος αποτελεί μια ιδιαίτερη ανατομική περιοχή η οποία
σε περίπτωση κάκωσης μπορεί να παρουσιάσει διαγνωστικές και απεικονιστικές
προκλήσεις και εκπλήξεις. Ο έλεγχος με αξονική τομογραφία γίνεται για τον
αποκλεισμό οπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος. Τα οπισθοπεριτοναϊκά αιματώματα
οφείλονται συνήθως σε κάκωση σπονδυλικής στήλης, πυέλου, σε τραυματισμό του
παγκρέατος ή του ουρογεννητικού συστήματος, καθώς και σε αγγειακό τραύμα. Η
αξονική τομογραφία εκτός του ότι θεωρείται μέθοδος εκλογής για την απεικόνιση του
οπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος, θα επηρεάσει το σχεδιασμό της θεραπείας ενώ
είναι χρήσιμη στον έλεγχο ανταπόκρισης στη συντηρητική θεραπεία. (12)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 209

ΤΡΑΥΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ, ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Η κάκωση της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά
τραύματα, γιατί η κάκωση του νωτιαίου μυελού αποτελεί μείζονα αιτία αναπηρίας.
Ο ρόλος της απεικόνισης στις κακώσεις της ΣΣ είναι να αξιολογήσει με ακρίβεια
την κάκωση χαρακτηρίζοντάς την ως σταθερή ή ασταθή, να κατευθύνει στη σωστή
αντιμετώπιση και να συμβάλλει στην πρόγνωση της νόσου.
Η πλειονότητα των ασθενών με μείζονα τραυματισμό χρήζουν εκτίμησης της
αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ). Η μη διάγνωση τραυματισμού της
ΑΜΣΣ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές νευρολογικές συνέπειες με 5-10% των
νευρολογικών βλαβών να προκαλούνται από καθυστερημένη διάγνωση και έλλειψη
κατάλληλης ακινητοποίησης του αυχένα. (13)
Τα τελευταία χρόνια η αξονική τομογραφία τείνει να χρησιμοποιείται σαν
εξέταση ρουτίνας και σαν πρώτη εξέταση στην εκτίμηση της κάκωσης της ΑΜΣΣ. Το
κόστος της CT είναι μεγαλύτερο και στους ασθενείς που έχουν επικοινωνία, καλό
επίπεδο συνείδησης και δεν παραπονιούνται για ενοχλήσεις στην ΑΜΣΣ η CT δεν
δείχνει συνήθως κάτι σημαντικό συγκριτικά με την α/α. Επομένως, ένα καλό ιστορικό
και η πλήρης φυσική εξέταση μπορούν να εκτιμήσουν μία ΑΜΣΣ. (11)
Ασθενείς που παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να
υποβάλλονται σε CT ΑΜΣΣ:


GCS <13 κατά την αρχική εκτίμηση



∆ιασωλήνωση



Τεχνικά ανεπαρκείς ακτινογραφίες



Ύποπτες ή τελείως παθολογικές ακτινογραφίες



Ασθενείς υψηλού κινδύνου πρέπει, επίσης, να υποβάλλονται σε CT

Παράμετροι υψηλού κινδύνου για τραυματισμό αυχένος


Υψηλής ταχύτητας τροχαίο



Πτώση >3 μέτρα



Κλειστό τραύμα κεφαλής



Κατάγματα (πυελικά, πολλαπλά άκρων)



Νευρολογικά συμπτώματα ή σημεία σχετιζόμενα με την ΑΜΣΣ
Σημαντικό τραύμα απαιτείται συνήθως για τον τραυματισμό της ΘΟΜΣΣ, η

οποία είναι λιγότερο κινητή και καλύτερα υποστηριζόμενη από τις γύρω ανατομικές
δομές συγκριτικά με την αυχενική μοίρα. Τραύματα μπορούν να συμβούν
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μεμονωμένα αλλά συχνά εμφανίζονται σε πολυτραυματίες και τυπικά προκύπτουν
από τροχαία ατυχήματα με μοτοσυκλέτες, αθλητικές δραστηριότητες ή πτώσεις με τη
θωρακοοσφυϊκή ένωση σε ιδιαίτερο κίνδυνο. ∆ιεισδυτικά τραύματα της σπονδυλικής
στήλης εμφανίζονται επίσης περιστασιακά. (3)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
Η φροντίδα του πολυτραυματία ξεκινά από τον τόπο του ατυχήματος και
συνεχίζεται στο χώρο του νοσοκομείου. Μετά από την πρωτογενή αντιμετώπιση στο
χώρο των ΤΕΠ (τμήμα επειγόντων περιστατικών), ακολουθεί η δευτερογενής, η
οποία συνίσταται σε κλινική, εργαστηριακή και απεικονιστική αντιμετώπιση του
ασθενούς. Βασικό μέλημα είναι ο σοβαρά τραυματισμένος ασθενής να αντιμετωπιστεί
γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδανικά στο πλαίσιο της χρυσής ώρας, δηλαδή της
πρώτης ώρας μετά τον τραυματισμό, διότι η καθυστέρηση είναι η κύρια αιτία
αποδιοργάνωσής του.(14)
Στο

πλαίσιο

της

δευτερογενούς

αντιμετώπισης

περιλαμβάνεται

και

ο

απεικονιστικός έλεγχος στον αξονικό τομογράφο, όπου ο ασθενής πρέπει να
προσέλθει χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος
του αξονικού τομογράφου οφείλει να είναι σε ετοιμότητα για την υποδοχή του
περιστατικού και να έχει μεριμνήσει ώστε το τμήμα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα
απαραίτητα υλικά για την παρακολούθηση και επανεκτίμηση του πολυτραυματία,
καθώς και όλα τα απαραίτητα σε περίπτωση επιδείνωσης του ασθενούς κατά τη
διάρκεια της παραμονής του στο χώρο του αξονικού τομογράφου.
Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα, εκτός από τα βασικά αναλώσιμα υλικά (όπως
γάζες, σύριγγες, βελόνες) πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος φορτισμένος
απινιδωτής, φορητός αναπνευστήρας, συσκευή αναρρόφησης, καθώς και σετ
διασωλήνωσης και υποστήριξης της ζωής, δηλαδή λαρυγγοσκόπιο, τραχειοσωλήνες
διαφόρων μεγεθών, υπεργλωττιδικές συσκευές αεραγωγού, ρινοφαρυγγικοί και
στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί ποικίλων μεγεθών και αυτοδιατεινόμενος ασκόςμάσκα AMBU. Συμπληρωματικά, πρέπει να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα φάρμακα
ανάνηψης, κρυσταλλοειδή (ισότονα και υπέρτονα) και κολλοειδή διαλύματα και
διάφορα αναλώσιμα, όπως φλεβοκαθετήρες, συσκευές χορήγησης υγρών και φορητή
φιάλη οξυγόνου.(15)
Τα προαναφερθέντα υλικά είναι χρήσιμα σε περίπτωση επιδείνωσης του
πολυτραυματία, ειδικά σε περίπτωση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής η οποία είναι
πιθανόν

να

συμβεί

στον

τραυματισμένο

ασθενή

λόγω
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(κρανιοεγκεφαλική κάκωση), υποογκαιμίας από σοβαρή απώλεια αίματος, υποξίας
από αναπνευστική ανακοπή, απευθείας τραύματος σε ζωτικά όργανα και μεγάλα
αγγεία, πνευμοθώρακα υπό τάση ή καρδιακού επιπωματισμού.(16) Συν τοις άλλοις,
χρήσιμα εργαλεία στο χώρο του αξονικού τομογράφου αποτελούν το παλμικό
οξύμετρο, το monitor και το σφυγμομανόμετρο, τα οποία διευκολύνουν την
παρακολούθηση του τραυματία. Εξάλλου, η εκτίμηση του τραυματία δεν σταματά
στιγμή και οι νοσηλευτές του αξονικού τομογράφου οφείλουν να προσεγγίζουν τον
ασθενή σύμφωνα με τον κανόνα A B C D E παρόλο που ο ασθενής έχει εκτιμηθεί
ήδη στο χώρο του ατυχήματος και των ΤΕΠ.
Πιο αναλυτικά, με την προσέλευση του πολυτραυματία στο χώρο του αξονικού
τομογράφου, πρέπει να γίνεται η μεταφορά του από το φορείο μεταφοράς στο
κρεβάτι του μηχανήματος με ασφάλεια γιατί κάθε ασθενής μετά από τροχαίο πρέπει
να αντιμετωπίζεται σαν να έχει κάταγμα μέχρι απόδειξης του αντιθέτου.
Προετοιμασία πριν την εξέταση


Αφαίρεση μεταλλικών αντικειμένων από τον ασθενή



Λήψη ιστορικού αλλεργίας ή ευαισθησίας σε φάρμακα, σκιαγραφικά, ιώδιο.



Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας. Χορήγηση i.v σκιαγραφικού μπορεί να
επιδεινώσει ήδη υπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια.



Ιστορικό

σακχαρώδους

διαβήτη

και

κυρίως

εάν

λαμβάνει

μετφορμίνη

(glucophage). ∆ιακοπή του 1-2 24ωρα.


Υποψία εγκυμοσύνης. Η έκθεση σε ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε γενετικές ανωμαλίες.



Ενημέρωση του ασθενούς για τυχόν επιδράσεις μετά την i.v χορήγηση
σκιαγραφικού όπως, αίσθηση έξαψης, μία μεταλλική γεύση στο στόμα, σύντομο
πονοκέφαλο ή ναυτία ή/και έμετο. Αυτές οι επιδράσεις συνήθως διαρκούν για
λίγες στιγμές.

Τεχνική εξέτασης
Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και κατά τη διάρκεια της εξέτασης
παραμένει αν είναι δυνατόν ακίνητος (σε περίπτωση μη συνεργασίας κρίνεται
σκόπιμη η καταστολή), προς αποφυγή ψευδοκαταχωρήσεων (artifacts). Το πεδίο
σάρωσης περιλαμβάνει τομές από τον εγκέφαλο, ΑΜΣΣ, θώρακος, άνω-κάτω
κοιλίας, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ, λεκάνης μέχρι το ύψος των ισχίων.
Η εξέταση θα πρέπει να διενεργείται μετά την εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση
ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου, ενώ υδατοδιαλυτό σκιαγραφικό per-os δεν είναι
απαραίτητο να χορηγείται. Καθυστερημένες λήψεις σε διάστημα 3-5 min μετά την i.v.
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χορήγηση σκιαγραφικού, μπορεί να ληφθούν, ιδιαίτερα για την εκτίμηση της
απεκκριτικής ικανότητας των νεφρών, ενώ σε περίπτωση κάκωσης ουροδόχου
κύστεως με τα μηχανήματα νέας γενιάς είναι δυνατή CT Cystography. Επίσης, επί
ενδείξεως αγγειακής κάκωσης η CT Angiography με τη βοήθεια των πολυτομικών
τομογράφων είναι δυνατή (bolus έγχυση σκιαγραφικού, αρτηριακή, πυλαία φάση
δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων).
Η μελέτη των εικόνων και τα ενδεχόμενα ευρήματα θα πρέπει να εκτιμώνται με
τη βοήθεια και χρήση διαφορετικών «παραθύρων», ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο
μπορεί να χρειαστεί επιπλέον επεξεργασία και ανασύνθεση.
Ο νοσηλευτής οφείλει να είναι παρόν καθ΄ όλη τη διάρκεια της αξονικής
τομογραφίας και να ελέγχει οπτικά τον ασθενή πίσω από το ακτινοπροστατευτικό
τζάμι ώστε να αντιληφθεί εγκαίρως τυχόν επιδείνωση του τραυματία, παρενέργειες ή
αντιδράσεις στο σκιαγραφικό όπως δυσκολία στην αναπνοή, εφίδρωση, μούδιασμα
και εξάνθημα.(12)
Ακόμη, ο νοσηλευτής πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τις ψυχολογικές
και κοινωνικές απαιτήσεις του τραυματία, ο οποίος κατακλύζεται από υπερβολικό
άγχος και χάνει την ικανότητα να σκέφτεται ψύχραιμα, ανάλογα με τα ψυχικά και
κοινωνικά του αποθέματα. Ο ρόλος του νοσηλευτή έγκειται στο να καταλάβει τις
κυριότερες ανάγκες του ασθενή, οι οποίες είναι η ανάγκη της ασφάλειας, της
κατανόησης και της ακρόασης. Ο φόβος του πόνου, του θανάτου, της αναπηρίας, της
εξάρτησης από τους άλλους επιτείνουν το αίσθημα ανασφάλειας του τραυματία. Ο
νοσηλευτής οφείλει να προστατεύει τον ασθενή από πρόσθετους στρεσσογόνους
παράγοντες, να του προσφέρει πληροφόρηση για την κατάστασή του και την εξέταση
στην οποία θα υποβληθεί ανάλογη με την ικανότητά του να την αφομοιώσει,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του τη δεδομένη στιγμή και με απλό και κατανοητό
λεξιλόγιο, απαλλαγμένο από δυσνόητη ιατρική ορολογία. Επιπλέον, πρέπει να
εξασφαλίζουμε χρόνο για να μπορέσει ο ασθενής να εκφράσει τα συναισθήματα,
τους φόβους και τις ανησυχίες του, παρά την πίεση από το φόρτο εργασίας. Επίσης
πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα των συνοδών
του πολυτραυματία με ψυχραιμία, ηρεμία και επαγγελματισμό. Εξάλλου, η ακρόασή
μας χρειάζεται να είναι ποιοτική και όχι ποσοτική(17).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πολυτομική αξονική τομογραφία, όπως αναφέρθηκε αρχικά με τις
δυνατότητες της να αναδεικνύει ακόμη και μικρές οργανικές βλάβες, να ελέγχει
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ικανοποιητικά

τους

ανατομικούς

χώρους,

να

απεικονίζει

αγγειακές

δομές,

τοιχωματικές βλάβες και ενεργό εξαγγείωση, αποτελεί μέθοδο επιλογής στην
απεικονιστική διερεύνηση του πολυτραυματία. Οι περιορισμοί που ίσχυαν πάντα
αφορούσαν κυρίως την κατάσταση του τραυματία και την παράμετρο του χρόνου, αν
η διαθεσιμότητα της μεθόδου θεωρηθεί δεδομένη. Οι μικροί χρόνοι εξέτασης
μεγάλων ή πολλών ανατομικών περιοχών που έχουν επιτευχθεί, λειτουργούν μεν
αντισταθμιστικά σε σχέση με τους περιορισμούς προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία
στις αποφάσεις για τη διαγνωστική διερεύνηση, αλλά δεν τους εξαλείφουν. Επειδή
στους χρόνους που απαιτούνται για την διενέργεια της εξέτασης προστίθενται και οι
χρόνοι μεταφοράς του ασθενούς, στα σύγχρονα τμήματα επειγόντων περιστατικών
προβλέπεται η εγκατάσταση αξονικών τομογράφων, ώστε να ελαχιστοποιείται και ο
χρόνος μεταφοράς. Η ύπαρξη τραυμάτων σε πολλές περιοχές κάνει το πρόβλημα
πιο σύνθετο αφού συχνά θέτει ζήτημα προτεραιοτήτων και στη θεραπευτική
αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση οι προτεραιότητες και η ιεράρχηση τους γίνεται με
κλινικό κριτήριο και υπαγορεύεται από την κατάσταση του ασθενούς, η οποία
ωστόσο

είναι

υπό

διερεύνηση

και

από

τον

απεικονιστικό

έλεγχο.

Η

αποτελεσματικότητα της συμβολής αυτού, στο γενικότερο πλαίσιο της αντιμετώπισης
του τραύματος, είναι συνάρτηση της ακρίβειας που εξασφαλίζει και της ταχύτητας με
την οποία παρέχει ¨πλήρη εικόνα¨.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, ∆ορυφορικό Συμπόσιο
Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών «Υποδοχή και αντιμετώπιση πολυτραυματία στα
Τ.Ε.Π», σελ. 31, Χαλκιδική 1994.

2.

Ιστοσελίδα http://www.disable.gr/lib/?p=3581

3.

Leonard J. King, David C. Wherry, Απεικόνιση στο τραύμα, εκδ. Παρισιανού,
Αθήνα 2013.

4.

Ραφαϊλίδης ∆, Σφαιρόπουλος Ν, Χριστόπουλος Σ, Σύγχρονες απόψεις,
Ελληνική Ακτινολογία 2002, κεφ.2.

5.

Trauma Nursing: The team Approach, Cudmore JE, Br. J. Nurs 1996, 5: 12.

6.

Umile EM, Alavi A, Terry CM, Plotkin RC, Dynamic imaging in mild traumatic
brain injury: support for the theory of medial temporal vulnerability, Arch Phys
Med Rehabil 2003, 83(11): 1506-1513.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 214

7.

Wintermark M, van Melle G., Schnyder P., et al. Admission perfusion CT:
prognostic value in patients with severe head trauma. Radiology 2004, 232(1):
211-220.

8.

Νομικός Ν. Ιάκωβος, «∆ιαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του βαρέως
πάσχοντος χειρουργικού αρρώστου», σελ. 171-188, εκδ. ΖΗΤΑ, Αθήνα 1993.

9.

Παπαδόπουλος Γεώργιος, «Νοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική», σελ. 153-163,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001.

10. “Year Book of Intensive Care and Emergency Medicine” 2002, σελ. 709-714.
11. “Year Book of Intensive Care and Emergency Medicine” 2002, σελ. 353-396.
12. Λώτη Σουλτάνα, Κλειστές κακώσεις κοιλίας- απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό
τομογράφο, Ακτινολογικά Χρονικά, τεύχος 3, Νοέμβριος 2011.
13. Van Goethen JW, Maes M, Ozsarlak O, Van den Hauwe L, Parizel PM. Imaging
in spinal trauma Eur Radial 2005, 15(3): 582-590.
14. Ρεΐσης

Η.

Παράγοντες

αποσταθεροποίησης

του

πολυτραυματία,

1997

www.diavlos.gr/orto96
15. Μπροκαλάκη Η, Κωστάκη Ζ. Ενδονοσοκομειακές ∆ιακομιδές, 8ο Θεματικό
Συνέδριο, Εντατική θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική: τραύμα. Ιατρικές εκδόσεις
"Π.Χ.Πασχαλίδης", Αθήνα, 2005:153.
16. Ballance J, Domanovits H, Gabbott D. et al. Εγχειρίδιο Εξειδικευμένης
Υποστήριξης της Ζωής, κατευθυντήριες οδηγίες ERC, Αθήνα 2010:14,154,163.
17. Γιαννοπούλου Α. ∆ιλήμματα και Προβληματισμοί στη Σύγχρονη Νοσηλευτική.
Εκδόσεις "Η ΤΑΒΙΘΑ", Αθήνα 2002:121-112.
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ΕΝ∆ΟΑΥΛΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Σωτηροπούλου Αικατερίνη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα/Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας
Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 213 2041073
E-mail: katerinasotir@yahoo.gr
Οι παθήσεις θωρακικής αορτής είναι απειλητικές για τη ζωή του ασθενή. Στις ΗΠΑ τα
ετήσια καταγεγραμμένα περιστατικά φτάνουν τους 43.000 με 47.000. Οι παθήσεις
της κοιλιακής αορτής αφορούν 1/250 ασθενείς άνω των 50 ετών και 8% των ατόμων
ηλικίας άνω των 60 ετών.
Η νοσηλευτική παρέμβαση σε προεπεμβατικό επίπεδο αφορά την εκπαίδευση, την
ψυχολογική στήριξη, την προετοιμασία και τη συναίνεση του ασθενή. ∆ιεγχειριτικά
αξιολογείται η κατάσταση του ασθενή δίνεται έμφαση στις αρχές ακτινοπροστασίας
και συνεργασίας με όλες τις επεμβατικές και υποστηρικτικές ομάδες που λαμβάνουν
μέρος στην επέμβαση. Μετεγχειρητικά λαμβάνονται τα μέτρα για ασφαλή μεταφορά
του στην κλινική ή τη μονάδα και δίνονται οδηγίες για το πρώτο 24ωρο γραπτώς και
προφορικά.
Ο ασθενής

παρακολουθείται για την πιθανότητα επιπλοκών, γίνεται χρέωση των

υλικών και σκιαγραφικών καθώς και συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα με στόχο
την καλύτερη και πληρέστερη παροχή υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση η νοσηλευτική παρέμβαση διαφέρει και τροποποιείται σύμφωνα
με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε περιστατικού σε προγραμματισμένη ή σε
επείγουσα βάση.
Στόχος είναι το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα μειώνοντας και
προλαμβάνοντας τις επιπλοκές, σεβασμός στην προσωπικότητα του ασθενή και
διατήρηση της αξιοπρέπειας του, σωστή χρήση και χρέωση υλικών ώστε το καλύτερο
αποτέλεσμα να συνδυάζεται με το μικρότερο δυνατό κόστος αλλά και με τη
διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας,
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Λέξεις κλειδιά: αορτικό ανεύρισμα θωρακικής αορτής, αορτικό ανεύρισμα κοιλιακής
αορτής, εκπαίδευση, νοσηλευτική παρέμβαση.
ΕΝ∆ΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Biebl M, Hakaim AG, Oldenburg WA, et al. Management of a large
intraoperative type IIIb endoleak in a bifurcated endograft-a case report. Vasc
Endovascular Surg 2005, 39(3): 267-271.

2.

Bartlett EE. Cost benefits analysis of patient education. Patient Educ Couns
1996, 27: 279.

3.
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2004.
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ΗΘΙΚΑ, ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ντομουχτσή Φωτεινή1, Λεμπετζή Βασιλική2
1

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Θωρακοχειρουργικό-Ω.Ρ.Λ. Τμήμα,
Γ.Ν.Α.«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»,

2

Νοσηλευτρια Τ.Ε., Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Στοιχεία επικοινωνίας:
Φ. Ντομουχτσή
Τηλ.: 2112128547, 6981131432
Ε-mail:faihdom@gmail.com
Οι αλλαγές στην προσφορά υπηρεσιών σε θέματα υγείας, οι νέες τεχνικές, η
διεύρυνση του ρόλου του νοσηλευτή και οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες κάνουν
επιτακτική την ανάγκη τήρησης ενός δεοντολογικού πλαισίου, με κύριο άξονα την
προστασία των δικαιωμάτων των

ασθενών.Η κατοχύρωση δικαιωμάτων όπως η

αξιοπρεπής και ίση μεταχείριση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, η εξατομικευμένη
φροντίδα, η ενημέρωση, ηενημερωμένη συναίνεση, η συμμετοχή, η εχεμύθεια και
προστασία της ιδιωτικής ζωής, η ελευθερία επιλογής και το απόρρητο απαντούν σε
κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ευαίσθητες πτυχές
των προσωπικών δεδομένων του κάθε πολίτη. Τα ανωτέρω δικαιώματα οφείλουν να
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων που αφορούν τη
θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών ακόμα και σε ένα τμήμα με άκρως επείγον και
απαιτητικό χαρακτήρα, όπως είναι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Το
εννοιολογικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων συμπεριφορών αλλά και
στάσεων απέναντι σε καθημερινά ζητήματα που άπτονται της φροντίδας αποτελεί η
Νοσηλευτική ∆εοντολογία. Αναφέρεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του
ανθρώπου καθώς και τα πρότυπα στα οποία βασίζεται η λήψη απόφασης. Οι
θεμελιώδεις αρχές της Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας είναι:


η αυτονομία του ατόμου,



η μη πρόκληση βλάβης,
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ο ωφελιμισμός: οι νοσηλευτές παρέχουν ολιστική φροντίδα η οποία στοχεύει
στην

ικανοποίηση

των

βιολογικών,

ψυχολογικών,

συναισθηματικών,

πνευματικών και κοινωνικών αναγκών του ατόμου.


η δικαιοσύνη: οι νοσηλευτές αναγνωρίζουν και σέβονται τη διαφορετικότητα των
ατόμων(σε επίπεδο γλώσσας, φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων,
κοινωνικής

κατάστασης,

εθνικότητας,

διαφυλικού

προσανατολισμού)και

παρέχουν ισότιμη φροντίδα χωρίς διακρίσεις.


η πίστη/αφοσίωση: η παροχή όσων ο νοσηλευτής έχει δεσμευτεί και οφείλει να
παράσχει.



η προστασία και εμπιστευτικότητα προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων
όπως περιγράφονται στον περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα νόμο,



η ειλικρίνεια και ακριβολογία: ο νοσηλευτής αποκαλύπτει την αλήθεια στο άτομο
λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο και τη συναισθηματική κατάσταση
του ατόμου.



η υπευθυνότητα και,



η συγκατάθεση μετά από ενημέρωση: ο ασθενής αποτελεί μια αυτόνομη
οντότητα και θα πρέπει να ζητείται η συγκατάθεσή του, όπου αυτό είναι εφικτό,
για οποιαδήποτε πράξη, μετά από την αποτελεσματική ενημέρωσή του.

Προβλήματα τα οποία εγείρουν

συχνά διλήμματα στο Τμήμα Επειγόντων

Περιστατικών είναι η άρνηση συναίνεσης ενηλίκου,η άρνηση συναίνεσης αυτόχειρα,
ανηλίκου και οικείων του για επείγουσα παρέμβαση, η αντιμετώπιση ψυχιατρικού ή
βίαιου ασθενή, η αντιμετώπιση ασθενή υπό την επήρεια παράνομων ουσιών ή
αλκοόλ και η ενημέρωση συγγενών. Για την έγκαιρη και ορθή επίλυση τέτοιων
προβλημάτων έχουν προταθεί συγκεκριμένα μοντέλαλήψης ηθικής-δεοντολογικής
απόφασης, όπως το μοντέλο MurphyandMurphy, το μοντέλο Curtin και το LevineAriffandGroh, ενώ παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη είναι η
νομοθεσία, Κώδικες ∆εοντολογίας, επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του
ασθενούς, κανονισμοί και διαδικασίες του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος και
κοινωνικοί, οικογενειακοί αλλά και ατομικοί παράγοντες. Παρόλα αυτά, παράμετρος
που επηρεάζει τη διαχείριση διλημμάτων είναι και η προσωπικότητα του νοσηλευτή,
ο οποίος οφείλει να μην ξεχνά πως, τελικά, ο βασικός γνώμονας

για τη λήψη

αποφάσεων τέτοιου είδους είναι το συμφέρον και το όφελος του ασθενούς, χωρίς
βέβαια να παραβιάζονται τα δικαιώματα των επαγγελματιών του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών.
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Λέξεις κλειδιά: ηθική, δεοντολογία, Τ.Ε.Π., διλήμματα στα Τ.Ε.Π.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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American Nurses Association, Code of Ethics for Nurses with Interpretive
Statements, January 2015, 2-32.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΠ
∆ήμητρα Τσιμπούκη
Νοσηλεύτρια λοιμώξεων/Νοσηλεύτρια Π.Ε., MSc
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132045831, 6976703507
E-mail: tsimpdimitra@yahoo.gr
Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με το σύστημα υγείας είναι ένα συχνό πρόβλημα των
υπηρεσιών υγείας καθώς οδηγούν σε αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας.
Την τελευταία δεκαετία είναι γνωστό ότι το 5-10% των ασθενών που προσέρχονται
στα επείγοντα, θα αποκτήσουν τουλάχιστον μία λοίμωξη. Το CDC έχει εκδώσει
οδηγίες που αφορούν την πρόληψη διασποράς παθογόνων από τους επαγγελματίες
υγείας εντός του νοσοκομείου. Τα επείγοντα είναι ένας χώρος με αυξημένο κίνδυνο
μετάδοσης λοιμώξεων που σχετίζονται με το σύστημα υγείας. Σε μελέτη που έγινε
στο χώρο των επειγόντων σε οχτώ μεγάλα νοσοκομεία της Ιταλίας σχετικά με τις
γνώσεις των επαγγελματιών υγείας για ζητήματα λοιμώξεων βρέθηκε ότι: Το 87%
των επαγγελματιών υγείας γνώριζαν τον κίνδυνο που είχαν οι ίδιοι να κολλήσουν
Ηπατίτιδα Β, C ή HIV καθώς και τους τρόπους αποφυγής μετάδοσης. Λιγότερο από
το ένα τρίτο των επαγγελματιών υγείας γνώριζε τους τρόπους πρόληψης διασποράς
πολυανθεκτικών μικροβίων από ασθενή σε ασθενή. Για το λόγο αυτό ο ρόλος του
νοσηλευτή λοιμώξεων στα ΤΕΠ κρίνεται νευραλγικός, τόσο για την εκπαίδευση των
επαγγελματιών υγείας όσο και για την επιτήρηση της τήρησης των διαδικασιών κατά
τη φροντίδα των ασθενών ώστε να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης διαφόρων ειδών
παθογόνων. Το 2005, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων επέκτειναν τη
σύσταση της προφύλαξης μετά από έκθεση (ΠΕΠ) για να συμπεριλάβουν και μη
επαγγελματική έκθεση. Η διαθεσιμότητα και η εκτεταμένη χρήση της προφύλαξης
μετά από έκθεση post exposure prophylaxis (PEP) δεν έχουν επιτύχει ακόμη ευρεία
αποδοχή μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Η λήψη προφυλακτικής
αγωγής για την αποφυγή μετάδοσης του HIV κρίνεται απαραίτητη όταν πρόκειται για
απροφύλακτη σεξουαλική επαφή με άτομο τεκμηριωμένα HIV(+) ή με άντρα
αγνώστου προφίλ. Ο ρόλος του νοσηλευτή λοιμώξεων στα ΤΕΠ κρίνεται απαραίτητος
για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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που σκοπό έχουν την αποφυγή μετάδοσης του ιού του HIV μετά από επικίνδυνη
σεξουαλική επαφή. Μια άλλη ομάδα είναι οι άνθρωποι που φτάνουν στα επείγοντα
λόγω τραυματισμού από βελόνα στην κοινότητα και χρειάζονται εξειδικευμένη
αξιολόγηση, διαχείριση και τεκμηρίωση. Πολλοί από αυτούς υπάρχει περίπτωση να
μην είναι ανοσοποιημένοι έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β και να απαιτείται η
χορήγηση Υπεράνοσου γ σφαιρίνης καθώς και να γίνει σύσταση για συνέχιση
εμβολιασμού. Ορισμένοι επίσης από αυτούς πιθανόν να έχουν ένδειξη για λήψη
προφυλακτικής αγωγής έναντι του HIV. Η πλειοψηφία αυτών που προσέρχονται
απαιτεί εξάμηνη παρακολούθηση έως ότου να κλείσει το παράθυρο του κινδύνου
μετάδοσης. Επίσης τα άτομα που εκτίθενται σε αίμα και σωματικά υγρά, είτε
πρόκειται για επαγγελματική έκθεση ή σε ορισμένες περιπτώσεις και για έκθεση στην
κοινότητα, συχνά ζητούν αξιολόγηση στο τμήμα επειγόντων. Το νοσοκομείο μας σε
συνεργασία με την Επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι το μόνο νοσοκομείο
της Ελλάδας που διαθέτει νοσηλευτή λοιμώξεων σε κάθε εφημερία.
Λέξεις κλειδιά: επείγοντα, προφυλακτική αγωγή μετά από έκθεση, διασπορά
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Immune Deficiency Syndromes 2013, 64:S68–S79.
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Celenza A, D’Orsogna L, Tosif S, et al. Audit of emergency department
assessment and management of patients presenting with community-acquired
needle stick injuries. Australian Health Review 2011, 35(1): 57-62.
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΣΘΕΝΗ
Κολοκοτρώνη Χρυσούλα
Νοσηλεύτρια ΠΕ
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6947022211
E-mail: chrisakolokotroni@gmail.com
Ενδονοσοκομειακή μεταφορά καλείται η μεταφορά ασθενών από ένα τμήμα ή
μονάδα του νοσοκομείου σε ένα άλλο. Ο ασθενής, ο οποίος εμφανίζει οξείες
μεταβολές των φυσιολογικών παραμέτρων της αναπνοής, της καρδιακής λειτουργίας,
της κυκλοφορίας του αίματος, του επιπέδου συνείδησης καθώς και σε υποψία
πιθανής μεταβολής των παραμέτρων αυτών χαρακτηρίζεται ως βαρέως πάσχων.
Ένας βαρέως πάσχων ασθενής δεν είναι απαραίτητο να νοσηλεύεται σε μονάδα
εντατικής θεραπείας ούτε να είναι διασωληνωμένος και σε καταστολή. Η
ενδονοσοκομειακή μεταφορά περιλαμβάνει μεταφορά ασθενών από το τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών(ΤΕΠ), από το χειρουργείο, από τα νοσηλευτικά τμήματα,
από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας προς εργαστήρια, διαγνωστικές εξετάσεις,
ΜΕΘ ή ειδικές μονάδες (π.χ. τεχνητός νεφρός, αιμοδυναμικό εργαστήριο). Η
μετακίνηση υποκρύπτει κινδύνους για την κατάσταση του ασθενή και η περίοδος
μεταφοράς προκαλεί αποσταθεροποίηση σε βασικές παραμέτρους της υγείας του. Η
ασφάλεια κατά τη μεταφορά επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο σχεδιασμό που
περιλαμβάνει την σταθεροποίηση του ασθενή προ της μεταφοράς, τον άρτιο
σχεδιασμό της μεταφοράς, την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και του
προσωπικού που θα συνοδεύσει τον ασθενή. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η
χωροταξική διαμόρφωση του νοσοκομείου ώστε ο ασθενής να μετακινηθεί κατά το
λιγότερο δυνατό και να αποφευχθεί η μεταφορά μεταξύ ορόφων.
Η διαδικασία της μεταφοράς περιλαμβάνει τις εξής τρεις φάσεις: 1. σχεδιασμό της
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μεταφοράς και σταθεροποίηση του ασθενή, 2. τη μεταφορά του ασθενή και 3. την
σταθεροποίηση μετά τη μεταφορά. Κατά τον σχεδιασμό γίνεται εκτίμηση από τους
θεράποντες ιατρούς των κινδύνων και των ωφελειών που θα προκύψουν για τον
ασθενή και έλεγχος των ζωτικών παραμέτρων προκειμένου να καθοριστούν οι
παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν ασφαλή μεταφορά (π.χ. χορήγηση οξυγόνου,
ενυδάτωση). Η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων ή μονάδων μεταφοράς και η
ετοιμότητα του τμήματος υποδοχής είναι απαραίτητα για την σωστή και ασφαλή
μεταφορά. Το προσωπικό που θα συνοδεύει τον ασθενή ορίζεται ως δύο άτομα κατ'
ελάχιστο με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία εξειδικευμένου νοσηλευτικού
προσωπικού και την επιβεβλημένη παρουσία ιατρού ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν
επιπλοκές ή ατυχήματα.
Η ομάδα μεταφοράς φέρει εξοπλισμό που περιλαμβάνει υλικά εξασφάλισης
αεραγωγού και ambu, φιάλη οξυγόνου με επάρκεια για το προβλεπόμενο διάστημα
μεταφοράς και μισή ώρα επιπλέον, ηλεκτροκαρδιογράφο και απινιδωτή, φάρμακα
αναζωογόνησης και τα φάρμακα της νοσηλείας του ασθενή. Επίσης, για ασθενείς σε
μηχανικό αερισμό απαιτείται φορητός αναπνευστήρας και η ύπαρξη τρόλεϊ ανάνηψης
και αναρρόφηση στα τμήματα και τα εργαστήρια που θα τον υποδεχτούν. Το
monitoring περιλαμβάνει την καταγραφή του καρδιακού ρυθμού, του κορεσμού της
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο, την μέτρηση των αναπνοών και των σφύξεων. Κατά τη
φάση της μεταφοράς εξασφαλίζεται η σταθερότητα του ασθενή με την εφαρμογή του
απαραίτητου monitoring, εκτελούνται οι απαραίτητες θεραπευτικές παρεμβάσεις και
αποφεύγονται ιατρογενείς επιπλοκές. Η αυστηρή τήρηση των κατευθυντήριων
οδηγιών που θέτονται στην πρώτη φάση (σχεδιασμός μεταφοράς), ο κατάλληλος και
επαρκής εξοπλισμός (εικόνα 1) και η ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς
οδηγούν στον περιορισμό των ατυχών συμβαμάτων.
Έχει παρατηρηθεί η εμφάνιση επιπλοκών και καταστάσεων που απαιτούν ιατρική
παρέμβαση στο διάστημα ακριβώς μετά την επιστροφή του ασθενή. Για το λόγο αυτό
πρέπει να συνεχιστεί η εντατική παρακολούθηση μέχρι την σταθεροποίηση της
κατάστασής του. Πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη
μεταφορά ασθενών περιλαμβάνουν αιμοδυναμική αστάθεια, αρρυθμία, αιμορραγία
(π.χ. από καθετήρα), απώλεια καθετήρα, αποσωλήνωση, αγγειακό επεισόδιο,
οξέωση, διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, υπογλυκαιμία, υπεργλυκαιμία ή
ακόμα και ανακοπή (εικόνα 2). Μπορεί να απαιτηθούν αυξημένες ανάγκες σε
οξυγόνο, διασωλήνωση ακόμα και εκτέλεση χειρουργικών πράξεων. Η μεταφορά
γίνεται με το τροχήλατο κρεβάτι ή με φορείο. Στην περίπτωση που απαιτηθεί
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μεταφορά από ή προς το φορείο θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, η
μεταφορά να γίνεται από τουλάχιστον δύο άτομα, το φορείο μεταφοράς να είναι κατά
το δυνατό άνετο ώστε να δέχεται όλο το σώμα του ασθενή, να έχει τη δυνατότητα να
τρέξει στο διάδρομο, αν αυτό απαιτηθεί, και το ύψος του να επιτρέπει την εκτέλεση
ιατρικών πράξεων από την ομάδα που συνοδεύει τον ασθενή.
Η ασφαλής μεταφορά στηρίζεται στον σωστό σχεδιασμό, την ακριβή εκτίμηση των
παραμέτρων της υγείας του ασθενή, τα υλικοτεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
και τον συντονισμό μεταξύ των συνοδών (ιατροί, τραυματιοφορείς, νοσηλευτές) και
μεταξύ των τμημάτων μεταφοράς.
Λέξεις κλειδιά: ενδονοσοκομειακή, βαρέως πάσχων, μεταφορά

Εικόνα 1. Εξοπλισμός για τη μεταφορά ασθενών
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Εικόνα 2. Πιθανές επιπλοκές κατά τη μεταφορά βαρέως πασχόντων ασθενών
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∆ΙΑΛΕΞΗ

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
Όλγα Πολυχρονοπούλου
Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια ΠΕ, ∆ιευθύντρια ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: .6947291393
E-mail: kal1961@yahoo.gr
Το μάθημα της ψυχιατρικής διαπραγματεύεται θέματα ψυχικής υγείας και αναφέρεται
στη ιστορική πορεία της ψυχικής νόσου και την αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών
από την κλασική αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Σκοπός του μαθήματος
είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν τις Ψυχιατρικές παθήσεις,
να κατανοήσουν τη ψυχιατρική συμπτωματολογία καθώς και τις θεραπευτικές
παρεμβάσεις ενώ Στόχος του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιηθούν στην
επικοινωνία με ασθενείς που τους χαρακτηρίζουν διαταραχές συμπεριφοράς και
ψυχιατρικά νοσήματα. Επιπλέον να είναι ικανοί στη διάγνωση, την αντιμετώπιση και
την θεραπεία. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναφέρεται στην ιστορία της
ψυχιατρικής, στις βασικές ψυχιατρικές έννοιες, στη συμπτωματολογία των ψυχικών
παθήσεων, στις ψυχώσεις, στις συναισθηματικές διαταραχές, στις νευρώσεις, στις
διαταραχές

προσωπικότητας,

στις

διαταραχές

σχετιζόμενες

με

οργανικούς

παράγοντες και στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) στο τομέα της ψυχικής
υγείας.
Στην εποχή μας το παιδαγωγικό σύστημα όσο αφορά την διδασκαλία έχει υποστεί
πολλές

αλλαγές.

Τελευταία

έχουν

πραγματοποιηθεί

πολλές

έρευνες

που

αποδεικνύουν την στενή σχέση των ελλήνων εκπαιδευομένων με τα οπτικοακουστικά
μέσα και ιδιαίτερα τον κινηματογράφο.
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Ο κινηματογράφος είναι παρών στη ζωή των ανθρώπων και ακόμη περισσότερο των
μαθητών-φοιτητών, είναι μια κοινή παγκόσμια γλώσσα με τεράστια δύναμη και
απήχηση που ασκεί πολλαπλή επίδραση στους εκπαιδευόμενους, με την εικόνα, το
λόγο, την έκφραση, τα δρώμενα, την παρατήρηση ρόλων, τη μελέτη σχέσεων, την
ανάπτυξη συναισθημάτων, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν την αντίληψη, να
βιώνουν καταστάσεις, να αναγνωρίζουν και να εξοικειώνονται με τα προβλήματα, να
κατανοούν έννοιες, να εμβαθύνουν, να αξιολογούν, να κινητοποιούνται και να έχουν
άμεση επικοινωνία με το ανάλογο θέμα. Συνεπώς πραγματοποιείται ένα διαδραστικό
μάθημα όπου το χρώμα, ο ήχος, η εικόνα, η έκφραση, ο διάλογος, το μήνυμα που
δίνει, μεταφέρουν τον εκπαιδευόμενο ενεργά σε αυτό που θέλει ο εκπαιδευτής να
μεταδώσει.
Σε πολλές χώρες η εκπαίδευση έχει αναγνωρίσει ότι η κριτική κατανόηση της
κινηματογραφικής ταινίας, όπως και του βίντεο ή του τηλεοπτικού προγράμματος,
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του γραμματισμού και αυτό αποτελεί βήμα προς το
κριτικό στοχασμό, την κριτική αγωγή και τέλος την μάθηση.
Συνεπώς είναι πολύ παραγωγική και δημιουργική η εκπαίδευση στη ψυχιατρική όταν
μιλά ο εκπαιδευτής για την ιστορία της ψυχιατρικής και αναφέρεται στους ψυχιάτρους
Adolf Meyer και τον μαθητή του Sigmund Freud στα μέσα περίπου του 19 ου αιώνα,
να τους μεταφέρει στην εποχή εκείνη με τη τεχνική της ύπνωσης που εφήρμοζε ο
Meyer σαν θεραπευτικό μέσον, παρακολουθώντας την ταινία «Όταν έκλαψε ο
Νίτσε». Επίσης για να κατανοήσουν καλά τις ψευδαισθήσεις στη Σχιζοφρένεια να
παρακολουθήσουν την καταπληκτική ταινία «Ένας υπέροχος Άνθρωπος», ή την
ταινία «Η φωλιά του κούκου». Ακόμη οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ορίσουν και να
διαχωρίσουν την οριακή προσωπικότητα, όταν παρακολουθήσουν την ταινία «Το
κορίτσι που άφησε πίσω». Η ταινία «Κος Τζόουνς», εμβαθύνει στο θέμα της
μανιοκατάθλιψης ενώ η ταινία «Το κουρδιστό πορτοκάλι» δίνει πληροφορίες για τη
διαταραχή της προσωπικότητας. Ένας άνθρωπος με νοητική υστέρηση και τι
δυνατότητες μπορεί να αναπτύξει, μας το δίνει δυναμικά η ταινία «φόρεστ κάμπ». H
ψυχαναγκαστική νεύρωση είναι μια ενότητα ιδιαίτερη, που μπορεί να γίνει κατανοητή
με την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται». Η Π.Φ.Υ. στη ψυχική υγεία προσδιορίζεται από
την μεταρρύθμιση που ξεκίνησε από το ψυχιατρείο της Λέρου και ενημερώνονται
από την ταινία «Ψυχοοαποικία της Λέρου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ». Συνεπώς η επεξεργασία των
ταινιών στη θεωρητική εκπαίδευση της ψυχιατρικής, έχει σαν στόχο τη κριτική
αξιολόγηση με σκοπό οι μαθητές να μετατρέπονται από παθητικούς αποδέκτες σε
ενεργητικούς συμμετέχοντες.
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Λέξεις κλειδιά: ψυχιατρική, εκπαίδευση, διαδραστικό μάθημα, ταινίες, κριτική σκέψη
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος
(ΓΟΠΝ)

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Ηλιας Αναστασοπουλος
Ειδικευόμενος Ιατρός, Γαστρεντερολογικο Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6944779355
E-mail: eliasthan1@hotmail.com

Η αναγωγή γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο είναι ένα φυσιολογικό
φαινόμενο. Η παρατεταμένη έκθεση είτε η αυξημένη αντίληψη του αναγόμενου
περιεχομένου μπορεί να προκαλέσει αρκετά συμπτώματα ή/και επιπλοκές. Αυτή η
κατάσταση ονομάζεται γαστρο-οισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ). Η ΓΟΠΝ
αποτελεί μια από τις συχνότερες νόσους του πεπτικού συστήματος στο δυτικό κόσμο
με τυπικά συμπτώματα όπως τον οπισθοστερνικό καύσο και το αίσθημα αναγωγών.
Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μια ήπια προς μέτρια πάθηση, ωστόσο η
συνεχής έκθεση του οισοφαγικού επιθηλίου στο οξύ μπορεί να οδηγήσει σε
επιπλοκές όπως οισοφαγίτιδα, οισοφάγο

Barrett, στένωση οισοφάγου ακόμα και

καρκίνο.
Η

παθογένεση

της

γαστρο-οισοφαγικής

παλινδρόμησης

είναι

μια

πολυπαραγοντική διαδικασία. Αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ανισορροπίας μεταξύ
των αμυντικών μηχανισμών που προστατεύουν τον οισοφάγο τόσο σε μακροσκοπικό
όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο (οισοφαγική κάθαρση οξέος, λειτουργία κατώτερου
οισοφαγικού σφιγκτήρα (ΚΟΣ), μηχανισμοί αντίστασης επιθηλίου) και των βλαπτικών
παραγόντων που επιδρούν στον οισοφαγικό βλεννογόνο (γαστρικό οξύ, χολικά
οξέα).
Α.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ
Παροδικές χαλάσεις του ΚΟΣ (transient lower esophageal sphincter relaxations

tLESR).
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Οι παροδικές χαλάσεις του ΚΟΣ θεωρούνται ως ο κύριος μηχανισμός γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης τόσο σε φυσιολογικά άτομα όσο και σε ασθενείς. Στην
πραγματικότητα είναι ένα αντανακλαστικό το οποίο πυροδοτείται απο ενεργοποίηση
νευρικών απολήξεων του πνευμονογαστρικού νεύρου στην καρδία του στομάχου. Το
κύριο ερέθισμα είναι η γαστρική διάταση.
Η συχνότητα των π-ΚΟΣ σε ασθενείς με ΓΟΠΝ δε διαφέρει από το υγιή
πληθυσμό. Ωστόσο η πιθανότητα αναγωγής οξέος κατά τη παροδική χάλαση είναι
διπλάσια σε ασθενείς με ΓΟΠΝ ειδικά εάν έχουν διαφραγματοκήλη.
∆ιαφραγματοκήλη
Στην παρουσία διαφραγματοκήλης, η δυνατότητα του ΚΟΣ να εμποδίζει την
παλινδρόμηση παρακωλύεται κυρίως επειδή ο στόμαχος έχει μεταναστεύσει
εγγύτερα μέσω του διαφραγματικού τρήματος στο μεσοθωράκιο διαχωρίζοντας τη
ζώνη υψηλών πιέσεων του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα από το διάφραγμα
που κανονικά τον περιβάλλει. Επιπλέον ο σάκος της κήλης μπορεί να λειτουργήσει
σαν κοιλότητα από την

οποία γαστρικό υγρό δύναται να παλινδρομήσει στον

οισοφάγο μετά την κατάποση ή σε περιόδους χαμηλής πίεσης του οισοφαγικού
σφιγκτήρα .Έχει βρεθεί ότι η ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη αποτελεί ανεξάρτητο
παράγοντα για τη νόσο ενώ δεν έχει αποδειχθεί κάτι ανάλογο για την
παραοισοφαγοκήλη
Θύλακας οξέος (acid pocket)
Τα περισσότερα επεισόδια ανάγωγων συμβαίνουν μετά από γεύμα όταν ο
στόμαχος είναι γεμάτος με τροφή λόγω παροδικών χαλάσεων του ΚΟΣ. Σε αντίθεση
με τη γενική αίσθηση ότι η λήψη τροφής αδρανοποιεί το γαστρικό οξύ, μελέτες έχουν
δείξει ότι το οξύ «επιπλέει»στην επιφάνεια του γαστρικού περιεχομένου με
αποτέλεσμα την εύκολη παλινδρόμηση του στον οισοφάγο κατά τα επεισόδια
ανάγωγων.
Υποτονικός κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας
Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να συμβεί σε έδαφος υποτονικού
ΚΟΣ είτε λόγω απότομα αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης πχ βήχας είτε λόγω
ελεύθερης παλινδρόμησης. Ελεύθερη παλινδρόμηση συμβαίνει όταν καταγράφεται
απότομη πτώση του οισοφαγικού pH χωρίς να προηγείται αύξηση ενδοκοιλιακής
πίεσης (πίεση ΚΟΣ <5 mmHg).
∆ιαταραχή της κάθαρσης του οισοφάγου
Γραμμή άμυνας ενάντια στην παλινδρόμηση είναι και ο οισοφάγος και το
επιτυγχάνει με την ονομαζόμενη κάθαρση δηλαδή με περισταλτικά κύματα που
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μετακινούν έως το 90% του παλινδρομούντος υλικού. Η φυσιολογική αυτή αντίδραση
είναι πολύ λιγότερη κατά τη διάρκεια του ύπνου. ∆ιαταραχή της περίστασης
(υποτονικά ή ατελή κύματα) φαίνεται να σχετίζεται με τη σοβαρότητα της
οισοφαγίτιδας.
Παλινδρομούν υλικό
Πέρα από την παρουσία οξέος η παρουσία πεψίνης φαίνεται να περιπλέκει
πολύ την κατάσταση. Επίσης η παλινδρόμηση παγκρεατικών εκκρίσεων και χολής
φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα οισοφαγίτιδας.
Β.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
Τα τυπικά συμπτώματα της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης (επεισόδια

οπισθοστερνικού

καύσου

κ’

αίσθημα

ανάγωγων)

προκύπτουν

από

την

παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο. Ωστόσο η σχέση μεταξύ
έναρξης παλινδρόμησης και πρόκλησης συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΓΟΠΝ είναι
αρκετά περίπλοκη.
Το σύμπτωμα του οπισθοστερνικού καύσου μπορεί να προκληθεί από την
ανάγωγη γαστρικού οξέος και το μηχανικό ερεθισμό του οισοφάγου. Υποδοχείς που
είναι υπεύθυνοι για την αίσθηση του καύσου κατά την έκθεση σε οξύ δεν έχουν με
βεβαιότητα προσδιοριστεί παρ’ολο που ο υποδοχέας ASIC και κυρίως ο υποδοχέας
TRPV-1 θεωρούνται οι πιο πιθανοί. Ο υποδοχέας TRPV-1 είναι ένας δίαυλος
κατιόντων (cation channel) ο οποίος ενεργοποιείται από το όξινο pH, την αιθανολη
και τη θερμότητα.
Ο μηχανισμός που προκαλεί αίσθημα καύσου από την έκθεση σε χολικά οξέα
είναι

άγνωστος.

Τα

χολικά

οξέα

πιθανόν

προκαλούν

την

απελευθέρωση

ενδοκυττάριων διαβιβαστών μεσώ καταστροφής των λιπιδίων της μεμβράνης.
Τέλος η οισοφαγική υπεραλγησία (χαμηλότερος ουδός του άλγους) σε
συνδυασμό με ψυχολογικό υπόβαθρο έχει πιθανολογηθεί ότι συνεισφέρουν στην
ένταση των συμπτωμάτων
Το άλλο κοινό σύμπτωμα της ΓΟΠΝ είναι το αίσθημα όξινων ανάγωγων. Η
αβίαστη ανάγωγη όξινου περιεχομένου ιδιαίτερα μετά τη λήψη τροφής η οποία
επιδεινώνεται από το σκύψιμο ή την ύπτια θέση σε μεγάλο βαθμό υποδεικνυει
ΓΟΠΝ.
Η δυσφαγία αναφέρεται περίπου στο 30% ασθενών με ΓΟΠΝ. Συνήθως
ανευρίσκεται σε ασθενείς με χρόνιο αίσθημα οπισθοστερνικού καύσου η οποία
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συνδυάζεται με επιδεινούμενη δυσφαγία στα στέρεα. Οι κύριοι λόγοι είναι η πεπτική
στένωση. Λιγότερα πιθανά αιτία είναι η κακοήθεια και η σοβαρή οισοφαγίτιδα.
Τέλος κάποιοι ασθενείς με ΓΟΠΝ μπορεί να ναι τελείως ασυμπτωματικοί. Αυτό
είναι συχνότερο σε ηλικιωμένους είτε λόγω μειωμένης έκκρισης οξέος είτε λόγω
μειωμένης αντίληψης του άλγους.
Λέξεις κλειδιά: γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, παροδικές χαλάσεις ΚΟΣ,
διαφραγματοκηλη, οπισθοστερνικος καύσος, αίσθημα ανάγωγων
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ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΓΟΠ – ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Τσιγαρίδας Αθανάσιος
Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας Γ.Ν.A«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6974351392
E-mail: tsig_than@yahoo.gr
Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) ορίζεται ως η κατάσταση που
αναπτύσσεται όταν η παλινδρόμηση του γαστρικού περιεχομένου προκαλεί
συμπτώματα και επιπλοκές. Οι ασθενείς με ΓΟΠΝ μπορούν να αντιμετωπιστούν με
stepup ή stepdown θεραπευτική προσέγγιση. Η step up προσέγγιση περιλαμβάνει
σταδιακή αύξηση της ισχύος της θεραπείας μέχρι να επιτευχθεί έλεγχος των
συμπτωμάτων, ενώ η step down αρχίζει με τους ισχυρότερους αντιεκκριτικούς
παράγοντες και ακολουθεί σταδιακή μείωση της ισχύος της θεραπείας. Ενώ η ιδανική
στρατηγική είναι αμφιλεγόμενη, και οι δύο θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν
πλεονεκτήματα. Η stepupπροσέγγιση ελαχιστοποιεί τη χρήση των PPIsπου έχουν
υψηλό κόστος και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ η stepdownπαρέχει ταχύτερη
ανακούφιση των συμπτωμάτων. Η επιλογή της θεραπευτικής προσέγγισης βασίζεται
στη συχνότητα και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων καθώς επίσης και στην παρουσία
διαβρωτικής οισοφαγίτιδας σε γαστροσκόπηση αν έχει διενεργηθεί. Προτείνεται η
stepupπροσέγγιση σε ασθενείς με ήπια και διαλλείποντα συμπτώματα (< 2 επεισόδια
/ εβδομάδα) που δεν έχουν ευρήματα διαβρωτικής οισοφαγίτιδας σε γαστροσκόπηση
αν έχει διενεργηθεί με σταδιακές αλλαγές στη θεραπεία σε διάστημα 2-4 εβδομάδες.
Σε πρωτοθεραπευόμενους προτείνονται αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο
ζωής και αν χρειαστεί χαμηλές δόσεις ανταγωνιστών Η2 υποδοχέων ισταμίνης
(H2RAs). Προτείνεται ταυτόχρονη χορήγηση αντιόξινων αν τα συμπτώματα
συμβαίνουν λιγότερο συχνά από μια φορά την εβδομάδα. Για ασθενείς που τα
συμπτώματα επιμένουν παρά τη λήψη αυτών των μέτρων, αυξάνουμε τους
H2RAsστην κανονική δόση 2 φορές την ημέρα για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
Περαιτέρω αύξηση στη δόση των H2RAs, παράταση της διάρκειας της θεραπείας ή
αλλαγή σε άλλο H2RAsείναι απίθανο να ελέγξει τα συμπτώματα. Γιαυτό αν τα
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συμπτώματα της ΓΟΠΝ επιμένουν, προτείνεται διακοπή των H2RAsκαι έναρξη μία
φορά ημερησίως ενός αναστολέα αντλίας πρωτοωίων (PPI)σε χαμηλή δόση και αν
χρειαστεί αύξηση στην κανονική δόση. Αφού ελεγχθούν τα συμπτώματα, η θεραπεία
θα πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον για 8 εβδομάδες. Σε ασθενείς με σοβαρά
συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, με συχνά συμπτώματα (2 ή
περισσότερα επεισόδια την εβδομάδα) ή με διαβρωτική οισοφαγίτιδα προτείνεται η
stepdownπροσέγγιση με κανονικές δόσεις PPI/ημέραγια 8 εβδομάδες μαζί με
αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής. Στη συνέχεια μειώνεται η καταστολή
οξέος με ελάττωση της δόσης των PPIκαι με χορήγηση H2RAsεάν οι ασθενείς έχουν
ήπια ή διαλείποντα συμπτώματα. Η καταστολή οξέος διακόπτεται σε όλους τους
ασυμπτωματικούς ασθενείς με εξαίρεση τους ασθενείς με σοβαρή διαβρωτική
οισοφαγίτιδα ή οισοφάγο Barrettστους οποίους προτείνεται θεραπεία συντήρησης με
PPI.Οι ενδείξεις της ενδοσκόπησης ανωτέρου πεπτικού σε ασθενείς με ΓΟΠΝ είναι
αμφιλεγόμενες.

∆εν

απαιτείται

συμπτωμάτων

(οπισθοστερνικό

γαστροσκόπηση
καύσος

και

σε

παρουσία

αναγωγές).

Η

των

τυπικών

γαστροσκόπηση

συνιστάται όταν η διάγνωση της ΓΟΠΝ είναι ασαφής και στις εξής κατηγορίες
ασθενών :
1.

Ασθενείς με οπισθοστερνικό καύσος και προειδοποιητικά συμπτώματα
(δυσφαγία,

οδυνοφαγία,

αιμορραγία,

αναιμία,

απώλεια

βάρους

και

επαναλαμβανόμενοι έμετοι) για να αποκλειστούν επιπλοκές της ΓΟΠΝ και
άλλες διαγνώσεις
2.

Ασθενείς με σοβαρή διαβρωτική οισοφαγίτιδα (ΙΙΙ και ΙV βαθμού κατά LA) σε
αρχική γαστροσκόπηση πρέπει να υποβληθούν σε follow up ενδοσκόπηση μετά
από 2μηνη θεραπεία με PPIsγια να εκτιμηθεί η επούλωση και να αποκλειστεί ο
οισοφάγος Barrett. Επανάληψη της ενδοσκόπησης μετά την follow up εξέταση
δεν έχει ένδειξη σε απουσία του οισοφάγου Barrettεκτός εάν ο ασθενής
εμφανίσει αιμορραγία, δυσφαγία ή σημαντική αλλαγή στα συμπτώματα παρά
την θεραπεία για ΓΟΠΝ.

3.

Άνδρες >50 ετών με χρόνια ΓΟΠΝ συμπτώματα (>5 χρόνια) και παρουσία
παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη οισοφάγου Barrettκαι οισοφαγικού
αδενοκαρκινώματος

όπως

νυχτερινά

παλινδρομικά

συμπτώματα,

διαφραγματοκήλη, αυξημένο BMI, κάπνισμα και ενδοκοιλιακή κατανομή του
λίπους.
4.

Ασθενείς με τυπικά ΓΟΠΝ συμπτώματα που επιμένουν παρά τη χορήγηση
PPIs2 φορές την ημέρα για διάστημα 4-8 εβδομάδες.
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Λέξεις κλειδιά: ΓΟΠΝ, stepup – stepdown θεραπευτική προσέγγιση, ενδείξεις
γαστροσκόπησης
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Εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις (ΓΟΠΝ)
Μπαλής Ευάγγελος
Πνευμονολόγος Επιμελητής Α’, Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041615
E-mail: evanbalis@yahoo.co.uk
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση
(ΛΦΠ) ακολουθούμενη από αναγωγή και εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου, έχει
συσχετισθεί με αρκετές εξωοισοφαγικές επιπλοκές από το ανώτερο και κατώτερο
αναπνευστικό σύστημα: όπως το άσθμα, οπίσθια λαρυγγίτιδα, χρόνιο βήχα,
οδοντιατρικές

διαβρώσεις,

χρόνια

ιγμορίτιδα,

υποτροπιάζουσα

πνευμονίτιδα,

νυκτερινό πνιγμό, χρόνια βραγχνάδα, φαρυγγίτιδα, υπογλωττιδική στένωση και
καρκίνο του λάρυγγα (1-6).Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ της ΓΟΠ και ΛΦΠ. Οι
περισσότεροι ασθενείς με ΛΦΠ δεν έχουν άλλα συμπτώματα όπως με τη ΓΟΠ και
μόνο το 35-40% παρουσιάζει αίσθημα καύσου στο θώρακα ή τον τράχηλο. Η ΓΟΠ
αποτελεί πρόβλημα του κατώτερου οισοφαγικού σφικτήρα και εμφανίζεται σε
οριζόντια θέση ενώ η ΛΦΠ αποτελεί πρόβλημα του άνω οισοφαγικού σφικτήρα και
παρουσιάζεται

σε

όρθια

θέση

κατά

τη

διάρκεια

περιόδων

σωματικής

άσκησης.Χρειάζεται πολύ μικρότερη έκθεση σε οξύ για τη εκδήλωση ΛΦΠ συγκριτικά
με την ΓΟΠ. Υπάρχουν πολλές διαφορές στην φυσιολογία και το επιθήλιο του
λαρυγγοφάρυγγα και του οισοφάγου που δικαιολογούν τις προαναφερθείσες
διαφορές. Αυτός είναι και ο λόγος που 50 επισόδεια αναρροής οξέος εντός του
στομάχου θεωρούνται φυσιολογικά ενώ μόλις 4 εντός του λαρυγγοφάρυγγα. Η
συσχέτιση των εξωοισοφαγικών επιπλοκών με τηνΓΟΠ/ΛΦΠ θα πρέπει να στηρίζεται
στην συμπτωματολογία, τις εργαστηριακές εξετάσεις όπως η μέτρηση του pHτου
οισοφάγου, ο αποκλεισμός άλλων αιτίων και η βελτίωση ή μη των επιπλοκών με τη
λήψη αναστολέα αντλίας των πρωτονίων.Η παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει
συμπτώματα από το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό άμεσα ή έμμεσα. Ο
άμεσος μηχανισμός περιλαμβάνει την επίδραση καυστικών ουσιών (γαστρικό οξύ,
πεψίνη) επί των ιστών του τραχήλου του στόματος και του τραχειοβρογχικού
δένδρου (κατά τη διάρκεια των νυκτερινών εισροφήσεων).Ο έμμεσος μηχανισμός
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περιλαμβάνει τον ερεθισμό άλλων δομών όπως του οισοφάγου χωρίς την άμεση
επαφή με το ανώτερο αναπνευστικό. Αυτός ο ερεθισμός προκαλεί λαρυγγικά
αντανακλαστικά που μπορούν να οδηγήσουν μέσω του παρασυμπαθητικού σε
χρόνιο βήχα και βρογχόσπασμο.Τα ελλείμματα στην αισθητικότητα του τραχήλου
μπορεί να παίζουν ρόλο στην προσβολή του κατώτερου αναπνευστικού.Επίσης σε
ορισμένους ασθενείς χωρίς προβλήματα κατάποσης μπορεί τα επίπεδα των οξέων
του λάρυγγα να είναι υψηλότερα μέσω της λειτουργικής H+/K+ ATPase των
κυττάρων και των αδένων της περιοχής. Εξάλλου αντλίες πρωτονίων έχουν βρεθεί
και στους σιελλογόνους αδένες άλλων οργανισμών και πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο
στην οξεοβασική ομοιόσταση. Οι συχνότερες εκδηλώσεις είναι το βράγχος φωνήςκαι
δυσφωνία (71%), βήχας (51%), αίσθημα πνιγμονής (47%), το καθάρισμα του λαιμού
(42%), η δυσφαγία (35%).Η διαφοροδιάγνωση των παραπάνω εκδηλώσεων θα
πρέπει να περιλαμβάνει οπισθορινική καταρροή, αλλεργική ρινίτιδα, λοιμώξεις
ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, άσθμα, ΧΑΠ, καταπόνηση φωνής,
κατάχρηση αλκοόλ, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντικός ερεθισμός, ψυχολογικά
προβλήματα. Όλες οι εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις οφείλονται στην παλινδρόμηση
οξέως από το στομάχι είται εμφανίζεται με τη μορφή της ΓΟΠ είτε της ΛΦΠ. Η
θεραπεία των παραπάνω παθήσεων βασίζεται πρωτίστως στην αντιμετώπιση της
ΓΟΠΝ είτε φαρμακευτικά είτε χειρουργικά είτε με την αλλαγή του τρόπου ζωής.
Λέξεις κλειδιά: γαστροοισοφαγική, παλινδρόμηση, επιπλοκές,
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΓΟΠΝ
Κ. Κατωπόδη
Ειδικευόμενη Ιατρός, Γαστρεντερολογικο Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6974439108
E-mail: dianakatopodi@yahoo.gr
Οι περισσότεροι ερευνητές ορίζουν ως ανθεκτική ΓΟΠΝ την μη ικανοποιητική ή
καθόλου

απάντηση

στην

αγωγή

με

διπλή

δόση

αναστολέων

αντλίας

πρωτονίων(ΑΑΠ). Αν όμως θεωρήσουμε σαν ανθεκτική την ΓΟΠΝ που δεν απαντά
σε αγωγή με μια δόση ΑΑΠ ημερησίως τότε το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η
διάρκεια δεν είναι ξεκάθαρη.
Αιτίες αποτυχίας χορήγησης ΑΑΠ
Συμμόρφωση και δοσολογία. Η πιο συχνή αιτία αποτυχίας της δράσης των ΑΑΠ
είναι η ελλιπής συμμόρφωση του ασθενή στη δοσολογία, στη διάρκεια της αγωγής
και στην ώρα λήψης του φαρμάκου. Τα ΑΑΠ πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 30
λεπτά πριν το πρωινό ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δράση τους στην αναστολή
παραγωγής οξέος. Από μελέτες αποδεικνύεται ότι μόνο το 46% λαμβάνουν την
αγωγή σωστά.
Λειτουργικός καύσος και υπερευαίσθητος οισοφάγος. Σύμφωνα με τα κριτήρια
της Ρώμης ΙΙΙ, λειτουργικός καύσος ορίζεται ως οπισθοστερνικός καύσος, δυσφορία ή
πόνος με απουσία ενδοσκοπικών μακροσκοπικών ευρημάτων ΓΟΠΝ, κινητικών
διαταραχών ή άλλων δομικών ανωμαλιών, που έχουν διάρκεια 3 μήνες για τους
τελευταίους 6 μήνες. Αυτοί οι ασθενείς έχουν φυσιολογική 24ώρη pHμετρία και είναι
κυρίως μη παχύσαρκες νέες γυναίκες. Παθοφυσιολογικά χωρίζονται σε δύο ομάδες,
σε

αυτούς,

που

τα

συμπτώματα

σχετίζονται

με

παρoδικές

πτώσεις

του

ενδοοισοφαγικού ρΗ σε τιμές δηλαδή <4 (εμφανίζουν δηλαδή θετικό συμπτωματικό
δείκτη >50% στην 24ώρη ρΗμετρία) και αποτελούν την ομάδα με υπερευαίσθητο
οισοφάγο και σε αυτούς που τα συμπτώματα είναι μη όξινης αιτιολογίας. Η πρώτη
κατηγορία ασθενών μπορούν να απαντήσουν σε αυξημένη δόση ΑΑΠ, η δεύτερη
κατηγορία αφου το οξύ δεν ευθύνεται για τα συμπτώματα έχουν πτωχή ανταπόκριση.
Πιθανή εξήγηση των συμπτωμάτων σε αυτή την κατηγορία είναι η σπλαχνική
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υπερευαισθησία, παρατεινόμενες οισοφαγικές μυικές συσπάσεις ή η μειωμένη ιστική
αντίσταση του οισοφαγικού επιθηλίου.
Μη όξινη/αλκαλική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Μελέτες βασισμένες στην
εμπέδηση,

έχουν

αποδείξει

το

σημαντικό

ρόλο

της

μη

όξινης/αλκαλικής

παλινδρόμησης στα ανθεκτικά παλινδρομικά συμπτώματα που δεν ανταποκρίνονται
στη χορήγηση ΑΑΠ. Πιθανές εξηγήσεις αποτελούν η διάταση του οισοφάγου από
μεγάλη ποσότητα γαστρικού παλινδρομούντος περιεχομένου, η καθυστερημένη
γαστρική κένωση και η υπερευαισθησία στο ελαφρώς όξινο ρΗ.
∆ωδεκαδακτυλογαστρο-οισοφαγική

παλινδρόμηση.

Αν

και

από

πολλούς

θεωρούνται ίδια, η δωδεκαδακτυλογαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (∆ΓΟΠ) και η
μη όξινη παλινδρόμηση είναι διαφορετικά φαινόμενα.
Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα. Νόσος που αφορά κυρίως άντρες της 3ης-5ης
δεκαετίας. Συχνότερα συμπτώματα είναι η διαλείπουσα δυσφαγία στα στερεά,
ενσφήνωση βλωμού και οπισθοστερνικός καύσος. Οι ασθενείς έχουν συνήθως
ιστορικό αλλεργικών εκδηλώσεων (50%)και εμφανίζουν αύξηση

IgE (55%),ενώ

περιφερική ηωσινιφιλία στο 30%. Τα συμπτώματα ανταποκρίνονται στα ΑΑΠ στο
25% των περιπτώσεων. Η μη ανταπόκριση του οπισθοστερνικού καύσους στα ΑΑΠ
πρέπει πάντα να ακολουθείται με λήψη βιοψιών από τον οισοφάγο από το άνω και
περιφερικό τριτημόριο του οισοφάγου, όπως και από βιοψίες στομάχου και
12δακτύλου για αποκλεισμό ηωσινοφιλικής γαστρεντερίτιδας. Η ύπαρξη >15-20
ηωσινόφιλων ανά οπτικό πεδίο στις βιοψίες οισοφάγου και η απουσία πυκνής
ηωσινοφιλικής διήθησης στις βιοψίες στομάχου και δωδεκαδακτύλου επιβεβαιώνουν
τη διάγνωση.
Ψυχολογικοί παράγοντες. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν στο ότι οι
ψυχολογικοί παράγοντες, όπως οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη, αποτελούν
σε σημαντικό βαθμό την αιτία αυτών των ανθεκτικών παλινδρομικών συμπτωμάτων,
επηρεάζοντας σαφώς τη συμμόρφωση και ανταπόκριση των ασθενών.
Νυκτερινή διαφυγή οξέος. Το 70% των ασθενών που λαμβάνουν διπλή δόση ΑΑΠ
έχουν διαστήματα όξινου ενδοοισοφαγικού pH κατά την νυκτερινή κατάκλιση για
τουλάχιστον 60 λεπτά .Η νυκτερινή διαφυγή οξέος ,θεωρήθηκε αρχικώς, η πιο ισχυρή
αιτία για την ανθεκτική ΓΟΠΝ. Σε μια μελέτη όμως από το 71% των ασθενών που δεν
ανταποκρίθηκαν σε διπλή δόση ΑΑΠ, μόνο στο 36% παρατηρήθηκε συσχέτιση του
φαινομένου με τα συμπτώματα τους.
Μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα των ΑΑΠ. Η βιοδιαθεσιμότητα των ΑΑΠ διαφέρει
αναλόγως της δραστικής ουσίας και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως
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περιβάλλον και λήψη τροφής (για παράδειγμα η ομεπραζόλη φτάνει στο 40-50% ενώ
η λανσοπραζόλη στο 80%). Όμως η αλλαγή σκευάσματος δεν φαίνεται να έχει το
επιθυμητό αποτέλεσμα.
∆ιαφορετικός μεταβολισμός. Τα ΑΑΠ μεταβολίζονται στο ηπατοκυτόχρωμα κυρίως
από το ισοένζυμο CYP2C. Σαν αποτέλεσμα αυτού, ο μεταβολισμός του φαρμάκου
εξαρτάται από το γενετικό πολυμορφισμό του ενζύμου (για παράδειγμα στο 3% του
Καυκάσιου πληθυσμού στερείται αυτού του ενζύμου όπως και το 10% των ασιατών).
Αντίσταση στο φάρμακο. Είναι μια σπάνια κατάσταση η οποία οφείλεται σε μια
μετάλλαξη στο γονίδιο της αντλίας Η+/Να+/Κ+ATPάσης, και αναφέρεται σε μια μόνο
μελέτη. Είναι σχεδόν απίθανο να ευθύνεται για την ανθεκτική ΓΟΠΝ.
Helicobacter Pylori. Είναι γνωστό ότι η αγωγή με ΑΑΠ έχει καλύτερα αποτελέσματα
στην αναστολή έκκρισης οξέος στους ασθενείς με ΗΡ λοίμωξη που οδηγεί σε
ταχύτερο αποτέλεσμα στην επούλωση της διαβρωτικής οισοφαγίτιδας. Εντούτοις η
εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου συνιστάται πριν την θεραπεία μακράς διάρκειας με
ΑΑΠ.
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο ασθενής που προσέρχεται με παλινδρομικά συμπτώματα ενώ είναι σε αγωγή με
ΑΑΠ, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ασθενής θα
πρέπει να υποβάλλεται σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού, μανομετρία οισοφάγου
και

εμπέδηση-24ωρη

ρΗμετρία.Η

ενδοσκόπηση

δεν

αναμένεται

να

δώσει

επιπρόσθετες πληροφορίες. Η λήψη βιοψιών από οισοφάγο, στόμαχο και 12δάκτυλο
είναι απαραίτητη.
Η μανομετρία μπορεί να αναδείξει όποια κινητική διαταραχή.
Η ασύρματη κάψουλα μέτρησης ρΗ έχει το πλεονέκτημα της 4ήμερης μέτρησης. Με
αυτό τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε το ρΗ με ή χωρίς ΑΑΠ. Το
μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν μετρά ελαφρώς, μη όξινο και αλκαλικό ρΗ.
Η εμπέδηση-24ώρη ρΗμετρία δίνει τη δυνατότητα συσχέτισης των συμπτωμάτων με
όξινη και μη όξινη παλινδρόμηση, υπολογισμού συμπτωματικού δείκτη και τη δράση
των ΑΑΠ.
Αν ο συμπτωματικός δείκτης είναι >50% τότε πιθανότατα ο ασθενής να ανταποκριθεί
στη διπλή δόση ΑΑΠ. Στην αντίθετη περίπτωση η αύξηση της δόσης δεν αναμένεται
να φέρει αποτέλεσμα. Μόνο στο 31% με απλή δόση ΑΑΠ η εξέταση παρουσιάζει
παθολογικά ευρήματα. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 4% με διπλή δόση ΑΑΠ.
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Το πρόβλημα είναι στο ποσοστό των ψευδώς αρνητικών εξετάσεων που φτάνει στο
25% σε ασθενείς με παλινδρομική οισοφαγίτιδα και στο 50% των ασθενών με τυπικά
παλινδρομικά συμπτώματα χωρίς ενδοσκοπικά ευρήματα που ανταποκρίθηκαν στην
αγωγή ή στην χειρουργική αντιπαλινδρομική αντιμετώπιση.
Επομένως η πρώτη θεραπευτική αντιμετώπιση στην ανθεκτική ΓΟΠΝ είναι η διπλή
δόση ΑΑΠ. Σε περίπτωση αποτυχίας εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές πρέπει να
αναζητηθούν.
H χειρουργική ή ενδοσκοπική αντιμετώπιση πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε
ασθενείς με παθολογική Ρη μετρία και, ως εκ τούτου δεν συνιστούνται σε ασθενείς με
ανθεκτικά συμπτώματα παλινδρόμησης. Η μόνη εξαίρεση είναι οι αποδεδειγμένες
περιπτώσεις ∆ΓΟΠ.
Η βακλοφένη (60mg ημερησίως) μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις ∆ΓΟΠ, αλλά
συνοδεύεται από αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η χορήγηση ευκινητικών σε ασθενείς με καθυστερημένη γαστρική κένωση μπορεί να
βοηθήσει.
Στις περιπτώσεις υπερευαίσθητου οισοφάγου τα αντικαταθλιπτικά σε χαμηλές δόσεις
μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικά (σιταλοπράμη).
Συμπερασματικά οι ασθενείς με ανθεκτικά συμπτώματα παλινδρομικής νόσου στη
μονή δόση ΑΑΠ, η αύξηση της δόσης μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική. Σε
περίπτωση εμμονής των συμπτωμάτων ο περαιτέρω έλεγχος με ενδοσκόπηση με
λήψη βιοψιών, μανομετρία οισοφάγου και 24ώρη ρΗμετρία είναι απαραίτητος. Η
χρήση ευκινητικών μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με καθυστερημένη γαστρική κένωση
ενώ η βακλοφένη είναι χρήσιμη σε ασθενείς με ∆ΓΟΠ. Σε περιπτώσεις ασθενών με
αρνητικό όλο τον έλεγχο πρέπει να εκτιμούνται για προσθήκη SSRI.
Λέξεις κλειδιά: ανθεκτική ΓΟΠΝ, αναστολείς αντλίας πρωτωνίων, όξινο ρΗ
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H Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠN) είναι η συνηθέστερη πάθηση του
γαστρεντερικού και αφορά το 75% περίπου του συνόλου της οισοφαγικής
παθολογίας. Η πλειονότητα των πασχόντων έχουν ήπια μορφή της νόσου και με
επιτυχία την διαχειρίζονται αλλάζοντας τόσο τον τρόπο ζωής τους όσο και με την
φαρμακευτική καταστολή της οξύτητας. Ευτυχώς, η εξέλιξη της νόσου εμφανίζεται ,
μόνο στο 13% των ασθενών σε διάρκεια άνω των 5 ετών.
Από χειρουργικής άποψης η (ΓΟΠΝ) οφείλεται σε ανεπάρκεια του φράγματος
παλινδρόμησης, επιτρέποντας ανώμαλη παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου
στον οισοφάγο. Είναι μία μηχανική διαταραχή, η οποία προκαλείται από ένα
ελαττωματικό κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα (LES), μια διαταραχή στην κένωση του
στομάχου ή στον αποτυχημένο περισταλτισμό του οισοφάγου. Αυτές οι ανωμαλίες
οδηγούν σε ένα φάσμα παθήσεων, που κυμαίνονται από συμπτώματα μόνο, όπως
«καούρα», έως την βλάβη του ιστού του οισοφάγου με ή χωρίς μετέπειτα επιπλοκές
συμπεριλαμβανομένης της κακοήθειας ή της νόσου των αεραγωγών. Αν και η
ακριβής φύση του φράγματος της παλινδρόμησης δεν είναι πλήρως κατανοητή, η
τρέχουσα

άποψη

είναι

ότι

ο

LES,

τα

σκέλη

του

διαφράγματος

και

ο

φρενοοισοφαγικός σύνδεσμος αποτελούν τις βασικές συνιστώσες.
Στην παρουσίαση αυτή διαπραγματεύονται η ανάγκη αντικειμενικής διάγνωσης
της ΓΟΠΝ, ώστε να καθορισθεί η ομάδα των ασθενών στους οποίους η χειρουργική
αντιμετώπιση της ΓΟΠΝ είναι η θεραπεία εκλογής, να προταθεί το είδος της
χειρουργικής

παρέμβασης

που

πρέπει

να

επιλεγεί,

να

συζητηθεί

η

αποτελεσματικότητα αυτής σε συνδυασμό με τα μετεγχειρητικά προβλήματα και την
ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.
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ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΓΟΠΝ (BARRETT ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Μ. Γιακουμής
Ειδικευόμενος Ιατρός Γαστρεντερολογικής Κλινικής
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041609
E-mail: giakoumismarios@hotmail.com
Οι επιπλοκές της γαστροοισοφαγική παλινδρόμησης (ΓΟΠ) μπορούν να
ταξινομηθούν

γενικά

σε

τρεις

κατηγορίες:

οισοφαγίτιδα,

καταστάσεις

που

επακολουθούν κατά τη διαδικασία επούλωσης του βλεννογόνου μετά από
οισοφαγίτιδα

(οισοφάγος

Barrett,

πεπτικές

στενώσεις)

και

εξωοισοφαγικές

εκδηλώσεις ΓΟΠ (λαρυγγίτιδα, χρόνιος βήχας).
Στην παρουσίαση μας θα ασχοληθούμε με τις επιπλοκές που επακολουθούν
την επούλωση μετά από επαναλαμβανόμενα επεισόδια οισοφαγίτιδας, τις πεπτικές
στενώσεις και τον οισοφάγο Barrett.
Οι πεπτικές στενώσεις δημιουργούνται από την εναπόθεση ινών κολλαγόνου
κατά τη διαδικασία επούλωσης της ελκωτικής οισοφαγίτιδας. Οι ίνες αυτές μειώνουν
τη ευενδοτότητα του τοιχώματος του οισοφάγου και προκαλούν στένωση του αυλού
του. Οι πεπτικές στενώσεις είναι συνήθως μικρές σε μήκος, ευθείες, ομαλές και
εντοπίζονται στην πλειονότητά τους στον κατώτερο οισοφάγο αμέσως άνωθεν της
γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) ενώ κατά τη διάγνωσή τους ενδοσκοπικά
μπορεί να συνυπάρχουν και περιοχές με ευρήματα ενδεικτικά παλινδρομικής
οισοφαγίτιδας. Κλινικά τα κύρια συμπτώματα που προκαλούν οι πεπτικές στενώσεις
είναι η δυσφαγία κυρίως στα στερεά και επεισόδια οισοφαγικής απόφραξης ή
ενσφήνωσης βλωμού. Θεραπευτικά οι καλοήθεις αυτές στενώσεις αντιμετωπίζονται
με διαστολές και χορήγηση αντιόξινης αγωγής με αναστολείς ιόντων πρωτονίων
(PPI’s) που έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικοί από τους Η2 αναστολείς. Στόχος
της θεραπείας είναι η ανακούφιση της δυσφαγίας και η πρόληψη της υποτροπής της
στενώσεως. Στην πλειονότητα των στενώσεων αυτό επιτυγχάνεται με διαστολή του
οισοφάγου αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ανθεκτικών στενώσεων μπορεί να
χρειαστούν και άλλα θεραπευτικά μέτρα. Η χειρουργική παρέμβαση για καλοήθεις
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πεπτικές στενώσεις είναι σπάνια. Οι διαστολές των στενώσεων ανακουφίζουν
δραματικά τη δυσφαγία ιδίως όταν η διάμετρος του αυλού μετά τις διαστολές
αποκτήσει διάμετρο >14mm (44 French). Οι διαστολές πραγματοποιούνται

με

διαστολείς που γενικά ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους μηχανικούς
διαστολείς (κηρία) και τους αεροδιαστολείς (μπαλόνια). Η χρήση του κατάλληλου
διαστολέων κατά περίπτωση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της στένωσης και την
εξοικείωση του θεράποντα ενδοσκόπου στις διαθέσιμες τεχνικές, καθόσον και οι δύο
τεχνικές έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα σε προοπτικές συγκριτικές μελέτες.
Χρήσιμη κρίνεται η ενδοσκοπική ή/και ακτινολογική, με βαριούχο γεύμα, αξιολόγηση
της στενώσεως προ της διαστολής ώστε να καθορισθούν με ακρίβεια ο αριθμός των
στενώσεων, η εντόπιση και το μήκος τους, η διάμετρος του αυλού και η συνύπαρξη
ανατομικών ανωμαλιών όπως διαφραγματοκήλη ή εκκόλπωμα του οισοφαγικού
τοιχώματος. Σε ανθεκτικές ή μεγάλου μήκους ή μικρής διαμέτρου στενώσεις
χρειάζονται επανειλημμένες συνεδρίες διαστολών για την επίτευξη ικανοποιητικού
αποτελέσματος. Ο σχεδιασμός του προγράμματος των συνεδριών γίνεται βάση του
τύπου της στένωσης, την πρωταρχική ανταπόκριση στη διαστολή, τη διάρκεια
ανταπόκρισης σε προηγούμενη διαστολή και την ανοχή του ασθενούς στην
επέμβαση. Το μεσοδιάστημα των συνεδριών μπορεί να ποικίλει από 1 εβδομάδα ως
και 3 μήνες ή μέχρι την επανεμφάνιση συμπτωμάτων δυσφαγίας.
Οι διαστολές με κηρία (Savary-Gilliard) γίνονται με τη χρήση πολλαπλού
μεγέθους (διαμέτρου) πλαστικών κηρίων με κωνική κορυφή. Τα κηρία αυτά
προωθούνται τυφλά μέσω οδηγού σύρματος που έχει προωθηθεί δια του
ενδοσκοπίου στο στομάχι με ή χωρίς ακτινοσκοπική υποβοήθηση και παραμένει εκεί
ενώ το ενδοσκόπιο αποσύρεται. Μικρού βαθμού αντίσταση στην προώθηση δια της
στενώσεως και αιμορραγικά στοιχεία επί του διαστολέα κατά την απόσυρσή του είναι
ενδεικτικά σημεία αποτελεσματικής διαστολής. Η επιλογή της διαμέτρου του κηρίου
που θα χρησιμοποιηθεί αρχικά γίνεται με βάση την εκτίμηση της διαμέτρου της
στένωσης από τα ενδοσκοπικά και/ή ακτινολογικά ευρήματα. Γενικά σε κάθε
συνεδρία χρησιμοποιούνται διαστολείς προοδευτικά αυξανόμενης διαμέτρου και
συνήθως χρησιμοποιούνται τρείς διαδοχικού μεγέθους διαστολείς ώστε η διάμετρος
της στένωσης να μην αυξάνεται περισσότερο από 6 French (2mm) περιορίζοντας
έτσι τον κίνδυνο ρήξης και διάτρησης. Μετά το τέλος της συνεδρίας αφαιρείται το
οδηγό σύρμα και επανελέγχεται ενδοσκοπικά το αποτέλεσμα της διαστολής.
Οι διαστολές με μπαλόνι γίνονται με δύο τύπους μπαλονιών. Αυτά που
προωθούνται δια του καναλιού εργασίας του ενδοσκοπίου και αυτά που
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προωθούνται επί οδηγού σύρματος με ή χωρίς ακτινοσκοπική υποβοήθηση. Όπως
και με τους μηχανικούς διαστολείς (κηρία) έτσι και με τα μπαλόνια μέγεθος που θα
χρησιμοποιηθεί αρχικά εξαρτάται από την εκτιμώμενη διάμετρο της στένωσης. Οι
διαστολείς αυτοί μπορούν να αυξήσουν τη διάμετρό τους ανάλογα με την ποσότητα
του αέρα που εμφυσείται οπότε δεν χρειάζεται η χρήση πολλαπλών καθετήρων σε
μία συνεδρία. Το μπαλόνι προωθείται δια της στενώσεως και φουσκώνεται ωσότου
μπορεί να μετακινείται ελεύθερα δια της στενώσεως ή εξαλείφεται η κλεψυδροειδής
απεικόνισή του στην ακτινοσκόπηση. ∆εν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες
ως προς τον βέλτιστο αριθμό και τη διάρκεια των πληρώσεων με αέρα του
μπαλονιού, αν και οι περισσότεροι ενδοσκόποι πραγματοποιούν δύο-τρείς διαστολές
ανά συνεδρία διάρκειας 30-60 sec ανά διαστολή.
∆ιαστολές στενώσεων πρέπει να αποφεύγονται ή να πραγματοποιούνται με
μεγάλη προσοχή στις εξής περιπτώσεις: σε περιπτώσεις υποψίας κακοήθους
στενώσεως οπότε και πρέπει να επιβεβαιώνεται πρώτα η καλοήθης φύση της
στένωσης, σε ασθενείς με σοβαρά υποκείμενα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ή
με διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού, ασθενείς με οξεία ή ατελώς θεραπευθείσα
διάτρηση οισοφάγου δεν πρέπει να υποβάλλονται σε διαστολή και τέλος μεγάλη
προσοχή

απαιτείται

σε

ασθενείς

με

ανατομικές

ανωμαλίες

(εκκολπώματα,

ανευρύσματα) ή πρόσφατα χειρουργηθέντες.
Οισοφάγος Barrett είναι η κατάσταση στην οποία το πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο
που κανονικά αποτελεί το φυσιολογικό βλεννογόνο του περιφερικού οισοφάγου
αντικαθίσταται από ένα μη φυσιολογικό, κυλινδρικό επιθήλιο. Η κατάσταση αυτή
θεωρείται ότι είναι μια συνέπεια της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμηση (ΓΟΠ ), που
ταυτόχρονα απ’ τη μια τραυματίζει το πλακώδες επιθήλιο του οισοφάγου ενώ απ’ την
άλλη παρέχει το παθολογικό ενδοαυλικό περιβάλλον που οδηγεί στην επούλωση της
βλεννογονικής βλάβης περισσότερο μέσω της διαδικασίας κυλινδρικής μετάπλασης
του επιθηλίου παρά μέσω της αναγέννησης των φυσιολογικών πλακωδών κυττάρων.
Για λόγους που είναι ελάχιστα κατανοητοί, το μεταπλαστικό κυλινδρικό επιθήλιο
προδιαθέτει για αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου. Πράγματι, γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση και οισοφάγος Barrett είναι οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για
αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου, ένας όγκος του οποίου η συχνότητα έχει αυξηθεί
περισσότερο από έξι φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ιστορικά ο
οισοφάγος Barrett έλαβε την ονομασία του τιμητικά στη μνήμη του Αυστραλού
χειρουργού Norman Barrett που το 1950 περιέγραψε για πρώτη φορά μία ομάδα
ασθενών με ελκωτικές βλάβες στο τοίχωμα του κατώτερου οισοφάγου επί
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βλεννογόνου όμως που προσομοίαζε με το γαστρικού τύπου κυλινδρικό επιθήλιο.
Έκτοτε πολλές μελέτες έχουν γίνει με αντικείμενο τον οισοφάγο Barrett και ακόμα δεν
υπάρχει ομοφωνία για την παθογένεση, τον ακριβή ορισμό του και την κατάλληλη
αντιμετώπιση και παρακολούθηση. Σήμερα επικρατεί η άποψη, ότι για πρακτικούς
λόγους ο οισοφάγος Barrett’s είναι ο οισοφάγος που στο κατώτερο τμήμα του, το
πλακώδες επιθήλιο έχει αντικατασταθεί από μεταπλαστικό κυλινδρικό επιθήλιο
«ειδικευμένου εντερικού τύπου» (specialized intestinal metaplasia). Η διάγνωση
γίνεται ενδοσκοπικά με την παρουσία κυλινδρικού επιθηλίου, χαρακτηριστικές ροζ
(pink salmon) με τραχεία παρυφή «βελούδινες λωρίδες» βλεννογόνου, που μπορεί
να εκτείνεται στον κατώτερο οισοφάγο αρκετά πάνω από τη γαστροοισοφαγική
συμβολή

(ΓΟΣ)

και

τεκμηριώνεται

ιστολογικά

από

την

παρουσία

του

προαναφερθέντος επιθηλίου. Η γαστροισοφαγική συμβολή καθορίζεται από το άνω
πέρας των γαστρικών πτυχών και ανάλογα με το μήκος του κυλινδρικού επιθηλίου,
που εκτείνεται άνωθεν αυτής ως τη Ζ-γραμμή, ο οισοφάγος Barrett ταξινομείται ως
βραχύς Barrett (short-segment Barrett) αν το μήκος είναι μικρότερο από 3 εκ. ή
εκτεταμένος Βarrett (long-segment Barrett) αν το μήκος είναι μεγαλύτερο από 3 εκ.
Πρόσφατα για την πιο αντικειμενική περιγραφή του μήκους του οισοφάγου Barrett
δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα ταξινόμησης: η ταξινόμηση της Πράγας κατά C και
M κριτήρια (Prague C and M criteria). Το σύστημα αυτό αξιολογεί το μέγιστο μήκος
των γλωσσίδων (Μ - Maximum) και του κυκλοτερώς εκτεινόμενου (C Circumferential) κυλινδρικού επιθηλίου άνωθεν της ΓΟΣ, επιτρέποντας την ακριβή
περιγραφή της έκτασης του οισοφάγου Barrett χωρίς όμως αυτή η ταξινόμηση να
προσφέρει κάποιο κλινικά σημαντικό στοιχείο. Ο οισοφάγος Barrett παρατηρείται
συχνότερα σε μεσήλικους άνδρες (μέση ηλικία διάγνωσης 55 έτη), καυκάσιας φυλής
με μακράς διάρκειας συμπτωματολογία οπισθοστερνικού καύσους σημείο ενδεικτικό
μακροχρόνιας ΓΟΠ ενώ σημαντικός παράγοντας τα τελευταία χρόνια θεωρείται ο
αυξημένος δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index-ΒΜΙ) και ιδίως η κεντρική
παχυσαρκία που σε μελέτες έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα
εμφάνισης ΓΟΠ και επομένως και εντερικής μεταπλασίας στον οισοφάγο. Σε
συνάφεια με τα ανωτέρου εξάλλου είναι και τα επιδημιολογικά δεδομένα για το
αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου που δείχνουν ότι η εμφάνισή του είναι συχνότερη σε
άνδρες καυκάσιας φυλής απ’ ότι στις γυναίκες και του αφρικανικής φυλής
πληθυσμούς. Ο επιπολασμός του οισοφάγου Barrett δεν έχει προσδιοριστεί με
ακρίβεια και κυμαίνεται σε διάφορες μελέτες από 1,6% έως και 6,8% ανάλογα με τον
πληθυσμό

που περιελάμβανε κάθε

μελέτη,

ενώ η ετήσια
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αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου σε ασθενείς με Barrett κυμαίνεται από 0,2% έως
2,9% αν και σε πιο πρόσφατες μελέτες με καλύτερη μεθοδολογική συγκρότηση ο
κίνδυνος ανάπτυξης αδενωκαρκινώματος στους ασθενείς με Barrett είναι σχεδόν
0,5% ανά έτος. Αν και δείχνει λογικό ο κίνδυνος ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος να
ποικίλει ανάλογα με την έκταση του μεταπλαστικού επιθηλίου αυτό δεν έχει
αποδειχθεί στις ως τώρα μελέτες όπου ακόμα και ασθενείς με μικρής έκτασης
μεταπλασία (short Barrett) μπορεί να εμφανίσουν καρκινική εξαλλαγή. Στις
κυριότερες παθοφυσιολογικές και γενετικές μεταβολές που οδηγούν στην εμφάνιση
της μεταπλασίας και εν συνεχεία στη δυσπλασία και την καρκινογένεση στον
οισοφάγο Barrett περιλαμβάνονται ο πολλαπλασιασμός χωρίς εξωγενή διέγερση, η
αντίσταση στα ερεθίσματα αναστολής του πολλαπλασιασμού, η αποφυγή της
απόπτωσης, η αντίσταση στο κυτταρικό γήρας και η αγγειογένεση. Κάποιες από
αυτές τις γενετικές μεταβολές στο DNA των κυττάρων προκαλούν μορφολογικές
μεταβολές των κυττάρων που αναγνωρίζονται από τους παθολογοανατόμους στα
αρχικά στάδια ως δυσπλασία. Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την
αντιμετώπιση και τα προγράμματα παρακολούθησης γενικά ως τώρα έχει
επικρατήσει ο βαθμός της δυσπλασίας του κυλινδρικού επιθηλίου να καθορίζει την
περαιτέρω αντιμετώπιση και παρακολούθηση των ασθενών με οισοφάγο Barrett.
Γενικώς δεν υπάρχουν σαφείς κατευθηντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση και
παρακολούθηση των ασθενών με οισοφάγο Barrett παρά μόνο συστάσεις για
εξατομικευμένη αντιμετώπιση κατά περίπτωση ανάλογα με την ηλικία, τη γενική
κατάσταση

του

ασθενούς,

συμπαρομαρτούντα

νοσήματα,

την

έκταση

του

μεταπλαστικού επιθηλίου και το βαθμό της δυσπλασίας. Έτσι σύμφωνα με τις
συστάσεις του American College of Gastroenterology οι ασθενείς χωρίς δυσπλασία
σε πολλαπλές βιοψίες που έχουν ληφθεί σε δύο διαδοχικές ενδοσκοπήσεις μέσα σε
ένα έτος πρέπει να παρακολουθούνται ενδοσκοπικά κάθε τρία με πέντε χρόνια ή να
μην παρακολουθούνται καθόλου. Σε ασθενείς με χαμηλού βαθμού δυσπλασία
συστήνεται η εξέταση των βιοψιών και από δεύτερο παθολογοανατόμο ειδικευμένο
επί του αντικειμένου καθώς και επιβεβαίωση του χαμηλού βαθμού με νέα
ενδοσκόπηση σε 6 μήνες και λήψη βιοψιών από κάθε τεταρτημόριο της περιφέρειας
του αυλού ανά 1-2 εκ., αφού ο ασθενής έχει λάβει αντιεκκριτική αγωγή ώστε να μην
υπάρχουν φλεγμονώδη στοιχεία οισοφαγίτιδας που μπορεί να δίνουν εικόνα
δυσπλασίας

στις

βιοψίες,

και

εν

συνεχεία

παρακολούθηση

ανά

έτος

με

γαστροσκόπηση ενώ σε ορισμένους ασθενείς θα πρέπει να εξετάζεται και το
ενδεχόμενο ενδοσκοπικής βλεννογονικής εκτομής του Barrett (EMR) ή της
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εφαρμογής φωτοδυναμικής θεραπείας ή καυτηριασμό του βλεννογόνου με
ραδιοσυχνότητες (HALO). Στους ασθενείς με υψηλού βαθμού δυσπλασία συστήνεται
επανέλεγχος με γαστροσκόπηση και βιοψίες σε 3 μήνες για αποκλεισμό πιθανού
συνυπάρχοντος αδενοκαρκινώματος επιβεβαίωση του βαθμού δυσπλασίας από
δεύτερο

εξειδικευμένο

παθολογοανατόμο

και

εν

συνεχεία

είτε

εντατική

παρακολούθηση ανά 3 μήνες με γαστροσκόπηση και βιοψίες από κάθε τεταρτημόριο
της περιφέρειας του αυλού και ανά 1 εκ. είτε παρέμβαση με ενδοσκοπικά μέσα
(EMR-HALO) ή με χειρουργική παρέμβαση (οισοφαγεκτομή) ανάλογα με τα
ευρήματα, τα διαθέσιμα κατά περίπτωση μέσα, την γενική κατάσταση και την
επιθυμία του ίδιου του ασθενούς αφού ενημερωθεί πλήρως για τις δυνατότητες, την
αποτελεσματικότητα και τις πιθανές επιπλοκές της κάθε μεθόδου. Παλιότερα σε
ασθενείς με υψηλού βαθμού δυσπλασία ως πρέπουσα θεραπευτική παρέμβαση
θεωρούνταν η οισοφαγεκτομή, επέμβαση δύσκολη με μεγάλη νοσηρότητα και
θνητότητα ακόμα και σε κέντρα με μεγάλη εμπειρία. Σήμερα με τις νέες θεραπευτικές
μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν ενδοσκοπικά το χειρουργείο δεν θεωρείται
απαραίτητο στους ασθενείς με υψηλού βαθμού δυσπλασία. Σε ασθενείς όπου
ανευρίσκεται υψηλού βαθμού δυσπλασία και υποψία κακοήθους εξαλλαγής μπορεί
να ληφθεί εκτεταμένο τμήμα του βλεννογόνου με ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή
(EMR) και να εξετασθεί ιστολογικά. Επί ανευρέσεως ενδοεπιθηλιακού καρκινώματος
που δεν διασπά τη βλεννογόνια μυϊκή στοιβάδα και έχει καθαρά περιφερικά όρια η
επέμβαση αυτή θεωρείται επαρκής θεραπευτικά και ο ασθενής δεν οδηγείται στο
χειρουργείο. Επίσης άλλη θεραπευτική παρέμβαση είναι η εφαρμογή καυτηριασμού
με ραδιοσυχνότητες (HALO)

όπου το μεταπλαστικό επιθήλιο καταστρέφεται σε

βάθος με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και εν συνεχεία ο βλεννογόνος επουλώνεται με
ανάπλαση του πλακώδους επιθηλίου αφού ο ασθενής λαμβάνει αποτελεσματική
θεραπεία με αναστολείς αντλίας ιόντων πρωτονίων (PPI) ώστε να μην υπάρχει όξινη
παλινδρόμηση στον οισοφάγο. Αυτή η μέθοδος έχει ως τώρα πολύ καλά
αποτελέσματα και συστήνεται στους ασθενείς αυτούς αν και κάποιες μελέτες
δείχνουν ότι μπορεί να χρειαστούν πέραν της μίας συνεδρίας για την πλήρη εξάλειψη
του οισοφάγου Barrett, αλλά συστήνεται και η παρακολούθηση των ασθενών αυτών
καθόσον ο βλεννογόνος Barrett μπορεί να επανεμφανισθεί ενώ έχουν αναφερθεί και
περιστατικά υποεπιθηλιακής παραμονής υπολειμματικών δυσπλαστικών κυττάρων.
Επίσης κατά την περίοδο της παρακολούθησης σε κάθε ενδοσκόπηση θα πρέπει να
αναζητούνται περιοχές με ανώμαλο βλεννογόνο ή με οζίδια και να λαμβάνονται
στοχευμένες βιοψίες καθόσον η παρουσία τέτοιων βλαβών συσχετίζεται με ύπαρξη
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κακοήθειας, σε αυτό βοηθητικό ρόλο έχουν πλέον και τα σύγχρονα ενδοσκόπια με τη
χρήση φασματικού οπτικού περιορισμού που βοηθούν στην αναγνώριση τέτοιων
περιοχών. Πολλές μελέτες έχουν γίνει για τον προσδιορισμό βιολογικών δεικτών
προγνωστικών εμφάνισης αδενοκαρκινώματος όπως η παρουσία ανωμαλιών του
πυρηνικού DNA των κυττάρων (ανευπλοειδισμός, τετραπλοειδισμός, απώλεια
ετεροζυγωτίας των γονιδίων p53 - p16) χωρίς να έχει προταθεί ακόμα κάποιος για
χρήση σε καθημερινή κλινική βάση. Τέλος αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για
το επιβεβαιώσουν φαίνεται ότι η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
και κυρίως της ασπιρίνης σ μικρές δόσεις μπορεί να περιορίσουν την πρόοδο του
δυσπλαστικού

επιθηλίου

κυκλοοξυγενάσης

(COX)

σε

κακοήθη

που

φαίνεται

εξαλλαγή
να

μέσω

παίζει

της

αναστολής

σημαντικό

ρόλο

της
στην

καρκινογένεση. Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στους ασθενείς με Barrett
πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι ο έλεγχος των παλινδρομικών επεισοδίων
με τη χρήση ισχυρών αντιεκκριτικών φαρμάκων όπως αναστολείς αντλίας ιόντων
πρωτονίων (PPI) ακόμα και σε υψηλές δόσεις (δύο φορές την ημέρα) καθόσον έχει
αποδειχθεί ότι η χρήση τους με τη μείωση του οξέος και της έκθεσης του οισοφάγου
σε όξινο περιεχόμενο μειώνει την πιθανότητα εξαλλαγής ενώ έχουν αναφερθεί και
περιπτώσεις υποχώρησης της δυσπλασίας.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΗ
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Τμήμα Υπολογιστικής και Μαγνητικής Τομογραφίας
Γ.N.A. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Στοιχεία επικοινωνίας:
Μολφέτας Μιχαήλ
Τηλ.: 2107201212, 6932495476
E-mail: mmolfet@gmail.com
H χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας αναπτύσσεται παγκοσμίως και ιδιαίτερα
στον αναπτυγμένο κόσμο, με υψηλούς ρυθμούς. Στην Ελλάδα το 2008 έγιναν 3,2
εξετάσεις ανά 10 κατοίκους, η υψηλότερη αναλογία από όλες τις χώρες του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ενώ στα χρόνια της κρίσης, οι
εξετάσεις μειώθηκαν σημαντικά και το 2012 έφθασαν τις 1,8 εξετάσεις ανά 10
κατοίκους κοντά στον μέσο όρο των άλλων κρατών. Σύμφωνα με την τελευταία
έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας ο κίνδυνος για τον γενικό
πληθυσμό να εμφανίσει καρκίνο που να οφείλεται στην έκθεσή του σε ΙΑ είναι 5,7
περιπτώσεις στις εκατό για ενεργό δόση 1000 mSv. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο
οργανισμό η εμφάνιση καρκίνου από ακτινοβολία χαμηλού LET είναι γεγονός
απολύτως αποδεδειγμένο για εκθέσεις από 100 mSv και πάνω. Οι σύγχρονοι
πολλαπλών τομών υπολογιστικοί τομογράφοι προσφέρουν εξαιρετική απεικόνιση
ακόμα και τριών διαστάσεων και αντίθετα από ότι πιστεύεται, λόγω των συστημάτων
αυτομάτου ελέγχου της έκθεσης είναι δυνατόν να επιβαρύνουν τους εξεταζόμενους
το ίδιο ή και λιγότερο από τους παλαιότερους τομογράφους απλής τομής. Το φυσικό
μέγεθος από το οποίο είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η βιολογική επιβάρυνση από την
ακτινοβολία του εξεταζόμενου στους υπολογιστικούς τομογράφους είναι το γινόμενο
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της δόσης από κάθε τομή επί το μήκος του σώματος που σαρώνεται και τέμνεται
στην διάρκεια της εξέτασης από την κύρια δέσμη του υπολογιστικού τομογράφου
(DLP). Προκειμένου να συγκριθούν μεταξύ τους οι τύποι των μηχανημάτων αλλά και
η ίδια εξέταση σε διαφορετικά μηχανήματα και διαφορετικά εργαστήρια, καθώς και η
επιβάρυνση του εξεταζόμενου σε αυτά έγιναν μετρήσεις και καταγραφή των
παραμέτρων υπολογισμού της δόσης του εξεταζόμενου (DLP και CTDIvol) για τις πιο
κοινές αξονικές τομογραφίες σε 11 μονοτομικά και πολυτομικά μηχανήματα
εγκατεστημένα σε 8 ακτινολογικά εργαστήρια. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε
ανομοιογένεια στις τιμές της δόσης στην οποία εκτίθενται οι ασθενείς για την ίδια
εξέταση στα διαφορετικά εργαστήρια, ακόμη και για παρόμοια μηχανήματα. Στις
περιπτώσεις όπου η δόση ήταν υψηλότερη από τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς,
παράμετροι όπως το pitch, το πάχος τομής και το μήκος σάρωση ήταν επίσης
υψηλότερα, υποδεικνύοντας πιθανούς τρόπους για μείωση της δόσης.
Λέξεις κλειδιά: υπολογιστική τομογραφία, έκθεση εξεταζόμενου, καρκινογένεση,
DLP, CTDIvol
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Dataextracted on 30 Dec 2014 18:48 UTC (GMT) from OECD.Stat.

2.

The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological
Protection. Annals

of

the

ICRP.

ICRP

publication

103 37 (2–4).

2007. ISBN 978-0-7020-3048-2. Retrieved 17 May 2012.
3.

EU Radiation Protection 162 Criteria for Acceptability of Medical Radiological
Equipment.

4.

A multicentric study on patient dose in multislice CT_ ICRP Varna_
httpwww.rpm2010.orgpostersS5.P1.Stratis_41.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 254

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ
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Στις 5.12.2013 δημοσιεύτηκε η ευρωπαϊκή οδηγία 2013/59/EURATOM η οποία
καθορίζει τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία της υγείας από
τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία από
κάθε σχετική πρακτική περιλαμβανομένων και των ιατρικών χρήσεων, τόσο για το
γενικό κοινό όσο και για τους εργαζόμενους και καταργεί παλαιότερες σχετικές
οδηγίες. Η οδηγία αυτή βασίζεται (αναφέρεται ρητά), στις τελευταίες Συστάσεις της
∆ιεθνούς Επιτροπή Ακτινοπροστασίας που εκδόθηκαν το 2007με την ∆ημοσίευση
Νο 103, όπου ανακεφαλαιώνονται τα αποτελέσματα από τις πολυπληθείς
επιδημιολογικές μελέτες και μεταμελέτες που έχουν γίνει επί πληθυσμών που
εκτέθηκαν σε ενεργές δόσεις πάνω από 100 mSv, συμπεριλαμβανομένης και της
αναθεωρημένης μελέτης επί των επιζώντων των ατομικών βομβών της Χιροσίμα και
του Ναγκασάκι που φέρεται ως lifespan study (LSS). Η ακτινοπροστασία, δηλαδή ο
έλεγχος της έκθεσης στα κατώτατα δυνατά επίπεδα και εξ αυτού η προστασία της
υγείας του εξεταζόμενου, του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων, στην πράξη
επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους (πρακτικές, διαδικασίες, τεχνικές, μηχανήματα,
θωρακίσεις κλπ), ίδιες ως επί το πλείστον σε όλες τις χώρες, ανάλογα με το επίπεδο
οικονομικής ανάπτυξης κάθε μίας και ενδυναμώνεται από το νομικό πλαίσιο που
ορίζει τις διαδικασίες τα όρια ακόμη και τις ποινές στις περιπτώσεις που υπάρχει
βλάβη της περιουσίας ή της ζωής τρίτων από ηθελημένη ή μη αβλεψία. Στην Ελλάδα
το πλαίσιο αυτό είναι το Νομοθετικό ∆ιάταγμα 181/74 «Περί προστασίας εξ
ιοντιζουσών ακτινοβολιών» που περιλαμβάνει στο άρθρο 8 και Ποινικές ∆ιατάξεις και
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β)

η

Υπουργική

Απόφαση

14632

ΦΟΡ

1416/2001

"Έγκριση κανονισμών

ακτινοπροστασίας" η οποία θα πρέπει να αναθεωρηθεί μέχρι το 2018 για να
ευθυγραμμιστεί με την ως άνω νέα ευρωπαϊκή οδηγία. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία ως
προς τις παλαιότερες δεν έχει ουσιαστικές διαφορές, αν εξαιρέσει κανείς διορθώσεις
σε διάφορους συντελεστές υπολογισμού της ενεργού δόσης από την έκθεση στην
ακτινοβολία. Όμως και από αυτή την οδηγία όπως και από τις παλαιότερες,
προβλέπεται ότι προϋπόθεση για την οργάνωση και λειτουργία μιας εγκατάστασης ΙΑ
ή εφαρμογή μια πρακτικής με χρήση ΙΑ, απαιτείται η δημιουργία ενός συνεκτικού
πλέγματος από γενικές αρχές, κανόνες, όρια, περιορισμούς, διαδικασίες και ελέγχους
για να πιστοποιείται συνεχώς ότι η πρακτική ή η εγκατάσταση πληροί τις
προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία της σε σχέση με το γενικό κοινό, τους
εργαζόμενους σε αυτή και για τους ασθενείς αν πρόκειται για εφαρμογές των
ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην ιατρική. Στα πλαίσια αυτά η έκδοση άδειας για κάθε
εγκατάσταση και κάθε πρακτική, η ύπαρξη εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών
μηχανισμών, η εκπαίδευση και η ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού που
υπηρετεί την πρακτική και βέβαια η ύπαρξη υπεύθυνου ακτινοπροστασίας της
εγκατάστασης ή της πρακτικής που λογοδοτεί για την λήψη των απαραίτητων μέτρων
είναι μερικές από τις πρόνοιες της οδηγίας για την ασφαλή χρήση των ΙΑ.
Λέξεις κλειδιά: υπολογιστική τομογραφία, ευρωπαϊκές οδηγίες, ελληνική νομοθεσία,
ειδική άδεια ιοντιζουσών ακτινοβολιών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι

νευροενδοκρινείς

όγκοι

(ΝΕΤς),

αποτελούν

μια

ετερογενή

ομάδα

νεοπλασμάτων που εξορμώνται από τα νευροενδοκρινή κύτταρα τα οποία είναι
ευρέως κατανεμημένα στον ανθρώπινο οργανισμό.
Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), το περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ), τα
νευροενδοκρινή

όργανα

(υπόφυση,

παραθυρεοειδείς,

μυελώδης

μοίρα

των

επινεφριδίων και παραγάγγλια), οι αθροίσεις των νευροενδοκρινών κυττάρων σε
διάφορα όργανα με κοινή εμβρυολογική προέλευση (παγκρεατικά νησίδια και
νευροεπιθηλιακά σωμάτια βρογχοπνευμονικού δένδρου) καθώς και συγκεκριμένα
κύτταρα σε διάφορούς ιστούς και όργανα (θύμος, θυρεοειδής, προστάτης δέρμα,
εξωκρινής

και

ενδοκρινής

μοίρα

του

παγκρέατος),

αποτελούν

το

διάχυτο

νευροενδοκρινές σύστημα.
Ο πρώτος νευροενδοκρινής όγκος ταυτοποιήθηκε από τον Γερμανό Siegfried
Oberndorfer to 1907 ο οποίος και τον ονόμασε carcinoid ή carcinoma like.
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι αποτελούν το 0,5% όλων των κακοηθειών. Πρόκειται
συνήθως για υψηλής διαφοροποίησης νεοπλάσματα που τα κοινά χαρακτηριστικά
τους είναι η ικανότητα τους να συνθέτουν, αποθηκεύουν και εκκρίνουν πεπτίδια. Στις
περιπτώσεις όπου οι ουσίες που εκκρίνονται είναι βιολογικά δραστικές οι όγκοι
χαρακτηρίζονται ως λειτουργικοί και προκαλούν χαρακτηριστικά κλινικά σύνδρομα,
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σε αντίθετη περίπτωση ονομάζονται μη λειτουργικοί. Η ανοσοιστοχημική έκφραση
του μη ειδικού δείκτη της χρωμογρανίνης και της συναπτοφυσίνης ισχύει για όλους
ταυτοποιώντας την νευροενδοκρινική τους προέλευση. Αλλο κοινό χαρακτηριστικό
τους είναι η έκφραση υποδοχέων σωματοστατίνης, ιδιότητα η οποία είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη στη διάγνωση, αλλά και στην θεραπεία τους. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι
διαφοροποιούνται ανάλογα με την εντόπισή τους, τον ιστολογικό υπότυπο, την
κλινική εικόνα και την ορμονική δραστηριότητα, που καθορίζουν την παρακολούθηση
καθώς και την πρόγνωση. Η χειρουργική εκτομή αποτελεί το μόνο ριζικό μέσο
θεραπείας σε ασθενείς με πρώιμο στάδιο της νόσου. Οι υποδοχείς σωματοστατίνης
είναι οι κύριοι θεραπευτικοί στόχοι των βιολογικών θεραπειών με ανάλογα της
σωματοστατίνης, καθώς και ραδιοπεπτίδια.
Τελευταία έχουν αναπτυχθεί νέες μοριακές θεραπείες όπως οι αναστολείς της
τυροσινικής κινάσης και οι mTor αναστολείς. Η ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία
είναι περιορισμένη.
Όσον αφορά την επίπτωση, η τραχεία, οι βρόγχοι και ο πνεύμονας κατέχουν
την δεύτερη θέση με ποσοστό 22-30% επί του συνολικού αριθμού των ΝΕΤς, ενώ
την

πρώτη

θέση

κατέχουν

οι

νευροενδοκρινείς όγκοι

του

γαστρεντερικού

συστήματος(g-NETς) με ποσοστό 62-67% (SEER Database).
Η διάγνωση τους, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, γίνεται τυχαία
στα πλαίσια συνήθως ενδοσκοπικού ελέγχου του γαστρεντερικού ή όταν λόγω
χαρακτηριστικών συμπτωμάτων εγείρεται η κλινική υποψία ή σε στοχευμένο έλεγχο
λόγω παρουσίας γενετικών συνδρόμων.
Τα εκκριτικά προιόντα των ΝΕΤς, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνται και
ως βιοχημικοί δείκτες φαίνονται στον Πίνακα 1.
Νευροενδοκρινείς όγκοι του θύμου και του πνεύμονα
Στην κατηγορία των νευροενδοκρινών όγκων του πνεύμονα περιλαμβάνονται
από τα υψηλής διαφοροποίησης καρκινοειδή των βρόγχων, μέχρι τα υψηλης
κακοήθειας και χαμηλής διαφοροποίησης μικρο- και μακρο- κυτταρικό καρκίνωμα
πνεύμονα. Αποτελούν το 25% όλων των ΝΕΤς, ενώ το μικροκυτταρικό καρκίνωμα
αποτελεί το 15-20% των διηθητικών καρκινωμάτων του πμεύμονα. Η μέση ηλικία
διάγνωσης είναι τα τα 64 χρόνια. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του θύμου αποτελούν το
3% των ΝΕΤς, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 59 χρόνια. Τόσο τα καρκινοειδή των
βρόγχων, όσο και του θύμου μπορεί να αποτελούν μέρος του συνδρόμου ΜΕΝ-1.
Επιπλέον όταν εκκρίνουν ACTH (Πίνακας 1), προκαλούν σύνδρομο Cushing.
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Νευροενδοκρινείς όγκοι του Γαστρεντερικού
Τα

κυριότερα

χαρακτηριστικά

των

Νευροενδοκρινών

όγκων

του

Γαστρενετερικού παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 1. Εκκριτικά προϊόντα Νευροενδοκρινικών όγκων
Θύμος

σωματοστατίνη, σεροτονίνη, ACTH

C-κύτταρα θυρεοειδούς

Καλσιτονίνη, CGRP, ACTH, σωματοστατίνη, σεροτονίνη

Πνευμονας

GRP, καλσιτονίνη, σωματοστατίνη, POMC, ACTH, ADH,
σεροτονίνη, βhCG.

Γαστρεντερικό

γαστρίνη, CCK, GIP, VIP, μοτιλίνη, γλυκαγόνο, GRP, PP,
GHRH, POMC, ACTH, σεροτονίνη

Πάγκρεας

ινσουλίνη, γαστρίνη,
σεροτονίνη

Ωοθήκη

σεροτονίνη, hCG, PTHrP, CGRP,

Χρωμαφινικά κύτταρα

νοραδρεναλίνη, αδρεναλίνη, ντοπαμίνη, POMC, καλσιτονίνη,
νευροπεπτίδιο Υ, νευροτενσίνη, σωματοστατίνη.

VIP,

γλυκαγόνη,

σωματοστατίνη,

Κάποια από τα παραπάνω εκκριτικά προϊόντα και κυρίως η σεροτονίνη είναι
υπαίτια για ένα σύνολο συμπτωμάτων που αποτελούν το καρκινοειδές σύνδρομο του
οποίου οι κλινικές εκδηλώσεις και η συχνότητα παρατίθενται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Σύνδρομο καρκινοειδούς
Εκδηλώσεις

Συχνότητα

Παθογενετικός παράγων

Flushing

90%

5-ΗΤ, ισταμίνη, subs P,

Εκκριτική διάρροια

70%

5-ΗΤ, ισταμίνη, VIP, PGs, γαστρίνη

Κοιλιακό άλγος

40%

Απόφραξη, ισχαιμία, ίνωση

Σοβαρή εφίδρωση

15%

5-ΗΤ, ισταμίνη,

Ευρυαγγείες στο πρόσωπο

25%
30% (∆)
10% (Α)

Άγνωστος

Καρδιακή νόσος

Substance P, 5-HT
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∆ιαγνωστικοί χειρισμοί
Η διάγνωση των NETs

βασίζεται στην κλινική υποψία επί ειδικής

συμπτωματολογίας ή κληρονομικού συνδρόμου, και στον προσδιορισμό ειδικών
βιοχημικών δεικτών (Πίνακας 4). Ο εντοπισμός και η σταδιοποίηση της νόσου
επιτυχγάνεται με συνδυασμό απεικονιστικών

τεχνικών με ποικίλη ευαισθησία

(Πίνακας 5).

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά Νευροενδοκρινικών όγκων του Γαστρεντερικού
Θέση
Στόμαχος

Εκκριτικό προϊόν –
Κλινικό σύμδρομο
Ισταμίνη

Τύπος Ι (G1:70-8-%):
σε γυναίκες, αυτοάνοση
ατροφική γαστρίτιδα,
γαστρίνη ↑ pH↑↑
Τύπος ΙΙ: (G1-G2:5-6%)
γαστρίνωμα, MEN-I,
Zolliger-Ellison γαστρινη ↑
pH↓↓
Τύπος ΙIΙ: (G3: 14-25%)
χωρίς κλινικό σύνδρομο
12δακτυλο
G1: 50-75%
Γαστρίνη ↑, σεροτονίνη↑,
-μη λειτουργικό
-γαστρίνωμα:
MEN-I,
Σποραδικό (ZοllingerEllison)
G2: (25-30%)
-μή λειτουργικό
- γαστρίνωμα:
MEN-I,
Σποραδικό (ZοllingerEllison)
G3 :1-3%
υψηλής κακοήθειας
Νήστιδα
5-ΗΙΑΑ, sub P,
Ειλεός
προσταγλανδίνες,
Σκωληκοειδής βραδυκινίνη
Κόλον
Σιγμοειδές
Ορθόν

-μη λειτουργικοί
σπάνια γλουκαγόνη, PP…

Σύνδρομο
καρκινοειδούς
Άτυπο
- Ιώδες flushing,
- Μεγάλης
διάρκειας,
- Χωρίς εκλυτικό
παράγοντα
(τροφή)

Μεταστάσεις

2-5%

10-30%
50-100%

90% ασυμπτωματικοί
10% Zοllinger- Ellison
4% σ. καρκινοειδούς

20-30% σύνδρομο
καρκινοιειδούς κυρίως
σε ασθενείς με ηπατικές
μεταστάσεις
σπάνιο
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΝΕΥΡΟΕΝ∆ΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ
Γαστρίνωμα- Zollinger Ellison syndrome
Το γαστρίνωμα χαρακτηρίζεται από σοβαρή ελκωτική νόσο του στομάχου και
του 12/δακτύλου λόγω υπερβολικής έκκρισης γαστρίνης από τα νησίδια του
παγκρέατος.
Η επίπτωση του είναι 0,5-2/εκατομύριο πληθυσμού/έτος. Είναι ο πιο συχνός
λειτουργικός και κακοήθης όγκος με ποσοστό 30%. Εντοπίζεται στο στομάχι, στο
δωδεκαδάκτυλο και το πάγκρεας. Στο στομάχι χαρακτηρίζονται ως ΝΕΤ τύπου 2 σε
αντίθεση με τους ΝΕΤ τύπου 3, που έχουν υψηλό βαθμό κακοήθειας και τους ΝΕΤ
τύπου 1 που αναπτυσσόμενοι σε αχλωρυδρία από αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα.
Αυτοί του δωδεκαδάκτυλου αποτελούν το 50-80% των γαστρινωμάτων των
ασθενών με

σποραδικό σύνδρομο Zollinger Ellison (ΖΕS), και απαντώνται σε

νεαρότερες ηλικίες, ενώ το 70-100% αυτών απαντώνται σε ασθενείς με ΖΕS και
ΜΕΝ1 (Πίνακας 3).

Πίνακας 4. Βιοχημικοί δείκτες ΝΕΤ
Βιοχημικός δείκτης
5-ΗΙΑΑ ούρων 24ώρου

Εντόπιση

5-ΗΙΑΑ ούρων 24ώρου

Συνήθως αυξημένο (70%
των ασθενών)
Κάποιες φορές αυξημένο

Eιλεός, Τυφλό, Ανιόν
Κόλον, Σκωληκοειδής
Στόμαχος, 12/λο

5-ΗΙΑΑ ούρων 24ώρου

Χωρίς αύξηση

Γαστρίνη

Αύξημένη

Ινσουλίνη, γλυκόζη,
c-πεπτίδιο
Χρωμογρανίνη

Αυξημένα για την
γλυκόζη στη νηστεία
Ολοι

12/λο, νήστιδα,
πάγκρεας
Πάγκρεας, στόμαχος,
12/δακτυλο,
Πάγκρεας

Γλυκαγόνη

Αύξημένη

Ολοι
Πάγκρεας,
σπάνια: Εγκάρσιο,
Κατιόν κόλον, Σιγμοειδές,
Ορθό
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Πίνακας 5. Ευαισθησία (%) των απεικονιστικών μεθόδων για τον εντοπισμό
νευροενδοκρινών όγκων
Πρωτοπαθής
Ηπατικές
Πρωτοπαθές
Όγκος
Μεταστάσεις Γαστρίνωμα

Ηπατικές
Πρωτοπαθές
Μεταστάσεις
Ινσουλίνωμα
Γαστρινώματος

Υπέρηχογράφημα

46

83

23

50

27

Αξονική
Τομογραφία

64

88

38-75

54-88

30

Μαγνητική
Τομογραφία

56

85

22-90

63-90

10

Σπινθηρογράφημ
α για υποδοχείς
σωματοστατίνης

80

90

72

97

25

Ενδοσκοπικό
Υπέρηχο

80
(γαστρικό)

Αγγειογραφία μετά
διέγερση με
ασβέστιο

90-100

88

93

95

Τα παγκρεατικά γαστρινώματα είναι κατά κανόνα πιο μεγάλα σε μέγεθος και
μεθίστανται συχνότερα στο ήπαρ.
Η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία είναι μια κλινική οντότητα που αφορά
ασθενείς με οικογενή εμφάνιση όγκων της υπόφυσης των παραθυρεοειδών και των
παγκρεατικών νησιδίων. Απαντάται στο 20-30% των ασθενών με ZES.
Η κλινική εικόνα του ΖΕS είναι ή υπεργαστριναιμία, η αυξημένη γαστρική
οξύτητα και τα πολλαπλά έλκη του γαστρεντερικού σωλήνα. Παράλληλα στην κλινική
εικόνα προστίθενται τα κοιλιακά άλγη (75-98%), διάρροια ωσμωτικού τύπου (3073%), απώλεια βάρους(7-53%),οπισθοστερνικό καυστικό άλγος (44-56%) και αναιμία
με μεγαλοβλαστικούς χαρακτήρες. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κλινική υποψία επί
συνύπαρξης διάρροιας, υπερασβεστιαιμίας και συχνών υποτροπών του έλκους
(ΜΕΝ1), καθώς σε ένα ποσοστό 45% ο υπερπαραθυρεοειδισμός προηγείται του
ZES.
Με την ευρεία χρήση των PPIs τα συμπτώματα μπορεί να είναι καλυμμένα και η
διάγνωση δυσκολότερη. Σε ένα ποσοστό 25% του ΜΕΝ1/ZES το οικογενειακό
ποσοστό είναι αρνητικό γεγονός του δείχνει την ανάγκη για έλεγχο προς την
κατεύθυνση του ΜΕΝ 1 όλων των ασθενών με ZES.
Ινσουλίνωμα
Είναι ο πιο συχνός λειτουργικός νευροενδοκρινής όγκος του παγκρέατος με
επίπτωση 1-3/εκατομμύριο πληθυσμού/έτος. Λιγότερο από 10% είναι κακοήθη.
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Απαντώνται συχνότερα σε γυναίκες κατά την 5 δεκαετία της ζωής. Είναι κατά κανόνα
μονήρη και μόνο το 10% αυτών είναι πολλαπλά, ενώ το 5% ανευρίσκονται στα
πλαίσια ΜΕΝ1.Τα περισσότερα από τα κλινικά συμπτώματα συνδέονται με την
υπογλυκαιμία και τις επιδράσεις της κυρίως στο ΚΝΣ

(νευρογλυκοπενικά

συμπτώματα, σύγχυση, οπτικές διαταραχές, κεφαλαλγία, ζάλη αμνησία ,διαταραχές
συμπεριφοράς) αλλά και τις επιδράσεις στο ΑΝΣ στην προσπάθεια προσαρμογής
του(αδρενεργικά συμπτώματα, ιδρώτες, ταχυπαλμία, ωχρότητα, αίσθημα πείνας
τρόμος)και κώμα. Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων πριν την διάγνωση είναι
περίπου 3 έτη.
Λοιποί λειτουργικοί όγκοι του παγκρέατος
Σωματοστατίνωμα
Αποτελεί όγκο των D κυττάρων με παγκρεατική και εξωπαγκρεατική εντόπιση
(12 δάκτυλο). Τα τελευταία είναι συνήθως μη λειτουργικά. Αποτελούν το 1% των
παγκρεατικών όγκων στα πλαίσια του ΜΕΝ1 και τα 12/δακτυλικά βρίσκονται στο10%
των ασθενών με νευροινωμάτωση.
Κλινικά χαρακτηρίζεται από δυσπεψία, ελαφρύ διαβήτη, στεατόρροια και
χολολιθίαση. Μπορεί να αποφράξει τον χοληδόχο πόρο και να προκαλέσει ίκτερο,
αιμορραγία και εντερική απόφραξη. Η παρουσία υπεργλυκαιμίας με χαμηλά επίπεδα
ινσουλίνης, γλουκαγόνου και αυξητικής ορμόνης βοηθούν στην διάγνωση.
Η σωματοστατίνη όμως μπορεί να εκκριθεί και από άλλους όγκους όπως το
μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, το θύμωμα το ινσουλίνωμα, το βίπωμα και
το γλουκαγόνωμα.
Γλουκαγόνωμα
Τα γλουκαγονώματα απαντώνται στο 3% των ασθενών με ΜΕΝ. Αποτελούν
όγκους των α κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος Είναι κατά κανόνα μονήρη με
εντόπιση στην ουρά

και σπανιότερα στο σώμα του παγκρέατος. Σε σπάνιες

περιπτώσεις βρίσκονται στο 12 δάκτυλο ή το νεφρό. Συχνότερα είναι κακοήθη. Το
κλινικό σύνδρομο που δημιουργεί προέρχεται από την αντιινσουλινική δράση του
πεπτιδίου.
Κυριαρχεί το παθογνωμικό νεκρολυτικό μεταναστευτικό ερύθημα, που εντοπίζεται
στους γλουτούς, το περίνεο, του βουβώνες και τους μηρούς. Παρουσιάζεται επίσης
ήπιος διαβήτης ,ανορεξία, απώλεια βάρους, διάρροια, αναιμία και νευροψυχιατρικές
εκδηλώσεις.
Βίπωμα (Σύνδρομο Verner-Morrison)
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To σύνδρομο περιγράφηκε για πρώτη φορά, από τους Verner και Morrison το
1985. Βρίσκεται στο 35% των ασθενών με ΜΕΝ1, και έχει σαν χαρακτηριστικά τη
σοβαρή υδαρή διάρροια, την βαριά υποκαλιαιμία και την αχλωρυδρία, παρουσία
όγκου του παγκρέατος από τον εκκρίνεται το αγγειοδραστικό εντερικό πολυπεπτίδιο
(VIP).
Το σύνδρομο μπορεί να παρουσιασθεί και σε εξωπαγκρεατικούς όγκους που
είναι

κύρια

γαγγλιονευρώματα,

νευροβλαστώματα

ή

βρογχικά

και

εντερικά

καρκινοειδή. Εμφανίζονται κυρίως την 3 και 4 δεκαετία της ζωής.
Το πεπτίδιο ελευθερώνεται από τις τελικές νευρικές απολήξεις των εντερικών
πλεγμάτων με ηλεκτρική διέγερση και προκαλεί αναστολή της απορρόφησης του
ύδατος και των ηλεκτρολυτών. Οι παγκρεατικοί όγκοι που εκκρίνουν VIP μπορούν να
εκκρίνουν σποραδικά και άλλα πεπτίδια όπως PP,τη νευροτενσίνη και την ινσουλίνη.
Άλλοι σπάνιοι λειτουργικοί όγκοι του παγκρέατος είναι: οι εκκρίνοντες GRH,
ACTH, PTHrP, που δίνουν τις αντίστοιχες κλινικές εικόνες της μεγαλακρίας, της
υπερκορτιζολαιμίας και της υπερασβεστιαιμίας.
Επίσης σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται και οι όγκοι που εκκρίνουν
ρενίνη, καλσιτονίνη, LH, ερυθροποιητίνη, και IGF2,για τους οποίους δεν έχουμε
σαφείς αποδείξεις για το κλινικό σύνδρομο που ενδεχομένως προκαλούν λόγω του
μικρού αριθμού των περιστατικών.
Έκτοπο σύνδρομο Cushing
Η κλινική αυτή οντότητα, προκαλείται από την έκτοπη παραγωγή ACTH και πιο
σπάνια

CRH

και

αποτελεί

το

10%

όλων

των

περιπτώσεων

ενδογενούς

υπερκορτιζολαιμίας. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι που προκαλούν έκτοπο σύνδρομο
Cushing εντοπίζονται συνήθως στους βρόγχους και στον πνεύμονα, αλλά και στον
θυρεοειδή,

στο

θύμο

και

σπανιότερα

στα

χρωμαφινικά

κύτταρα

(φαιοχρωμοκυττώματα, παραγαγγλιώματα). Τα βρογχικά καρκινοειδή είναι υπαίτια
για το 35-45% των περιπτώσεων και το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα 820%.
Η κλινική εικόνα είναι αυτή της έντονης μυϊκής αδυναμίας με κεντρική
παχυσαρκία ενώ η απώλεια σωματικού βάρους και η υποκαλιαιμία υπερισχύουν
στην κλινική εικόνα του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα με συνοδό
υπερκορτιζολαιμία. Θα πρέπει να σημειώθεί ότι πάνω από το 30% των SCLCs
υπερεκκρίνουν ACTH χωρίς όμως να εκδηλώνουν την κλινική εικόνα.
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Έκτοπη παραγωγής GHRH-Μεγαλακρία
Η μεγαλακρία οφειλόμενη όχι σε σωματοτρόπο αδένωμα της υπόφυσης είναι
πολύ σπάνια (<1%). Η έκτοπη παραγωγή GHRH οφείλεται σε βρογχικά καρκινοειδή
και σπανιότερα σε νευροενδοκρινείς όγκους του παγκρέατος αλλά και το
μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα. Η κλινική εικόνα δεν διαφέρει από αυτή της
συνήθους μεγαλακρίας
Έκτοπη παραγωγή αντιδιουρητικής ορμόνης
Έχει

περιγραφεί

έκτοπη

παραγωγή

αντιδιουρητικής

ορμόνης

από

μικροκυτταρικό καρκίνωμα με την κλινική εικόνα του συνδρόμου απρόσφορης
έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης με κύριο χαρακτηριστικό την υπονατριαιμία με
συνοδό νατριούρηση.
Νευρολογικά παρανεοπλασματικά σύνδρομα
Έχουν περιγραφεί πάνω από 50 περιστατικά του συνδρόμου Eaton–Lambert,σε
ασθενείς με SCLC. Πρόκειται για μια προσυναπτική νευρομυική διαταραχή που
εμφανίζεται ως οξεία ή χρόνια εγγύς μυοπάθεια κυρίως των μυών της λεκάνης και
της ωμική ζώνης.
Λέξεις κλειδιά: νευροενδοκρινοειδείς όγκοι, καρκινοειδές σύνδρομο, Zollinger
Ellison, παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις
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ΑΙΤΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
∆ήμητρα Ροντογιάννη
Συντονίστρια ∆ιευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132043127
E-mail: pathanat@evaggelismos-hosp.gr
Τα

Νευροενδοκρινή

νεοπλασμάτων

με

Νεοπλάσματα
παρόμοιους

αποτελούν

βασικούς

εξαιρετικά

μορφολογικούς,

ετερογενή

ομάδα

βιοχημικούς

και

λειτουργικούς χαρακτήρες και συγχρόνως με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχετιζόμενα
με την ανατομική τους θέση. Η ομάδα περιλαμβάνει νεοπλάσματα προερχόμενα από
νευροενδοκρινή κύτταρα ενδοκρινών αδένων όπως τα φαιοχρωμοκυττώματα των
επινεφριδίων, τα αδενώματα της υπόφυσης και των παραθυρεοειδών αδένων,
νεοπλάσματα προερχόμενα από στοιχεία των νεύρων όπως τα παραγαγγλιώματα, τα
γαγγλιονευρώματα και τα νευροβλαστώματα, καθώς και νεοπλάσματα προερχόμενα
από κύτταρα του ∆ιάχυτου Νευροενδοκρινικού Συστήματος (∆ΝΣ), τα οποία
αποτελούν και την πλειονότητα των νευροενδοκρινών νεοπλασμάτων, όπως τα
νευροενδοκρινή νεοπλάσματα τα οποία αναπτύσσονται σε πολλά όργανα με
χαρακτηριστικότερα τα γαστροεντεροπαγκρεατικά νευροενδοκρινή νεοπλάσματα
(GEP-NETs) και τα αντίστοιχα νεοπλάσματα του πνεύμονα. Τα προερχόμενα από το
∆ιάχυτο Νευροενδοκρινές Σύστημα νεοπλάσματα μοιράζονται κοινά μορφολογικά –
κυτταρολογικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν εντούτοις στο γενετικό υπόβαθρο, τη
βιολογική συμπεριφορά και την πρόγνωση. Ανάλογα με την εντόπιση εμφανίζουν
διαφορετικό φαινότυπο και ανοσοφαινότυπο όσον αφορά στην ιστολογική και
ανοσοϊστοχημική εικόνα, τα παραγόμενα ορμονικά προϊόντα και τα σχετιζόμενα
κλινικά – ορμονικά σύνδρομα. Η κλινική τους συμπεριφορά κυμαίνεται από αυτή του
χαμηλού κακοήθους δυναμικού (πχ καρκινοειδή πνεύμονα) έως αυτή του υψηλού
κακοήθους δυναμικού (πχ μικροκυτταρικά καρκινώματα) και είναι δυνατόν να
προβλεφθεί με κλινικοπαθολογοανατομικά κριτήρια.
Τα συστήματα ταξινόμησης που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς, κυρίως των
νεοπλασμάτων του πνεύμονα και του γαστρεντεροπαγκρεατικού συστήματος,
διαφέρουν ανάλογα με το όργανο εντόπισης, όλα όμως χρησιμοποιούν τη
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διαφοροποίηση

(differentiation)

και

το

βαθμό

κακοήθειας

(grade)

για

τον

προσδιορισμό της βιολογικής συμπεριφοράς και την κατάταξή των νεοπλασμάτων σε
ανάλογες

προγνωστικές

κατηγορίες.

Ο

βαθμός

κακοήθειας

(εκτίμηση

πολλαπλασιαζόμενης νόσου) καθορίζεται κυρίως από τη μιτωτική δραστηριότητα του
νεοπλάσματος, ενώ ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα μπορεί να αξιολογηθεί
επίσης η παρουσία νεκρώσεων (στον πνεύμονα) και ο δείκτης κυτταρικού
πολλαπλασιασμού (στο γαστρεντεροπαγκρεατικό σύστημα). ∆ιακρίνονται τρεις
βαθμοί κακοήθειας, χαμηλός, ενδιάμεσος και υψηλός. Οι δύο πρώτοι αντιστοιχούν σε
καλής διαφοροποίησης νεοπλάσματα ενώ ο τρίτος ταυτίζεται με τα χαμηλής
διαφοροποίησης καρκινώματα.
Τα

συστήματα

ονοματολογίας

διαφέρουν

ανάλογα

με

τη

εντόπιση.

Στο

γαστρεντεροπαγκρεατικό σύστημα, βάσει της νέας ταξινόμησης της ΠΟΥ(WHO)
2010, διακρίνονται σε καλά διαφοροποιημένα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα και
νευροενδοκρινή καρκινώματα, ενώ στον πνεύμονα, διακρίνονται σε καρκινοειδή
(τυπικά και άτυπα) και σε μικροκυτταρικά και μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα
σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι σήμερα ταξινόμηση για τα νεοπλάσματα κατά ΠΟΥ
(WHO) 2004. Εκτός από τα αμιγή νευροενδοκρινή νεοπλάσματα περιγράφονται και
μικτά

νεοπλάσματα,

στα

οποία

συνυπάρχει

η

νευροενδοκρινής

και

μη

νευροενδοκρινής συνιστώσα και για τα οποία η ονοματολογία και ο ορισμός
διαφοροποιούνται ανάλογα με το όργανο εντόπισης.
Όσον αφορά την σταδιοποίηση πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι πρόσφατα τα
νευροενδοκρινή νεοπλάσματα δεν περιλαμβάνονταν στην ΤΝΜ ταξινόμηση, πλέον
όμως μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες απέδειξαν την προγνωστική σημασία της
σταδιοποίησης. Ειδικά για τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του γαστρεντεροπαγκρεατικού συστήματος (GEP-NETs), ήδη από το 2007, η ομάδα εργασίας της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νευροενδοκρινών Όγκων (European Neuroendocrine Tumor
Society - ENETS) είχε προτείνει συστήματα για ΤΝΜ ταξινόμηση, βασιζόμενα αφενός
στο μέγεθος του νεοπλάσματος και αφετέρου στη διήθηση ανατομικών δομών κατ'
αναλογία με τα μη νευροενδοκρινή νεοπλάσματα των αντίστοιχων εντοπίσεων. Το
σύστημα αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο στην Ευρώπη και έχει πλέον ενταχθεί με
κάποιες τροποποιήσεις, στην 7η έκδοση της ΤΝΜ ταξινόμησης της Αμερικανικής
Επιτροπής κατά του Καρκίνου (AJCC/UICC) και περιλαμβάνεται στη ταξινόμηση κατά
ΠΟΥ αναφέρεται δε σε όλα τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα του γαστρεντεροπαγκρεατικού συστήματος με εξαίρεση τα νεοπλάσματα του παγκρέατος και της
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σκωληκοειδούς απόφυσης. Τα νεοπλάσματα των δύο αυτών οργάνων πρέπει να
σταδιοποιούνται σύμφωνα και με τα δύο συστήματα κατά ENETS και AJCC/UICC.
Λέξεις

κλειδιά:

νευροενδοκρινές

νεόπλασμα,

καρκινοειδές,

μικροκυτταρικό

καρκίνωμα, μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα
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Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του γαστρεντερικού (GI-NETs) είναι κακοήθεις συμπαγείς
όγκοι, οι οποίοι προέρχονται από τα εκκριτικά κύτταρα του νευροενδοκρινικού
κυτταρικού

συστήματος.

Από

αυτό

παράγονται

πεπτίδια

που

προκαλούν

χαρακτηριστικά ορμονικά σύνδρομα. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του γαστρεντερικού
(GI-NETs) μπορεί να είναι λειτουργικοί ή μη λειτουργικοί. Η συχνότητά τους
αυξάνεται. H διάγνωση βασίζεται στα κλινικά δεδομένα, στα επίπεδα των ορμονών,
στα απεικονιστικά ευρήματα και στην ιστολογική επιβεβαίωση. Σημαντικό ποσοστό
των ΝΕΤς δεν είναι λειτουργικοί όγκοι και διαγιγνώσκονται τυχαία. Οι περισσότεροι
ασθενείς με NETs έχουν ήδη μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση. Τα συμπτώματα
εμφανίζονται κυρίως μετά από την ανάπτυξη των ηπατικών μεταστάσεων στα
λειτουργικά NETs. Με την ραγδαία ανάπτυξη των ενδοσκοπήσεων έχει αυξηθεί πολύ
ο αριθμός των τυχαία ανευρισκομένων ΝΕΤς. Οι κυριότερες εντοπίσεις είναι στο
στομάχι, το λεπτό έντερο, το πάγκρεας και το ορθό. Η πρόγνωση εξαρτάται από την
εντόπιση, την ιστολογική ταξινόμηση και το στάδιο κατά την διάγνωση.
Οι συχνότερες βιοχημικές εξετάσεις που συμβάλλουν στην διάγνωση είναι:
χρωμογρανίνη Α (CgA) που εντοπίζεται στα κοκκία χρωμαφίνης των νευροενδοκρινικών κυττάρων. Τα επίπεδα της χρωμογρανίνης συσχετίζονται με το μέγεθος
του όγκου. Επιπλέον η πρώιμη ανταπόκριση της χρωμογρανίνης, δηλαδή η πτώση
της τιμής της σε φυσιολογικά επίπεδα ή τουλάχιστον η μείωση αυτής κατά 30% την
4η εβδομάδα θεραπείας, συσχετίζεται με βελτίωση της επιβίωσης σε ασθενείς στους
οποίους η νόσος είναι σταθερή. Το 5-υδροξυινδολοξικό οξύ (5-HIAA) έχει
ευαισθησία 73% και ειδικότητα 100% στην ανίχνευση των NET του λεπτού εντέρου.
Η πρωτεΐνη Ki–67 βρίσκεται στον πυρήνα κατά την κυτταρική διαίρεση. Αποτελεί
δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Μειωμένα επίπεδα Ki-67 συσχετίζονται με
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μεγαλύτερη επιβίωση. Τα παγκρεατικά NETs είναι πιθανό να εκκρίνουν γλυκαγόνη,
γαστρίνη, VIP, ινσουλίνη, με συνέπεια να εμφανίζουν οι ασθενείς συγκεκριμένα
κλινικά σύνδρομα. Η απεικόνιση των NET επιχειρείται με υπερηχογράφημα, CT, MRI,
ενδοσκοπική

υπερηχοτομογραφία

(EUS),

σπινθηρογράφημα

υποδοχέων

σωματοστατίνης (SRS, Octreoscan), PET. Η ιδανική απεικονιστική μέθοδος διαφέρει
ανάλογα με το αν επιδιώκουμε την εντόπιση του όγκου σε ασθενή με ύποπτη
συμπτωματολογία ή τον καθορισμό της έκτασης της νόσου σε ήδη διαγνωσμένο
ασθενή. Σε ασθενείς με μεταστατική νόσο ο έλεγχος του λεπτού εντέρου
ενδοσκοπικά μπορεί να γίνει με ενδοσκοπική κάψουλα ή εντεροσκόπηση (push,
double balloon enteroscopy, intraoperative enteroscopy). Όμως οι ενδοσκοπικές
μέθοδοι μειονεκτούν συγκριτικά με την CT εντερόκλυση. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος
στάσης της κάψουλας σε ινώδεις στενώσεις που οφείλονται στην ανάπτυξη των
NETs. Tα NETs του οισοφάγου είναι σπάνια και η θεραπεία είναι συνήθως
χειρουργική. Στο στομάχι είναι πολύ συχνότερα και αποτελούν το 1-2% των
γαστρικών πολυπόδων. Στο 12/δακτυλο αποτελούν το 1-2% του συνόλου των NETs
και είναι συχνά στα πλαίσια MEN 1 ή νευροϊνωμάτωσης von Recklinghausen. Όταν
εντοπίζονται στο τοίχωμα του γαστρεντερικού σωλήνα μπορεί να είναι λειτουργικά
(γαστρίνωμα, σωματοστατίνωμα) ή μη λειτουργικά και αντιμετωπίζονται ανάλογα με
το μέγεθος, το βάθος διήθησης και την παρουσία ή όχι επιχωρίων διηθημένων
λεμφαδένων. Με την ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία (EUS) μπορούμε με
αξιοπιστία να απεικονίσουμε αυτά τα στοιχεία, με συνέπεια η EUS να είναι μέθοδος
εκλογής. Τα γαστρικά NETs διακρίνονται σε τρείς τύπους – Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Στο 75-85%
είναι τύπου Ι και ΙΙ, εντοπίζονται κυρίως στον θόλο και το σώμα του στομάχου, είναι
πολλαπλά και είναι αποτέλεσμα υπεργαστριναιμίας. Έχουν μέγεθος συνήθως
μικρότερο από 1 εκ και εντοπίζονται κυρίως στον βλεννογόνο, βλεννογόνια μυϊκή
στιβάδα και υποβλεννογόνο. Τα τύπου ΙΙ σε ποσοστό 30% συνοδεύονται από
διήθηση επιχωρίων λεμφαδένων. Τα τύπου ΙΙΙ εντοπίζονται σε όλες τις μοίρες του
στομάχου είναι σποραδικά, μονήρη και μεθίστανται ταχέως. Αν είναι μικρότερα από 1
εκ και εντοπίζονται στις 3 πρώτες στιβάδες είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν
ενδοσκοπικά,

αρκεί

να

μην

υπάρχουν

λεμφαγγειακές

διηθήσεις,

επιχώριοι

λεμφαδένες και ιστολογικά να είναι καλώς διαφοροποιημένοι όγκοι. Όταν διηθείται
μόνο ο βλεννογόνος, όπως απεικονίζει η EUS, συνιστάται η ενδοσκοπική αφαίρεση
με βλεννογονεκτομή (EMR). Επί διήθησης του υποβλεννογόνου συνιστάται en block
εκτομή με ESD (endoscopic submucosal dissection). Εάν τα τύπου ΙΙΙ είναι
μεγαλύτερα από 2 εκ ή υπάρχει διήθηση λεμφαδένων συνιστάται να αντιμετωπίζονται
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όπως τα αδενοκαρκινώματα. Τα τύπου Ι και ΙΙ συχνά υποτροπιάζουν. Συνιστάται να
παρακολουθούνται κάθε 1-2 χρόνια να λαμβάνονται βιοψίες από οποιαδήποτε
προβάλλουσα βλάβη και από την γύρω περιοχή καθώς επίσης και τυφλές βιοψίες
από θόλο και άντρο. Τα NETs στο 12/δακτυλο είναι συνήθως μικρά υποβλεννογόνια
μορφώματα με εντόπιση στον υποβλεννογόνιο χιτώνα. Το γαστρίνωμα είναι το
συχνότερο. Τα γαστρινώματα βρίσκονται στο 12/δακτυλο (1η και 2η μοίρα) κατά 70%
και σε μικρότερο ποσοστό στο πάγκρεας. Είναι πολύ σημαντική η ανεύρεση του
πρωτοπαθούς όγκου, αλλά και εξαιρετικά δύσκολη, εάν εντοπίζεται στο 12/δακτυλο.
Η EUS έχει ευαισθησία <50% στα 12/δακτυλικά γαστρινώματα και 90% για τα
παγκρεατικά. Τα NETs στο πάγκρεας μπορεί να είναι λειτουργικά ή μη λειτουργικά. Η
EUS

είναι

η

ακριβέστερη

απεικονιστική

μέθοδος

με

ευαισθησία

57-94%.

Προεγχειρητικός προσδιορισμός Ki–67 σε κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση
υλικού από τον όγκο, το οποίο ελήφθη μέσω EUS-FNA είναι πολύ σημαντικός για την
περαιτέρω αντιμετώπιση (χειρουργείο ή παρακολούθηση).
Λέξεις κλειδιά: γαστρεντερικό σύστημα, νευροενδοκρινείς όγκοι, ενδοσκοπική
υπερηχοτομογραφία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα (neuroendocrine tumors, NETs) είναι
ετερογενείς όγκοι εξορμώμενοι από τα νευροενδοκρινικά κύτταρα, που βρίσκονται σε
όλο το ανθρώπινο σώμα, με κοινή εμβρυική προέλευση: από το πρόσθιο αρχέγονο
έντερο (βρόγχοι, στόμαχος, δωδεκαδάκτυλο έως Treitz και πάγκρεας), από το μέσο
έντερο (γαστρεντερικός σωλήνας από τη νήστιδα ως τη μεσότητα του εγκαρσίου) και
από το οπίσθιο έντερο (από τη μεσότητα του εγκαρσίου ως το ορθό). Συχνότερα
απασχολούν τα προερχόμενα από το τοίχωμα του γαστρεντερικού σωλήνα, τα
λεγόμενα καρκινοειδή και οι όγκοι των νησιδίων του παγκρέατος (μη λειτουργικοί
όγκοι, ινσουλίνωμα, γαστρίνώμα, VIP-ωμα, γλουκαγόνωμα, σωματοστατίνωμα), που
συλλήβδην αναφέρονται ως νευροενδοκρινείς όγκοι του γαστρεντερικού (gastro–
entero–pancreatic

neuroendocrine

tumors,

GEP–NETs).

Μαζί

με

αυτούς

περιγράφονται και οι NETs της αναπνευστικής οδού, λόγω κοινής προέλευσης. Οι
NETs έχουν εγείρει το ενδιαφέρον λόγω των ορμονών που μπορούν να παράγουν
(λειτουργικοί όγκοι), οι οποίες συχνά προκαλούν συγκεκριμένα κλινικά σύνδρομα. Οι
μη λειτουργικοί NETs μπορούν να προκαλούν συμπτώματα λόγω πίεσης ή διήθησης
των παρακείμενων ιστών και συχνά είναι κακοηθέστεροι των λειτουργικών. Η
υπερέκφραση, επίσης, σε μεγάλο βαθμό υποδοχέων σωματοστατίνης από τους
NETs, έχει αξιοποιηθεί στην απεικόνιση και στη θεραπεία τους.
Η πρόγνωση και η αντιμετώπιση των όγκων αυτών εξαρτώνται, εκτός από την
εντόπιση και την επέκταση στους γύρω ιστούς, και από τον βαθμό διαφοροποίησής
τους, με ευρύτατη γκάμα από καλά διαφοροποιημένους λειτουργικούς όγκους μέχρι
μη λειτουργικά, φτωχά διαφοροποιημένα καρκινώματα. Βάσει αυτών, η ευρωπαϊκή
εταιρεία νευροενδοκρινών όγκων (European Neuroendocrine Tumor Society–
ENETS ) ταξινομεί τους GEP-NETs σύμφωνα με το βαθμό διαφοροποίησής τους
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(Grading) σε 3 κατηγορίες, όπως αυτός προκύπτει από την ανοσοϊστοχημική
έκφραση του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki–67 ή τον αριθμό των
παρατηρούμενων μιτώσεων (Πίνακας 1). Όσον αφορά τη σταδιοποίηση της νόσου,
προτάθηκε το σύστημα ΤΝΜ, όπως αυτό χρησιμοποιείται και σε άλλες νεοπλασίες
από την American Joint Committee on Cancer (AJCC), με ξεχωριστή ταξινόμηση
ανάλογα με το όργανο προέλευσης του όγκου.
Πίνακας 1. Ταξινόμηση
των
GEP-NETs
σύμφωνα
διαφοροποίησής τους (Grading) κατά ENETS

με

το

βαθμό

Grading

Αριθμός μιτώσεων
(10 HPF)*

∆είκτης Ki-67
(%)**

G1

<2

≤2

G2

2–20

3-20

G3

>20

>20

*HPF: πεδίο υψηλής ισχύος (2mm2), απαιτούνται τουλάχιστον 40 πεδία (σε
μεγέθυνση 40x) που αξιολογήθηκαν σε περιοχές μέγιστης μιτωτικής
πυκνότητας.
**∆είκτης Ki-67: % στα 2.000 κύτταρα όγκου σε περιοχές μέγιστης πυρηνικής
σήμανσης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εν αντιθέσει με άλλους επιθετικούς όγκους, οι κακοήθεις GEP-NETs, αν και
συχνά ανεγχείρητοι και μεταστατικοί (στο 60-70% των ασθενών) κατά την αρχική
διάγνωση, έχουν συνήθως αργή, καλοήθη πορεία. Σε αυτήν την περίπτωση – των
ουσιαστικά ανεγχείρητων NETs – έχουν έννοια οι κυτταρομειωτικές παρεμβάσεις και
η συμπληρωματική συστηματική θεραπεία (σωματοστατίνη).
Σημαντικό ρόλο στην θεραπευτική προσέγγιση των GEP-NETs διαδραματίζει ο
βαθμός διαφοροποίησής τους. Χαμηλής διαφοροποίησης νεοπλασίες με υψηλό
ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού έχουν επιθετική βιολογική συμπεριφορά, που
προσομοιάζει

με

αυτή

του

μικροκυτταρικού

καρκίνου

του

πνεύμονα

και

αντιμετωπίζονται ως τέτοιες. Αντιθέτως, στους καλής διαφοροποίησης GEP-NETs,
που είναι και η πλειοψηφία, η κλασσική χημειοθεραπεία έχει θέση σε επιλεγμένες
μόνο περιπτώσεις, ενώ τελευταία κερδίζουν έδαφος οι βιολογικές θεραπείες και οι
νεότερες στοχευμένες μοριακές θεραπείες.
Η αντιμετώπιση της ανεγχείρητης ή μεταστατικής νόσου είναι περίπλοκη και
εξακολουθεί να εξελίσσεται. Σύμφωνα με τους προτεινόμενους θεραπευτικούς
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αλγόριθμους (Εικόνα 1), για τους ασθενείς με περιορισμένη νόσο στο ήπαρ και
χειρουργήσιμη πρωτοπαθή εστία, θα πρέπει να επιχειρηθεί ριζική αφαίρεση και των
δύο. Για ασυμπτωματικούς με σταθερή νόσο ή με μικρό φορτίο νόσου και καλοήθη
πορεία προτείνεται η χορήγηση οκτρεοτίδης και παρακολούθηση έως ότου υπάρχει
σημαντική πρόοδος νόσου. Σε περίπτωση σημαντικής συμπτωματικής νόσου,
σοβαρού φορτίου νόσου ή προόδου νόσου, υπάρχουν πολλαπλές επιλογές, όπως
κυτταροτοξική

χημειοθεραπεία,

στοχευμένες

θεραπείες,

οκτρεοτίδη

ή

κυτταρομειωτικές θεραπείες του ήπατος.
Εικόνα 1. Αλγόριθμος αντιμετώπισης νευροενδοκρινών όγκων
SMS: ανάλογα σωματοστατίνης, INF: ιντερφερόνη,
ΧΜΘ: χημειοθεραπεία
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΗΠΑΡ
Επειδή το ήπαρ αποτελεί την κύρια μεταστατική εστία των GEP-NETs, έχουν
αναπτυχθεί διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι που στοχεύουν στην ελάττωση του
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φορτίου νόσου ακόμα και σε ασθενείς με εκτεταμένες βλάβες. Στις επιλογές
θεραπευτικής προσέγγισης περιλαμβάνονται:
 Ο καυτηριασμός με ρεύμα υψηλής συχνότητας (RF ablation),
 Ο εμβολισμός της ηπατικής αρτηρίας με τεμαχίδια σπόγγου ζελατίνας ή
μικροσφαιρίδια ή gel foam powder μέσω του καθετήρα της αγγειογραφίας,
 Ο χημειοεμβολισμός με χημειοθεραπευτικά, κυρίως doxorubicin ή cisplatin ή
streptozotocin μέσω του καθετήρα της αγγειογραφίας,
 Ο εμβολισμός με μικροσφαιρίδια Ύττριου 90 (Y-90).
O καυτηριασμός έχει αποτελεσματικότητα σε όγκους <5 cm, ενώ μειονέκτημά
του είναι το μεγάλο ποσοστό υποτροπών. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες ο
εμβολισμός με ραδιενεργό Υ-90 είναι εξίσου αποτελεσματικός και ενδεχομένως
λιγότερο τοξικός από το χημειοεμβολισμό, ενώ ο χημειοεμβολισμός φαίνεται ότι έχει
καλύτερα αποτελέσματα σε παγκρεατικούς παρά σε καρκινοειδείς όγκους.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Το γεγονός ότι περίπου 80% των ΝΕΤs εκφράζει υποδοχείς σωματοστατίνης
(sstrs), αποτελεί τη βάση της χρησιμοποίησης των αναλόγων σωματοστατίνης στην
αντιμετώπιση αυτών των νεοπλασιών. Έχουν προσδιοριστεί πέντε τύποι sstrs,
ωστόσο οι sstr2 και sstr5 σχετίζονται ισχυρότερα με την αντιεκκριτική δράση και τις
κυτταροστατικές ιδιότητες της σωματοστατίνης. Τα υπάρχοντα ανάλογα της
σωματοστατίνης, οκτρεοτίδη και λανρεοτίδη, έχουν παρατεταμένο χρόνο δράσης σε
σχέση με την ενδογενή σωματοστατίνη και υψηλή συγγένεια που περιορίζεται στους
sstrs 2 και 5. Στη σύγχρονη κλινική πράξη χρησιμοποιούνται τα ανάλογα μακράς
δράσης, τα οποία χορηγούνται ενδομυϊκά, συνήθως ανά 28 ημέρες.
Η αντιεκκριτική δράση των αναλόγων σωματοστατίνης αποτελεί παγιωμένη
γνώση και έχει τύχη ευρείας εφαρμογής στην αντιμετώπιση των κλινικών συνδρόμων
που

σχετίζονται

με

λειτουργικούς

νευροενδοκρινείς

όγκους.

Αντίθετα,

η

αντινεοπλασματική τους δράση δεν ήταν μέχρι προσφάτως τεκμηριωμένη. Τα
αποτελέσματα της μελέτης PROMID έδειξαν ότι η χορήγηση οκτρεοτίδης σε ασθενείς
με λειτουργικά ενεργούς όσο και ανενεργούς μεταστατικούς NETs που προέρχονταν
από το μέσο έντερο, επιμήκυνε σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για να
διαπιστωθεί πρόοδος νόσου σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Περισσότερο
εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα της πρόσφατης (2013), μεγάλης, φάσης ΙΙΙ
μελέτης CLARINET χορήγησης λανρεοτίδης σε μη λειτουργικά GEP- NETs ,με
στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα στο ελεύθερο νόσου διάστημα, έναντι του
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placebo.

Πρόκειται για θεραπεία καλώς ανεκτή, με ήπιες παρενέργειες (κυρίως

ανάπτυξη χολολιθίασης) και η κύρια δράση της δεν είναι τόσο στη σμίκρυνση του
όγκου όσο στη σταθεροποίησή του. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα αποτελέσματά της είναι
πιο εμφανή σε ασθενείς με μικρό φορτίο όγκου και εφόσον έχει εξαιρεθεί το
πρωτεύον νεόπλασμα. Επιπλέον, στα μειονεκτήματά της συγκαταλέγεται το γεγονός
ότι μετά από παρατεταμένη χρήση των αναλόγων σωματοστατίνης παρατηρείται
ανάπτυξη αντοχής τόσο στην αντιεκκριτική όσο και στην αντινεοπλασματική δράση
τους.
Πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί το πολυδύναμο ανάλογο σωματοστατίνης SOM
230 ή pasireotide που αναστέλλει όλους τους sstrs, εκτός από τον sstr4. Τα πρώτα
αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς η χορήγησή του πέτυχε τον
έλεγχο των συμπτωμάτων στο 25% ασθενών με καρκινοειδές σύνδρομο, οι οποίοι
είχαν αναπτύξει αντοχή στην οκτρεοτίδη.
Σε παλαιότερες σειρές ασθενών, ιδίως σε λειτουργικά μέσου εντέρου
καρκινοειδή έγινε χρήση από ορισμένα κέντρα της ιντερφερόνης-α (50-100 mcg
εβδομαδιαίως) με παρατηρούμενη ακτινομορφολογική απάντηση ως και 11% και
σταθεροποίηση νόσου ως 35%. Με εξαίρεση τους ανωτέρω όγκους δε φαίνεται να
προσφέρει πρόσθετο όφελος σε σχέση με τα ανάλογα σωματοστατίνης, Αντιθέτως,
έχει σημαντικά περισσότερες και αυξημένης βαρύτητας παρενέργειες.
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οι GEP-NETs είναι όγκοι αργά εξελισσόμενοι και γενικά δεν είναι ευαίσθητοι
στα κλασσικά χημειοθεραπευτικά σχήματα. Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του
είδους της χημειοθεραπείας αποτελεί ο βαθμός διαφοροποίησής τους, όπως αυτός
εκφράζεται με το Grading της ENETS.
Σε καλώς διαφοροποιημένους όγκους (G1 και πάντως με Ki–67 <5%), θεραπεία
πρώτης εκλογής αποτελεί η στρεπτοζοτοκίνη (STZ), η οποία έχει ένδειξη για χρήση
σε παγκρεατικούς ενδοκρινείς όγκους (p-NETs), συνήθως σε συνδυασμό με
δοξορουβικίνη ή/και 5- φθόριο-ουρακίλη (5-FU). Τα ποσοστά ακτινομορφολογικής
απάντησης σε αυτές τις περιπτώσεις κυμαίνονται σε ποσοστό 30–40% και
περιλαμβάνουν τόσο σταθεροποίηση όσο και υποχώρηση της νόσου. Αντιθέτως, σε
καρκινοειδείς όγκους, τα αντίστοιχα ποσοστά δεν ξεπερνούν το 15%.
Σε ενδιάμεσης διαφοροποίησης όγκους (G2 ή κατά άλλους Ki–67: 5–15 %) έχει
προσφάτως προταθεί η χορήγηση της τεμοζολομίδης (temozolomide), από του
στόματος αναλόγου της δακαρβαζίνης, που δρα ως αλκυλιωτικός παράγοντας. Έχει
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 278

χρησιμοποιηθεί είτε ως μονοθεραπεία με ποσοστό απάντησης ως και 33% είτε σε
συνδυασμό με θαλιδομίδη σε p-NETs με απάντηση ως και 45%, αλλά με υψηλή
τοξικότητα. Σε μια αναδρομική μελέτη σε ασθενείς με p-NETs, το ποσοστό
απόκρισης στη θεραπεία με τεμοζολομίδη συσχετίστηκε με την απουσία έκφρασης
του ενζύμου O6-methylguanine-DNA-methyltransferase (MGMT ), το οποίο φαίνεται
να παρεμποδίζει τη μεθυλίωση του DNA. Βάσει in vitro δεδομένων χορηγήθηκε και ο
συνδυασμός της τεμοζολομίδης με καπεσιταμπίνη (capecitabine), από του στόματος
αναλόγου της 5-FU, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα (απόκριση ως και 74%).Η
χορήγηση του συνδυασμού CAP-TEM σε πολύ πρόσφατη(2014) προοπτική μελέτη
φάσης ΙΙ, σε G1, G2, μεταστατικούς ΝΕΤs, έδωσε κλινικό όφελος στο 97% των
ασθενών (43% μερική και πλήρη ύφεση και 54% σταθερή νόσο) ενώ η διάμεση άνευ
υποτροπής επιβίωση ξεπέρασε τους 20 μήνες. Μένει να αξιολογηθεί ο ανωτέρω
συνδυασμός σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες.
Σε όγκους χαμηλής διαφοροποίησης (G3, Ki–67>20%) φαίνεται ότι ο
συνδυασμός πλατίνης με ετοποσίδη (cis-platinum & etoposide) έχει τα καλύτερα
αποτελέσματα με υψηλά ποσοστά άμεσης απόκρισης (~70%), τα οποία όμως είναι
διάρκειας ολίγων μηνών και συνοδεύονται από υψηλή τοξικότητα. ∆εν υπάρχει
ενδεδειγμένη 2ης γραμμής θεραπεία για τους όγκους αυτούς, αλλά πρόσφατα η
τεμοζολoμίδη μόνη ή σε συνδυασμό με καπεσιταμπίνη με ή χωρίς bevacizumab,έχει
δείξει αποτελεσματικότητα σε αναδρομικές μελέτες. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχει
και η χορήγηση 5-FUiv ή καπεσιταμπίνης per os σε συνδυασμό με οξαλιπλατίνα ή
ιρινοτεκάνη.
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Βασικό χαρακτηριστικό των GEP-NETs, ιδίως των καλώς διαφοροποιημένων,
είναι η αγγειοβρίθειά τους, στην οποία συμβάλλει η ενεργοποίηση του συστήματος
του Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) με τους υποδοχείς του (VEGFR 1-3),
και του Platelet Derived Growth Factor (PDGF) με τον υποδοχέα του (PDGFR).
Αμφότεροι οι υποδοχείς ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων τυροσινικής
κινάσης (RTKI), οι οποίοι αποτελούν στόχο για μία νεότερη γενιά φαρμάκων που
δρουν ως αναστολείς τους.
Το sunitinib είναι ένας RTKI, ο οποίος δεσμεύει τόσο τους VEGFR όσο και τον
PDGFR. Παρουσιάζει συνδυασμό αντιαγγειογενετικής με άμεση αντινεοπλασματική
δράση. Πρόσφατα, έλαβε ένδειξη η χορήγηση sunitinib (37,5 mg/ημέρα ) σε ασθενείς
με p-NETs. Ανάλογη δράση έχει και η ουσία bevacizumab, ένα μονοκλωνικό
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αντίσωμα εναντίον του VEGF. Ο συνδυασμός bevacizumab και τεμοζολομίδης είχε
ανταπόκριση της τάξης του 24% σε p-NETs, ενώ εξίσου καλά αποτελέσματα
προέκυψαν από το συνδυασμό bevacizumab με everolimus.
Ανάλογης σημασίας στη ανάπτυξη των νεότερων μοριακών θεραπειών είναι και
η αναστολή των οδών μεταβίβασης ενδοκυττάριων σημάτων. Στις οδούς αυτές,
κεντρικός είναι ο ρόλος της πρωτεΐνης m-TOR (mammalian Target οf Rapamycin), η
οποία δρα ως κεντρικός ρυθμιστής της κυτταρικής διαίρεσης και της αγγειογένεσης
και υπερεκφράζεται στο 75% των ΝΕΤs. Το everolimus (RAD 001) αναστέλλει την
πρωτεΐνη m-TOR και έχει χρησιμοποιηθεί σε δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες
σε καρκινοειδείς, καθώς και σε p-NETs (RADIANT 2 & 3 αντίστοιχα) σε συνδυασμό
με ανάλογα σωματοστατίνης. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, ιδίως στους pNETs, ενώ οι παρενέργειες ήταν στην πλειοψηφία τους ήπιες, κυρίως εξάνθημα,
διάρροια και λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος και σπανιότερα
αναιμία και υπεργλυκαιμία grade3-4.
Η απάντηση στις νεότερες, αυτές, θεραπείες συνίσταται ως επί το πλείστον σε
μείωση του μεταβολισμού των νεοπλασματικών κυττάρων ή σε κεντρική νέκρωση,
χωρίς σημαντική μείωση του μεγέθους του όγκου, γεγονός που δυσχεραίνει την
παρακολούθηση των όγκων αυτών με τα συνήθη RECIST κριτήρια (αξιολόγηση
μέγιστης διαμέτρου μετρήσιμων βλαβών). Στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση της
ανταπόκρισης θα πρέπει να γίνει με κλινικά ή βιοχημικά (χρωμογρανίνη, νευρωνική
ενολάση) κριτήρια, ή με νεότερες απεικονιστικές μεθόδους (PET-scan, Dynamic
Contrast Enhanced MRI).
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των προαναφερθέντων μοριακών θεραπειών
και το γεγονός ότι γίνονται καλά ανεκτές από τους ασθενείς έχει προσανατολίσει την
έρευνα στην κλινική δοκιμή διαφόρων αναστολέων των ενδοκυττάριων οδών. Μέχρι
τώρα έχουν δοκιμαστεί με ποικίλα αποτελέσματα οι RTKIs sorafenib, erlotinib,
imatinib, vandetanib, gefitinib κ.ά. σε παγκρεατικούς ΝΕΤs ή καρκινοειδή. Το
πρόβλημα είναι η διαφορετική απόκριση στους διάφορους βιολογικούς παράγοντες
αναλόγως της εντόπισης των ΝΕΤs. Οι παγκρεατικοί ΝΕΤs ανταποκρίνονται στη
χημειοθεραπεία και τις στοχευμένες θεραπείες, περισσότερο των προερχομένων
από άλλες εστίες. Μελλοντικός στόχος είναι ο καθορισμός προβλεπτικών και
προγνωστικών βιοδεικτών σε κάθε τύπο ΝΕΤ, έτσι ώστε να τελειοποιήσουμε τους
εξειδικευμένους θεραπευτικούς αλγορίθμους που προτείνονται στην αντιμετώπιση
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αυτών των «ιδιαίτερων» από πολλές απόψεις νεοπλασμάτων.
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Αθηνά Ασημακοπούλου1, Στυλιανός Τσαγκαράκης2
1

Ενδοκρινολόγος, Πανεπιστημιακός υπότροφος Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής

Κλινικής του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», 2Συντονιστής ∆ιευθυντής Ενδοκρινολογικού
Tμήματος - ∆ιαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Οι νευροενδοκρινείς όγκοι (ΝΕΤ) είναι σχετικά σπάνια και ετερογενή νεοπλάσματα.
Εξελίσσονται συνήθως βραδέως και εφόσον είναι μη λειτουργικοί, δεν δίνουν
συμπτώματα με αποτέλεσμα το 60-70% αυτών να εμφανίζουν μεταστατική νόσο κατά
την διάγνωση. Βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της θεραπευτικής
αγωγής σε ασθενείς με νευροενδοκρινείς όγκους είναι (1) η εντόπιση και επέκταση
της νόσου κατά τη διάγνωση και (2) ο βαθμός διαφοροποίησης. Παραδοσιακά λόγω
της εμβρυϊκής τους προέλευσης κατατάσσονται σε όγκους του πρόσθιου αρχέγονου
εντέρου (foregut: βρόγχοι, στόμαχος, δωδεκαδάκτυλος ως το σύνδεσμο Treitz και
πάγκρεας), του μέσου εντέρου (midgut: γαστρεντερικός σωλήνας-ΓΕΣ από την
νήστιδα έως την μεσότητα του εγκάρσιου κόλου και τη σκωληκοειδή απόφυση) και
του οπίσθιου εντέρου (hindgut: μεσότητα του εγκαρσίου ως το ορθό), με διαφορετική
κλινική εικόνα και μεταστατική συμπεριφορά το καθένα. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Νευροενδοκρινών όγκων εισήγαγε την επιπλέον ταξινόμηση με βάση και τον βαθμό
διαφοροποίησης,

όπως

αυτός

εκφράζεται

από

τον

δείκτη

κυτταρικού

πολλαπλασιασμού Ki-67, αλλά και των αριθμό των μιτώσεων. Έτσι η WHO–ENET
2010 ταξινόμηση, διαχωρίζει 3 βαθμούς κακοήθειας που παρατίθενται στον πίνακα 1.

Πίνακας 2. Η WHO–ENET 2010 ταξινόμηση
Βαθμός
κακοήθειας

ENET
(grade)

μιτώσεις/
10 HPF

Ki-67

Χαμηλός

G1

<2

<2%

Νευροενδοκρινής
όγκος

Ενδιάμεσος

G2

2-10

3-20%

Νευροενδοκρινής
όγκος

Υψηλός

G3

>20

>20%

Νευροενδοκρινές
καρκίνωμα
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Η χειρουργική εκτομή είναι το πρώτο βήμα ακόμα και αν αποτελεί απλά μέσο
μείωσης του φορτίου της νόσου. Αποτελεί το μόνο ριζικό μέσο θεραπείας σε ασθενείς
με πρώιμο στάδιο της νόσου. Επιτυχής θεωρείται η χειρουργική αφαίρεση, όσον
αφορά την εκρίζωση της νόσου όταν έχει αφαιρεθεί >90% της ακτινολογικά εμφανούς
βλάβης.

Σε

μεταστατική

νόσο

ή/και

σε

υπολειπόμενη

νόσο,

απαιτείται

συμπληρωματική συστηματική θεραπεία με κυτταρομειωτικές επεμβάσεις, βιολογικές
ή/και μοριακές θεραπείες. Οι υποδοχείς σωματοστατίνης είναι οι κύριοι θεραπευτικοί
στόχοι των βιολογικών θεραπειών με ανάλογα σωματοστατίνης ή ραδιοπεπτίδια. Η
ανταπόκριση στην κλασσική χημειοθεραπεία είναι περιορισμένη. Τελευταία έχουν
αναπτυχθεί νέες μοριακές θεραπείες όπως οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης
και οι mTOR αναστολείς.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες (ENETS Consensus Guidelines-2012) σχετικά με τα
παραπάνω, ως συστάσεις συνοψίζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 3. Κατευθυντήριες οδηγίες (ENETS Consensus Guidelines-2012)


Η έκταση του όγκου, των μεταστάσεων και το εκκριτικό προφίλ πρέπει να
καθορίζονται το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να γίνει σχεδιασμός της
θεραπευτικής παρέμβασης (grade C).



Ένδειξη χειρουργείου έχουν οι ασθενείς που είναι σε καλή γενική κατάσταση
και έχουν περιορισμένη έκταση νόσου-πρωτοπαθούς εστίας με ή χωρίς τοπικές
λεμφαδενικές μεταστάσεις-(grade C).



Το χειρουργείο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανή θεραπευτική επιλογή σε
ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις και δυνητικά εξαιρέσιμη νόσο (grade D).



Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργείο κοιλιάς και είναι πιθανό να
λάβουν θεραπεία με ανάλογα σωματοστατίνης είναι υποψήφιοι και για
χολοκυστεκτομή.



Για τους ασθενείς που λόγω γενικής κατάστασης δεν είναι υποψήφιοι για
χειρουργική επέμβαση, στόχος της θεραπείας είναι η βελτίωση ή η διατήρηση
της ποιότητας ζωής τους (grade D).



Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από τα συμπτώματα, το στάδιο της νόσου,
το βαθμό πρόσληψης του ραδιονουκλετιδίου, και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά
του όγκου (grade C).
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Οι θεραπευτικές επιλογές για τη μη εξαιρέσιμη νόσο περιλαμβάνουν τα ανάλογα
σωματοστατίνης, μοριακές θεραπείες (αναστολείς τυροσινικών κινασών,
αναστολείς mTOR), ραδιονουκλίδια, θεραπείες καταστροφής ιστού (ablation)
και χημειοθεραπεία (gradeC).



Η εξωτερική ακτινιοθεραπεία μπορεί να ανακουφίσει το άλγος των οστικών
μεταστάσεων (grade C).



Η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμεύει σε ανεγχείρητους ή μεταστατικούς
παγκρεατικούς και βρογχικούς όγκους ή σε νευροενδοκρινείς όγκους πτωχής
διαφοροποίησης (grade B).

Ένας γενικός αλγόριθμος για την θεραπευτική αντιμετώπιση των νευροενδοκρινών
όγκων φαίνεται στην εικόνα 1.

Εικόνα 1. Αλγόριθμος διερεύνησης και αντιμετώπισης νευροενδοκρινικών
όγκων του ΓΣ
Η αντιμετώπιση της ύπαρξης εκτεταμένης νόσου και συγκεκριμένα ηπατικών
μεταστάσεων έχει ως πρώτο βήμα την χειρουργική ολική εξαίρεση τους εάν αυτό
είναι δυνατόν με ποσοστό 5ετούς επιβίωσης που αγγίζει το 50-80%, χαμηλό
ποσοστό θνητότητας (0-5%) και αποδεκτό ποσοστό νοσηρότητας (30%). Η ελάχιστη
προϋπόθεση για χειρουργική εξαίρεση των ηπατικών μεταστάσεων με προοπτική
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ίασης είναι: (1) χειρουργήσιμες ηπατικές μεταστάσεις G1-G2, (2) απουσία δεξιάς
καρδιακής ανεπάρκειας, (3) απουσία μη εξαιρέσιμων λεμφαδενικών ή εξωκοιλιακών
μεταστάσεων, (4) απουσία μη εξαιρέσιμης περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Η
εξαίρεση των ηπατικών μεταστάσεων σε G3 NET δεν συνιστάται, αλλά μπορεί
εξατομικευμένα να είναι μια επιλογή. Μείωση του φορτίου του όγκου σημαίνει
τουλάχιστον αφαίρεση 90% του όγκου. Πέραν των λύσεων που δίνει η χειρουργική
αντιμετώπιση έχουν επιπλέον αναπτυχθεί διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι που
στοχεύουν στην ελάττωση του φορτίου νόσου ακόμη και σε ασθενείς με εκτεταμένες
βλάβες.
1.

Καυτηριασμός με ρεύμα υψηλής συχνότητας(RF ablation)

2.

Εμβολισμός ή χημειοεμβολισμός μέσω της ηπατικής αρτηρίας

3.

Εμβολισμός με μικροσφαιρίδια Ύττριου-90

Ο καυτηριασμός έχει αποτελεσματικότητα σε όγκους < 5 εκ με βασικό μειονέκτημα
του το μεγάλο αριθμό υποτροπών. Ο χημειοεμβολισμός έχει καλύτερα αποτελέσματα
σε παγκρεατικούς παρά σε καρκινοειδείς όγκους.
Ένας γενικός αλγόριθμος για την θεραπευτική αντιμετώπιση των ηπατικών
μεταστάσεων νευροενδοκρινών όγκων φαίνεται στην εικόνα 2.

Εικόνα 2. Αλγόριθμος αντιμετώπισης ηπατικών μεταστάσεων σε ασθενή
με ΝΕΤ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα αποτελούν μία σπάνια κατηγορία νεοπλασιών. Τα
διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα για την αντιμετώπιση τους έχουν εξελιχθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Λόγω της σπανιότητας τους και της ποικιλομορφίας
τους, η αντιμετώπιση τους απαιτεί την συντονισμένη προσπάθεια πολλών
ειδικοτήτων σε εξειδικευμένα κέντρα.
Λέξεις κλειδιά: νευροενδοκρινείς όγκοι, καρκινοειδές, ανάλογα σωματοστατίνης,
χρωμογρανίνη
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Gianfranco Delle Fave et al.ENETS Consensus Guidelines for the Management
of Patients with Gastroduodenal Neoplasms.Neuroendocrinology 2012, 95: 7487.

2.

Robert T. Jensen et al. ENETS Consensus Guidelines for the Management of
Patients with Digestive Neuroendocrine Neoplasms: Functional Pancreatic
EndocrineTumor Syndromes Neuroendocrinology 2012, 95: 98-119.

3.

Ulrich-Frank Pape et al. ENETS Consensus Guidelines for the Management of
Patients with Neuroendocrine Neoplasms from the Jejuno-Ileum and the
Appendix Including Goblet Cell Carcinomas. Neuroendocrinology 2012, 95:
135-156.

4.

Martyn Caplin et al. ENETS Consensus Guidelines for the Management of
Patients with Digestive Neuroendocrine Neoplasms: Colorectal Neuroendocrine
Neoplasms Neuroendocrinology 2012, 95: 88–97.

5.

Massimo Falconi et al. ENETS Consensus Guidelines for the Management of
Patients with Digestive Neuroendocrine Neoplasms of the Digestive System:
Well-Differentiated Pancreatic Non-Functioning Tumors Neuroendocrinology
2012, 95:120–134DOI: 10.1159/000335587.

6.

Marianne Pavel et al. ENETS Consensus Guidelines for the Management of
Patients with Liver and Other Distant Metastases from Neuroendocrine
Neoplasms

of

Foregut,

Midgut,

Hindgut,

and

Unknown

Primary

Neuroendocrinology 2012, 95: 157-176, DOI: 10.1159/000335597.
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∆ΙΠΛΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΟΣ
Χαραλαμπία Λιναρδή
∆ιευθύντρια, Οφθαλμολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6944506360
E-mail: harula20@yahoo.gr
Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδος (ΗΕΩ), στις ανεπτυγμένες χώρες, είναι η
κύρια αιτία σοβαρής και μόνιμης απώλειας της οράσεως σε άτομα από 50 ετών και
άνω, κυρίως στην καυκάσια φυλή, με μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες.
Οι κυριότεροι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εκδήλωσή της, είναι, η μεγάλη
ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, η λευκή φυλή, το κάπνισμα, η έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία, ενώ υπάρχει και γενετική προδιάθεση.
∆ιακρίνεται κυρίως σε ξηρά ή ατροφική μορφή και σε υγρά ή εξιδρωματική μορφή, με
ποσοστό περίπου 90% και 10% αντίστοιχα. Η εξέλιξη της ξηράς μορφής είναι αργή
και χρόνια, με σταδιακή ελάττωση της οπτικής οξύτητας, δυσχρωματοψία και
διαφορετικού βάθους κεντρικό σκότωμα. Εν αντιθέσει στην υγρά μορφή, στην οποία
οι επιπτώσεις είναι άμεσες με αιφνίδια έκπτωση της κεντρικής οράσεως,
μεταμορφοψία και κεντρικό σκότωμα.
Η βασικότερη εκδήλωση της εξιδρωματικής μορφής είναι η χοριοειδική νεοαγγειακή
μεμβράνη, στην οποία τον κυριότερο ρόλο στην παθογένεσή της διαδραματίζει ο
αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγων (Vascular Endothelial Growth Factor).
Αυτός ενεργοποιεί την παθολογική αλυσίδα δημιουργίας χοριοειδικής νεοαγγείωσης,
με

απελευθέρωση

κυτοκινών

και

πρωτεασών,

και

λύση

του

αιματο-

αμφιβληστροειδικού φραγμού.
Οι βασικότερες εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί ο ασθενής για τη
διαφορική διάγνωση της ΗΕΩ, είναι, εκτός από τη λήψη ιστορικού, η βυθοσκόπηση,
η φλουοροαγγειογραφία (FA), η αγγειογραφία με πράσινο της ινδοκυανίνης (ICG) και
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 287

η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Η παρακολούθηση της πορείας της νόσου και
του αποτελέσματος της θεραπευτικής αντιμετώπισης γίνεται βασικά με την συνεχή
παρακολούθηση της οπτικής οξύτητας και της OCT.
Η θεραπεία στην ΗΕΩ ξηράς μορφής προς το παρόν περιορίζεται στην πρωτογενή
πρόληψη των παραγόντων κινδύνου, υπευθύνων για το οξειδωτικό στρες των
κυττάρων του μελάγχρου επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς. Αυτό επιτυγχάνεται με
συμπληρώματα διατροφής – πολυβιταμινούχα σκευάσματα που περιέχουν λουτεΐνη,
Ω3 λιπαρά οξέα, ζεαξανθίνη, και ιχνοστοιχεία μετάλλων. Επίσης χρησιμοποιούνται
βοηθήματα χαμηλής οράσεως (low vision aid), για την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών.
Στην εξιδρωματική μορφή της ΗΕΩ, η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση βασίζεται
κυρίως στην ενδοϋαλοειδική χορήγηση αντι-αγγειογενετικών παραγόντων. Σε
κάποιες περιπτώσεις, συνδυάζονται και με εφαρμογή φωτοδυναμικής θεραπείας.
Τρεις αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες έχουν λάβει έγκριση από τον οργανισμό
τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ και από τον ΕΟΦ.
Ο πρώτος από αυτούς – pegaptanib sodium – δεν είχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και γι’ αυτό δεν εφαρμόζεται πλέον σήμερα.
Τη μεγαλύτερη εφαρμογή σε όλο τον κόσμο έχει ο δεύτερος παράγων – το
ranibizumab – ο οποίος εφαρμόζεται με δόση εφόδου και επαναλαμβανόμενες
συνεδρίες ανάλογα και με την πορεία της νόσου, με πολύ καλά αποτελέσματα
βελτίωσης ή σταθεροποίησης της οπτικής οξύτητας, πιστοποιούμενο και από τις
διεθνείς μελέτες MARINA, ANCHOR, PIER, PRONTO, SUSTAIN, και HORIZON.
Ο τρίτος παράγων – το aflibercept – εφαρμόζεται από το 2014, με αρχικά πολύ
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Επίσης χρησιμοποιείται off-label ο παράγων bevacizumab, εγκεκριμένος μόνον για
θεραπεία διαφόρων μορφών καρκίνου, αλλά επί του παρόντος διερευνούνται οι
πιθανότητες συστηματικών παρενεργειών κατά την ενδοϋαλοειδική του έγχυση.
Οι κυριότερες επιπτώσεις της εξιδρωματικής ηλικιακής εκφυλίσεως, είναι η απώλεια
ανεξαρτησίας

με

περιορισμό

ή

αδυναμία

διαβάσματος,

κινητικότητας

και

αναγνώρισης προσώπων, παρουσία κλινικής κατάθλιψης, και αυξημένος κίνδυνος
ατυχημάτων και καταγμάτων. Ως εκ τούτου, αυξάνεται η επιβάρυνση στο σύστημα
υγείας λόγω απώλειας παραγωγικότητας, και απαιτείται αυξημένη ανάγκη βοήθειας
από το κράτος, καθώς και πρόωρη εισαγωγή σε μονάδες περίθαλψης τρίτης ηλικίας.
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Λέξεις κλειδιά: ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδος, ξηρή και εξιδρωματική μορφή,
ενδοϋαλωειδικοί anti-VEGF
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ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Ε. Μπάρτση1, Ι. Λαμπρινάκης2, Α. Μορφόπουλος3
1

∆ιευθύντρια, 2Συντονιστής ∆ιευθυντής, 3∆ιευθυντής

Οφθαλμολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε. Μπάρτση
Τηλ.: 2132041246
E-mail: dibessinis@gmail.com
Η φλεβική απόφραξη του αμφιβληστροειδούς είναι η δεύτερη σε συχνότητα αγγειακή
πάθηση μετά τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η παθογένεια δεν είναι πλήρως
κατανοητή. Είναι πολυπαραγοντική νόσος. Ενοχοποιούνται 1. αιμοδυναμικές
διαταραχές (venous stasis), 2. εκφυλιστικές αλλαγές στο τοίχωμα των αγγείων, 3.
αιματική υπεργλοιότητα (τριάδα Virchow). Προσβάλει άτομα που πάσχουν συνήθως
από υπέρταση, αρτηριοσκλήρυνση, διαβήτη, παχυσαρκία, σε ηλικία μεγαλύτερη των
60 ετών και είναι συνήθως άνδρες. Συχνότητα εμφάνισης 0,52%, 95% ετερόπλευρη
με πιθανότητα προσβολής του άλλου ματιού 10% εντός έτους. Αν εμφανιστεί σε
ηλικία μικρότερη των 40 ετών σχετίζεται με διαταραχές στην πηκτικότητα του αίματος.
Ταξινομείται ανάλογα με τη θέση απόφραξης του αγγείου και διακρίνονται οι εξής
κλινικές μορφές: 1. απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς (CRVO) α) μη
ισχαιμικού τύπου 80%, β) ισχαιμικού τύπου 20% (30% μη ισχαιμικού τύπου
μεταπίπτει σε ισχαιμικού τύπου), 2. κλαδική απόφραξη φλέβας (BRVO), τέσσερις
φορές συχνότερη από την κεντρική, 3. Hemi κλαδική απόφραξη όπου προσβάλλεται
το ανώτερο ή κατώτερο τμήμα του αμφιβληστροειδούς.
Εμφανίζεται με μερική έως πλήρη απώλεια της όρασης χωρίς πόνο. Η διάγνωση και
η παρακολούθηση γίνεται: 1. με τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας, 2. γωνιοσκοπία, 3.
βυθοσκόπηση 4. φλουοροαγγειογραφία και 5. OCT ανά μήνα το πρώτο εξάμηνο και
αραιότερα στη συνέχεια.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση αφορά 1. στον αιτιολογικό παράγοντα (υπέρταση,
διαβήτη, διαταραχές πηκτικότητας, γλαύκωμα), 2. στις δευτερογενείς επιπλοκές που
προκαλούν δραματική μείωση της οπτικής οξύτητας α) οίδημα της ωχράς και β)
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νεοαγγείωση αμφιβληστροειδούς και ίριδας που καταλήγουν σε νεοαγγειακό
γλαύκωμα και επώδυνο τυφλό μάτι.
Η

αγωγή

περιλαμβάνει

φαρμακευτική

προσέγγιση

(κορτιζόνη,

αντι-VEGF

παράγοντες), χειρουργική (φωτοπηξία, προσπάθεια αποκατάστασης βατότητας
αυλού αγγείου) ή συνδυασμό. Σε κλινική χρήση γίνεται ενδοϋαλοειδική χορήγηση
κορτιζόνης υπό τη μορφή ακετονικής τριαμσινολόνης ανά τρίμηνο ή εμφυτεύματος
σταδιακής αποδέσμευσης δεξαμεθαζόνης ανά εξάμηνο. Η δραστικότητα και η
αποτελεσματικότητα έχει πιστοποιηθεί με τις μελέτες SCORE για την τριαμσινολόνη
και GENEVA για τη δεξαμεθαζόνη όπου μελετάται η αποτελεσματικότητά τους σε
σχέση με το laser. Η θεραπεία με σκευάσματα κορτιζόνης ενδείκνυται για την
αντιμετώπιση του οιδήματος της μη ισχαιμικού τύπου CRVO. Στη BRVO προτιμάται η
θεραπεία με laser λόγω των παρενεργειών της κορτιζόνης (υπερτονία 20%,
καταρράκτης 33%).
Οι αντι-VEGF παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι bavacizumab, ranibuzumab
και aflibercept. Έγκριση από τον ΕΟΦ για ενδοϋαλοειδική έγχυση έχουν το
ranibizumab και το aflibercept. Η υποξία που δημιουργείται στις φλεβικές θρομβώσεις
οδηγεί σε αύξηση του VEGF παράγοντα, ρήξη του έξω αιματοαμφιβληστροειδικού
φραγμού

με

αποτέλεσμα

αυξημένη

διαπερατότητα

αγγείων,

οίδημα

αμφιβληστροειδούς και νεοαγγείωση. Προσωρινή αναστολή αυτής της δράσης
πετυχαίνει η ενδοϋαλοειδική χορήγηση των προαναφερθέντων παραγόντων. Η
δραστικότητα επιβεβαιώνεται με τις μελέτες 1. BRAVO και CRUIZE για το
ranibizumab, 2. COPERNICUS και GALILEO για το aflibercept. Η δοσολογία είναι
ανά μήνα έγχυση για τρεις διαδοχικούς μήνες και εφ’ όσον υπάρχει βελτίωση της
οπτικής οξύτητας συνεχίζονται μέχρι να επέλθει σταθεροποίηση της οπτικής
οξύτητας σε τρεις διαδοχικές επισκέψεις. Μετά με κριτήριο την οπτική οξύτητα και την
εικόνα του OCT γίνεται ένεση όποτε χρειάζεται. Επέκταση των μελετών χρονικά
γίνεται στη μελέτη HORIZON στα 2 έτη και RETAIN στα 4 έτη.
Η θεραπεία με laser αποτελούσε το μόνο θεραπευτικό μέσο μέχρι την προηγούμενη
δεκαετία. Σήμερα έχει ένδειξη 1. στο οίδημα της ωχράς στη BRVO όταν δεν έχει
επέλθει βελτίωση τρεις μήνες μετά την προσβολή και το επιτρέπουν οι αιμορραγίες
και 2. στην ισχαιμική CRVO όταν εμφανιστεί νεοαγγείωση στον αμφιβληστροειδή και
κυρίως στην ίριδα ή στη γωνία.
Τρέχουσες μελέτες διερευνούν την αποτελεσματικότητα οφθαλμικών σταγόνων στο
οίδημα της ωχράς: 1. Drops squalamine: 1x2 και 2. drops AICAR 1x2. Παράλληλα
διενεργούνται σε πειραματικά πρωτόκολλα χειρουργικές επεμβάσεις που ως στόχο
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έχουν την ανατομική αποκατάσταση (αρτηριοφλεβική ελυτροτομή, βιτρεκτομή,
ακτινωτή οπτική νευροτομή, χοριοαμφιβληστροειδική αναστόμωση με laser και
ενδοαυλική θρομβόλυση).
Συμπερασματικά η θεραπεία εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν το όφελος του
ασθενούς, τις τυχόν επιπλοκές και το κόστος.
Λέξεις κλειδιά: απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς, φωτοπηξία, αντι-VEGF
παράγοντες, οίδημα ωχράς κηλίδας, κορτιζόνη
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Wu L. Treatment for Retinal Vein Occlusion. A Review of recent Developments
Retinal Today April 2014.

2.

Koragayala

LM.

CRVO

treatment

and

Management,

Available

in,

emedicinemedscape.com/article/123746-medicahon.
3.

Gerding H, Monés J, Tadayoni R, et al. Ranibizumab in retinal vein occlusion:
treatment recommendations by an expert panel. British Journal of Ophthalmol
2014, 0:1–8.

4.

Scott IU, Ip MS, VanVeldhuisen PC, et al. A randomized trial comparing the
efficacy and safety of intravitreal triamcinolone witgh standard care to treat
vision loss associated with macular edema secondary to BRVO. Archives of
Ophthalmology 2009, 127:1115–28.
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΖΑΛΗ – ΙΛΙΓΓΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ματίλντα Χρόνη
Επιμελήτρια Β’, ΩΡΛ Κλινική Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6977437945
E-mail: chronimatilda@yahoo.co.uk
Ο ίλιγγος είναι μία ψευδαίσθηση κίνησης. Είναι ένα ιδιαίτερα συχνό σύμπτωμα –
ένας στους τρεις μέχρι την ηλικία των 65 ετών θα έχει εμφανίσει ίλιγγο. Προκαλεί
μεγάλη ανησυχία και δυσφορία στον ασθενή, ο οποίος αναφέρει ότι ο ίδιος ή το
περιβάλλον του κινείται. Τα αίτια που προκαλούν ίλιγγο είναι πάρα πολλά και μπορεί
να προέρχονται από διαφορετικά συστήματα. Πολλές φορές η διάγνωση είναι
ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς είναι πάρα πολλές οι πιθανές αιτίες, ενώ πολλές φορές δεν
υπάρχουν κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των
περιπτώσεων ευθύνεται το αιθουσαίο σύστημα. Η ζάλη είναι ένας μη ειδικός όρος
που περιγράφει μια γενική αίσθηση αποπροσανατολισμού. Το περιφερικό αιθουσαίο
σύστημα αποτελείται από τους ημικύκλιους σωλήνες, τον οριζόντιο, τον πρόσθιο και
τον οπίσθιο, που είναι τα αισθητήρια όργανα της γωνιακής επιτάχυνσης και είναι
διατεταγμένοι στα τρία επίπεδα του χώρου και την αίθουσα, στην οποία βρίσκονται
το σφαιρικό και το ελλειπτικό κυστίδιο. Τα κυστίδια αυτά αποτελούν τα αισθητήρια
όργανα της γραμμικής επιτάχυνσης.
Το αιθουσαίο όργανο παράγει συνεχώς δυναμικά ακόμα και όταν δεν ερεθίζεται.
Αυτό εξηγεί το γεγονός, οτι όταν έχουμε βλάβη του αιθουσαίου οργάνου οι ασθενείς
ζαλίζονται ακόμα και όταν δεν κινούνται. Η γραμμική ή η γωνιακή επιτάχυνση
προκαλεί μεταβολή των δυναμικών ηρεμίας όταν το κεφάλι κάνει δεξιά στροφή
έχουμε αύξηση των ώσεων από το δεξιό οριζόντιο ημικύκλιο σωλήνα και ελάττωση
από τον αριστερό. Αυτό μεταφράζεται ως κίνηση της κεφαλής προς τα δεξιά. Οι
ημικύκλιοι σωλήνες είναι μόνο ένα από τα στοιχεία του συστήματος ισορροπίας. Παρ’
όλ αυτά, προβλήματα του έσω ωτός είναι το συχνότερο αίτιο ιλίγγου. Το ΚΝΣ
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γνωρίζει σε ποιο επίπεδο κινείται το κεφάλι ανάλογα με το ποιο ζεύγος ημικύκλιων
σωλήνων ενεργοποιείται και το πόσο γρήγορα από το ρυθμό εκπόλωσης των
νευρικών ινών. Βλάβη σε οποιοδήποτε επίπεδο από το αυτί μέχρι το στέλεχος θα
προκαλέσει ζάλη, ίλιγγο, αστάθεια. Γειτονικές δομές που έχουν υποστεί βλάβη
μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση της βλάβης. Για το λόγο
αυτό θέλουμε να ξέρουμε αν υπάρχει νευροαισθητήριος βαρηκοΐα, διπλωπία (βλάβη
III, IV ,VI) αιμωδίες προσώπου (V) αδυναμία των μυών του προσώπου (VII) ή
δυσκαταποσία ( ΙΧ Χ). Ιδιαίτερη σημασία στην διάγνωση του ιλίγγου έχει η λήψη του
ιστορικού και η εξέταση των κινήσεων των ματιών. Η παρουσία νυσταγμού και το
είδος του βοηθούν στη διάκριση του περιφερικού από τον κεντρικό ίλιγγο. Η
κλασσική πάθηση του έσω ωτός περιλαμβάνει την τριάδα βαρηκοΐα ίλιγγο και
εμβοές. Η τριάδα αυτή των συμπτωμάτων υπάρχει στη νόσο Meniere και στην
αιφνίδια νευροαισθητήριο βαρηκοΐα. Η διαφορική διάγνωση του ιλίγγου περιλαμβάνει
εγκεφαλικές παθήσεις και καρδιαγγειακές παθήσεις. Στις εγκεφαλικές παθήσεις
περιλαμβάνουν παθήσεις του στελέχους ,ισχαιμικό ή αιμορραγικό εγκεφαλικό
επεισόδιο, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο του Parkinson. Στις καρδιαγγειακές
υπέρταση ή υπόταση η αρρυθμία.
Η πολυπλοκότητα του αιθουσαίου συστήματος και η αλληλεπίδραση με άλλα
συστήματα κάνει απαραίτητη την σε βάθος γνώση της ανατομίας και της λειτουργίας
του καθώς και των συνδέσεών του προκειμένου να διαγνωστεί η αιτία και να δοθεί η
κατάλληλη θεραπεία.
Λέξεις κλειδιά: ίλιγγος, ζάλη, βαρηκοΐα

Εικόνα 1: Το έσω ους αποτελείται από τους ημικύκλιους σωλήνες την αίθουσα
και τον κοχλία.
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Πίνακας 1. ∆ιαφορές σημείων και συμπτωμάτων κεντρικού καιπεριφερικού
ιλίγγου
Ίλιγγος περιφερικής αιτιολογίας
Οριζοντιοκυκλικόςνυσταγμός
Νυσταγμός προς μία κατεύθυνση
Μπορεί να συνυπάρχει βαρηκοΐα
Αιφνίδια έναρξη
Επεισόδια με έντονα συμπτώματα
Η ένταση του νυσταγμού ελαττώνεται με
προσήλωση
Απουσία νευρολογικών συμπτωμάτων

Ίλιγγος κεντρικής αιτιολογίας
Κάθετος νυσταγμός
Νυσταγμός με αλλαγή κατεύθυνσης
Σπάνια συνυπάρχει βαρηκοΐα
Σταδιακή έναρξη
Συνεχή πιο ήπια συμπτώματα
∆εν επηρεάζεται
Πιθανή συνύπαρξη νευρολογικών
συμπτωμάτων

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Luxon L Vertigo Its multisensory syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000,
69(1): 139G.
2. Ciuman RR. Inner ear symptoms and disease. Pathophysiological understanding
and therapeutic options Med SciMonit 2013, 19: 1195-1210.
3. Katsarkas A. Diziness in ageing: the clinical experience. Geriatrics. 2008, 63(11):
18-20.
4. Baloh RW: History I. Patient with dizziness, In Baloh RW ,Halmagyi G M: Disorders
of the vestibular systemoxford University Press New York, 14: 157-170, 1996.
5. Baloh RW. Vertigo. Lancet. 1998, 352(9143): 1841-1846.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Σοφία Γιαλή
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Ε΄ Παθολογικό Τμήμα – Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6972401639
E-mail: sofiagiali@yahoo.gr
Ο εμβολιασμός αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές
παρεμβάσεις

∆ημόσιας

Υγείας.

Η

εφαρμογή

στρατηγικών

εμβολιασμού

τα

προηγούμενα 30 έτη οδήγησε σε σημαντικά επιτεύγματα (παγκόσμια εξάλειψη της
ευλογιάς, εξάλειψη της πολιομυελίτιδας και της ιλαράς από πολλές περιοχές του
κόσμου). Ο εμβολιασμός των ενηλίκων θεωρείται διεθνώς επιβεβλημένος (μείωση
βαθμού ανοσίας των ηλικιωμένων ατόμων, αύξηση δεξαμενής επίνοσων ατόμων,
ανάγκη δια βίου ανοσοποίησης). Ο κίνδυνος από την επανεμφάνιση λοιμωδών
νοσημάτων υψηλής μεταδοτικότητας είναι υπαρκτός (πρόσφατες επιδημίες ιλαράς
στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο) και η εφαρμογή και ενίσχυση Εθνικών Προγραμμάτων
Εμβολιασμού αποτελεί μέτρο ζωτικής σημασίας.
Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ακολουθώντας και τις διεθνείς οδηγίες
(όπως η Advisory Commitee on Immunization Practices - ACIP των Η.Π.Α.), έχει
καταρτίσει και για τη χώρα μας το

Πρόγραμμα Εμβολιασμών των Ενηλίκων

(22/01/2015), όπου περιλαμβάνονται 11 εμβόλια τα οποία μπορούν να χορηγηθούν
σε υγιείς ενήλικες (πίνακας 1) και με βάση ιατρικές ή άλλες ενδείξεις (πίνακας 2).
Ειδικότερα για κάθε εμβόλιο:
1. Εμβόλιο γρίπης
Ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη συστήνεται να γίνεται κάθε χρόνο κατά τους
μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο, αλλά μπορεί να συνεχίζεται και καθ’ όλη τη διάρκεια του
επιδημικού κύματος γρίπης, με το εκάστοτε συνιστώμενο ενέσιμο σκεύασμα
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τριδύναμου αδρανοποιημένου εμβολίου που κυκλοφορεί (IIV3 -Ιnactivated Influenza
Vaccine). Ο εμβολιασμός απευθύνεται σε όλα τα άτομα από ηλικία >6 μηνών εφόσον
το επιθυμούν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμόζεται σε άτομα που ανήκουν
στις ομάδες υψηλού κινδύνου:
1.

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

2.

Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους
παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:



Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες



Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές



Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας)



Μεταμόσχευση οργάνων



∆ρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)



Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα



Χρόνια νεφροπάθεια



Νευρολογικά - Νευρομυϊκά νοσήματα.



Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης, λεχωϊδες, θηλάζουσες.



Ενήλικες με ∆είκτη Μάζας Σώματος (∆ΜΣ) >40kg/m2, ή Παιδιά με ∆ΜΣ >95η
ΕΘ



Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή
αρθρίτιδα κ.ά.) για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από
γρίπη.

3.

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα
με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από
τη γρίπη.

4.

Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων –
λυκείων, στρατιωτικών – αστυνομικών σχολών με εσωτερικούς τροφίμους,
ειδικών σχολείων τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).

5.

Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να εμβολιάζεται καθολικά (εκτός εάν
συντρέχουν λόγοι τεκμηριωμένων αντενδείξεων) όχι μόνο για λόγους ατομικής
προστασίας αλλά κυρίως για την προστασία των ασθενών που ανήκουν σε ομάδα
υψηλού κινδύνου (αποφυγή διασποράς της νόσου σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας). Η καταγραφή του ποσοστού εμβολιασθέντων ανά Νοσοκομειακή ή άλλη
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Μονάδα, αποτελεί δείκτη της επιτήρησης συμμόρφωσης των Επαγγελματιών Υγείας
στα μέτρα ελέγχου της διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Σε περίπτωση αλλαγής των επιδημιολογικών συνθηκών (επιδημία ή πανδημία) οι
συστάσεις αλλάζουν.
2.

Εμβόλιο τετάνου – διφθερίτιδας και ακυτταρικό κοκκύτη (Td/TdaP)

Το εμβόλιο ενηλίκων TdaP περιέχει μικρότερη ποσότητα τοξοειδούς διφθερίτιδας και
αντιγόνων κοκκύτη, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εμβόλιο DTaP για παιδιά, και στην
Ελλάδα κυκλοφορεί με προσθήκη και εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας (TdaP-IPV).


Άτομα ηλικίας ≥11 ετών πού δεν έχουν εμβολιασθεί με TdaP ή με άγνωστο
ιστορικό εμβολιασμού, πρέπει να εμβολιάζονται με 1 δόση TdaP, και
ακολούθως με 1 δόση Td ανά 10ετία. Το TdaP μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα
από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από προηγούμενο εμβολιασμό
με Td.



Ενήλικες με άγνωστο ή ελλιπή εμβολιασμό με 3 δόσεις εμβολίου που περιείχε
τοξοειδές τετάνου και διφθερίτιδας, συστήνεται να εμβολιάζονται πλήρως (οι
δύο πρώτες δόσεις με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων και η τρίτη 6-12 μήνες μετά
τη δεύτερη δόση). Να αρχίζουν ή να συμπληρώνουν με 1 δόση TdaP, και στη
συνέχεια 1 δόση Td ανά 10ετία.



Συστήνεται εμβολιασμός όλων των εγκύων με 1 δόση TdaP, σε κάθε κύηση και
ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού, κατά προτίμηση μεταξύ 27 και 36
εβδομάδων κύησης (για καλύτερη προστασία των βρεφών από τέτανο), όπως
και σε ανεμβολίαστες λεχωϊδες.



Ο εμβολιασμός με 1 δόση TdaP είναι ιδιαίτερα σημαντικός (προστασία για
κοκκύτη) για άτομα (παππούδες, υγειονομικό προσωπικό) που έρχονται σε
στενή επαφή με βρέφη κάτω των 12 μηνών (σύσταση ACIP).



Για πρόληψη τετάνου μετά από τραυματισμό, πρέπει να χορηγείται 1 δόση Td:
επί αγνώστου ιστορικού εμβολιασμού, αν έχουν παρέλθει >10 χρόνια από την
τελευταία δόση στα καθαρά μικρά τραύματα, και στα λοιπά τραύματα αν έχουν
παρέλθει >5 χρόνια (παράλληλα με αντιτετανική σφαιρίνη).

3.

Εμβόλιο ιλαράς – παρωτίτιδας – ερυθράς (MMR).

Το τριδύναμο εμβόλιο MMR (measles, mumps, rubella) περιλαμβάνει ζώντα
εξασθενημένα στελέχη των αντίστοιχων ιών (αντένδειξη χορήγησης σε κύηση και
ανοσοκαταστολή).
Άτομα που γεννήθηκαν πριν το 1957 θεωρούνται άνοσα. Οι ενήλικες που
γεννήθηκαν μετά το 1957 πρέπει να έχουν πιστοποίηση εμβολιασμού με 1 ή 2 δόσεις
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MMR (εκτός εάν υπάρχει ιατρική αντένδειξη) ή εργαστηριακή επιβεβαίωση ανοσίας
για κάθε ένα από τα τρία νοσήματα (πιστοποίηση κλινικού ιατρού για νόσηση δεν
θεωρείται αποδεκτή απόδειξη ανοσίας).
∆εύτερη δόση MMR (χορήγηση τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την πρώτη δόση)
συστήνεται σε:


Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.



Εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας υγείας.



Ενήλικες που πρόκειται να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες



Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ανεξάρτητα από χρονολογία γέννησης,
πρέπει να ελέγχονται για ερυθρά και αν δεν έχουν τεκμηριωμένη ανοσία να
εμβολιάζονται πριν μείνουν έγκυες. Οι έγκυες που δεν είναι άνοσες, πρέπει να
εμβολιάζονται μετά ολοκλήρωση ή διακοπή της κύησης (η πρώτη δόση πριν την
έξοδο από το μαιευτήριο).



Το υγειονομικό προσωπικό με χρονολογία γέννησης πριν το 1957, που δεν έχει
εμβολιασθεί και δεν έχει τεκμηριωμένη ανοσία, πρέπει να εμβολιάζεται με δυο
δόσεις MMR.



Συστήνεται

να

εμβολιάζονται

άτομα

με

HIV

λοίμωξη

χωρίς

σοβαρή

ανοσοκαταστολή (με CD4 >200 copies/ml).
H ACIP, επιπλέον, συστήνει εμβολιασμό και σε επίνοσους ενήλικες:


που έχουν πρόσφατα εκτεθεί σε κρούσμα ιλαράς, παρωτίτιδας ή ερυθράς



που έχουν στενή επαφή με άτομα με ανοσοκαταστολή



που έχουν εμβολιασθεί με εμβόλιο με νεκρά στελέχη ιού ιλαράς ή εμβόλιο
αγνώστου τύπου μεταξύ 1963 και 1967



που έχουν εμβολιασθεί με εμβόλιο με νεκρά στελέχη ιού παρωτίτιδας ή εμβόλιο
αγνώστου τύπου.

4.

Εμβόλιο ανεμευλογιάς (VAR).

Όλοι οι ενήλικες χωρίς ένδειξη ανοσίας πρέπει να εμβολιάζονται, εκτός αν υπάρχει
ιατρική αντένδειξη.
Η επιβεβαίωση ανοσίας για τους ενήλικες περιλαμβάνει: προηγηθείσα νόσηση από
ανεμευλογιά ή έρπητα ζωστήρα πιστοποιημένη από ιατρό ή εργαστηριακή
επιβεβαιωση ανοσίας – πιστοποίηση 2 δόσεων εμβολίου με ελάχιστο μεσοδιάστημα
4 εβδομάδες - χρονολογία γέννησης πριν το 1980 (ACIP)
Ειδικότερα πρέπει να εμβολιάζονται:
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Άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον και το υγειονομικό προσωπικό, σε
στενή επαφή με άτομα αυξημένου κινδύνου να νοσήσουν βαριά όταν
μολυνθούν με τον ιό της ανεμευλογιάς (άτομα με ανοσοανεπάρκειες ή
ανοσοκαταστολή).



Όσοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον ιό και μετάδοσης του
(εκπαιδευτές, νηπιαγωγοί, πληθυσμοί ιδρυμάτων, φοιτητές που διαμένουν σε
εστίες, στρατός, έφηβοι, μη έγκυες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και
διεθνείς ταξιδιώτες).



Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να ελέγχονται για επιβεβαίωση ανοσίας, και οι
επίνοσες να εμβολιάζονται μετά το πέρας της κύησης (η πρώτη δόση πριν την
έξοδο από το μαιευτήριο, και η δεύτερη 4-8 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση).

Γενικά δεν συστήνεται ο εμβολιασμός σε άτομα με ανοσοκαταστολή (μπορεί να
χορηγηθεί σε άτομα με HIV λοίμωξη και CD4 >200 copies/ml).
5.

Εμβόλιο έρπητα ζωστήρα

Μια δόση του εμβολίου, συστήνεται για ενήλικες άνω των 60 ετών, ανεξάρτητα αν
αναφέρεται προηγούμενο επεισόδιο έρπητα ζωστήρα.
Αντένδειξη αποτελεί η κύηση, η ανοσοκαταστολή και η HIV λοίμωξη με CD4 <200
copies/ml.
6.

Εμβόλιο ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

Εμβολιασμός κατά του HPV γίνεται είτε με το 4δύναμο εμβόλιο (HPV4) είτε με το
διδύναμο (HPV2).
Συστήνεται στις γυναίκες 18 - 26 ετών (τρεις δόσεις). ∆εν συστήνεται στην κύηση
(περιορισμένα δεδομένα ασφάλειας). Αν διαπιστωθεί κύηση μετά την έναρξη του
εμβολιασμού δεν διακόπτεται η κύηση, και ο εμβολιασμός ολοκληρώνεται μετά τον
τοκετό.
Το εμβόλιο συστήνεται και σε άρρενα άτομα (ομοφυλόφιλοι) ≤26 ετών.
Πρέπει να εμβολιάζονται και τα άτομα που έχουν ήδη σεξουαλική δραστηριότητα, και
δεν αποτελεί αντένδειξη το παθολογικό τεστ Παπανικολάου, τα κονδυλώματα και η
λοίμωξη με HPV.
Μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα με ανοσοκαταστολή και HIV λοίμωξη.
7.

Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου με συζευγμένο πνευμονοκοκκικό (PCV13) ή
πολυσακχαριδικό (PPSV23)
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Με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (2015), και τις συστάσεις της ACIP
(από το 2012) συστήνεται:
1.

Εμβολιασμός όλων των ατόμων ηλικίας ≥65 ετών με 1 δόση PCV13
ακολουθούμενη από 1 δόση PPSV23 μετά από 6-12 μήνες.

Εάν έχει προηγηθεί εμβολιασμός με PPSV23 προ των 65 ετών, συστήνεται να έχει
μεσολαβήσει διάστημα ≥1 έτους από τη χορήγηση του PCV13 και ≥5 ετών από τον
επανεμβολιασμό με PPSV23.
Επανεμβολιασμός με PCV13 δεν συστήνεται.
Σε υγιείς ενήλικες <65 ετών δεν συστήνεται PCV13.
2.

Για τα άτομα ηλικίας ≥19-64 ετών συστήνεται εμβολιασμός με 1 δόση PCV13,
ακολουθούμενη από 1 δόση PPSV23 μετά από 8 εβδομάδες, όταν ανήκουν σε
ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρές πνευμονιοκκοκικές λοιμώξεις:



Λειτουργική ή ανατομική ασπληνία



Συγγενείς ανοσοανεπάρκειες (κυρίως έλλειψη IgG2)



Ανοσοκαταστολή, HIV λοίμωξη



Νεφρωσικό σύνδρομο ή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια



∆ιαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από συγγενείς ή επίκτητες αιτίες



Κοχλιακά εμφυτεύματα

Σε άτομα με ασπληνία και ανοσοκαταστολή, συστήνεται εμβολιασμός και με δεύτερη
δόση PPSV23 μετά τα 5 έτη (κάποιοι ειδικοί, σε ασπληνία συστήνουν εμβολιασμό με
PPSV23 ανά τακτά διαστήματα 5-6 ετών).
3.

Για άτομα ηλικίας ≥19-64 ετών συστήνεται εμβολιασμός με PPSV23 όταν
ανήκουν σε ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου για σοβαρές πνευμονιοκκοκικές
λοιμώξεις:



Χρόνιοι καπνιστές



Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές



Χρόνιες πνευμονοπάθειες (άσθμα, κυστική ίνωση)



Σακχαρώδη ∆ιαβήτη ( ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα)



Αλκοολισμό



Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Σε εγκύους το PPSV23 συστήνεται σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου για σοβαρές
πνευμονιοκκοκικές λοιμώξεις (ιδανικά πρέπει να χορηγείται προ της σύλληψης και η
κύηση δεν αναιρεί τις ενδείξεις χορήγησης) . Θεωρείται ασφαλές στο 2ο και 3ο τρίμηνο
κύησης (και μπορεί να προσφέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογέννητο).
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 301

8.

Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου με 4δύναμο συζευγμένο εμβόλιο (MnCV4)

Συστήνεται εμβολιασμός με 1 δόση MnCV4 σε άτομα που ανήκουν σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου για μηνιγγοκοκκική νόσο: Ανεμβολίαστοι πρωτοετείς φοιτητές
που μένουν σε φοιτητικές εστίες – Προσωπικό εργαστηρίων που εκτίθεται σε
καλλιέργειες μηνιγγιτιδοκόκκου – Στρατιώτες και άτομα που μένουν ή ταξιδεύουν σε
ενδημικές περιοχές (Ζώνη μηνιγγίτιδας, υπο-Σαχάρια Αφρική) κατά την ξηρά περίοδο
(∆εκέμβριο – Ιούνιο), και ιδιαίτερα αν υπάρχει μεγάλης διάρκειας επαφή με κατοίκους
της περιοχής. Απαιτείται εμβολιασμός από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας
για τους ταξιδιώτες στη Μέκκα κατά το ετήσιο Hajj.
Σε ενήλικες με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία – εμμένουσα ανεπάρκεια του
συμπληρώματος – HIV λοίμωξη, εάν έχουν ήδη εμβολιασθεί με το μη συζευγμένο
πολυσακχαριδικό εμβόλιο, συστήνεται να επανεμβολιασθούν και με 2 δόσεις
συζευγμένο.
9.

Εμβόλιο ηπατίτιδας Α (ΗepA)

Συστήνεται σε ενήλικες που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για μόλυνση
από τον ιό:


Ταξιδιώτες σε χώρες με υψηλή και ενδιάμεση ενδημικότητα της ΗepA



Ομοφυλόφιλοι (MSM), Χρήστες ναρκωτικών ουσιών (ΧΕΝ)



Επαγγελματίες Υγείας, Άτομα ασχολούμενα με πειραματόζωα, επεξεργασία
/διακίνηση τροφίμων



Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό ειδικών ιδρυμάτων)



Προσωπικό

καθαριότητας

αποκομιδής

απορριμμάτων

και

καθαρισμού

αποχετεύσεων


Άτομα που έχουν φροντίδα παιδιού προερχόμενου από χώρα με υψηλή
ενδημικότητα (υιοθετημένα παιδιά, τις πρώτες 60 ημέρες από την άφιξη τους)



Άτομα με χρόνια ηπατική νόσο ή άτομα που λαμβάνουν παράγοντες πήξης, και
δεν έχουν ένδειξη ανοσίας.

10. Εμβόλιο ηπατίτιδας Β (HepB)
Συστήνεται σε όλους τους επίνοσους ενήλικες που δεν εμβολιάσθηκαν σε παιδική
ηλικία, και κρίνεται απαραίτητο όταν ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου:


Άτομα με σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου – MSM - ΧΕΝ



Άτομα με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ)



Άτομα ειδικού επαγγέλματος που εκτίθενται σε αίμα και δυνητικά μολυσμένα
βιολογικά υγρά (π.χ. επαγγελματίες υγείας σε σωφρονιστικά ιδρύματα)
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Εργαζόμενοι σε ιδρύματα τροφίμων με πνευματική υστέρηση



Ταξιδιώτες σε χώρες με υψηλή και ενδιάμεση ενδημικότητα της HepB



Άτομα που παρακολουθούνται σε ειδικές Μονάδες για ΣΜΝ, HIV, ΧΕΝ, τελικού
σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, αιμοδιάλυση και αναπτυξιακά προβλήματα



Άτομα του στενού περιβάλλοντος πασχόντων από χρόνια HBV λοίμωξη.

11. Εμβόλιο αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου b συζευγμένο (Hib)
Μια δόση του εμβολίου, συστήνεται σε άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία,
σπληνεκτομή και σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, αν δεν είχαν ποτέ εμβολιασθεί με το
εμβόλιο για Hib.
Λέξεις κλειδιά: εμβολιασμός, ενήλικες

Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών για ενήλικες
Ηλικία ►
Εμβόλιο▼
Γρίπης1
Τετάνου, ∆ιφθερίτιδας, ακυτταρικό
Κοκκύτη (Td, Tdap) 2
Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (ΜΜR)3
Ανεμευλογιάς (VAR) 4
Έρπητα Ζωστήρα5
Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)6
Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο
(PCV13)7
Πνευμονιόκοκκου πολυσακχαριδικό
(PPSV23)7
Μηνιγγιτιδόκοκκου συζευγμένο
(MCV4)8
Ηπατίτιδας Α (HepA)9
Ηπατίτιδας Β (HepB)10
Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b
(Hib)11

19-26
ετών

27-49
ετών

50-59
ετών

60-64
ετών

≥ 65
ετών

1 δόση ετησίως
1 δόση ετησίως
Αντικατάσταση μιας δόσης Td με Tdap και στη συνέχεια
1 δόση Td ανά 10ετία
1 ή 2 δόσεις
2 δόσεις
1 δόση
3 δόσεις
για γυναίκες
1 δόση
1 δόση
1 ή 2 δόσεις

1 δόση

1 ή περισσότερες δόσεις
2 δόσεις
3 δόσεις
1 ή 3 δόσεις

Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας
Συστήνονται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλέπε . ομάδες αυξημένου
κινδύνου
Δεν συστήνονται
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Πίνακας 2. Εμβόλια για ενήλικες σε ειδικές ομάδες ατόμων με αυξημένο κίνδυνο

Εμβόλιο

Κύηση

Ανοσοκαταστολή
(εκτός
HIV)

ΗΙV λοίμωξη
CD4 λεμφοκύτταρα
<200 /μl

>200 /μl

Γρίπης1
Τετάνου,
∆ιφθερίτιδας,
ακυτταρικό
Κοκκύτη
(Td/Tdap)2

1
δόση
Tdap

Ιλαράς,
Παρωτίτιδας,
Ερυθράς
(MMR)3
Ανεμευλογιάς
(VAR) 4
Έρπητα
Ζωστήρα5
Ιού ανθρωπίνων
θηλωμάτων
(HPV)6
Πνευμονιόκοκκου
συζευγμένο
(PCV13)7
Πνευμονιόκοκκου
πολυσακχαριδικό
(PPSV23)7
Μηνιγγιτιδόκοκκου
(MCV4) 8
Hπατίτιδας Α
(HepA)9
Hπατίτιδας Β
(HepB)10

Χρόνια
Νεφρική
νοσήματα:
Ασπληνία
τελικού σταδίου
∆ιαβήτης,
Ανεπάρκεια Χρόνια
Ομοφυανεπάρκεια, Καρδιακή νόσος, κλασμάτων ηπατική
λόφιλοι
αιμοδιάλυση πνευμονοπάθεια, συμπλ/ματος νόσος
αλκοολισμός
1 δόση ετησίως

Aντικατάσταση 1 δόσης Td με Tdap και επαναληπτικές δόσεις με Td ανά 10-ετία δια βίου

Αντενδείκνυται

1-2 δόσεις

Αντενδείκνυται

2 δόσεις

Αντενδείκνυται

1 δόση

3 δόσεις μέχρι την ηλικία των
26 ετών για γυναίκες

3 δόσεις μέχρι την ηλικία των 26 ετών για γυναίκες

3 δόσεις
≤26 ετών

1 δόση →
1-2 δόσεις →
1 ή περισσότερες δόσεις
2 δόσεις →
3 δόσεις →
3 δόσεις
Μεταμόσχ
ευση
μυελού

Αιμοφίλου
ινφλουένζας
τύπου b (Hib)11

1 δόση

→ : Ισχύει και για όλες τις ομάδες που δείχνει το βέλος
Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας.
Πχ. εμβολιασμό ή φυσική νόσηση
Συστήνονται αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου π.χ. υγείας, επαγγέλματος, τρόπου ζωής ή άλλη ένδειξη
Δεν συστήνεται
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ, ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Φώτιος Πανίτσας
Αιματολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική
και Μονάδα ΜΜΟ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041103
E-mail: fpanits@gmail.com
Συστάσεις για τον εμβολιασμό των μεταμοσχευμένων ασθενών έχουν εκδοθεί
από τους οργανισμούς ASBMT, CIBMTR, NMDP, EBMT, IDSA, CDC. Στη συνέχεια
εκδόθηκαν κοινές οδηγίες.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για νεοπλασίες, οι ασθενείς που
λαμβάνουν χρόνια αγωγή με στεροειδή σε ισοδύναμη δόση ≥20 mg πρεδνιζόνης
ημερησίως για ≥14 ημέρες, οι ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία με
αντισώματα κατά Β λεμφοκυττάρων και οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων περιλαμβάνονται στην ομάδα ασθενών με
υψηλού βαθμού ανοσοανεπάρκεια βάσει IDSA.
Ο ειδικός ιατρός που έχει τον ασθενή υπό τη φροντίδα του έχει την ευθύνη μαζί
με τον ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας να συστήσει τους αναγκαίους εμβολιασμούς
στον ασθενή και στους οικείους του που μένουν στην ίδια στέγη με τον ασθενή.
Ο στόχος του προγράμματος εμβολιασμών στους μεταμοσχευμένους ασθενείς
είναι η μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας από λοιμώξεις που μπορούν να
προληφθούν με εμβόλια. Οι ασθενείς αυτοί με ανοσοκαταστολή δεν έχουν μόνο
αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από λοιμώξεις που προλαμβάνονται με εμβόλια
αλλά στους ασθενείς αυτούς οι λοιμώξεις αυτές είναι συνήθως πιο σοβαρές. Ιδιαίτερη
απειλή για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς είναι ορισμένες λοιμώξεις που μπορεί
να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, αιμόφιλο,
ιλαρά, ανεμευλογιά, γρίππη. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα έκθεσης στα
συγκεκριμένα παθογόνα καθώς αυτοί οι ασθενείς έχουν συχνή έκθεση σε
νοσοκομειακό περιβάλλον.
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Ο ασθενής-λήπτης πριν τη μεταμόσχευση πρέπει να έχει κάνει τους
προβλεπόμενους εμβολιασμούς για την ηλικία του, ιστορικό εμβολιασμών και έκθεση
σε παθογόνα, αν δεν είναι ήδη ανοσοκατασταλμένος. Ανοσία του λήπτη από
προηγούμενο εμβολιασμό ή έκθεση πριν τη μεταμόσχευση συχνά διατηρείται
αρκετούς μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Η πρακτική του εμβολιασμού οροαρνητικών
ασθενών πριν εμβολιαστούν δεν έχει ελεγχθεί σε κλινική μελέτη αλλά δεν αναμένεται
να έχει προβλήματα ασφάλειας.
Ελάχιστο χρονικό διάστημα από εμβολιασμό έως μεταμόσχευση είναι 4
εβδομάδες για εξασθενημένα ζωντανά εμβόλια και 2 εβδομάδες για αδρανοποιημένα.
Οι μη ανοσοποιημένοι υποψήφιοι για μεταμόσχευση ηλικίας ≥12 μηνών πρέπει να
λάβουν το εμβόλιο της ανεμευλογιάς (2 δόσεις αν υπάρχει χρόνος) αν δεν είναι ήδη
ανοσοκατασταλμένοι και αν το διάστημα μέχρι την έναρξη του σχήματος
προετοιμασίας είναι ≥4 εβδομάδες.
Οι τίτλοι των αντισωμάτων εναντίον λοιμώξεων που προλαμβάνονται με
εμβόλια (τέτανος, πολιομυελίτιδα, ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά και μικροοργανισμοί με
κάψα) μειώνονται σταδιακά 1-4 χρόνια μετά αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση αν
δεν γίνει επανεμβολιασμός.
Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς αντιμετωπίζονται ως να μην έχουν εμβολιαστεί
ποτέ ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμών των ίδιων ή των δοτών πριν τη
μεταμόσχευση.
Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υπάρχουν διαφορές στις συστάσεις για
εμβολιασμούς ανάμεσα στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη ή αλλογενή
μεταμόσχευση.
∆εν υπάρχουν διαφορές στις συστάσεις για εμβολιασμούς αλλογενώς
μεταμοσχευμένων ασθενών με βάση το είδος του δότη ή την πηγή του μοσχεύματος.
Τα δεδομένα για εναλλακτικές πηγές (απλοταυτόσημοι δότες, ομφάλιο αίμα) και για
μεταμοσχεύσεις με
περιορισμένα,

με

μειωμένης έντασης
συνέπεια

να

μην

σχήματα
υπάρχουν

προετοιμασίας είναι
ξεχωριστές

συστάσεις

πολύ
για

εμβολιασμούς σε αυτές τις περιπτώσεις, αν και είναι γνωστό ότι η ανοσιακή
αποκατάσταση διαφέρει από τις «κλασσικές» μεταμοσχεύσεις.
Τα δεδομένα για την ασφάλεια, ανοσογονικότητα και αποτελεσματικότητα των
εμβολίων στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς είναι περιορισμένα.
Τα αδρανοποιημένα εμβόλια γενικά θεωρούνται ότι έχουν το ίδιο προφίλ
ασφάλειας στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς όπως στους ανοσοεπαρκείς. ∆εν
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πρέπει να χορηγούνται εξασθενημένα εμβόλια σε μεταμοσχευμένους ασθενείς με
ενεργό GvHD ή υπό συστηματική ανοσοκατασταλτική αγωγή.
Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανοσογονικότητα και την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε μεταμοσχευμένους ασθενείς είναι ο βαθμός
ανοσιακής αποκατάστασης μετά τη μεταμόσχευση, το είδος και πιθανή επεξεργασία
του μοσχεύματος, το είδος της προφύλαξης για GvHD, αν έχουν ενεργό GvHD, αν
βρίσκονται υπό συστηματική ανοσοκαταστολή, η κατάσταση θρέψης, η κατάσταση
ύφεσης της υποκείμενης νόσου.
Για να υπάρχει ανταπόκριση στα εμβόλια θα πρέπει να υπάρχει έστω και μερική
αποκατάσταση της προσαρμοστικής ανοσίας (Τ και Β). ∆εν συνιστάται έναρξη
εμβολιασμών πριν περάσουν 6 μήνες από τη μεταμόσχευση και πρέπει να
συνεκτιμώνται και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με σημαντική καθυστέρηση
ανοσιακής

αποκατάστασης

μετά

τη

μεταμόσχευση

ή

δείκτες

ανεπαρκούς

αποκατάστασης (συγκέντρωση CD4 <200/μL, B <20/μL, IVIG <2 μήνες πριν, ενεργό
GvHD, αντι-CD20 λήψη εντός τελευταίων 6 μηνών, λήψη χημειοθεραπείας ή
βιολογικών θεραπευτικών παραγόντων). Οι μεταμοσχευμένοι εμφανίζουν ασθενή και
πιο όψιμη ανταπόκριση σε αμιγή πολυσακχαριδικά εμβόλια, ενώ δείχνουν καλύτερη
ανταπόκριση σε πρωτεϊνικά και σε συζευγμένα εμβόλια.
Οι μεταμοσχευμένοι με χρόνιο GvHD μπορούν να ανταποκριθούν σε εμβόλια
που βασίζονται σε πρωτεΐνες αλλά ο εμβολιασμός με πολυσακχαριδικά εμβόλια
γενικά δεν είναι αποτελεσματικός. ∆εν συνιστάται αναβολή των εμβολίων σε ασθενείς
με cGvHD (με εξαίρεση τα ζωντανά), ωστόσο προτείνεται έλεγχος της ανταπόκρισης
ώστε να γίνουν επιπλέον ενισχυτικές ενέσεις εμβολίων αν η απάντηση δεν είναι
ικανοποιητική. Η χορήγηση εμβολίων σε ασθενείς που λαμβάνουν υψηλές δόσεις
στεροειδών ή που πρόσφατα έλαβαν rituximab ή alemtuzumab μπορεί να αναβληθεί.
Η χορήγηση ζωντανών εξασθενημένων εμβολίων δεν πρέπει να γίνεται σε ασθενείς
με ενεργό cGvHD για λόγους ασφάλειας. Ο κίνδυνος πρόκλησης έξαρσης του cGvHD
μετά από εμβολιασμό θεωρείται μικρός.
Τα περισσότερα εμβόλια χορηγούνται στους ανοσοκατασταλμένους από την
ίδια οδό και με την ίδια δόση όπως στους ανοσοεπαρκείς. Οι ενδομυϊκές ενέσεις
θεωρούνται ασφαλείς όταν η συγκέντρωση των αιμοπεταλίων είναι ≥30-50 x109/L, αν
χρησιμοποιηθεί βελόνα 23 gauge ή πιο λεπτή, και συνιστάται τοπική σταθερή πίεση
για τουλάχιστο 2 λεπτά. Το IPV (αδρανοποιημένο εμβόλιο της πολιομυελίτιδας) και το
PPSV23 (πολυσακχαριδικό του πνευμονιοκόκκου) μπορεί να χορηγηθούν και
υποδόρια.
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Συνιστάται ελάχιστο χρονικό διάστημα 2 μηνών ανάμεσα σε χορήγηση
αδρανοποιημένων εμβολίων και τελευταίας χορήγησης IVIG.
Συνιστάται ετήσιος εμβολιασμός (μία δόση) για όλη τη ζωή με αδρανοποιημένο
αντιγριπικό εμβόλιο (IIV) αρχίζοντας 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση ή 4 μήνες αν
υπάρχει

έξαρση

γρίπης

στην

κοινότητα.

Τα

δεδομένα

σχετικά

με

την

αποτελεσματικότητα δεύτερου εμβολιασμού είναι αντιφατικά. Αν η πρώτη δόση
χορηγηθεί πρώιμα μετά τη μεταμόσχευση (<6 μήνες) μπορεί να χορηγηθεί και
δεύτερη

δόση.

Ασθενείς

που

κατά

τον

εμβολιασμό

λαμβάνουν

εντατική

χημειοθεραπεία ή ασθενείς που έχουν λάβει αντισώματα κατά Β λεμφοκυττάρων τους
τελευταίους 6 μήνες έχουν πολύ μικρές πιθανότητες να ανταποκριθούν στο IIV. Το
εξασθενημένο εμβόλιο της γρίππης (LAIV) δεν πρέπει να χορηγείται σε
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, καθώς η ασφάλεια και η αποτελεσματιμότητα σε
αυτούς του ασθενείς δεν είναι γνωστά και δεδομένου ότι υπάρχει το εναλλακτικό
(IIV).
Τρεις δόσεις του 13-δύναμου συζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιοκόκκου
(PCV13) πρέπει να χορηγηθούν σε ενήλικες και παιδιά αρχίζοντας 3-6 μήνες από τη
μεταμόσχευση. Σε περιπτώσεις πρώιμου εμβολιασμού η διάρκεια της ανοσίας μπορεί
να είναι περιορισμένη και συνιστάται και 4η ενισχυτική δόση του εμβολίου. Μία δόση
του 23-δύναμου πολυσακχαριδικού (PPSV23) χορηγείται 12 μήνες μετά τη
μεταμόσχευση με στόχο την ανοσοποίηση έναντι περισσότερων οροτύπων, με την
προϋπόθεση ότι ο ασθενής δεν έχει χρόνια GvHD. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να
δοθεί 4η δόση του PCV13. To PPSV13 δεν είναι αποτελεσματικό στους πρώτους 12
μήνες μετά τη μεταμόσχευση και σε ασθενείς με χρόνιο GvHD. Συνιστάται έλεγχος
ανταπόκρισης στο εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου 1 μήνα ή αργότερα μετά την 3η ή 4η
δόση. Όμως γενικά αποδεκτός ορισμός της ανταπόκρισης δεν υπάρχει και επίσης
δεν παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων με ανεπαρκή
ανταπόκριση. Έλεγχος επιπέδων αντισωμάτων έναντι των οροτύπων του εμβολίου
συνιστάται κάθε 2 χρόνια τα πρώτα 4 χρόνια μετά τον αρχικό εμβολιασμό. Σε
περιπτωση μικροβιολογικά αποδεδειγμένης πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης μετά τον
εμβολιασμό συνιστάται ταυτοποίηση του οροτύπου και έλεγχος αν περιλαμβάνεται
στο φάσμα του εμβολίου. Αν περιλαμβάνεται, αυτό είναι ένδειξη κακής ανταπόκρισης
και συνιστάται επανεμβολιασμός. Ο εμβολιασμός έναντι πνευμονιοκόκκου δεν
υποκαθιστά την χημειοπροφύλαξη καθώς οι ανταποκρίσεις ποικίλουν και επιπλέον
γιατί τα εμβόλια δεν καλύπτουν όλους τους οροτύπους.
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Τρεις δόσεις του εμβολίου κατά του Αιμόφιλου (Hib) χορηγούνται 6-12 μήνες
μετά τη μεταμόσχευση. ∆εν αναμένεται προστατευτική ανταπόκριση στο εμβόλιο αν
γίνει στους πρώτους 6 μήνες. Λόγω απρόβλεπτης ανοσοαπόκρισης στο εμβόλιο, ο
εμβολιασμός κατά αιμοφίλου δεν υποκαθιστά τη χημειοπροφύλαξη.
∆ύο δόσεις του τετραδύναμου συζευγμένου αντιμηνιγγιτοδοκοκκικού εμβολίου
(MCV4) πρέπει να χορηγηθούν 6-12 μήνες μετά τη μεταμόσχευση σε ασθενείς
ηλικίας 11-18 ετών με μια επιπλέον δόση στην ηλικία 16-18 ετών αν οι αρχικοί
εμβολιασμοί έγιναν σε ηλικία 11-15 ετών. Και στην περίπτωση του μηνιγγιτιδόκοκκου
τα αμιγή πολυσακχαριδικά εμβόλια αναμένεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικά από
τα συζευγμένα.
Τρεις δόσεις εμβολίου κατά τετάνου και διφθερίτιδας δίνονται 6 μήνες μετά τη
μεταμόσχευση. Για παιδιά <7 ετών συνιστώνται 3 δόσεις DTaP. Για ασθενείς ≥7 ετών
προτείνονται 3 δόσεις DTaP. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί μία δόση TdaP
ακολουθούμενη από δύο δόσεις DT ή δύο δόσεις Td. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς
φαίνεται ότι έχουν μικρότερο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών αν λάβουν πλήρη
δόση τοξοειδούς της διφθερίτιδας σε σύγκριση με άλλους ενήλικες. ∆εν είναι γνωστό
αν η ανοσιακή ανταπόκριση των μεταμοσχευμένων διαφέρει ανάμεσα στο Td και στο
DT εμβόλιο. Συνιστάται παρακολούθηση της κατάστασης ανοσοποίησης για τέτανο
και διφθερίτιδα κάθε 4-5 χρόνια μετά τον αρχικό εμβολιασμό και επανεμβολιασμός αν
απαιτείται.
Οι μεταμοσχευμένοι μπορεί να είναι περισσότερο ευπαθείς σε επιπλοκές του
κοκκύτη λόγω τοξικότητας χημειοθεραπείας, ΤΒΙ και συνυπάρχοντος cGvHD
πνευμόνων. Και στην περίπτωση του κοκκύτη οι μεταμοσχευμένοι αντιμετωπίζονται
ως να μην έχουν ποτέ εμβολιαστεί και συστήνεται να χορηγείται πλήρης δόση του
τοξοειδούς του ακυτταρικού εμβολίου και όχι μειωμένη όπως στους ανοσοεπαρκείς
ενήλικες.
Τρεις δόσεις HepB εμβολίου δίνονται 6-12 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Στους
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς συνιστάται χορήγηση υψηλής δόσης (40 μg).
Συνιστάται μέτρηση anti-HBs μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού (ένα μήνα ή
αργότερα μετά την τρίτη δόση) για να επιβεβαιωθεί αν υπάρχει ανταπόκριση. Αν μετά
τον εμβολιασμό δεν επιτευχθεί συγκέντρωση anti-HBs >10 mIU/ml χορηγείται
δεύτερη σειρά 3 εμβολιασμών με υψηλή δόση (40 μg) για εφήβους και ενήλικες και
υψηλή ή κανονική δόση για παιδιά. Εναλλακτικά μπορεί να δοθεί μία δόση και να
επανελεγχθεί η συγκέντρωση των αντισωμάτων. Συνιστάται τακτικός έλεγχος της
ανοσίας

έναντι

HBV

στους

εμβολιασμένους

ασθενείς

κάθε
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Επανεμβολιασμός αποφασίζεται σε εξατομικευμένη βάση. Οι ασθενείς που είναι
θετικοί για HBsAg και anti-HBc πρέπει να εμβολιάζονται για να μειωθεί ο κίνδυνο
ανάστροφης ορομετατροπής.
Τρεις δόσεις αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας (IPV) δίνονται 6-12
μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Υπάρχει σύσταση για περιοδικό (κάθε 4-5 χρόνια)
έλεγχο του επιπέδου ανοσίας έναντι της πολιομυελίτιδας μετά τον αρχικό
εμβολιασμό.
Προτείνεται χορήγηση 3 δόσεων του HPV εμβολίου 6-12 μήνες μετά τη
μεταμόσχευση σε γυναίκες ασθενείς ηλικίας 11-26 ετών και του HPV4 σε άρρενες 1126 ετών.
∆ύο δόσεις MMR πρέπει να δοθούν σε οροαρνητικούς για ιλαρά ασθενείς 2
χρόνια μετά τη μεταμόσχευση με την προϋπόθεση ότι δεν πάσχουν από χρόνια
GvHD και δεν λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή. Επίσης πρέπει να βρίσκονται
μακριά από τελευταία λήψη IVIG (8-11 μήνες ανάλογα με τη δόση IVIG, εκτός αν
υπάρχει έξαρση ιλαράς στην κοινότητα), καθώς παθητικά μεταφερόμενα αντισώματα
έναντι της ιλαράς επηρεάζουν την ανταπόκριση στο MMR. Το ίδιο πιθανόν ισχύει και
για άλλα εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς. Σχετικά με το χρόνο χορήγησης
του MMR εφαρμόζεται ο κανόνας "2-1-5" (>2 χρόνια από μεταμόσχευση και >1
χρόνο από διακοπή κάθε ανοσοκαταστολής και >5 μήνες από τελευταία λήψη IVIG ή
υπεράνοσης σφαιρίνης ή μετάγγιση πλάσματος). Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
βαριάς και θανατηφόρας ιλαράς σε μεταμοσχευμένους. Ενήλικες που είχαν
αποκτήσει φυσική ανοσία έναντι της ιλαράς πριν τη μεταμόσχευση συχνά διατηρούν
την ανοσία τους για αρκετά χρόνια μετά τη μεταμόσχευση. Πριν τον MMR
εμβολιασμό συνιστάται έλεγχος ανοσίας έναντι ιλαράς ώστε να εμβολιάζονται μόνο οι
οροαρνητικοί. Συνιστάται επανέλεγχος της ανοσίας έναντι της ιλαράς κάθε 4-5 χρόνια
μετά τον αρχικό εμβολιασμό.
Σε γυναίκες με δυνατότητα να κυοφορήσουν συνιστάται εμβολιασμός έναντι της
ερυθράς.
∆ύο δόσεις εμβολίου κατά ανεμευλογιάς (Varivax) συνιστώνται 2 χρόνια μετά τη
μεταμόσχευση σε οροαρνητικούς ασθενείς με τους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν
για το MMR (κανόνας "2-1-5"). Ορισμένα κέντρα θέτουν κατώτερο αποδεκτό όριο
CD4 λεμφοκυττάρων και ενδείξεις ανταπόκρισης σε άλλα εμβόλια πριν δοθεί το VAR
εμβόλιο.
Το εμβόλιο υψηλού τίτλου έναντι ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα (Zostavax) έχει
αρκετά υψηλότερο ϊικό φορτίο και δεν πρέπει να χορηγείται καθώς δεν υπάρχουν
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δεδομένα. Προτείνεται η χορήγηση σε ασθενείς μόνο >60 ετών, μόνο οροθετικούς
έναντι VZV, και με εφαρμογή του κανόνα "5-1-5" (>5 χρόνια από μεταμόσχευση και
>1 χρόνο από διακοπή κάθε ανοσοκαταστολής και >5 μήνες από τελευταία λήψη
IVIG ή υπεράνοσης σφαιρίνης ή μετάγγιση πλάσματος).
Αντενδείκνυται χορήγηση εμβολίου κατά της ευλογιάς σε μεταμοσχευμένους
ασθενείς και σε υγιείς που ζουν υπό την ίδια στέγη ή έρχονται σε στενή επαφή.
Το BCG αντενδείκνυται μετά τη μεταμόσχευση, καθώς μπορεί να προκαλέσει
σοβαρές επιπλοκές.
Επίσης αντενδείκνυται το εμβόλιο κατά ροτα-ιού.
Ειδικά για τους ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν αλλογενώς για πρωτοπαθή
ανοσοανεπάρκεια εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμών.
Ο δότης του μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων θα πρέπει να έχει κάνει
τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ωστόσο, η χορήγηση εξασθενημένων εμβολίων στο δότη (MMR, MMRV, VAR, ZOS)
πρέπει να αποφεύγεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν από τη
συλλογή του μοσχεύματος. Εμβολιασμός του δότη πριν τη μεταμόσχευση για όφελος
του λήπτη (μεταφορά ανοσίας) δεν συνιστάται για ηθικούς και οργανωτικούς λόγους.
Οι ανοσοεπαρκείς που κατοικούν στο ίδιο σπίτι με τον ανοσοκατασταλμένο
ασθενή μπορούν με ασφάλεια να εμβολιάζονται με τα αδρανοποιημένα εμβόλια,
βάσει των εγκεκριμένων προγραμμάτων εμβολιασμού. Επίσης συνιστάται να
υποβάλλονται σε ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό από ηλικία ≥6 μηνών με
αδρανοποιημένο εμβόλιο γρίπης. Το ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο της γρίπης
(που μπορεί να χρησιμοποιείται γενικά σε υγιή άτομα ηλικίας 2-49 ετών και εκτός
κύησης) αντενδείκνυται όταν ο ανοσοκατασταλμένος είναι εντός δύο μηνών από τη
μεταμόσχευση ή έχει εμφανίσει νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή. Οι υγιείς
ανοσοεπαρκείς που ζουν στο ίδιο σπίτι με ανοσοκατασταλμένο ασθενή μπορούν να
λάβουν τα εξής εξασθενημένα εμβόλια: MMR (ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς), εμβόλιο
έναντι ροταϊών, έναντι έρπητα ζωστήρα, κίτρινου πυρετού και τυφοειδούς πυρετού,
αν απαιτηθεί. Συνιστάται όμως να αποφεύγεται η επαφή ανοσοκατασταλμένων
ασθενών με άτομα που μετά από εμβολιασμό εναντίον ανεμευλογιάς ή ζωστήρα
εμφάνισαν εξάνθημα και επίσης με κενώσεις βρεφών που εμβολιάστηκαν έναντι
ροταϊού. Το εξασθενημένο εμβόλιο από του στόματος κατά της πολιομυελίτιδας
(TOPV) δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα που ζουν στο ίδιο σπίτι με
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Αποβολή του ιού συνεχίζεται επί 8-12 εβδομάδες
μετά εμβολιασμό με TOPV και συνιστάται αποφυγή επαφής εμβολιασμένων με TOPV
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με ασθενείς που βρίσκονται εντός 1 έτους από τη μεταμόσχευση ή λαμβάνουν
ανοσοκατασταλτική αγωγή για τουλάχιστο τόσο χρονικό διάστημα.
Προσωπικό που εργάζεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας πρέπει να λαμβάνει
ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό και να έχει αποδεδειγμένη ανοσία ή να εμβολιαστεί
έναντι Ηπατίτιδας Β, έρπητα ζωστήρα, MMR, TdaP.
Σε

ασθενείς

που

πρόκειται

να

λάβουν

ανοσοκατασταλτική

θεραπεία

(περιλαμβάνεται η χημειοθεραπεία) πρέπει να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα εμβόλια
πριν τη θεραπεία. Τα εξασθενημένα ζωντανά εμβόλια πρέπει να χορηγούνται ≥4
ενδομάδες πριν τη θεραπεία ενώ πρέπει να αποφεύγονται εντός 2 εβδομάδων από
την έναρξη της προγραμματισμένης θεραπείας. Τα αδρανοποιημένα εμβόλια πρέπει
δίνονται ≥ 2 εβδομάδες πριν τη θεραπεία.
Η ανταπόκριση και η ασφάλεια των εξασθενημένων εμβολίων είναι μεγαλύτερη
όταν γίνονται πριν την έναρξη της ανοσοκαταστολής. Η ανοσοκατασταλτική θεραπεία
(και χημειοθεραπεία) για την υποκείμενη νόσο δεν πρέπει να καθυστερεί για να
γίνουν οι εμβολιασμοί.
Στους ασθενείς με αιματολογικές νεοπλασίες συνιστάται ετήσιος αντιγριππικός
εμβολιασμός με αδρανοποιημένο εμβόλιο (IIV) εκτός από τις περιπτώσεις που
λαμβάνουν θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα κατά Β λεμφοκυττάρων (rituximab,
alemtuzumab) ή λαμβάνουν εντατική χημειοθεραπεία (θεραπεία εφόδου ή εδραίωσης
για οξεία λευχαιμία).
Το PCV13 (μία δόση) πρέπει να χορηγείται σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με
αιματολογικές κακοήθειες. Το PCV13 πρέπει να χορηγείται τουλάχιστο ένα χρόνο
μετά προηγούμενο PPSV23 εμβόλιο. Το PPSV23 θα πρέπει να χορηγείται σε
ενήλικες και παιδιά ≥2 ετών τουλάχιστο 8 εβδομάδες μετά το PCV13.
Εμβόλια που χορηγούνται κατά τη διάρκεια χημειοθεραπείας δεν πρέπει να
θεωρούνται έγκυροι εμβολιασμοί (εκτός αν αποδειχθεί ορολογικά). Στοχευμένες
θεραπείες, όπως αναστολείς τυροσινικής κινάσης και οι αναστολείς σηματοδότησης
του Β κυτταρικού υποδοχέα αναμένεται να μειώνουν την ανοσοαπόκριση στους
εμβολιασμούς.
Ζωντανά εμβόλια κατά ιών δεν πρέπει να δίνονται σε ασθενείς που λαμβάνουν
χημειοθεραπεία.
Συνιστάται μεσοδιάστημα τουλάχιστο 3 μηνών για χορήγηση αδρανοποιημένων
εμβολίων μετά από χημειοθεραπεία και μεσοδιάστημα τουλάχιστο 6 μηνών μετά τη
λήψη αντισωμάτων που εξαλείφουν τα Β λεμφοκύτταρα. Το IIV μπορεί να γίνει σε

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 313

διάστημα μικρότερο των 3 μηνών μετά από χημειοθεραπεία αλλά η ανταπόκριση
μπορεί να είναι φτωχή.
Όσο αφορά τα εξασθενημένα εμβόλια, αν και το MMR έχει χορηγηθεί με
ασφάλεια 3 μήνες μετά ολοκλήρωση χημειοθεραπείας, δεν υπάρχουν επαρκή
δεδομένα για την ασφάλεια, ανοσογονικότητα και αποτελεσματικότητα των εμβολίων
έναντι ανεμευλογιάς ή ζωστήρα μετά ολοκλήρωση χημειοθεραπείας.
Λέξεις
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χημειοθεραπεία,

ανοσοκαταστολή,

εμβόλια,

μεταμόσχευση

αιμοποιητικών κυττάρων.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Ljungman P, Cordonnier C, Einsele H, et al. Vaccination of hematopoietic cell
transplant recipients. Bone Marrow Transplantation 2009, 44: 521-526.

2.

Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, et al. Guidelines for preventing infectious
complications among hematopoietic hell transplantation recipients: a global
perspective. Biol Blood Marrow Transplant 2009, 15: 1143-1238.

3.

Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, et al. 2013 IDSA clinical practice guideline for
vaccination

of

the

immunocompromised

host.

CID

2013,

DOI:

10.1093/cid/cit684.
4.

Rovira M, Mensa J, Carreras E. Infections after HSCT. The EBMT handbook
(6th edition) 2012, chapter 12.

5.

Flowers MED, McDonald G, Carpenter P, et al. Long-term follow-up after
hematopoietic stem cell transplant. General guidelines for referring physicians.
Fred Hutchinson Cancer Research Center/ Seattle Cancer Care Alliance.
Version July 17, 2014.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 314

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
∆ρ. Βασίλειος Α. Σεβαστιανός
Επιμελητής Α’
∆’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κλινική εξέλιξη και η επιβίωση των ασθενών μετά από μεταμόσχευση
συμπαγών οργάνων έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, γεγονός που
οδηγεί στην ανάγκη για νέα και αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα διατήρησης της
υγείας σε αυτή την ομάδα ασθενών, αλλά και στη δεξαμενή του γενικού πληθυσμού1.
Επιπροσθέτως, οι ανοσοκατασταλτικές θεραπείες εκθέτουν αυτούς τους ασθενείς σε
υψηλότερο κίνδυνο απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων, ενώ συχνά η αντιμικροβιακή
κάλυψη εμφανίζει πτωχότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με αυτήν που
καταγράφεται στους αντίστοιχους ανοσοεπαρκείς2. Ως εκ τούτου, η πρόληψη των
λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς, αποκτά θεμελιώδη σημασία.
Οι εμβολιασμοί μπορεί να αποτρέψουν ασθένειες και να μειώσουν τον
πολλαπλασιασμό και τη διασπορά λοιμογόνων μικροοργανισμών. Όμως, μολονότι η
ενεργητική ανοσοποίηση αποτελεί σημαντικό μηχανισμό πρόληψης των λοιμώξεων,
πολλοί από τους λήπτες μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου, που ευρίσκονται υπό
μακροχρόνια θεραπεία (ανοσοκατασταλτική) έναντι της απόρριψης του, δεν
επιτυγχάνουν

προστατευτικές

ανοσοαποκρίσεις.

Επιπλέον,

η

προσπάθεια

ανοσοποίησης με εμβόλια που περιλαμβάνουν ζώντες ιούς ενέχει τον κίνδυνο να
οδηγήσει στον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των στελεχών που περιέχουν, με
αποτέλεσμα να επικρατεί γενικά η τάση αποφυγής τους στους λήπτες οργάνων.
Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των τεκμηριωμένων
αντενδείξεων χορήγησης ενός εμβολίου, που προκύπτουν από ισχυρά κλινικά
δεδομένα και αυτών που προέρχονται κυρίως από θεωρητικές, ενίοτε προσωπικές,
εκτιμήσεις κλινικών ιατρών. Όχι σπάνια, η απόφαση χορήγησης ενός εμβολίου θα
πρέπει να υποστηρίζεται από τη στάθμιση μεταξύ του ευεργετήματος που απορρέει
από τον εμβολιασμό - πρόληψη ενός λοιμώδους νοσήματος και των ανεπιθύμητων
ενεργειών ή/και του κινδύνου ανάπτυξης μιας απειλητικής για τη ζωή λοίμωξης, από
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το φυσικό στέλεχος του παθογόνου μικροοργανισμού που πιθανόν να περιέχει ένα
εμβόλιο3.
Ο κίνδυνος νόσησης και η αδυναμία πρόληψης της λοίμωξης με την
ανοσοποίηση σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της ανοσολογικής επάρκειας του
ασθενούς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της θεραπευτικής ανοσοκαταστολής του,
τόσο λιγότερο πιθανό είναι να ανταποκριθεί στην ανοσοποίηση. Στους ασθενείς με
βαριά ανοσοκαταστολή συγκαταλέγονται και οι λήπτες συμπαγών οργάνων,
τουλάχιστον τους δύο πρώτους μήνες μετά την μεταμόσχευση3. Οι παράγοντες που
συμβάλλουν

στην

επιβάρυνση

της

ανοσολογικής

επάρκειας

του

λήπτη

περιλαμβάνουν τις υποκείμενες νόσους (π.χ., νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια), το
ιστορικό

επεισοδίων

απόρριψης

του

αλλομοσχεύματος

και

το

είδος

της

ανοσοκατασταλτικής θεραπείας που χορηγείται μετά τη μεταμόσχευση.
Ερωτήματα που εύλογα εγείρονται στην κλινική πράξη αφορούν: α. Την επίδραση
της ανοσοκαταστολής στην διάρκεια της εμβολιαστικής κάλυψης πριν από την
μεταμόσχευση. β. Την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών μετά τη μεταμόσχευση.
γ. Τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων, που εμπεριέχουν ζώντα ή
αδρανοποιημένα στελέχη σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και δ. Την επίδραση
των εμβολίων στη λειτουργία του μοσχεύματος4.
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι υποψήφιοι για μεταμόσχευση και οι λήπτες συμπαγών οργάνων βρίσκονται

σε αυξημένο κίνδυνο μολυσματικών επιπλοκών. Ορισμένες από αυτές είναι δυνατόν
να προληφθούν με τον κατάλληλο εμβολιασμό. Πρέπει λοιπόν, να καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια οι υποψήφιοι για μεταμόσχευση, τα οικεία τους πρόσωπα και οι
εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας που τους υποστηρίζουν, να έχουν ολοκληρώσει
την πλήρη σειρά των προβλεπόμενων εμβολιασμών πριν από τη μεταμόσχευση
(Πίνακας 1).
Για παράδειγμα, η απάντηση στον εμβολιασμό των ασθενών με τελικού σταδίου
νεφρική ή/και ηπατική νόσο είναι χαμηλότερη, ενώ των ληπτών συμπαγών οργάνων
ακόμη χαμηλότερη, σε σύγκριση με αυτή των υγειών ατόμων. Επιπροσθέτως, σε
αρκετές μελέτες καταγράφεται ότι οι ασθενείς με ανεπάρκεια οργάνων ή/και
μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου έχουν ταχύτερη μείωση στον ορό των τίτλων της
αντισωματικής απάντησης ως συνέπεια του εμβολιασμού. Η μείωση, λοιπόν, της
ανοσιακής απάντησης σε νόσο τελικού σταδίου αποτέλεσε και το δεδομένο που
οδήγησε στην τροποποίηση των παρασκευασμάτων του εμβολίου της ηπατίτιδας Β
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που διατίθενται, με ένδειξη ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου που υπόκειται
σε νεφρική κάθαρση (Recombivax HB, 40 mg, 3 δόσεις [στους 0, 1, και 6 μήνες] και
Engerix-B, 40 mg, 4 δόσεις [στους 0, 1, 2, και 6 μήνες]). Παρόλα αυτά έχουν
δημοσιευτεί δεδομένα μελετών, όπου λήπτες συμπαγών οργάνων εμφάνιζαν
κυτταρικές ανοσοαποκρίσεις μετά από εμβολιασμό που θα μπορούσαν να είναι
συγκρίσιμες με αυτές των ομάδων ελέγχου5.
Οι ανάγκες εμβολιασμού των υποψηφίων ληπτών θα πρέπει να τεκμηριώνονται
κατά τη διάρκεια της αρχικής τους αξιολόγησης και η εμβολιαστική κάλυψη να
ολοκληρώνεται προ της ένταξης τους σε λίστα προς μεταμόσχευση. Μάλιστα, σε
πολλά κέντρα μεταμόσχευσης οργάνων διενεργείται ορολογικός έλεγχος ρουτίνας για
λοιμώξεις που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό όπως η ηπατίτιδα Β, η
ανεμοβλογιά, η ιλαρά, η παρωτίτιδα και η ερυθρά, ώστε να διαμορφώνονται και να
εξατομικεύονται οι συστάσεις πριν από την μεταμόσχευση.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι λόγω της θεραπευτικής ανοσοκαταστολής που
λαμβάνουν οι λήπτες συμπαγών οργάνων, το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν είναι
σε θέση να αποκριθεί αποτελεσματικά. Τα περισσότερα ανοσοκατασταλτικά σχήματα
περιλαμβάνουν συνδυασμούς στεροειδών και αναστολέων της καλσινευρίνης, όπως
η κυκλοσπορίνη και το τακρόλιμους. Υπό αυτές τις συνθήκες διαταράσσεται η
απόκριση των Τ και Β κυττάρων, αφενός λόγω της αναστολής του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού μετά από αντιγονική διέγερση και αφετέρου ως συνέπεια
διακοπής της παραγωγής κυτταροκινών μετά από μια τέτοια διέγερση.
Τα κορτικοειδή είναι ισχυροί αναστολείς των κυτταροκινών (ιντερλευκίνης 1, 2,
6, παράγοντα νέκρωσης των όγκων και ιντερφερόνη γ) και αποκλειστές του
πολλαπλασιασμού των Τ κυττάρων που επάγεται από την παρουσία του αντιγόνου.
Εντούτοις, η ανοσοκαταστολή που επιτυγχάνεται μόνο με τη λήψη στεροειδών, δεν
φαίνεται να διαταράσσει πλήρως την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος
στην χορήγηση εμβολίων.
Οι αναστολείς της καλτσινευρίνης αναστέλλουν άμεσα τον πολλαπλασιασμό
των Τ κυττάρων που επάγεται από την ιντερλευκίνη 2, ενώ ανακόπτοντας την
παραγωγή της ιντερλευκίνης 4 και 5 από τα Τ κύτταρα, επιδρούν ανασταλτικά στην
λειτουργία των Β κυττάρων και στην παραγωγή αντισωμάτων. Η αζαθειοπρίνη και η
μυκοφαινολάτη μοφετίλ, που επίσης χρησιμοποιούνται σαν ανοσοκατασταλτικοί
παράγοντες τρίτης γραμμής, παρεμβαίνουν στη σύνθεση των πουρινών, ενώ
αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ και Β κυττάρων σε διαφορετικά στάδια4.
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Όμως τα παραπάνω σχήματα συχνά συμπληρώνονται με τη συγχορήγηση
ανασυνδυασμένων εξανθρωποποιημένων (daclizumab) ή χιμαιρικών (basiliximab)
μονοκλωνικών αντισωμάτων (IgG1) που εμφανίζουν δραστικότητα, χωρίς να
καταστρέφουν τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα ή με αντισώματα όπως το OKT-3
ή το ATG με καταστρεπτική επίδραση επί των Τ κύτταρων ή στην περίπτωση του
rituximab, επί των Β κυττάρων6.
Ο συνδυασμός αυτών των μηχανισμών οδηγεί σε σημαντική διαταραχή του
μεταβολικού καταρράκτη, που κινητοποιεί η παρουσίαση του αντιγόνου στα κύτταρα
του ανοσοποιητικού συστήματος. Όμως, δεν είναι γνωστό εάν η χρήση αυτών των
ειδικών παραγόντων θεραπευτικής ανοσοκαταστολής ή ο συνολικός όγκος της
ανοσοκαταστολής που έχει ληφθεί, συμβάλουν περισσότερο στην ανεπαρκή
απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στον εμβολιασμό.
Η υπογαμμασφαιριναιμία που συχνά παρατηρείται μετά την μεταμόσχευση
φαίνεται να παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η παρατήρηση αυτή καταγράφηκε σε
λήπτες καρδιάς, νεφρών και πνευμόνων και συσχετίστηκε με την ανάπτυξη
υποτροπιαζουσών λοιμώξεων. Μάλιστα σε μια μελέτη που περιελάμβανε ασθενείς με
υπογαμμασφαιριναιμία απουσίαζε η προστατευτική απόκριση στον πνευμονιόκοκκο
στο 30%, στην διφθερίτιδα στο 15% και στον τέτανο στο 19% των περιπτώσεων.
Ασθενείς με επίπεδα ανοσοσφαιρινών <400 mg/dL είχαν πτωχότερη επιβίωση και
εμφάνιζαν υψηλότερο κίνδυνο διηθητικών λοιμώξεων από τον κυτταρομεγαλοϊό. Η
έλλειψη λοιπόν, της φυσικής ανοσίας και η διαταραχή της αντισωματικής απάντησης
μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή προστασία μετά την μεταμόσχευση συμπαγών
οργάνων.
Η παραγωγή νέων κυττάρων μνήμης και η επιβίωση αυτών που αποκτήθηκαν
προ της μεταμόσχευσης είναι κριτικής σημασίας για την αποτελεσματική απόκριση
στον εμβολιασμό. Η επίδραση της ανοσοκαταστολής στα Τ κύτταρα μνήμης και στη
διάρκεια ζωής τους δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Εντούτοις υπάρχει ένδειξη ότι η
αναμνηστική χορήγηση μιας ή περισσότερων συμπληρωματικών δόσεων εμβολίου
μπορεί να κινητοποιήσει την ανοσολογική μνήμη που αποκτήθηκε προ της
μεταμόσχευσης και να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από τον αρχικό εμβολιασμό,
όσον αφορά την απόκριση4.
Ενώ θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση
του εμβολιασμού προ της μεταμόσχευσης, τα εμβόλια που περιλαμβάνουν
αδρανοποιημένα στελέχη είναι γενικά ασφαλή και μετά τη μεταμόσχευση συμπαγών
οργάνων. Ειδικότερα όπου εκλείπουν βιβλιογραφικά δεδομένα αποτελεσματικότητας
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και ασφαλείας των αδρανοποιημένων εμβολίων σε υποψηφίους προς μεταμόσχευση
ή σε λήπτες συμπαγών οργάνων θα πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις των
εθνικών συμβουλευτικών επιτροπών εμβολιασμού που έχουν διαμορφωθεί για το
γενικό πληθυσμό.
∆εν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση της συσχέτισης κλινικών επεισοδίων
απόρριψης του μοσχεύματος με προηγηθέντα εμβολιασμό. Σε γενικές γραμμές
εμβόλια που περιέχουν ζώντες μικροοργανισμούς δεν θα πρέπει να χορηγούνται
μετά τη μεταμόσχευση οργάνων. Ενώ ο βέλτιστος χρόνος για τη χορήγηση εμβολίων
μετά τη μεταμόσχευση δεν είναι γνωστός, τα περισσότερα κέντρα επανεκθέτουν τους
μεταμοσχευμένους σε εμβολιασμό περίπου 3-6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, όταν
έχουν

πια

επιτευχθεί

και

σταθεροποιηθεί

τα

επίπεδα

της

θεραπευτικής

ανοσοκαταστολής. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 4
εβδομάδες μεταξύ της χορήγησης του εμβολίου και της αξιολόγησης της
οροαναστροφής επί τη βάση των προστατευτικών τίτλων αντισωμάτων, που για κάθε
περίπτωση εμβολίου τεκμηριώνονται στην βιβλιογραφία7.
2.

Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Συχνά υποψήφιοι λήπτες συμπαγών οργάνων παραμένουν σε λίστες

μεταμόσχευσης για απρόβλεπτα μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η περίοδος αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, προκειμένου να συντηρήσει ή/και να
ενισχύσει

τις

συγκεντρώσεις

αντισωμάτων

έναντι

ποικίλων

νοσογόνων

μικροοργανισμών, με τον κατάλληλο εμβολιασμό. Μάλιστα στη βιβλιογραφία
αρχίζουν να διαμορφώνονται κατευθυντήριες οδηγίες που εντάσσουν τον εμβολιασμό
στα κριτήρια του προμεταμοσχευτικού ελέγχου8.
Και αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι η απόκριση στον εμβολιασμό προ της
μεταμόσχευσης χαρακτηρίζεται ανεπαρκής για αρκετούς ασθενείς, η αντισωματική
απάντηση μετά τη μεταμόσχευση είναι ακόμη πιο απογοητευτική2,9,10. Έτσι, με
δεδομένο ότι η ανοσογονικότητα του εμβολίου συχνά μειώνεται προϊούσας της
ανεπάρκειας του οργάνου, οι υποψήφιοι για μεταμόσχευση θα πρέπει να
ανοσοποιούνται κατά το δυνατόν πρωιμότερα στη φυσική πορεία της βασικής τους
νόσου7. Άλλοι λόγοι για την έγκαιρη ανοσοποίηση ασθενών πριν τη μεταμόσχευση
περιλαμβάνουν το γεγονός ότι εμβόλια με ζώντες ιούς (π.χ. ιλαράς, παρωτίτιδας,
ερυθράς,

ανεμοβλογιάς

και

το

ενδορινικό

εμβόλιο

της

γρίπης)

συνήθως

αποφεύγονται μετά τη μεταμόσχευση. Σε αυτό συγκλίνουν και οι κατευθυντήριες
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οδηγίες διεθνών οργανισμών που συνιστούν ο εμβολιασμός με ζώντα στελέχη να
προηγείται της εναξης της ανοσοκαταστολής τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες και σε
κάθε περίπτωση να αποφεύγεται τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά την έκθεση στην
ανοσοκαταστολή3.
Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει αφορά τη βέλτιστη χρονική στιγμή για τη
συνέχιση ή/και την ολοκλήρωση της ανοσοποίησης μετά από μεταμόσχευση
συμπαγών οργάνων. Αν και με βάση την τρέχουσα βιβλιογραφία αυτό δεν μπορεί να
προσδιοριστεί σαφώς, πολλά μεταμοσχευτικά κέντρα αναμένουν τουλάχιστον δύο
μήνες μετά τη μεταμόσχευση πριν προχωρήσουν σε εμβολιασμούς, προκειμένου να
αποφευχθεί η συμβολή των υψηλών δόσεων των ανοσοκατασταλτικών που
λαμβάνουν οι ασθενείς στην άμβλυνση της ανοσιακής απόκρισης στα εμβόλια3.
Είναι συνήθης η αναμονή τρεις έως έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση προ της
χορήγησης εμβολίων, μόλις επιτευχθούν επίπεδα συντήρησης της θεραπευτικής
ανοσοκαταστολής7. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις επιδημίας γρίπης, όπου το
λογικότερο είναι να χορηγείται αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της γρίπης τον πρώτο
κιόλας μήνα μετά τη μεταμόσχευση3. Ως εκ’ τούτου ο καθιερωμένος εμβολιασμός με
βάση την ηλικία του λήπτη και αυτός που προτείνεται σε ανοσοκατεσταλμένους
ξενιστές (π.χ., εμβόλια πνευμονιόκοκκου σε ενήλικες), θα πρέπει να χορηγείται
τουλάχιστον δύο έως έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση3.
3.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ
Η

απροθυμία

μεταμοσχευμένους

των

κλινικών

ασθενείς

ιατρών

πηγάζει

από

να

χορηγούν
μια

ποικιλία

εμβόλια

στους

παραγόντων,

συμπεριλαμβανομένου του φόβου πυροδότησης των μηχανισμών απόρριψης του
αλλομοσχεύματος. Το ερώτημα αυτό εγείρεται στη βιβλιογραφία κυρίως από
δημοσιεύσεις μικρών σειρών και αναφορές μεμονωμένων περιπτώσεων ασθενών με
ισχνή τεκμηρίωση. Πράγματι, σε μια μελέτη χορήγησης δύο δόσεων του εμβολίου της
γρίπης σε λήπτες καρδιακού μοσχεύματος, επεισόδια απόρριψης εμφάνισαν 4 από
τους 14 εμβολιασθέντες, αλλά μόνο 1 από τους 14 μάρτυρες (p = 0,326)11.
Όμως, σχεδόν όλες οι μεγαλύτερες μελέτες απέτυχαν να αναδείξουν αύξηση
του ποσοστού απόρριψης ή κλινικά σημαντική δυσλειτουργία του μοσχεύματος μετά
από εμβολιασμό12,13. Μάλιστα αρκετές πρόσφατες αναφορές παρέχουν και επιπλέον
τεκμηρίωση της ασφάλειας συγκεκριμένων εμβολίων, όπως αυτό της γρίπης, μετά τη
μεταμόσχευση. Σε δυο μελέτες που συμμετείχαν 62 και 51 λήπτες ηπατικού
μοσχεύματος αντίστοιχα, αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του
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εμβολιασμού έναντι της γρίπης σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών, ενώ δεν
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις απόρριψης του μοσχεύματος που θα μπορούσαν να
συσχετιστούν αιτιολογικά με τον προηγηθέντα εμβολιασμό. Παράλληλα, δεν
σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές των επιπέδων των αμινοτασφερασών σε σχέση
με το εύρος των τιμών αναφοράς τους14.
Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη που συμμετείχαν 58 λήπτες καρδιακού
μοσχεύματος, τουλάχιστον ένα εξάμηνο προ της ένταξης στους στη μελέτη
χορηγήθηκαν

δυο

διαφορετικά

αλλά

αντιγονικά

ταυτόσημα

εμβόλια,

που

διαφοροποιούνταν μόνο ως προς τα επικουρικά ενισχυτικά έκδοχα που περιείχαν.
Συμπτώματα γρίπης, ανιχνεύτηκαν στο 33% και 29% των ασθενών των ομάδων που
εμβολιάστηκαν, σε σύγκριση με το 61% της ομάδας ελέγχου που δεν έλαβε εμβόλιο.
Στη συγκεκριμένη μελέτη αναφέρθηκαν τέσσερα επεισόδια οξείας μυοκαρδιακής
απόρριψης αλλά δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην κατανομή τους μεταξύ των
τριών ομάδων15.
Σε μια άλλη μελέτη που συμπεριέλαβε 29 εμβολιασμένους λήπτες καρδιακού
μοσχεύματος, ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης δεν μετέβαλε το ποσοστό των
υποπληθυσμού των λεμφοκυττάρων και δεν προκάλεσε την παραγωγή anti-HLA
αλλοαντισωμάτων. Απόκριση στον εμβολιασμό διαπιστώθηκε σε 12 από τους 29
ασθενείς που συμμετείχαν, γεγονός που δεν συσχετίστηκε με το ιστορικό απόρριψης,
τη διάρκεια της επιβίωσης του μοσχεύματος ή την ανοσοκαταστολή που έλαβαν οι
συμμετέχοντες. Ο εμβολιασμός δεν φάνηκε να μεταβάλει τη συχνότητα της
απόρριψης. Γριπώδες σύνδρομο καταγράφηκε σε έναν ασθενή, αλλά δεν υπήρξε
περί αυτού μικροβιολογική τεκμηρίωση16.
Σε μια άλλη μελέτη που συμπεριέλαβε 3601 λήπτες καρδιάς από είκοσι οκτώ
κέντρα δεν αναδείχθηκαν διαφορές στην επίπτωση η/και την εποχικότητα της
απόρριψης μοσχεύματος που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τον εμβολιασμό.
Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τρεχουσών συστάσεων και της
κλινικής πρακτικής. Η τρέχουσα πρακτική συνιστά όλοι οι ανοσοκατεσταλμένοι
ασθενείς να λαμβάνουν ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό. Σε αυτή τη μελέτη
αναδείχθηκαν

σημαντικές

αποκλίσεις

μεταξύ

των

κέντρων

στις

πρακτικές

εμβολιασμού. Στο 89% των ιδρυμάτων χορηγήθηκε αντιγριπικός εμβολιασμός, αλλά
σε επτά από αυτά απαιτήθηκε σημαντική χρονική απόσταση από τη μεταμόσχευση
του οργάνου μέχρι την έναρξη του εμβολιασμού. Πιο συγκεκριμένα σε ένα από αυτά
υπερέβαινε τους τρεις μήνες, σε άλλο τους έξι και σε πέντε από αυτά τους δώδεκα
μήνες. Τα εικοσιπέντε κέντρα που εμβολίασαν τους ασθενείς τους χρησιμοποίησαν
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το τριδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο. Τρία κέντρα δεν συνέστησαν τον εμβολιασμό
προβάλλοντας την υποτιθέμενη συσχέτιση του εμβολιασμού με αυξημένη πιθανότητα
απόρριψης του μοσχεύματος. ∆εν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στο συνολικό
αριθμό των επεισοδίων απόρριψης (0.4% vs 0.3%, p = 0.7), των επεισοδίων
απόρριψης ανά μήνα (Ιανουάριος: 0.4% vs 0%, p = 0.2; Φεβρουάριος: 0.5% vs 1.5%,
p = 0.08; Μάρτιος: 0.5% vs 0%, p = 0.14), των λοιμώξεων γενικά (0.7% vs 0.6%, p =
0.6) και των ιογενών λοιμώξεων (0.1% vs 0%, p = 0.17) μεταξύ των κέντρων που
χορήγησαν το αντιγριπικό εμβόλιο. Η επίπτωση των επεισοδίων γρίπης ήταν
χαμηλή, μεταξύ των ομάδων της μελέτης17. Επιπροσθέτως, σε μια πρόσφατη μελέτη
που συμπεριέλαβε 51.730 ενήλικες λήπτες νεφρικού μοσχεύματος, ο εμβολιασμός
έναντι της γρίπης που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την
μεταμόσχευση συσχετίστηκε με μικρότερη πιθανότητα απώλειας του μοσχεύματος
αλλά και της ζωής18.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ
Παρά την έλλειψη ισχυρών βιβλιογραφικών δεδομένων τα περισσότερα εμβόλια
θεωρούνται ασφαλή για χρήση σε ασθενείς με ανεπάρκεια οργάνου τελικού σταδίου
ή μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου. Το δυνητικό όφελος που προκύπτει από την
επίτευξη ανοσίας έναντι διαφόρων λοιμογόνων παραγόντων σε μια τέτοια ευάλωτη
πληθυσμιακή ομάδα ασθενών, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Από την άλλη πλευρά,
κάθε εμβόλιο που δεν χορηγείται είναι, εξ ορισμού, 100% αναποτελεσματικό. Ως εκ
τούτου, κάθε τέτοιος ασθενής, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να του παρέχεται κάθε
ευκαιρία πρόσβασης στον εμβολιασμό, ιδιαίτερα εάν η μεταμόσχευση συμπαγούς
οργάνου αποτελεί, για αυτόν, μια μελλοντική προοπτική.
Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να στοχεύει στην πλήρη εμβολιαστική κάλυψη τόσο
του ασθενούς όσο και του οικογενειακού του περιβάλλοντος πριν από τη
μεταμόσχευση, ενώ ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα
στη φυσική πορεία της υποκείμενης νόσου του ασθενούς. Επιπλέον, ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην ανοσοποίηση των εργαζομένων το χώρο της
υγειονομικής περίθαλψης, που υποστηρίξουν τέτοιες ευπαθείς πλυθυσμιακές
ομάδες.
Λέξεις κλειδιά: μεταμόσχευση, συμπαγές όργανο, εμβολιασμός, απόρριψη
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Πίνακας 1. Ενδεικνυόμενοι εμβολιασμοί σε ανοσοκατεσταλμένους (εκτός
AIDS) και αθενείς με χρόνιες ηπατοπάθειες.

ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Υποχρεωτικός εμβολιασμός
Συνιστώμενος κατά περίπτωση
Τέτανος, ∆ιφθερίτιδα, Κοκκίτης (Td/Tdap)

Ανοσοκαταστολή

Χρόνιες

(εκτός AIDS)

Ηπατοπάθειες

Η πρώτη αναμνηστική δόση πρέπει να
είναι Tdap και οι επόμενες Td κάθε 10
χρόνια

Ιός θηλωμάτων (HPV)

3 δόσεις (γυναίκες) μέχρι την ηλικία 26
ετών

Ανεμευλογιά

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΚΝΥΤΑΙ

2 δόσεις

Ζωστήρας

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΚΝΥΤΑΙ

1 δόση

Ιλαρά, Ερυθρά, παρωτίτιδα (MMR)

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΚΝΥΤΑΙ

1 ή 2 δόσεις

Γρίπη

1 δόση TIV ετησίως

Πνευμονιόκοκκος PPSV23 ή PCV13

1 ή 2 δόσεις

Ηπατίτιδα Α

2 δόσεις

2 δόσεις

Ηπατίτιδα Β

3 δόσεις

3 δόσεις

1 ή περισσότερες

1 ή περισσότερες

δόσεις

δόσεις

1 δόση μετά την HSCT

1 δόση

Μηνιγγιτιδόκοκκος MPSV4, MCV4
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∆ΙΠΛΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Παπαδοπούλου Βασιλική
Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041351
E-mail: pharmakeio@evaggelismos-hosp.gr
Η κλινική φαρμακευτική αποτελεί κλάδο της Φαρμακευτικής και είναι η ειδικότητα
στον τομέα της υγείας που έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των
φαρμάκων, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών Ενώ η
φαρμακευτική επιστήμη περιλαμβάνει τη γνώση για τη σύνθεση, τη χημεία και την
παρασκευή των φαρμάκων, η κλινική φαρμακευτική αποτελεί τον κλάδο της
φαρμακευτικής που επικεντρώνεται στην ανάλυση των αναγκών του πληθυσμού
όσον αφορά στα φάρμακα, τις οδούς χορήγησης, τους τρόπους χρήσης και τις
επιδράσεις των φαρμάκων στους ασθενείς. Ο κλινικός φαρμακοποιός συνεργάζεται
άμεσα όχι μόνο με γιατρούς ή άλλους επιστήμονες υγείας αλλά και με τους ασθενείς
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα συμβάλουν στο καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Οι περισσότεροι κλινικοί φαρμακοποιοί στις ΗΠΑ
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη φαρμακευτική (Pharm.D) και έχουν
μονοετή ή διετή εκπαίδευση σε νοσοκομειακές κλινικές. Στην Ευρώπη τα
προγράμματα προπτυχιακών σπουδών των Πανεπιστημίων υστερούν ακόμα στο
πεδίο της κλινικής φαρμακευτικής καθώς επικεντρώνονται κυρίως στη Χημεία. Κατά
συνέπεια απαιτούνται περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές και εκπαίδευση σε
Νοσοκομεία. Στην Ελλάδα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλινική
Φαρμακευτική είναι διετή. Στο εξωτερικό υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης
εξειδίκευσης σε τομείς όπως η Ογκολογία, η Πυρηνική Φαρμακευτική, η ∆ιατροφή, η
Ψυχιατρική, η Επείγουσα Θεραπευτική, η Εντατική Θεραπεία, η Καρδιολογία, οι
Λοιμώξεις. Η δράση του Κλινικού φαρμακοποιού στοχεύει στη σωστή και κατάλληλη
χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και συσκευών. Απώτερος σκοπός είναι η
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αύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, η μείωση των παρενεργειών και η μείωση
της δαπάνης της θεραπείας. Ο κλινικός φαρμακοποιός, βασιζόμενος στις
εξειδικευμένες γνώσεις του για την κλινική χρήση των φαρμάκων που περιλαμβάνουν
πληροφορίες για τη δράση, τη δόση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις
αλληλεπιδράσεις

εκτιμά

συνταγογραφούμενο

την

κατάσταση

φάρμακο

καλύπτει

του
τις

ασθενή,

ανάγκες

καθορίζει

του

και

εάν

εξετάζει

το
την

καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Επίσης, παρακολουθεί
την πρόοδο του υπό θεραπεία ασθενή και συμβουλεύει το θεράποντα ιατρό στην
περίπτωση που απαιτείται αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής. Συμβουλεύει τον
ασθενή πώς αν λαμβάνει το φάρμακο και συμβάλει στην επιμόρφωση του ώστε να
παραμείνει υγιής ενθαρρύνοντας τον για άσκηση, δίαιτα ή ακόμα και για
ανοσοποίηση. O κλινικός φαρμακοποιός επομένως μπορεί να επέμβει πριν, κατά τη
διάρκεια αλλά και μετά τη συνταγογράφηση ενός φαρμακευτικού σκευάσματος. Από
μεμονωμένες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η δράση του μακροπρόθεσμα είναι
αποτελεσματική σε σχέση με το κόστος. Αν και στην Ελλάδα ο ρόλος του κλινικού
Φαρμακοποιού έχει καθιερωθεί σε πολύ λίγα νοσοκομεία, στην Ευρώπη ήδη από τη
δεκαετία του 1960 τα νοσοκομεία στελεχώνονται από κλινικούς φαρμακοποιούς.
Χαρακτηριστικό του διαδεδομένου ρόλου τους είναι το γεγονός ότι πλέον τους
συναντάμε εκτός από τα νοσοκομεία και τις κλινικές σε φαρμακεία, ιατρεία,
γηροκομεία.
Λέξεις κλειδιά: Κλινικός φαρμακοποιός, κλινική φαρμακευτική
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μαργαρίτα Βλάχου
Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Φαρμακευτικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132045765
Ε-mail: pharmakeio@evaggelismos-hosp.gr
Τα κυτταροστατικά φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται με επιτυχία για τη θεραπεία
του καρκίνου και των διαφόρων τύπων αιματολογικής κακοήθειας, έχουν μεγάλο
βαθμό τοξικότητας και δυνητικά είναι καρκινογόνα για το προσωπικό. Για τον λόγο
αυτό επιβάλλονται συγκεκριμένες συνθήκες και απαιτείται ειδικός χειρισμός τόσο
κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη χορήγηση των φαρμάκων αυτών. Ως εκ
τούτου, είναι απαραίτητο, βάσει συγκεκριμένων διεθνών προδιαγραφών, που έχουν
σκοπό την ασφάλεια όχι μόνον των ασθενών αλλά και του προσωπικού που
εμπλέκεται στον χειρισμό των κυτταροστατικών φαρμάκων, να παρασκευάζονται σε
ορισμένο χώρο του Νοσοκομείου και να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
προστασίας.
Τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο η διάλυση των κυτταροστατικών
φαρμάκων γίνεται στο Φαρμακευτικό Τμήμα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για
τη διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων, στις κεντρικές Μονάδες ∆ιάλυσης
Κυτταροστατικών Φαρμάκων, Μ∆ΚΦ. Οι Μ∆ΚΦ στελεχώνονται από Βοηθούς
Φαρμακείου, Τεχνολόγους Εργαστηρίων και Νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονται υπό
την επίβλεψη Φαρμακοποιού.
Τον Οκτώβριο 2013 ξεκίνησε η λειτουργία της Μ∆ΚΦ στο Φαρμακευτικό Τμήμα του
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» με την προετοιμασία και την διάλυση όλων των
χημειοθεραπευτικών σχημάτων των ασθενών της Ογκολογικής και της Αιματολογικής
Κλινικής καθώς και των λοιπών Κλινικών του Νοσοκομείου. Η Μ∆ΚΦ είναι
εξοπλισμένη με δύο μηχανήματα κάθετης νηματικής ροής (laminar flow), με δύο
μηχανήματα αποστείρωσης του αέρα (Steril Air) και ένα μηχάνημα ασφαλούς
απόρριψης των κυτταροστατικών αποβλήτων. Επιπλέον, το Φαρμακευτικό Τμήμα
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έχει προμηθευτεί υγειονομικό υλικό απολύτως εξειδικευμένο για τη διάλυση των
κυτταροστατικών φαρμάκων που εξασφαλίζει τη χρήση ασφαλών συστημάτων
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρότυπα ποιότητας
Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στην Ογκολογία (QuapoS 4). Παράλληλα, έχει γίνει
πρόβλεψη και προμήθεια σε έντυπο και λοιπό υλικό που αφορά στην ειδική σήμανση
των κυτταροστατικών φαρμάκων και την ενδυμασία του προσωπικού. Η λειτουργία
της Μ∆ΚΦ στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου υποχρεωτικά στηρίζεται σε
αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες και σε πρωτόκολλο εργασίας που τηρείται
απαρέγκλιτα. Γραπτές οδηγίες για κάθε στάδιο της προετοιμασίας του σχήματος
χημειοθεραπείας καθορίζουν τον τρόπο εργασίας και τις υποχρεώσεις του
εμπλεκόμενου προσωπικού, το οποίο υποχρεωτικά τηρεί όλους τους κανόνες και τις
διαδικασίες που προβλέπονται. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, δημιουργείται μία
ισχυρή αλυσίδα ελέγχου του χημειοθεραπευτικού σχήματος προτού αυτό χορηγηθεί
στον ασθενή, η οποία βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ ιατρών, φαρμακοποιών,
προσωπικού Μ∆ΚΦ και νοσηλευτών. Η συνεργασία είναι καθοριστικής σημασίας για
την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον ασθενή.
Στη Μ∆ΚΦ το έτος 2014 παρασκευάστηκαν συνολικά 10.213 χημειοθεραπευτικά
σχήματα για τους νοσηλευόμενους ασθενείς.
Στα πλεονεκτήματα από την λειτουργία κεντρικής Μ∆ΚΦ συμπεριλαμβάνονται το
οικονομικό όφελος του Νοσοκομείου (για το έτος 2014 ανήλθε περίπου στο ποσό
των 250.000€), η ασφάλεια του προσωπικού, η ασφαλής απόρριψη κυτταροστατικών
φαρμάκων,

η

ασφαλέστερη

αντιμετώπιση

του

ατυχήματος

από

διασπορά

κυτταροστατικού, η τήρηση αρχείου με τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα ανά ασθενή
(αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης). Ωστόσο, τα βασικά μειονεκτήματα είναι η
έλλειψη λογισμικού συστήματος μηχανογράφησης, η καθυστέρηση προετοιμασίας
σχημάτων, η εργασία του προσωπικού σε κλειστό περιβάλλον, η ευρεία διασπορά
μικροβίων σε ενδεχόμενη μόλυνση της Μ∆ΚΦ.
Συμπερασματικά, η λειτουργία της κεντρικής Μ∆ΚΦ σύμφωνα με διεθνείς
προδιαγραφές

και

κατευθυντήριες

οδηγίες

συμβάλλει

στη

δημιουργία

προστατευμένου περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού και στην ασφαλέστερη
προετοιμασία των σχημάτων χημειοθεραπείας των ασθενών.
Λέξεις κλειδιά: κυτταροστατικά φάρμακα, μονάδα διάλυσης κυτταροστατικών
φαρμάκων, χημειοθεραπευτικό σχήμα
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Επιμελήτρια Β΄, Παθολόγος,
Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
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Η κλασσική αντιπηκτική αγωγή περιλαμβάνει την ηπαρίνη και τις ηπαρίνες
χαμηλού μοριακού βάρους, που χορηγούνται παρεντερικά, και τους από του
στόματος χορηγούμενους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Τα κλασσικά αντιπηκτικά
φάρμακα χρησιμοποιούνται για πάνω από πενήντα χρόνια στη θεραπεία και την
πρόληψη της θρομβοεμβολικής νόσου και εξακολουθούν να αποτελούν πρώτης
γραμμής αγωγή για συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες. Οι τρέχουσες ενδείξεις
τους περιλαμβάνουν πρόληψη της φλεβικής θρόμβωσης σε υψηλού κινδύνου
παθολογικούς και χειρουργικούς ασθενείς, πρόληψη μετά από ορθοπαιδικές
επεμβάσεις (ολική αρθροπλαστική, κάταγμα ισχίου), πρόληψη της θρομβοεμβολής
σε κολπική μαρμαρυγή, θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης, της πνευμονικής
εμβολής και των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων.
ΗΠΑΡΙΝΗ
Η ηπαρίνη είναι μια γλυκοζαμινογλυκάνη που απαντάται στα εκκριτικά κοκκία
των μαστοκυττάρων. Το μοριακό της βάρος κυμαίνεται από 3.000-30.000 Da (μέση
τιμή περίπου 15.000 Da) που αντιστοιχεί σε αλυσίδα 45 σακχαριδικών μονάδων. Τα
σκευάσματα ηπαρίνης που κυκλοφορούν είναι βιολογικής προέλευσης (από
εκχυλίσματα χοίρειων εντεροκυττάρων ή βόειου πνευμονικού ιστού).
Η ηπαρίνη ασκεί την αντιπηκτική της δράση κυρίως μέσω της σύνδεσής της με
την αντιθρομβίνη, πολλαπλασιάζοντας την ικανότητα της τελευταίας να αναστέλλει
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τους ενεργοποιημένους παράγοντες πήξης II, ΙX, X, XI. Η σύνδεση με την
αντιθρομβίνη επιτελείται μέσω μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας πέντε σακχαριδίων
στο μόριο της ηπαρίνης και έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή στη διαμόρφωση του μορίου
της αντιθρομβίνης και ευκολότερη σύνδεση με τους παράγοντες πήξης. Η αναστολή
της θρομβίνης απαιτεί επιπλέον σύνδεση του μορίου της ηπαρίνης και με την ίδια τη
θρομβίνη κάτι που επιτυγχάνεται μόνο από τα μεγαλύτερης αλυσίδας μόρια της
ηπαρίνης (αυτά με περισσότερες από 18 μονάδες σακχαριτών).
Η ηπαρίνη δεν απορροφάται από το στόμα, χορηγείται με ενδοφλέβια και
υποδόρια έγχυση. Λόγω της σύνδεσής της και με άλλες, πλην της αντιθρομβίνης,
πρωτεΐνες του πλάσματος αλλά και με τα αιμοπετάλια και τα ενδοθηλιακά κύτταρα η
βιοδιαθεσιμότητά της ποικίλλει και είναι μικρότερη όταν χορηγείται υποδόρια. Η
απομάκρυνσή

της

από

την

κυκλοφορία

επιτελείται

κυρίως

μέσω

του

δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, με δοσοεξαρτώμενο μηχανισμό αλλά και με
νεφρική απέκκριση. Ο πολύπλοκος μηχανισμός κάθαρσης της ηπαρίνης καθιστά μηγραμμική την απάντηση στην αντιπηκτική δράση της, με την ένταση και τη διάρκεια
αυτής να αυξάνονται με την αύξηση της δόσης.
Η αποτελεσματικότητα της ηπαρίνης σχετίζεται με τη χορηγούμενη δόση αυτής.
Προκειμένου

για

ενδοφλέβια

χορήγηση,

για

τη

θεραπεία

της

φλεβικής

θρομβοεμβολικής νόσου, η δόση είτε υπολογίζεται με βάση το βάρος (80 IU/Kg
αρχική φόρτιση και στη συνέχεια 18 IU/Kg/h συνεχούς έγχυσης) είτε χορηγούνται
εφάπαξ 5000 IU και ακολουθεί έγχυση 1.000 IU/h. Για τη θεραπεία των οξέων
στεφανιαίων συνδρόμων η δόση είναι μικρότερη (60-70

IU/Kg δόση φόρτισης

ακολουθούμενη από έγχυση 12-15 IU/Kg/h).
Η παρακολούθηση του αντιπηκτικού αποτελέσματος της ηπαρίνης γίνεται με
την μέτρηση του APTT και με τη μέτρηση της αντι-Xa δραστικότητάς της. Η ACCP
(American College of Chest Physicians) και η CAP (College of American
Pathologists) σε πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν το θεραπευτικό εύρος
του ΑPTT για ένα συγκεκριμένο εργαστήριο να καθορίζεται από την παράταση του
APTT που αντιστοιχεί σε θεραπευτικά επίπεδα ηπαρίνης (0,3 - 0,7 IU/ml μετρημένα
με τη μέθοδο αναστολής του παράγοντα Xa). Τόσο η μέτρηση του APTT όσο και η
μέτρηση της anti-Xa δραστικότητας της ηπαρίνης έχουν μειονεκτήματα ως μέθοδοι
παρακολούθησης

(μεγάλη

διακύμανση

της

τιμής

μεταξύ

των

διαφόρων

αντιδραστηρίων και εργαστηρίων και επηρεασμός της τιμής από συνυπάρχουσες
παθήσεις ή θεραπείες) και το κυριότερο, δεν έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζονται με τις
αιμορραγικές επιπλοκές ή το αρτιότερο κλινικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου οι
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τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της ACCP δεν προτείνουν τη χρήση της μιας
έναντι της άλλη μεθόδου.
Η κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της ηπαρίνης είναι η αιμορραγία που
συμβαίνει στο 1-5% αυτών που λαμβάνουν ενδοφλέβια ηπαρίνη για φλεβική
θρόμβωση και εξαρτάται από τη δόση της ηπαρίνης, η δε επίπτωσή της επηρεάζεται
και από άλλους παράγοντες (ηλικία, πρόσφατο χειρουργείο, μείζον τραύμα,
συνυπάρχουσες διαταραχές πήξης κ.λ.π.). Από τις μη αιμορραγικές ανεπιθύμητες
ενέργειες μείζονες είναι η θρομβοπενία από ηπαρίνη και η οστεοπόρωση.
Σπανιότερες επιπλοκές περιλαμβάνουν αντιδράσεις από το δέρμα, αλωπεκία,
αντιδράσεις υπερευαισθησίας, τρανσαμινασαιμία.
Για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της αιμορραγίας είναι συνήθως αρκετή η
διακοπή της χορήγησης ηπαρίνης και η εφαρμογή υποστηρικτικής θεραπείας. Η
δράση της ηπαρίνης εξουδετερώνεται πλήρως από τη θειϊκή πρωταμίνη, ένα μείγμα
πολυπεπτιδίων που απομονώνονται από το σπέρμα του σολωμού. Η πρωταμίνη
συνδέεται

με

την

ηπαρίνη

δημιουργώντας

ένα

σταθερό,

ανενεργό

μόριο,

αναστέλλοντας έτσι, το αντιπηκτικό της αποτέλεσμα. Έχει υπολογιστεί ότι 1 mg
πρωταμίνης εξουδετερώνει 80-100 IU ηπαρίνης. Η δόση της πρωταμίνης
υπολογίζεται με βάση τη δόση της ηπαρίνης που χορηγήθηκε τις 2 προηγούμενες
ώρες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της πρωταμίνης είναι 7 λεπτά, μικρότερος δηλαδή
από αυτόν της ηπαρίνης, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται επανάληψη της δόσης όταν
η ηπαρίνη χορηγείται υποδόρια και καθυστερεί η είσοδός της στην κυκλοφορία. Η
πρωταμίνη δίνεται ενδοφλέβια με αργή έγχυση (5-10 λεπτά) μέχρι τη δόση των
50mg. Η εξουδετερωτική της δράση παρακολουθείται με μέτρηση του APTT.
ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (LMWH)
Οι LMWH προέρχονται από χημικό ή ενζυματικό αποπολυμερισμό του μορίου
της ηπαρίνης και έχουν μοριακό βάρος κατά 1/3 χαμηλότερο από αυτό της ηπαρίνης
(περίπου 4000 - 5000 D, μήκος αλυσίδας 15 περίπου σακχαριτών). Ο μηχανισμός
δράσης τους είναι ο ίδιος με αυτόν της ηπαρίνης, συνδέονται, δηλαδή, με την
αντιθρομβίνη μέσω της ειδικής αλληλουχίας των πέντε σακχάρων. Λόγω του
μικρότερου μήκους της αλυσίδας τoυς οι LMWH δεν καταφέρνουν στην πλειονότητά
τους να συνδεθούν ταυτόχρονα και με το μόριο της θρομβίνης (απαιτείται μήκος
αλυσίδας τουλάχιστον 18 σακχάρων γι αυτό) και έτσι ο λόγος της anti - Xa : anti -IIa
δραστικότητά τους κυμαίνεται από 2:1 έως 4:1 σε σχέση με λόγο 1:1 που έχει η
κλασσική ηπαρίνη. Λόγω της μικρότερης σύνδεσής τους με τις πρωτεΐνες του
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πλάσματος και τα μακροφάγα οι LMWH έχουν πιο προβλέψιμο φαρμακοκινητικό
προφίλ από την κλασική ηπαρίνη. Η βιοδιαθεσιμότητά τους μετά από υποδόρια
χορήγηση αγγίζει το 90-100% και ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 3-6 ώρες ανεξάρτητα
από τη δόση έτσι μπορούν να χορηγηθούν υποδόρια σε μία ή δύο δόσεις ημερησίως.
Οι ιδιότητές τους αυτές, μαζί με την μικρότερη επίπτωση του συνδρόμου της
θρομβοπενίας από ηπαρίνη και της οστεοπόρωσης (που οφείλεται στο μικρότερο
βαθμό σύνδεσης με τα αιμοπετάλια και τις οστεοβλάστες αντίστοιχα) έχουν ως
αποτέλεσμα την αντικατάσταση της κλασσικής ηπαρίνης από τις LMWH σε πολλές
κλινικές εφαρμογές. Περιορισμό στη χρήση τους αποτελεί η αποβολή τους μέσω των
νεφρών που επιβάλλει προσοχή σε άτομα με μειωμένη νεφρική λειτουργία.
Οι LMWH χορηγούνται ως προφύλαξη σε δόση ρυθμιζόμενη με το βάρος ή σε
καθορισμένη, ανεξάρτητη του βάρους δόση. Η δόση για θεραπεία υπολογίζεται βάσει
του βάρους. Η παρακολούθηση του αντιπηκτικού αποτελέσματος δεν είναι
απαραίτητη στις περισσότερες περιπτώσεις, συστήνεται όμως σε παχύσαρκους
ασθενείς και σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια. Η παρακολούθηση γίνεται με την
μέτρηση της αντι–Xa δραστικότητας και το εύρος των επιθυμητών επιπέδων διαφέρει
για κάθε σκεύασμα ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους.
∆εν υπάρχει τεκμηριωμένα αποτελεσματική μέθοδος αναστολής της δράσης
των LMWH. Η πρωταμίνη συνδέεται με ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους μακράς
αλυσίδας αλλά όχι με τα μικρότερης αλυσίδας μόρια. Επειδή η αναστολή της
θρομβίνης επιτυγχάνεται μόνο από τα μακράς αλυσίδας μόρια των LMWH, η
πρωταμίνη εξουδετερώνει πλήρως τη δράση αυτή, αλλά εξουδετερώνει μερικώς μόνο
την αντι-Xa δράση των LMWH, που εμφανίζουν τα μόρια μικρότερης αλυσίδας. Εάν
απαιτείται αναστολή της δράσης σε διάστημα μικρότερο των 8 ωρών από την
τελευταία δόση χορηγείται πρωταμίνη σε δόση 1mg ανά 100 anti-Xa IU
χαμηλομοριακής ηπαρίνης. Εάν περισσότερες από 8 ώρες έχουν περάσει από την
τελευταία δόση και απαιτείται αναστολή της δράσης μπορεί να μειωθεί η δόση της
πρωταμίνης. Όταν υπάρχει απειλητική αιμορραγία και δεν είναι αποτελεσματική η
πρωταμίνη μπορεί να χορηγηθεί ο rFVIIa.
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ
Η θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT) είναι μια παροδική, θρομβογόνος διαταραχή
που παρουσιάζεται σε άτομα που λαμβάνουν ή έχουν πρόσφατα λάβει θεραπεία με
ηπαρίνη ή ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους σε ποσοστό 0,2-5%. Χαρακτηρίζεται
από θρομβοπενία και θρομβοεμβολικές εκδηλώσεις οι οποίες εμφανίζονται σε
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ποσοστό 20-50% των ασθενών. Η θρομβοπενία από ηπαρίνη προκαλείται από
αντισώματα έναντι του συμπλόκου PF4-ηπαρίνης. Tα αντισώματα επιτίθενται έναντι
πολυμερών του PF4 που έχουν υποστεί αλλαγή της διαμόρφωσής τους μετά τη
σύνδεση με την ηπαρίνη. Τα αντισώματα συνδέονται με τον υποδοχέα FcγΙΙa στην
επιφάνεια των αιμοπεταλίων – αλλά και των μονοκυττάρων και των ενδοθηλιακών
κυττάρων – προκαλώντας την ενεργοποίησή τους, τη συσσώρευσή τους και
ακολούθως τη θρομβοπενία. Από την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων παράγονται
προθρομβωτικά μικροσωματίδια και ιστικός παράγοντας, εκκινώντας, έτσι την
εξωγενή αλλά και την ενδογενή οδό της πήξης και την παραγωγή θρομβίνης.
Ο κίνδυνος για την εμφάνιση HIT μετά από θεραπεία με ηπαρίνη σχετίζεται με
χαρακτηριστικά του ασθενή, με την κλινική κατάσταση και με τον τύπο της ηπαρίνης.
Οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και οι χειρουργικοί ασθενείς – ειδικά όσοι υποβάλλονται
σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις – παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση του
συνδρόμου. Η θρομβοπενία εμφανίζεται συνήθως 5-10 ημέρες μετά την έναρξη της
θεραπείας με ηπαρίνη. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων μπορεί να είναι κάτω από
150x109/l, είναι όμως δυνατό να μην υπάρχει απόλυτη θρομβοπενία αλλά μείωση
των αιμοπεταλίων >50%, ή και μικρότερη, από την απόλυτη τιμή τους την ημέρα της
έναρξης της θεραπείας με ηπαρίνη. Οι θρομβωτικές εκδηλώσεις συνήθως έπονται
της θρομβοπενίας. Συνήθως παρουσιάζονται φλεβικές και σε μικρότερο βαθμό
αρτηριακές θρομβώσεις. Συχνότερες εντοπίσεις είναι η εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση στα κάτω άκρα και η πνευμονική εμβολή αλλά και θρομβώσεις σε
ασυνήθιστες θέσεις (εγκεφαλικές, σπλαγχνικές, επινεφριδιακές φλέβες).
Υπάρχουν δύο ειδών ορολογικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για τη
διάγνωση της HIT: οι ανοσολογικές δοκιμασίες που ανιχνεύουν αντι-PF4-H
αντισώματα και οι λειτουργικές δοκιμασίες που μετρούν την ενεργοποίηση των
αιμοπεταλίων από τα αντισώματα αυτά. Η διάγνωση επιτυγχάνεται με το συνδυασμό
κλινικών σημείων και εργαστηριακού ελέγχου.
Ο στόχος της θεραπείας στη HIT είναι να μειωθεί ο κίνδυνος θρόμβωσης με την
αναστολή της ενεγοποίησης των αιμοπεταλίων και τη διακοπή της παραγωγής
θρομβίνης. Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της HIT έχουν
δημοσιευτεί από την ACCP και την BCSH (British Committee for Standards in
Haematology) το 2012. Σύμφωνα με αυτές η θεραπεία συνίσταται σε: διακοπή της
ηπαρίνης και χορήγηση εναλλακτικής αντιπηκτικής θεραπείας. Οι παράγοντες
που έχουν δοκιμαστεί για τη θεραπεία της HIT είναι οι άμεσοι αναστολείς της
θρομβίνης lepirudin, argatroban, bivalirudin και οι έμμεσοι αναστολείς του
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παράγοντα X danaparoid και fondaparinux. Στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες
προτείνεται από την ACCP: σε ασθενείς με HIT, με ή χωρίς θρόμβωση και
φυσιολογική νεφρική λειτουργία η χορήγηση argatroban, lepirudin ή danaparoid ενώ
εάν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια συνιστάται χορήγηση argatroban. Οι οδηγίες της
BCSH έχουν ως φάρμακο επιλογής το danaparoid σε θεραπευτική δόση. Το
φάρμακο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο στις ΗΠΑ. Ως δεύτερη επιλογή προτείνεται
η argatroban. Το fondaparinux μπορεί να είναι μια επιλογή παρόλο που δεν έχει
επίσημη ένδειξη για HIT. Επειδή ο κίνδυνος για θρόμβωση είναι υπαρκτός για αρκετό
διάστημα μετά τη διακοπή της ηπαρίνης συνιστάται αντιπηκτική θεραπεία για 4-6
εβδομάδες στους ασθενείς με HIT χωρίς θρόμβωση και για 3 μήνες στους ασθενείς
με θρόμβωση. Μόλις τα αιμοπετάλια ανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα γίνεται η
μετάβαση από την παρεντερική θεραπεία σε κουμαρινικά από του στόματος. Τα
κουμαρινικά συγχορηγούνται με την παρεντερική θεραπεία για τουλάχιστον 5 ημέρες
ή μέχρι επίτευξης θεραπευτικού INR (>2) για διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ
Για πολλές δεκαετίες οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ ήταν τα μόνα διαθέσιμα
από του στόματος αντιπηκτικά για την πρόληψη και θεραπεία των φλεβικών και
αρτηριακών θρομβώσεων και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά σε πολλές κλινικές
καταστάσεις. Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ είναι παράγωγα της 4-υδροξυκουμαρίνης και ο κυριώτερος εκπρόσωπός τους είναι η βαρφαρίνη. Άλλα παράγωγα
είναι η ασενοκουμαρόλη (στην Ελλάδα είναι το παράγωγο που κυκλοφορεί ευρέως),
η φαινπροκουμόνη, η φαινινδιόνη που δεν κυκλοφορεί πια και η ανισινδιόνη.
Οι εξαρτώμενοι από τη βιταμίνη Κ παράγοντες πήξης (II, VII, IX, X, πρωτείνη C,
πρωτείνη S) συντίθενται στο ήπαρ και δεν είναι βιολογικά δραστικοί παρά μόνο μετά
από καρβοξυλίωση του γλουταμικού οξέος που φέρουν στο αμινοτελικό άκρο τους. Η
καρβοξυλίωση διενεργείται μέσω μιας καρβοξυλάσης της οποίας απαραίτητος
συμπαράγοντας είναι η βιταμίνη Κ στην αναχθείσα μορφή της. Μετά από αυτήν τη
διαδικασία η βιταμίνη Κ μετατρέπεται στην οξειδωμένη μορφή της και χρειάζεται ένα
ένζυμο, η αναγωγάση της βιταμίνης Κ (Vitamin K epOxide Reductase, VKOR)
για να γίνει ξανά η αναγωγή και δράση της στην καρβοξυλίωση. Τα αντιπηκτικά από
του στόματος αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου αυτού, έτσι τα μόρια των
παραγόντων πήξης που παράγονται από το ήπαρ έχουν ελαττωμένη δραστικότητα
κατά 10-40%.
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Η βαρφαρίνη απορροφάται γρήγορα από το πεπτικό σύστημα και ανιχνεύεται
στο αίμα μία ώρα μετά τη χορήγηση, τα δε επίπεδα φτάνουν την υψηλότερη
συγκέντρωσή τους εντός 2-8 ωρών. ∆εσμεύεται από τις πρωτείνες του πλάσματος
κατά 99% και μεταβολίζεται στο ήπαρ. Ο μεταβολισμός στο ήπαρ ακολουθεί
διαφορετικές οδούς για τα δύο ισομερή του φαρμάκου: το S ισομερές, που έχει και τη
μεγαλύτερη δραστικότητα μεταβολίζεται μέσω του κυτοχρώματος P450 από το
ένζυμο CYP2C9 ενώ το R ισομερές από το CYP1A2 και CYP3A4. Ο χρόνος ημίσειας
ζωής είναι περίπου 36-42 ώρες για τη βαρφαρίνη, ενώ η ασενοκουμαρόλη έχει
μικρότερο χρόνο, 10-24 ώρες. Οι φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ επηρεάζονται από πλήθος γενετικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων καθιστώντας απρόβλεπτη την ανταπόκριση του
ατόμου σε αυτό και δύσκολη την προσαρμογή της ημερήσιας δόσης. Γενετικοί
πολυμορφισμοί του ενζύμου CYP2C9 που μειώνουν το ρυθμό μεταβολισμού του
φαρμάκου ευθύνονται για την αυξημένη ευαισθησία μερικών ατόμων στη βαρφαρίνη
και την προδιάθεση για αιμορραγία. Πολυμορφισμοί επίσης του ενζύμου VKOR, που
είναι και συχνότεροι αλλάζουν τη φαρμακοδυναμική του και την ανταπόκριση των
ατόμων σε αυτό. Σε αυτές τις δύο γενετικές παραμέτρους καθώς και την ηλικία και
την επιφάνεια σώματος αποδίδεται το 50% της διακύμανσης στην ημερήσια δόση του
φαρμάκου. Πλήθος φαρμάκων εμφανίζουν αλληλεπίδραση με τη βαρφαρίνη,
εμποδίζοντας την απορρόφησή της, επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας τον ηπατικό
μεταβολισμό της, αναστέλλοντας τη σύνθεση ή επιταχύνοντας την κάθαρση των
βιταμινοεξαρτώμενων παραγόντων πήξης, παρεμβαίνοντας στον κύκλο αναγωγής
της βιταμίνης Κ ή αυξάνοντας γενικά τον κίνδυνο αιμορραγίας με άλλο μηχανισμό.
Στις

τελευταίες

κατευθυντήριες

οδηγίες

της

ACCP

συστήνεται

αποφυγή

συγχορήγησης ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη,
αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και αντιβιοτικά αφού φάνηκε από σειρά μελετών ότι
αυξάνεται ο αιμορραγικός κίνδυνος. Τροφές και συμπληρώματα διατροφής πλούσια
σε βιταμίνη Κ έχουν την ίδια επίδραση.
Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ δεν έχουν καμιά επίδραση στους ήδη
καρβοξυλιωμένους παράγοντες πήξης που βρίσκονται στην κυκλοφορία, έτσι η
έναρξη της δράσης τους εξαρτάται από τους χρόνους ημιζωής των ήδη
κυκλοφορούντων παραγόντων οι οποίοι ενδεικτικά είναι (σε ώρες): παράγοντας VII:
6, παράγοντας IX: 24, παράγοντας X:36, παράγοντας II: 50, πρωτείνη C: 8
πρωτείνη S: 30. Για το αντιπηκτικό αποτέλεσμα των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ η
πτώση των επιπέδων του παράγοντα X και κυρίως του παράγοντα II είναι πιο
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σημαντική. Επειδή ο χρόνος ημιζωής αυτών των παραγόντων είναι μεγάλος, η
πλήρης αντιθρομβωτική δράση των φαρμάκων δεν εκδηλώνεται αμέσως, παρά το
γεγονός ότι το PT παρατείνεται σχετικά σύντομα, αντικατοπτρίζοντας την πτώση
παραγόντων με μικρότερο χρόνο ημιζωής, όπως ο VII. Η πτώση των επιπέδων των
βιταμινοεξαρτώμενων παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα την παράταση του PT και
APTT ενώ ο χρόνος θρομβίνης δεν επηρεάζεται.
Η παρακολούθηση της θεραπείας γίνεται με το INR (International Normalized
Ratio) που είναι μια μαθηματική απόδοση του PT με την οποία επιδιώκεται εξάλειψη
της διαφοράς ως προς τα αποτελέσματα μεταξύ των εργαστηρίων, ανεξάρτητα από
το αντιδραστήριο που έχει χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του. Το PT
προσδιορίζεται με προσθήκη ασβεστίου και θρομβοπλαστίνης σε αίμα αναμεμειγμένο
με κιτρικά ιόντα. Οι θρομβοπλαστίνες που χρησιμοποιούνται διαφέρουν ως προς την
ικανότητά τους να παρατείνουν το PT για δεδομένη ελάττωση των παραγόντων
πήξης. Η σύγκριση των διαφόρων θρομβοπλαστινών με το διεθνές πρότυπο της
θρομβοπλαστίνης που χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
αποδίδεται με τον ISI (International Sensitivity Index). Όσο πιο ευαίσθητη είναι μια
θρομβοπλαστίνη στην μείωση των παραγόντων πήξης τόσο μικρότερος είναι ο ISI
και ιδανικά βρίσκεται στο 1. Η μαθηματική απόδοση λοιπόν του INR είναι: INR = (PT
ασθενούς/μέση τιμή PT μάρτυρα)I S I . Η μέτρηση του INR αρχίζει μετά από τις πρώτες
δύο-τρεις δόσεις του φαρμάκου και τα διαστήματα μεταξύ των μετρήσεων
καθορίζονται από τη συμμόρφωση του ασθενή, τα συγχορηγούμενα φάρμακα, την
αλλαγή της κλινικής κατάστασης, τις αλλαγές στη δίαιτα και από την σταθερότητα
που έχει επιτευχθεί στη ρύθμιση του INR. Οποτεδήποτε κάτι από αυτά αλλάξει
επιβάλλεται συχνότερη μέτρηση του INR μέχρι την εκ νέου επίτευξη σταθερότητας.
Στην πράξη τα συνήθη διαστήματα μεταξύ των μετρήσεων είναι περίπου 4
εβδομάδες για τους ασθενείς που έχουν επιτύχει σταθεροποίηση του INR. Η ACCP
στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες (2012) συνιστά μεσοδιάστημα έως και 12
εβδομάδων για ασθενείς με σταθερή ρύθμιση.
Το επιθυμητό αποτέλεσμα της δράσης των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ στο
χρόνο προθρομβίνης, εκφρασμένο ως INR, δίνει το θεραπευτικό εύρος της τιμής
INR. Σημαντική είναι η συσχέτιση που έχει δειχθεί από κλινικές μελέτες μεταξύ του
χρόνου μέσα στο θεραπευτικό εύρος και των ανεπιθύμητων συμβάντων (αιμορραγία
ή φλεβοθρόμβωση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για
την όσο το δυνατό καλύτερη ρύθμιση της αγωγής. Μεμονωμένες τιμές εκτός των
θεραπευτικών ορίων δεν φαίνεται να σχετίζονται με αύξηση των ανεπιθύμητων
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συμβάντων κι έτσι σε ασθενείς με σταθερό INR και μεμονωμένες τιμές μεγαλύτερες ή
μικρότερες κατά 0.5 από το θεραπευτικό εύρος δε συνιστάται αλλαγή στη δόση. Σε
ανασκόπηση 19 κλινικών μελετών με συνολικό αριθμό ασθενών > 80.000 φάνηκε ότι
σε εύρος INR 2-3 παρατηρήθηκαν λιγότερα ανεπιθύμητα συμβάματα (αιμορραγίες
και θρομβοεμβολικά φαινόμενα) σε σχέση με μικρότερο (INR <2) ή μεγαλύτερο (INR
3-5) θεραπευτικό εύρος για όλες τις κατηγορίες των ασθενών. Συνεπώς προτείνεται
ρύθμιση του INR σε αυτό το θεραπευτικό εύρος. Για τους ασθενείς με προσθετικές
βαλβίδες δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ωστόσο παραδοσιακά θεραπεύονται με
στόχο INR 2,5-3,5.
Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ είναι η
αιμορραγία. Η ετήσια επίπτωση της μείζονος αιμορραγίας ανέρχεται σε 1-3%. Ο πιο
καθοριστικός παράγοντας για την εκδήλωση αιμορραγίας είναι η ένταση της
θεραπείας, με τον κίνδυνο να αυξάνεται όταν το INR ξεπερνά το 5.0 οπότε και
απαιτείται αναστροφή της δράσης των κουμαρινικών. Τα μέσα που διατίθενται για
την αναστροφή της δράσης των κουμαρινικών όταν αυτή απαιτείται (επείγουσα
επεμβατική διαδικασία, πολύ αυξημένο INR ή αιμορραγία) είναι η βιταμίνη Κ, το
φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) και το προθρομβινικό σύμπλεγμα (PCC). Οι
πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της ACCP αλλά και της BCSH, (δημοσιεύτηκαν
το 2012 και οι δύο) συνιστούν αναστροφή της δράσης των κουμαρινικών σε
περίπτωση μείζονος αιμορραγίας με τη χορήγηση προθρομβινικού συμπλέγματος
(PCC) σε συνδυασμό με ενδοφλέβια χορήγηση 5 mg βιταμίνης Κ1. Η χορήγηση
FFP δεν συνιστάται παρά μόνο εφόσον δεν διατίθεται PCC κι αυτό γιατί η διόρθωση
του PT που επιτυγχάνει το PCC είναι γρηγορότερη, η χορήγησή του είναι ταχύτερη,
δεν αυξάνει τον κυκλοφορούντα όγκο αίματος και δεν εμφανίζει κίνδυνο μετάδοσης
λοιμώξεων. Ο ανασυνδυασμένος παράγοντας VII έχει δοκιμαστεί σε μικρές, μη
τυχαιοποιημένες μελέτες και παρά το ότι αναστρέφει γρήγορα τη δράση των
κουμαρινικών δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να τεκμηριώνουν τη χρησιμότητά
του και έτσι η χρήση του δε συστήνεται. Για την αντιμετώπιση μη-μείζονος
αιμορραγίας η ACCP δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά, ενώ η BCSH συνιστά
ενδοφλέβια χορήγηση 1-5 mg βιταμίνης Κ. Στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνο
παράταση του INR εκτός του θεραπευτικού εύρους, χωρίς αιμορραγία, και οι δύο
οργανισμοί προτείνουν απλά διακοπή του φαρμάκου για INR μεταξύ 5 – 10, χωρίς
συγχορήγηση βιταμίνης Κ, για δε INR >8 -10 προτείνεται διακοπή του φαρμάκου και
χορήγηση από του στόματος 1-5 mg βιταμίνης Κ.
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ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Γεώργιος Αναγνώστου
Ιατρός Αιματολόγος, Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»,
Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6972910458
E-mail: gmanagnostou@gmail.com
Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη
και παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και θεραπεία των αρτηριακών
θρομβώσεων και τις επιπλοκές της αθηρωματικής νόσου. Στις μέρες μας, υπάρχει
μεγάλος

αριθμός

αντιαιμοπεταλιακών

σκευασμάτων

με

διαφορετικές

φαρμακοδυναμικές ιδιότητες, που παρέχουν στον κλινικό ιατρό δυνατότητες
επιλογής, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν μεγαλύτερη δυσκολία στην εξεύρεση της
βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας. Γιατί συμβαίνει αυτό, ποια είναι η παρούσα
κατάσταση και ποιες οι μελλοντικές προκλήσεις στο συγκεκριμένο θέμα;
Καταρχήν, η κυτταρική θεωρία της πήξης ερμήνευσε σε σημαντικό βαθμό το
μηχανισμό της θρομβογένεσης, ενώ νεότερες μελέτες έδειξαν ότι το αιμοπετάλιο
βρίσκεται σε διάδραση με όλα τα αλλά κύτταρα και επηρεάζει ή επηρεάζεται από την
φλεγμονή, τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Στα πλαίσια αυτά εξηγείται η
σχέση αυτών των κλινικών καταστάσεων με την θρόμβωση, αλλά δημιουργείται μια
πολυπλοκότητα, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την απάντηση στο βασικό ερώτημα
της πηξιολογίας για το ποια είναι εκείνη η στιγμή και ποιος είναι ο καταλύτης που
εκτρέπει τη ρύθμιση της αρχικής αιμόστασης σε «καταιγίδα» θρομβωτικής
διαδικασίας.
Επίσης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της γνώσης επέτρεψε την ευρεία
χρήση αναίμακτων επεμβατικών μεθοδολογιών θεραπείας στην καρδιολογία και τη
νευροχειρουργική, δημιουργώντας ειδικές ομάδες ασθενών με προκλήσεις στην
διαχείριση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, τόσο περιεγχειρητικα, όσο και σε πιθανές
μελλοντικές κλινικές καταστάσεις.
Τα

τελευταία

χρόνια

έχουν

εισαχθεί

στην

κλινική

πράξη

αρκετά

αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν κλινικές ενδείξεις
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στην καρδιολογία – επεμβατική και μη – και στη νευροχειρουργική και μόνο η
ασπιρίνη στη μαιευτική. Τα σκευάσματα κατατάσσονται σε ομάδες ανάλογα με τον
αιμοπεταλιακό υποδοχέα που ανταγωνίζονται, ή την ουσία που αναστέλλουν (Εικόνα
1, Πίνακας 1). Τα κυρίως χρησιμοποιούμενα είναι οι αναστολείς της COX-1
(ασπιρίνη, τριφλουζάλη), οι ανταγωνιστές του P2Y12 (ADP) (κλοπιδογρέλη,
πρασουγρέλη,

τικαγρελόρη,

καγρελόρη),
οι

οι

(διπυριδαμόλη,

σιλοσταζόλη),

(αμπσιξιμάμπη,

επτιφιμπατίδη, τιροφιμπάνη)

αναστολείς

ανταγωνιστές

του

και οι

φωσφοδιεστερασών
υποδοχέα

GPIIb/IIIa

ανταγωνιστές

υποδοχέα

θρομβίνης (vorapaxar, atopaxar). Στόχο μελέτης αποτελούν και άλλοι υποδοχείς του
αιμοπεταλίου και η ανάπτυξη νέων σκευασμάτων είναι θέμα χρόνου. Όλα τα
σκευάσματα ελέγχονται σε μεγάλες κλινικές μελέτες αλλά και εργαστηριακές ως προς
την συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Οι εργαστηριακές μελέτες στοχεύουν στην
εξεύρεση θεραπευτικού παραθύρου για την καλύτερη παρακολούθηση της
θεραπείας, αλλά ακόμη δεν έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα, παρά μόνο σε
κάποιες περιπτώσεις κλινικών καταστάσεων που αφορούν ασθενείς υψηλού
κίνδυνου. Έχουν όμως αναδείξει προβλήματα, όπως τη διαφορετική δράση του ίδιου
φαρμάκου σε διαφορετικούς ασθενείς, η οποία επιβεβαιώνεται μερικώς από τις
κλινικές μελέτες ως προς την έκβαση της θεραπείας αυτών των ασθενών. Είναι το
«φαινόμενο αντίστασης» κυρίως της ασπιρίνης και της κλοπιδογρέλης. Θα
αναφερθούμε ειδικότερα σε αυτό το φαινόμενο – και το αν ισχύει – καθώς και στις
πιθανές αιτίες αυτού.
Οι κλινικές ενδείξεις χορήγησης αντιαιμοπεταλιακής αγωγής περιγράφονται στις
κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών εταιρειών. Στην παρούσα εισήγηση θα
αναφερθούν ενδεικτικά οι κλινικές ενδείξεις, θέτοντας ταυτόχρονα τα κλινικά
ερωτήματα

που

ακόμη

αναζητούν

επίλυση.

Στην

πρωτογενή

πρόληψη

καρδιαγγειακής νόσου χρησιμοποιείται η ασπιρίνη σε δοσολογία 75–100 mg
ημερησίως σε άνδρες άνω των 50 ετών και σε γυναίκες από 55 έως 79 έτη για
πρόληψη ΑΕΕ. Παρά το γεγονός ότι μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ΟΕΜ και
ΑΕΕ, δεν έχει επίπτωση στα περιστατικά καρδιαγγειακού θανάτου, ενώ αυξάνει λίγο
τα αιμορραγικά επεισόδια. Μεγάλο ερώτημα συνιστά η χρήση της στους διαβητικούς
ασθενείς. Στη δευτερογενή πρόληψη, οι οδηγίες αφορούν διαφορετικές κλινικές
καταστάσεις και χρησιμοποιείται -κατά περίπτωση- τόσο ως μονοθεραπεία, όσο και
σε συνδυασμό με δεύτερο αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα, ενώ, σε κάποιες
περιπτώσεις ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου για θρόμβωση, συζητείται και η τριπλή
αντιπηκτική αγωγή (διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε συνδυασμό με κουμαρινικό).
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Σε σταθερή στηθάγχη, σταθερή στεφανιαία νόσο, ΧΝΑ και προεκλαμψία συνιστάται
μονοθεραπεία με ασπιρίνη, ή - σε κάποιες περιπτώσεις - κλοπιδογρέλη. Σε οξύ
στεφανιαίο σύνδρομο και επεμβατική διαδικασία συνιστάται διπλή αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη (ή πρασουγρέλη, σε άλλες επιστημονικές
οδηγίες). Κλινικά ερωτήματα αποτελούν η διάρκεια της αγωγής και η επιλογή του
κατάλληλου αντιαιμοπεταλιακού φαρμάκου. Υπάρχει επίσης ένα μικρό ποσοστό
ασθενών με PCI στους οποίους συζητείται η τριπλή αγωγή, χωρίς να έχει
αποσαφηνιστεί η απάντηση ως προς το όφελος και τον κίνδυνο αιμορραγίας.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν αφήσει ερωτηματικά ως
προς την επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου για ασθενείς που ανήκουν σε ειδικές
ομάδες. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι εκτίμησης αιμορραγικού ή
θρομβωτικού κινδύνου (βασισμένοι κυρίως σε κλινικά κριτήρια), οι οποίοι μπορούν
να βοηθήσουν, καθοδηγώντας τον κλινικό ιατρό στην επιλογή της κατάλληλης
αγωγής.
Συμπερασματικά, χρειάζονται κλινικοεργαστηριακές μελέτες, οι οποίες θα είναι
καλά σχεδιασμένες από διεπιστημονικές ομάδες κλινικών και εργαστηριακών ιατρών,
για να μελετηθούν περαιτέρω τα παραπάνω θέματα.
Λέξεις κλειδιά: αντιαιμοπεταλιακά, συσσώρευση, θρόμβωση

Εικόνα 1. Σημεία
δράσης
χρησιμοποιούνται

των
αντιαιμοπεταλιακών
φαρμάκων
που
στην κλινική πράξη ή είναι υπό διερεύνηση
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων
Παράμετρος Μηχανισμός
δράσης
Φάρμακο

Ταχύτητα
έναρξης δράσης

Αντίσταση

Ασπιρίνη

Αναστολέας COX-1

30-60 min

Ναι

Τριφλουζάλη

Αναστολέας COX-1
Aναστολέας
φωσφοδιεστεράσης

30-60 min

-

1-2 h

Όχι

Αναστολείς
Αναστολείς
φωσφοδιετερασών φωσφοδιεστερασών
Αναστολέας
επαναπρόσληψης
αδενοσίνης
(διπυριδαμόλη)
Κλοπιδογρέλη

Εκλεκτικός μη
αντιστρεπτός
αναστολέας του
P2Y12

2-4 h

Ναι

Πρασουγρέλη

Εκλεκτικός μη
αντιστρεπτός
αναστολέας του
P2Y12

30 min

Όχι/Ναι

Τικαγρελόρη

Εκλεκτικός
αντιστρεπτός, μη
συναγωνιστικός
αναστολέας του
P2Y12

30 min

Όχι

Ανταγωνιστές
GPIIb/IIIa

Επτιφιμπατίδη
(αντιστρεπτός
αναστολέας του
υποδοχέα
GPIIb/IIIa)
Αμσιξιμάμπη (μη
αντιστρεπτός
αναστολέας του
υποδοχέα
GPIIb/IIIa)
Τιροφιμπάνη
(αντιστρεπτός
αναστολέας του
υποδοχέα
GPIIb/IIIa)

Επτιφιμπατίδη
(30min-1h)
Αμσιξιμάμπη
(10min-30min)
Τιροφιμπάνη (515min)

Όχι
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Ε-mail: drtheodort@yahoo.gr
Οι περιορισμοί και οι παρενέργειες των κλασσικών αντιπηκτικών φαρμάκων
(ηπαρίνη, κουμαρινικά) επέβαλαν ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα την
ανάγκη έρευνας για τη δημιουργία νέων. Οι στόχοι των ερευνητών ήταν τα δύο
κομβικά σημεία του μηχανισμού της πήξης. Η θρομβίνη και ο ενεργοποιημένος
παράγων Χ (Xa). Τη δεκαετία του 90 κυκλοφόρησαν τρία νέα σκευάσματα τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως εναλλακτική αγωγή για τους πάσχοντες από το
σύνδρομο της θρομβοπενίας από ηπαρίνη (HIT). Τα σκευάσματα αυτά είναι: Η
ανασυνδυασμένη λεπιρουδίνη (Refludan). Είναι πρωτεΐνη, άμεσος αναστολέας της
θρομβίνης. Αποβάλλεται από τους νεφρούς, άρα απαραίτητος είναι ο έλεγχος της
νεφρικής λειτουργίας. Ο εργαστηριακός έλεγχος γίνεται με το χρόνο μερικής
θρομβοπλαστίνης (aPTT). Το σκεύασμα έχει αποσυρθεί. Επόμενο σκεύασμα είναι το
Danaparoid (Orgaran). Είναι μείγμα ηπαρινοειδών ουσιών με μεγάλο χρόνο ημιζωής
>25ώρες. Αποβάλλεται από τους νεφρούς. Αναστέλλει τη δράση της θρομβίνης,
κυρίως όμως του ενεργοποιημένου παράγοντα Χ. Εργαστηριακά ελέγχεται με την αντι
Χa δραστικότητα. Τρίτο σκεύασμα είναι το Argatroban (Novastan). Είναι συνθετικός,
άμεσος αναστολέας της θρομβίνης. Μεταβολίζεται στο ήπαρ, ενώ εργαστηριακά
ελέγχεται με το aPTT. Άλλο σκεύασμα που κυκλοφορεί είναι το Bivalirudin (Angiox),
το οποίο είναι άμεσος αναστολέας της θρομβίνης και εργαστηριακά ελέγχεται με
aPTT. Η χορήγηση των φαρμάκων αυτών είναι παρεντερικά, ενώ δεν υπάρχει
αντίδοτο σε περίπτωση αιμορραγίας. Το 2001 κυκλοφόρησε ο συνθετικός
πεντασακχαρίτης Fontaparinux (Arixtra), ο οποίος είναι έμμεσος αναστολέας του Xa.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπεδικά χειρουργεία,
γρήγορα όμως αντικατέστησε την χρήση των πρώτων εναλλακτικών φαρμάκων στο
σύνδρομο της θρομβοπενίας από ηπαρίνη. ∆εν έχει έγκριση από το FDA για το HIT.
Η χορήγησή του είναι υποδόρια και η δράση του ελέγχεται με την αντι Xa
δραστικότητα. ∆όση προφύλαξης είναι 2,5 mg μία φορά την ημέρα, ενώ η
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θεραπευτική δόση είναι 7,5 mg μια φορά την ημέρα (50-100 κιλά) απαραίτητος ο
έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. Άλλο συνθετικό ηπαρινοειδές είναι το Idraparinux
με στόχο να χορηγείται υποδορίως σε μια εβδομαδιαία δόση. Το ιδανικό αντιπηκτικό,
το οποίο συνεχίζει να είναι στόχος των ερευνητών, έπρεπε να έχει κάποια
χαρακτηριστικά, όπως να χορηγείται per os, να έχει γρήγορη έναρξη δράσης,
προβλέψιμη φαρμακοκινητική δράση, να μη χρειάζεται ρύθμιση διατροφής και
λοιπών φαρμάκων, να μην είναι απαραίτητη η συνεχής εργαστηριακή ρύθμιση, να
υπάρχει διαθέσιμο αντίδοτο και βέβαια να έχει λογικό κόστος. Πρώτη προσπάθεια
δημιουργίας per os αντιπηκτικού ήταν το ximelagatran με πρόδρομη ουσία
melagatran. Άμεσος αναστολέας της θρομβίνης χρησιμοποιήθηκε σε κολπική
μαρμαρυγή αντί κουμαρινικών. Είχε μεγάλη ηπατοτοξικότητα, με αποτέλεσμα να
αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους να
NOAs (New Oral Anticoagulants), τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά. Είναι άμεσοι
αναστολείς της θρομβίνης ή του Xa. Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν τρία
σκευάσματα: (1) Dabigatran etexilate (Pradaxa). Είναι άμεσος αναστολέας της
θρομβίνης. Χρησιμοποιείται ως θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπεδικά χειρουργεία και
στην κολπική μαρμαρυγή. Προσοχή χρειάζεται στη νεφρική λειτουργία. ∆εν
επηρεάζεται από το είδος της τροφής. Εργαστηριακά ελέγχεται με τον τροποποιημένο
χρόνο θρομβίνης (ΤΤ). ∆όση: 110 mg x 2, 150mg x 2. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η
παραγωγή αντιδότου. (2) Rivaroxaban (Xarelto). Είναι ο πρώτος per os αναστολέας
του Xa. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση στο πλάσμα είναι 2,5 έως 4 ώρες μετά την
κατάποση. Χορηγείται ως θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπεδικά χειρουργεία, ως
πρόληψη για υποτροπές θρομβοεμβολικών επεισοδίων, αλλά και για θεραπεία
θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Λήψη με το γεύμα. Προσοχή στη νεφρική και ηπατική
ανεπάρκεια. Εργαστηριακά ελέγχεται με ειδική αντι-Xa δραστικότητα πιθανή
παράταση του aPTT. Απόλυτη αντένδειξη είναι η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός. ∆εν
υπάρχει αντίδοτο. (3) Apicaban (Eliquis). Είναι άμεσος per os αναστολέας του Xa.
Χορηγείται ως θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπεδικά χειρουργεία και σε κολπική
μαρμαρυγή. Εργαστηριακός έλεγχος πιθανό με αντι-Xa δραστικότητα. ∆όση: 5 mg x
2. Αντένδειξη η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός. ∆εν υπάρχει αντίδοτο. Αντενδείξεις των
NOAs: νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min), ηπατική ανεπάρκεια,
ύπαρξη κλινικά ενεργού αιμορραγίας, ύπαρξη κιρσών οισοφάγου, πρόσφατη κάκωση
ή χειρουργείο εγκεφάλου, ΣΣ, αγγειακά ανευρύσματα, μεγάλη ηλικία > 80, λήψη
άλλων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, εγκυμοσύνη, θηλασμός, ενώ δεν χορηγούνται
σε ασθενείς με αντικατάσταση βαλβίδων καρδιάς. Η αντιμετώπιση αιμορραγίας
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περιλαμβάνει: ∆ιακοπή του φαρμάκου, διακοπή άλλων φαρμάκων, χορήγηση
ενεργού άνθρακα (< 2 ώρες από τη λήψη), χορήγηση συμπλόκων προθρομβίνης
(Beriplex, Octaplex κ.ά.) και τέλος χορήγηση υψηλών δόσεων ανασυνδυασμένου π.
VII. Οι διαφορές των NOAs από τα κουμαρινικά είναι: Η διαφορετική δράση, η
αλληλοεπίδραση

με

φάρμακα

και

τροφές. ∆εν

υπάρχει

ανάγκη

συνεχούς

εργαστηριακού ελέγχου, το κόστος και η έλλειψη αντιδότου. Συμπερασματικά: Τα
NOAs είναι πολλά υποσχόμενα νέα per os αντιπηκτικά, χρησιμοποιούνται με όλο και
μεγαλύτερη συχνότητα, γίνονται συνεχείς μελέτες και συζητήσεις, δεν υπάρχουν
ακόμη μελέτες που να συγκρίνουν τα NOAs μεταξύ τους, δεν υπάρχουν σαφή
guidelines για τη χρήση τους. Η χορήγησή τους είναι στην κρίση του ιατρού.
Λέξεις κλειδιά: θρόμβωση, αντιπηκτικά, NOAs
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ΕΝ∆ΟΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
∆ημοσθένης Φαρσάρης
Επιμελητής Α΄, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα/Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041072
E-mail: dimosfarsaris@gmail.com
Ο διαχωρισμός της αορτής αποτελεί μία σοβαρότατη και πολύπλοκη πάθηση του
καρδιαγγειακού συστήματος με ποσοστό εμφάνισης 5-10 περιπτώσεων ανά
εκατομμύριο πληθυσμού/έτος. Οι τύποι διαχωρισμού της θωρακικής αορτής
χωρίζονται σύμφωνα με την σταδιοποίηση κατά Stanford σε τύπο A όταν
περιλαμβάνει την ανιούσα αορτή και τύπο Β όταν περιλαμβάνει μόνο την κατιούσα.
Κατά τον αορτικό διαχωρισμό η αορτή σχίζεται στα δύο στο μέσο χιτώνα της. Αίμα
από ένα ή περισσότερα σχισίματα του έσω χιτώνα εισέρχεται από τον αυλό της
αορτής στο μέσο χιτώνα που είναι παθολογικός και έτσι δημιουργείται ο ψευδής
αυλός της αορτής.
Οι πρώτες 14 ημέρες από την έναρξή του αποτελούν την οξεία φάση. Αυτή η φάση
είναι η πλέον επικίνδυνη γιατί το 74% των θανάτων από τις επιπλοκές του
διαχωρισμού συμβαίνουν οι πρώτες 14 ημέρες. Το 60% των

ασθενών με οξύ

περιφερικό διαχωρισμό (Τύπου Β) χάνουν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα ενός μηνός
από την έναρξη. Μετά τις δύο εβδομάδες, ο διαχωρισμός καθίσταται χρόνιος, οι
ασθενείς είναι πιο σταθεροί και η κακή πρόγνωση των πρώτων ημερών βελτιώνεται.
Η ένδειξη ενδοαυλικής αντιμετώπισης εδώ βρίσκει πρόσφορο έδαφος γιατί τα
χειρουργικά αποτελέσματα της αντιμετώπισης της θωρακικής αορτής είναι τα
χειρότερα συγκριτικά με τα άλλα τμήματα της αορτής. Η μέση ενδονοσοκομειακή
θνητότητα όλων των παθήσεων της θωρακικής αορτής παραμένει σε επίπεδα περί το
15% και της παραπληγίας επίσης. Όσον αφορά δε την οξεία παθολογία της
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θωρακικής αορτής, η νοσοκομειακή θνητότητα με χειρουργική θεραπεία ξεπερνά το
25% και η σοβαρή νοσηρότητα πλησιάζει το 35%. Η θεραπεία εκλογής μη επιπλεχθέντος οξέος διαχωρισμού τύπου Β μέχρι πρόσφατα ήταν συντηρητική. Μεγάλες
όμως σειρές απέδειξαν ότι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη νοσηρότητα και
θνητότητα

είναι

στατιστικώς

σημαντικά

μεγαλύτερες

στους

ασθενείς

που

αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά, σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίστηκαν
ενδοαυλικά.
Ευρήματα όπως: εύρος αρχικής ρήξης >1εκ., μερικώς θρομβωμένος ψευδής αυλός,
πολλαπλές επικοινωνίες στο μείζον τόξο της αορτής και άλλα, αποδείχθηκε ότι
αποτελούν δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες, ως προς την μέσο- και
μακροπρόθεσμη νοσηρότητα και θνητότητα.
Οι ενδείξεις εγχειρητικής αντιμετώπισης του οξέος άπω διαχωρισμού περιορίζονται
στην πρόληψη ή αντιμετώπιση επιπλοκών. Έτσι χειρουργική αντιμετώπιση
επιβάλλεται σε ρήξη της αορτής (μέγεθος εξωτερικού αυλού >7 εκ), ισχαιμία άκρων ή
οργάνων, επίμονο πόνο υπό μεγίστη φαρμακευτική αγωγή, επέκταση του
διαχωρισμού και μη ελεγχόμενη φαρμακευτικά υπέρταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
χρήση ενδοαυλικών μοσχευμάτων κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Αντένδειξη
αποτελεί η έκφυση

των κλάδων της κοιλιακής αορτής από τον ψευδή αυλό. Οι

στόχοι στην ενδοαυλική αποκατάσταση είναι να αποκλειστεί η πρωτογενής ρωγμή
του εγγύς στομίου του διαχωρισμού, να αποκλειστεί κάθε ανευρυσματική διάταση, να
γίνει διάνοιξη του αληθούς και αποκλεισμός του ψευδούς αυλού και να
αποκατασταθεί η ροή στους περιφερικούς σπλαγχνικούς κλάδους.
Οι επιπλοκές που μπορούν να παρατηρηθούν κατά την ενδοαυλική αποκατάσταση
των παθήσεων της θωρακικής αορτής είναι:
1.

Ενδοδιαφυγές σε ποσοστό 11-46%

2.

Θνητότητα σχετιζόμενη με την αγγειακή νόσο σε ποσοστό 5-11%.

3.

Εγκεφαλικό: 3,7-13,3%.

4.

Παραπληγία: 3,6-4,4%

5.

Αγγειακά προβλήματα στη μηριαία προσπέλαση:3-8,9%.

6.

Επικάλυψη αριστεράς υποκλειδίου που χρειάστηκε επείγουσα παράκαμψη με
καρωτιδουποκλείδιο μόσχευμα: 4-15%.

7.

Νεφρική ανεπάρκεια: 1-5,5%.

8.

Μετανάστευση μοσχεύματος: 2-7%.

9.

Αλλοίωση μοσχεύματος και ρήξη: 1-3%

10. Λοίμωξη μοσχευματος (σπάνια).
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Λέξεις κλειδιά: διαχωρισμός τύπου Β, stent-graft, χειρουργική αντιμετώπιση
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Ο διαχωρισμός της θωρακικής αορτής είναι αποτέλεσμα της εκτροπής της ροής του
αίματος από τον αυλό της αορτής (αληθής αυλός), μέσω ρήξης του ενδοθηλίου, στο
μέσο χιτώνα της (ψευδής αυλός). Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Stanford, οι οξείς
διαχωρισμοί τύπου Β, εντοπίζονται στη θωρακική και κοιλιακή αορτή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε παλίνδρομη συμμετοχή του αορτικού τόξου. Η αξονική αγγειογραφία
της θωρακικής και κοιλιακής αορτής είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διάγνωση.
Επίσης, με έμπειρους εξεταστές, το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα μπορεί σχεδόν
πάντοτε να διαγνώσει επακριβώς τον τύπο του διαχωρισμού. Ο οξύς διαχωρισμός
τύπου Β μπορεί να είναι απλός ή επιπεπλεγμένος. Οι επιπεπλεγμένοι διαχωρισμοί
χαρακτηρίζονται από επίμονο άλγος, σύνδρομα υποάρδευσης (νωτιαίος μυελός,
νεφροί, σπλάγχνα και άκρα), επαπειλούμενη ρήξη και άλλες απειλητικές για τη ζωή
επιπλοκές. Στην πλειονότητά τους οι οξείς διαχωρισμοί τύπου Β είναι απλοί. Σε
αντίθεση με τους τύπου Α που θεωρούνται χειρουργικά επείγουσες καταστάσεις,
στους τύπου Β, η φαρμακευτική αντιμετώπιση οδηγεί σε ίσα αν όχι καλύτερα
αποτελέσματα σε σύγκριση με τη χειρουργική αποκατάσταση (θνητότητα 30 ημερών
9-16% έναντι 27-32%). Η φαρμακευτική αντιμετώπιση στοχεύει στη μείωση της
μέσης, μέγιστης και στο ρυθμό αύξησης της αρτηριακής πιέσεως (dp/dt) με τη
χορήγηση συνδυασμού β-αναστολέα και αγγειοδιασταλτικού. Μπορεί να χορηγηθούν
επιπρόσθετοι ενδοφλέβιοι αναστολείς περιλαμβανομένων των αναστολέων διαύλων
ασβεστίου. Μετά την οξεία φάση, οι από του στόματος παράγοντες τροποποιούνται
ώστε τα επίπεδα αρτηριακής πιέσεως και καρδιακού ρυθμού να διατηρούνται εντός
φυσιολογικών ορίων (β αναστολείς μακράς δράσης συν αναστολείς των διαύλων
ασβεστίου). Εφόσον η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αναστολέας του μετατρέποντος ενζύμου της αγγειοτενσίνης και,
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περιστασιακά, γαγγλιονικοί αναστολείς π.χ. καπτοπρίλη. Συγκριτικές αναδρομικές
μελέτες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια επιβίωση όπως επίσης και το ελεύθερο
χρονικό διάστημα από όψιμη επανεπέμβαση στην αορτή είναι παρόμοια στους
ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν τόσο φαρμακευτικά όσο και χειρουργικά.
Στη σύγχρονη εποχή, προκρίνεται η προσέγγιση που έχει ως στόχο την
αντιμετώπιση των επιπλοκών. Σύμφωνα με αυτή, η χειρουργική και ενδαγγειακή
παρέμβαση στην κατιούσα θωρακική αορτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
επιπεπλεγμένων διαχωρισμών, σε εκτεταμένη συμμετοχή του αορτικού τόξου, φτωχή
ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή και σε νοσήματα του συνδετικού ιστού. Η
ενδαγγειακή προσέγγιση ενδείκνυνται σε ασθενείς με υψηλό ή απαγορευτικό κίνδυνο
για ανοικτή επέμβαση, προχωρημένη ηλικία και επί ευνοϊκής ανατομίας. Σε ασθενείς
με χαμηλό εγχειρητικό κίνδυνο, νέους, με διαταραχές του συνδετικού ιστού και μη
ευνοϊκή για ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανατομία, προτείνεται η ανοικτή χειρουργική
επέμβαση.
Λέξεις κλειδιά: οξύς διαχωρισμός τύπου Β, απλός, επιπλεγμένος
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Σύμφωνα με την Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2004, τα λοιμώδη
νοσήματα αντιπροσώπευαν περίπου το 26 % από τους 57 εκατομμύρια θανάτους
παγκοσμίως το 2002.1 Συνολικά, τα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία
θανάτου παγκοσμίως, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά μεταξύ των νέων
(ηλικίας κάτω των 50 ετών) οι λοιμώξεις είναι συντριπτικά η κύρια αιτία θανάτου.
Τι εννοώ με τον όρο νέα αναδυόμενη ασθένεια; Μια νέα αναδυόμενη νόσος είναι μια
ασθένεια που δεν έχει αναγνωριστεί στο παρελθόν. Η HIV / AIDS λοίμωξη είναι μια
νέα αναδυόμενη νόσος, όπως είναι το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο SARS.
Επανεμφανιζόμενη λοιμώδης νόσος είναι η γνωστή εδώ και αρκετό καιρό ασθένεια
που είχε πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα ώστε να μη θεωρείται πλέον πρόβλημα
δημόσιας υγείας και τώρα δείχνει ανοδικές τάσεις στη συχνότητα ή επικράτηση σε
όλο τον κόσμο. Παραδείγματα είναι ο ιός του ∆υτικού Νείλου στο δυτικό ημισφαίριο, ο
ιός monkeypox στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο δάγκειος πυρετός στη Βραζιλία και σε
άλλες περιοχές της Νότιας Αμερικής.2
Πολλαπλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης και τη
χρήση γης, τα δημογραφικά στοιχεία αλλά και η ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς και
τα διεθνή ταξίδια και το εμπόριο, συμβάλλουν στην εμφάνιση και την επανεμφάνιση
των λοιμωδών νοσημάτων.3
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Περίπου το 75% των αναδυόμενων λοιμώξεων είναι ζωονόσοι, που μεταδώθηκαν
από τα ζώα στον άνθρωπο.4 Η HIV / AIDS νόσος, η γρίπη των πτηνών, ο
monkeypox, ο Nipah, το SARS, και ο ιός Έμπολα είναι όλοι το αποτέλεσμα, σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, των αλληλεπιδράσεων με τα ζώα που οδήγησαν
στην εμφάνιση και την επανεμφάνιση των θανατηφόρων ασθενειών.
Ενδεικτικά ο ιός Ebola είναι ένας από τους 30 γνωστούς ιούς που προκαλούν
αιμορραγικό πυρετό. Το 2014 γίναμε μάρτυρες της μεγαλύτερης επιδημίας στην
ιστορία του ιού. Αρχικός ξενιστής του ιού είναι οι νυχτερίδες με ενδιάμεσο τα άγρια
ζώα και τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο. Γενικό χαρακτηριστικό όλων των
αιμορραγικών πυρετών είναι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πρόσφατα
ζήσαμε και την έξαρση του ιού Marburg στην Αυστραλία.
Πολλοί από τους ιούς μεταφέρονται με τα αρθρόποδα (κυρίως τα κουνούπια), οι ιοί
αυτοί ονομάζονται Arboviruses από το arthropod-borne viruses. Τέτοιοι είναι ο ιός του
κίτρινου πυρετού στην νότια Αμερική, ο ιός του Rift Valley στην Αφρική, ο ιός
Chikungunya στην Ινδία και την νοτιοανατολική Ασία.
Άλλοι ιοί που μεταδίδονται με τα κουνούπια είναι ο ιός του ∆άγγειου πυρετού, και ο
ιός του ∆υτικού Νείλου.
Τέλος στην ομάδα των ιών που προκαλούν οξύ αναπνευστικό σύνδρομο είναι το
SARS, η γρίπη των πουλερικών, ο ιός MERSCo κα.
Λέξεις κλειδιά: αναδυόμενες ιογενείς λοιμώξεις, αιμορραγικοί πυρετοί, arboviruses,
ιός ebola
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Η διερεύνηση γονικότητας (parentage testing), συνίσταται στον έλεγχο
αμφισβητούμενης πατρότητας (paternity testing), ή αμφισβητούμενης μητρότητας
(maternity testing) και αποφαίνεται για τη γενετική σχέση ενός άνδρα ή μιας γυναίκας
με ένα άλλο άτομο αντίστοιχα. Σήμερα, οι περισσότερες περιπτώσεις διερεύνησης
γονικότητας διεξάγονται για τη ανάδειξη νομικής ευθύνης ενός παιδιού και αφορούν,
είτε τον προβληματισμό ατόμων σε καθαρά προσωπικό επίπεδο (ανεπίσημη
πραγματογνωμοσύνη), είτε επιβεβλημένη διερεύνηση, που εμπίπτει στα πλαίσια
τόσο του Ποινικού (βιασμός, αιμομιξία, εγκατάληψη και κακοποίηση εγκυμονούσας),
όσο του Αστικού ∆ικαίου (αναγνώριση εξώγαμου τέκνου, αποποίηση πατρότητας),
οπότε ο έλεγχος εκτελείται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και από οριζόμενο από το
δικαστή ειδικό πραγματογνώμονα. Ωστόσο, αρκετές είναι και οι περιπτώσεις ελέγχου
μητρότητας που αφορούν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (δότες ωαρίων,
παρένθετες μητέρες, εξωσωματική γονιμοποίηση).
Η σύγχρονη επιστήμη αρχίζοντας από την Αιμοδοσία (ομάδες αίματος), και
φτάνοντας στη μοριακή βιολογία (DNA) έχει προσφέρει πολλά στην επίλυση αυτού
του προβλήματος, ενώ τα γενετικά συστήματα και οι εργαστηρικές τεχνικές που
χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις. Στο παρελθόν οι
εφαρμοζόμενες

τεχνικές

αφορούσαν

κυρίως

ανοσοαιματολογικές

τεχνικές

καθορισμού αντιγονικών συστημάτων, τόσο των εμμόρφων στοιχείων του αίματος,
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ερυθρών αιμοσφαιρίων (ομάδες αίματος και λοιπά ερυθροκυτταρικά αντιγόνα) και
λευκών αιμοσφαιρίων (HLA αντιγόνα ιστοσυμβατότητας), όσο και των πρωτεϊνών του
ορού. Το πρώτο γενετικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε στον έλεγχο
αμφισβητούμενης γονικότητας ήταν το σύστημα ABO των ερυθροκυττάρων (από την
δεκαετία του 1920). Ωστόσο, λόγω του μικρού αριθμού των πολλαπλών
αλληλoμόρφων γονιδίων του συστήματος αυτού και αργότερα σε συνδυασμό με τα
γενετικά συστήματα Rh, MNS, Duffy, Kidd, και Kell των ερυθροκυττάρων, η
δυνατότητα αποκλεισμού πατρότητας/μητρότητας δεν ξεπερνούσε το 53%, ενώ η
χρήση των πρωτεϊνών του ορού (Gm και Km) δεν συνέβαλε σημαντικά. Η
δυνατότητα προσδιορισμού των ανθρωπίνων λευκοκυτταρικών αντιγόνων (Human
Leukocyte Antigens-HLA) μέσω της ορολογικής τυποποίησης στην δεκαετία του
1960, επέτρεψε τη χρησιμοποίηση του πλέον πολύμορφου γενετικού συστήματος
στον άνθρωπο, στον έλεγχο αμφισβητούμενης γονικότητας. Εξαιτίας αυτής της
τεράστιας ποικιλομορίας, αλλά και του γεγονότος ότι πληρεί τις βασικές
προϋποθέσεις κληρονόμησης (Μεντελική κληρονομικότητα-Mendelian fashion),
μεταβίβασης και σταθερής παρουσίας από την γέννηση και καθόλη τη διάρκεια της
ζωής του ατόμου, το HLA συστήμα έχει αποδειχτεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο εργαλείο
στην διερεύνηση γονικότητας. Επί μη αποκλεισμού, η πιθανολόγηση γονικότητας
υπερβαίνει το 99,99%. Λόγω όμως, του φαινομένου της ανισορροπίας σύνδεσης
(linkage

disequilibrium)

και

της

υπεροχής

ορισμένων

HLA

αλληλίων

στη

συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα όπου ανήκει ο υπό έλεγχο πατέρας/μητέρα, σε
μερικές περιπτώσεις, ο έλεγχος γονικότητας μέσω HLA δεν είναι αρκετά
κατατοπιστικός.
ΥΠΕΡΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ (HYPER-VARIABLE LOCI)
Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η HLA τυποποίηση αντιπροσώπευε το gold
standard στον έλεγχο διερεύνησης αμφισβητούμενης γονικότητας. Όμως από πολύ
νωρίς (στις αρχές του 1990), λόγω της απαίτησης για μεγαλύτερη (%) πιθανολόγηση
πατρότητας/μητρότητας (επί μη αποκλεισμού), η HLA τυποποίηση αντικαταστάθηκε
από την ανάλυση του προφίλ του γονιδιωματικού DNA (DNA profile) μέσω του
ελέγχου γενετικών δεικτών που εντοπίζονται στους υπερμεταβλητούς γενετικούς
τόπους (hyper-variable loci) του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Οι πολύμορφοι αυτοί
γενετικοί τόποι, εντοπίζονται μέσα σε μη κωδικοποιούσες περιοχές και αποτελούνται
από

διαδοχικά

διατεταγμένες

επαναλαμβανόμενες

αλληλουχίες,

οι

οποίες

διακρίνονται με βάση την επαναλαμβανόμενη μονάδα σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
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1.

Variable Number of Tandem Repeats (VNTRs) ή minisatellites και

2.

Short Tandem Repeats (STRs) ή microsatellites

1.

Variable Number of Tandem Repeats (VNTRs) ή minisatellites
Οι πρώτοι οι οποίοι μελέτησαν τις minisatellites περιοχές, ήταν ο γενετιστής

Alec Jeffreys και οι συνεργάτες του το 1985, στο Πανεπιστήμιο του Leicester στην
Αγγλία. Ανακάλυψαν ότι ορισμένες περιοχές του ανθρωπίνου γονιδιώματος
περιέχουν επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες μεγάλου μήκους (κυμαίνονται από 8 έως
80 ζεύγη βάσεων), ενώ το συνολικό μήκος ενός γενετικού τόπου κυμαίνεται από
μερικές εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες ζεύγη βάσεων (base pairs-bp) και τις
ονόμασαν Variable Number of Tandem Repeats (VNTRs) περιοχές. Ο αριθμός των
αλληλομόρφων ενός γενετικού τόπου στον ανθρώπινο πληθυσμό, αλλά και τα
μεγέθη των αλληλομόρφων αυτών ποικίλλουν σημαντικά στους διαφορετικούς
γενετικούς τόπους VNTRs. Ο Jeffreys στηριζόμενος στη μέθοδο γνωστή ως
Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLPs) προχώρησε στην ανάλυση του
ανθρωπίνου γονιδιωματικού DNA ως προς τα αλληλόμορφα γενετικών τόπων
VNTRs και προσδιόρισε ένα χαρακτηριστικό προφίλ, το οποίο είναι μοναδικό για
κάθε άνθρωπο. Ο γενετικός αυτός τύπος στην συνέχεια ονομάστηκε με τον όρο
«γενετικό αποτύπωμα» ή “DNA fingerprinting”. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο
Ερευνών (Federal Bureau of Investigation-FBI) των ΗΠΑ χρησιμοποίησε για πρώτη
φορά τα γενετικά αποτυπώματα το 1988, αλλά δεν βρήκαν ευρεία εφαρμογή λόγω
του γεγονότος ότι δεν επιδέχονται αυτοματοποίηση και είναι ακατάλληλα στις
περιπτώσεις χαμηλής συγκέντρωσης DNA, αλλά και μερικώς αποικοδομημένου
DNA.
2.

Short Tandem Repeats (STRs) ή microsatellites
Η σύγχρονη προσέγγιση του DNA αποτυπώματος γίνεται μέσω των

microsatellites ή πολυμορφισμών βραχέων επαναληπτικών αλληλουχιών (Short
Tandem Repeats-STRs), γνωστοί και ως Simple Sequence Repeats-SSRs γενετικοί
τόποι. Οι επαναλαμβανόμενες περιοχές μπορεί να είναι μήκους 1-6 bp και
παρουσιάζουν βαθμό επανάληψης 4-50 φορές, ενώ το μήκος του αλληλίου πάνω
στο γονιδίωμα είναι μέχρι 300 bp. Εμφανίζονται περισσότερο ή λιγότερο ομοιόμορφα
στο ανθρώπινο γονιδίωμα και αποτελούν περίπου το 3% του συνόλου του
γονιδιώματος.

Οι

περισσότεροι

γενετικοί

τόποι

STRs

βρίσκονται

σε

μη

κωδικοποιούσες περιοχές (non-coding regions), είτε εντός των γονιδίων (introns), είτε
μεταξύ

αυτών

(intergenic

regions).

Ανάλογα

με

το

μήκος
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επαναλαμβανόμενης μονάδας ταξινομούνται σε μονο-, δι-, τρι-, τετρα-, πεντα-, και
εξανουκλεοτίδια. Η πυκνότητά τους ποικίλλει σημαντικά ανάμεσα στα χρωμοσώματα,
ενώ οι πιο συχνοί γενετικοί τόποι είναι αυτοί των δινουκλεοτιδίων. Καθώς οι STRs
γενετικοί τόποι εντοπίζονται μέσα σε μη κωδικοποιούσες περιοχές, μέχρι πρόσφατα
θεωρείτο ότι δεν έχουν κανένα βιολογικό ρόλο και γι’ αυτό αναφέρονται και ως «junk
DNA». Πρόσφατες μελέτες έδειξαν, ότι επηρεάζουν έμμεσα τον φαινότυπο,
συμμετέχοντας στην ρύθμιση της μεταγραφής ή της γονιδιακής έκφρασης. Σήμερα τα
αποτελέσματα της ανάλυσης του προφίλ του γονιδιωματικού DNA (DNA profile)
πέρα από τις υποθέσεις αμφισβητούμενης γονικότητας, χρησιμοποιούνται και στον
αποκλεισμό υπόπτων κατά την διερεύνηση εγκλημάτων, στην αναγνώριση θυμάτων
σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών αλλά και στον έλεγχο ανίχνευσης της
«ελάχιστης μοριακής υπολειμματικής νόσου» σε ασθενείς με αιματολογικές
κακοήθειες.
Οι γενετικοί τόποι STRs εμφανίζουν υψηλό ποσοστό μεταλλάξεων (10-2 έως
10-6nt ανά γενεά) σε σύγκριση με άλλες περιοχές του ανθρωπίνου γονιδιώματος
(περίπου 10-9 nt ανά γενεά), γεγονός το οποίο είναι δυνατόν να περιπλέξει την
ανάλυση των αποτελεσμάτων και θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψιν
κατά τον υπολογισμό της πιθανολόγησης γονικότητας (Probability of Parentage-W).
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί για την εξήγηση αυτού του
φαινομένου, με επικρατέστερο αυτόν της ολίσθησης του αντιγραφόμενου κλώνου
DNA (Strand-Slippage Replication). Το ποσοστό των μεταλλάξεων διαφέρει μεταξύ
των γενετικών τόπων και φαίνεται να επηρεάζεται από το μέγεθος της
επαναλαμβανόμενης αλληλουχίας, τον αριθμό των επαναλήψεων, το φύλο αλλά και
την μέση ηλικία των ανδρών.
Επειδή τα αλληλόμορφα των γενετικών τόπων STRs έχουν μικρό μήκος, είναι
δυνατόν να ενισχυθούν με εφαρμογή της τεχνικής της αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction-PCR), γεγονός που καθιστά εφικτή την
γονοτύπηση δειγμάτων (αίμα, σάλιο, σπέρμα), ακόμα και μερικώς αποικοδομημένου
DNA.

Ο

διαχωρισμός

των

προϊόντων

που

προκύπτουν

από

την

PCR,

πραγματοποιείται σε συστήματα αυτόματων τριχοειδικών αναλυτών αλληλουχιών
εφοδιασμένων με συσκευές Laser και CCD κάμερες, που επιτρέπουν την αυτόματη
ανάλυση του μεγέθους των γονιδιακών θραυσμάτων DNA των υπό εξέταση
περιοχών, ενώ τα δεδομένα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, αποτυπώνονται σε
πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Στον έλεγχο αμφισβητούμενης γονικότητας
εξετάζονται 15-16 STRs πολυμορφικές περιοχές πυρηνικού αυτοσωμικού DNA
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(συμπεριλαμβανόμενης και μίας γενετικής περιοχής, της αμελογενίνης, για τον
καθορισμό του φύλου).
Σήμερα, η ανάλυση του προφίλ του γονιδιωματικού DNA (DNA profile), μέσω
των υπερμεταβλητών γενετικών τόπων Short Tandem Repeats (STRs) αποτελεί την
πλέον ενδεδειγμένη και διεθνώς παραδεκτή μέθοδο ελέγχου αμφισβητούμενης
γονικότητας. Η μέθοδος αυτή, στηρίζεται στη βιολογική μοναδικότητα των ατόμων
(εξαίρεση αποτελούν οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι) και στην πολυμορφικότητα των υπό
εξέταση

περιοχών.

Η

ανάλυση

του

πυρηνικού

DNA

αναγνωρίζει

τους

πολυμορφισμούς αυτούς, και τους καταγράφει ως ένα σετ αριθμών, γνωστό ως
γενετικό τύπο (DNA profile), το οποίο είναι χαρακτηριστικό και μοναδικό σε κάθε
άνθρωπο. Τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA αποκλείουν κάποιο άτομο ως τον
δότη συγκεκριμένου βιολογικού υλικού σε ποσοστό 100%, ενώ στην περίπτωση
ταύτισης βιολογικού υλικού με το γενετικό τύπο συγκεκριμένου ατόμου η
στατιστική/διακριτική ικανότητα δηλ. το «probability match» μπορεί να φτάσει ή και να
ξεπεράσει το 7,2Χ1019 :1 ανάλογα με τον αριθμό των γενετικών δεικτών-STRs που
εξετάζονται. Η δε πιθανολόγηση γονικότητας (Probability of Parentage-W) μπορεί να
ανέλθει στο 99,99999% και εξαρτάται από τη συχνότητα εμφάνισης των
αλληλομόρφων που συνθέτουν το συγκεκριμένο γενετικό τύπο σε συγκεκριμένη
πληθυσμιακή βάση δεδομένων, στην οποία ανήκει ο/η φερόμενος/η ως «πατέρας» ή
«μητέρα», την ύπαρξη ομοζυγωτίας, το εάν οι εξεταζόμενοι μοιράζονται κοινά
αλλήλια σε κάποιο STR γενετικό τόπο, τον έλεγχο ή μη του άλλου γονέα καθώς και
την ύπαρξη τυχόν μετάλλαξης. Οι δε υπολογισμοί γίνονται κάνοντας χρήση
πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Λέξεις κλειδιά: έλεγχος γονικότητας, υπερμεταβλητοί γενετικοί τόποι, DNA
αποτύπωμα, γενετικός τύπος
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΝΕΩΤΕΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΣΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
Στυλιανός Α. Καπίρης
∆ιευθυντής, Γ΄ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6944537488
E-mail: stkapiris@hotmail.com
Η λαπαροσκοπικές τεχνικές εφαρμόζονται στην κλινική πράξη από τα μέσα της
δεκαετίας του ʼ80. Από τότε η εξέλιξη αυτών των τεχνικών υπήρξε αλματώδης. Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην ολοένα και μεγαλύτερη απόκτηση τεχνικής
εμπειρίας από τους χειρουργούς και αφετέρου στις τεχνολογικές εξελίξεις που
συνεχώς προσφέρουν καινούριες συσκευές-συστήματα στις χειρουργικές αίθουσες:
από τα συρραπτικά και τις συσκευές αιμόστασης-διατομής μέχρι την τρισδιάστατη
εικόνα υψηλής ανάλυσης, τα χειρουργικά ρομπότ, και τις συσκευές χειρουργικής
“από μια τομή” (SILS) ή “από φυσικά

στόμια” (NOTES). Πρακτικά οποιαδήποτε

ενδοκοιλιακή επέμβαση για οποιαδήποτε καλοήθη ή κακοήθη παθολογία, μπορεί να
εκτελεστεί

λαπαροσκοπικά.

χολοκυστεκτομή,
επεμβάσεις,

Για

επεμβάσεις

ογκολογικές

της

επεμβάσεις

όπως

γαστροοισοφαγικής

κολεκτομές

και

εξαιρέσεις

η

σκωληκωειδεκτομή,

συμβολής,
συμπαγών

βαριατρικές
οργάνων

(επινεφριδίων, σπληνός, νεφρού) η λαπαροσκοπική προσέγγιση αποτελεί το “χρυσό
κανόνα”, γιατί η επάρκειά της συνοδεύεται από υψηλού βαθμού τεκμηρίωση.
Αντίθετα λιγότερο συχνά εκτελούμενες επεμβάσεις όπως οι οισοφαγεκτομές,
ογκολογικές γαστρεκτομές, ηπατεκτομές,

παγκρεατεκτομές, παρόλο που είναι

δυνατόν να εκτελεστούν με επιτυχία από έμπειρους χειρουργούς, συνοδεύονται από
πτωχή τεκμηρίωση και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σαφείς συστάσεις, ενώ θα
πρέπει να εκτελούνται στα πλαίσια κλινικών μελετών.
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σκωληκωειδεκτομή,

λαπαροσκοπική
χολοκυστεκτομή,

χειρουργική,
βαριατρικές

ρομποτική

χειρουργική,

επεμβάσεις,

κολεκτομή,

οισοφαγεκτομή, παγκρεατεκτομή, NOTES, SILS.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Bai HL, Chen B, Zhou Y, et al. Five-year long-term out-comes of laparoscopic
surgery for colon cancer. World J Gastroenterol 2010, 16:4992-4997.

2.

Luketich JD, Pennathur A, Awais O, et al. Outcomes after minimally invasive
esophagectomy: review of over 1000 patients. Ann Surg 2012, 256: 95-103.

3.

Chen K, Xu XW, Mou YP, et al. Systematic review and meta-analysis of
laparoscopic and open gastrectomy for advanced gastric cancer. World J Surg
Oncol 2013, 11: 182.

4.

Bausch D, Keck T. Laparoscopic pancreatic resections. Langenbecks Arch
Surg 2013, 398: 939-945.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 363

∆ΙΠΛΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ

ΕΜΠΥΗΜΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ ΘΩΡΑΚΑ
Ιωάννης Καλομενίδης
Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας,
Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία αλληλογραφίας:
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Σαν εμπύημα θώρακα, ορίζεται η παρουσία πύου στην υπεζωκοτική κοιλότητα και
συνήθως είναι αποτέλεσμα μετάδοσης της λοίμωξης από μία παρακείμενη
πνευμονική εστία. Σπανιότερα,το εμπύημα μπορεί να οφείλεται σε επέκταση της
λοίμωξης από μεσοθωρακίτιδα, μεταστατική λοίμωξη από εξωθωρακική εστία ή σε
είσοδο μικροοργανισμών από τραύμα που εμπλέκει την υπεζωκοτική κοιλότητα,
ακόμη και ιατρογενές. Παρόμοια κλινική οντότητα με το οφειλόμενο σε πνευμονία
εμπύημα αποτελεί και η επιπλεγμένη παραπνευμονική υπεζωκοτική συλλογή. Σαν
τέτοια ορίζεται η υπεζωκοτική συλλογή που συνοδεύει μία πνευμονία και η οποίαδεν
είναι απλά αντιδραστικής φύσης, αλλά είναι επιμολυσμένη και χρειάζεται να
παροχετευτεί. Χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: (+) Gram
χρώση ή καλλιέργεια υγρού, pH υγρού<7,20 και παρουσία υπεζωκοτικών
εγκυστώσεων. Εμπύημα και επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή αποτελούν
δηλαδή εκδηλώσεις υπεζωκοτικής λοίμωξης και αντιμετωπιζονται με τον ίδιο τρόπο.Η
αντιμετώπιση

της

υπεζωκοτικής

λοίμωξης

έχει

δύο

σκέλη:

α)

χορήγηση

αντιμικροβιακής αγωγής και β) παροχέτευση του υπεζωκοτικού υγρού. Η
αντιμικροβική αγωγή είναι αρχικά εμπειρική και μπορεί να τροποποιείται στην
μειοψηφία εκείνη των περιπτώσεων, που η καλλιέργεια του υπεζωκοτικού υγρού
αναδεικνύει κάποιο μικρόβιο. Σε λοίμωξη της κοινότητας, σε ασθενείς που δεν έχουν
παράγοντες κινδύνου για παρουσία πολυανθεκτικών μικροβίων, πρέπει να
καλύπτονται στρεπτόκοκκοι και σταφυλόκοκος καθώς και αναερόβια μικρόβια. Σε
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ασθενείς με ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και σε όσουςπαρουσιάζουν παράγοντες
κινδύνου για ψευδομονάδα, άλλα ανθεκτικά Gram(-) μικρόβια ή/και MRSA η αγωγή
θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα. Προκειμένου να επιτευχθεί η παροχέτευση
του υγρού, αρχικά τοποθετείται υπεζωκοτικός σωλήνας ή λεπτός καθετήρας. Η
τοποθέτηση της θωρακικής παροχέτευσης θα πρέπει ιδανικά να γίνεταιυπό
καθοδήγηση από κάποια απεικονιστική μέθοδο (υπέρηχο ή αξονική τομογραφία)
προκειμένου να εξασφαλιστεί η τοποθέτηση στο σωστό σημείο της υπεζωκοτικής
κοιλότητας. Η καθοδήγηση είναι απαραίτητη όταν η ανατομία της υπεζωκοτικής
κοιλότητας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη σαν αποτέλεσμα σχηματισμού πολλαπλών
εγκυστώσεων. Αν η σήψη εμμένει για διάστημα μεγαλύτερο από 5-7 μέρες, παρόλο
που ο ασθενής λαμβάνει επαρκές αντιμικροβιακό σχήμα και το μολυσμένο
υπεζωκοτικό υγρό δεν παροχετεύεται αποτελεσματικά με τον θωρακικό σωλήνα ο
οποίος είναι τοποθετημένος σε σωστή θέση, θα πρέπει να αξιολογηθεί η ανάγκη
χειρουργικής παροχέτευσης της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Χειρουργική μέθοδος
εκλογής είναι η βιντεοθωρακοσκόπηση, αλλά δεν θα πρέπει να διαφεύγει ότι συχνά
αυτή θα χρειαστεί να μετατραπεί σε ανοιχτή θωρακοτομή. Χειρουργική παροχέτευση
δεν είναι αναγκαία απλά και μόνο για να παροχετευτεί υπολλειματικό υπεζωκοτικό
υγρό, που μπορεί να βρίσκεται εγκυστωμένο σε κάποια περιοχή της υπεζωκοτικής
κοιλότητας, όταν έχει ελεγχθεί το σηπτικό φαινόμενο, όπως αυτό αξιολογείται με
κλινικούς και εργαστηριακούς δείκτες. Η ενδοϋπεζωκοτική χορήγηση ινοδωλυτικών
φαρμάκων μέσω του θωρακικού σωλήνα, με στόχο να λυθούν οι υπεζωκοτικές
συμφύσεις και τα διαφραγμάτια, να διευκολυνθεί η παροχέτευση του υγρού και η
αντιμετώπιση της σήψης, αποτελεί μία δυνητική θεραπευτική επιλογή η αξία της
οποίας δεν επιβεβαιώνεται από την βιβλιογραφία. Η χορήγηση rt-PA μαζί με DNAάση
μέσω του θωρακικού σωλήνα, μπορεί να προσφέρει κάποιο θεραπευτικό όφελος
(επιτάχυνση παροχέτευσης του υγρού και αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων).
Ωστόσο, παραμένει υπό συζήτηση το αν θα πρέπει να χορηγούται σε κάθε ασθενή με
υπεζωκοτική λοίμωξη, αρχίζοντας αμέσως μετά την τοποθέτηση της θωρακικής
παροχέτευσης ή αν η χρήση τους θα πρέπει να επιλέγεται μόνο για αυτούς, που ο
θωρακικός σωλήνας δεν κατέστη αποτελεσματικός λόγω παρουσίας εγκυστώσεων.
Λέξεις

κλειδιά:

εμπύημα

θώρακα,

υπεζωκοτική

λοίμωξη,

ενδοϋπεζωκοτικά

ινοδωλυτικά
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι

Παραπνευμονικές

Συλλογές

[Parapneumonic

effusions

(PPE)]

αναπτύσσονται στο 57% των ασθενών που νοσηλεύονται με βακτηριακή
πνευμονία.1 Αν είναι στείρες, δηλ. απλές παραπνευμονικές συλλογές, που
οφείλονται σε αυξημένη διαπερατότητα των πετάλων του υπεζωκότα λόγω της
φλεγμονής από την υποκείμενη πνευμονία, θα υποχωρήσουν χωρίς άλλη ειδική
θεραπεία εκτός από τη χορήγηση αντιβιοτικών για την πνευμονία. Ο χρόνος, που
απαιτείται

για

την

υποχώρηση

αυτών

των

παραπνευμονικών

συλλογών,

υπολογίζεται σε 2-8 εβδομάδες για τους αρνητικούς - HIV ασθενείς και 2-3
εβδομάδες για τους θετικούς-HIV ασθενείς.
Εντούτοις, ακόμη και με επαρκή αντιβιοτική θεραπεία, περίπου το 10% των
απλών

παραπνευμονικών

συλλογών

δυνατόν

να

οργανωθούν

ταχέως

σχηματίζοντας ινώδη διαφράγματα και πλάκες. Ακόμη δυσμενέστερη εξέλιξη είναι η
ανάπτυξη εμπυήματος (ανάπτυξη πύου στην υπεζωκοτική κοιλότητα). Η πιθανότητα
της επιπλεγμένης εξέλιξης της παραπνευμονικής συλλογής προς πολυεγκύστωση
και εμπύημα δίνει στις παραπνευμονικές συλλογές τη μέγιστη διαγνωστική
προτεραιότητα από τις συνήθεις αιτίες εξιδρωματικών υπεζωκοτικών συλλογών. Στις
δύο τελευταίες περιπτώσεις επεμβαίνει ο θωρακοχειρουργός.
«ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ» ΠΑΡΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Οι

«επιπλεγμένες»

παραπνευμονικές

συλλογές

χαρακτηρίζονται

από

ουδετεροφιλία, χαμηλό pH, και συχνά ινώδεις εγκυστώσεις. Ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη,

χρήση

αλκοόλ

ή

ουσιών,

συνύπαρξη

χρονίων πνευμονοπαθειών,

ανοσοκαταστολή ή ρευματοειδή αρθρίτιδα έχουν υψηλότερη συχνότητα μόλυνσης του
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υπεζωκότα. Η κακή οδοντική υγιεινή είναι συχνότερη σε ασθενείς με αναερόβιο
λοίμωξη. Πρόσφατες γενετικές μελέτες επίσης υποστηρίζουν ότι μία ποικιλία της
πρωτεΐνης της τυροσινικής φωσφατάσης (protein tyrosine phosphatase PTPN22
Trp620) σχετίζεται με ευαισθησία σε διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσο και gramθετικό εμπύημα.2 Πρωτοπαθές εμπύημα, ενώ απουσιάζει πνευμονία, ευθύνεται για το
4% των λοιμώξεων του υπεζωκότα.
Οι «επιπλεγμένες» παραπνευμονικές συλλογές πρέπει να παροχετεύονται. Η
πιθανότητα της επιπλεγμένης εξέλιξης της παραπνευμονικής συλλογής προς
πολυεγκύστωση και εμπύημα απαιτεί ταχεία εκτίμηση των χαρακτηριστικών του
υπεζωκοτικού

υγρού,

που

προδιαγράφουν

επιπλεγμένη

εξέλιξη

για

τον

προσδιορισμό των παραπνευμονικών συλλογών, που χρειάζονται επείγουσα
παροχέτευση με βάση το πόρισμα, που εκδόθηκε από την Επιτροπή Πολιτικής
Υγείας και Επιστήμης (The Health and Sciences Policy Committee, HSP) του
Αμερικάνικου Κολλεγίου Πνευμονολόγων (American College of Chest Physicians,
ACCP)3. Στις περιπτώσεις αυτές, η θνητότητα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την
απλή πνευμονία, συνήθως λόγω μη σωστής αντιμετώπισης.
∆ιακρίνουμε 3 φάσεις του εμπυήματος. Στην φάση I (παραγωγική-οξεία φάση)
ο υπεζωκότας είναι οιδηματώδης και το υγρό είναι κυτταροβριθές. Στην φάση II
(μεταβατική) εναποτίθεται ινική στον υπεζωκότα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
σχηματισμό κοιλοτήτων και το υγρό είναι πλέον πυώδες. Στην φάση III
(οργανοποίηση-χρόνια), η οποία συμβαίνει 3-4 εβδομάδες μετά την αρχική
προσβολή, η παραγωγή ινοβλαστών και τριχοειδικών αγγείων είναι μεγάλη και ο
πνεύμονας δεν μπορεί πλέον να εκπτυχθεί, είναι όπως λέμε «παγιδευμένος».2
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
1.

Παροχέτευση με σωλήνα
Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος παροχέτευσης παραπνευμονικών

συλλογών τις τελευταίες δεκαετίες είναι η παροχέτευση της υπεζωκοτικής κοιλότητας
με σωλήνα κλειστής παροχέτευσης θώρακα στην οξεία φάση Ι. Ο σωλήνας πρέπει
να τοποθετείται στο κατώτερο όριο της πλευριτικής συλλογής. Αν και οι
περισσότεροι συστήνουν μεγαλύτερου εύρους σωλήνες παροχέτευσης (28-36F),
γιατί θεωρείται πιθανή η απόφραξη σωλήνων μικρότερου εύρους, κάτι τέτοιο δεν
φαίνεται να είναι απαραίτητο. Σε μία μελέτη 80 από τους 103 ασθενείς (70%)
αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά με σωλήνες μικρού εύρους (8-14F), που
τοποθετήθηκαν με τεχνική Seldinger υπό υπερηχοτομογραφική ή CT καθοδήγηση.2
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Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ήταν συγκρίσιμα με άλλων στις οποίες είχαν
χρησιμοποιηθεί σωλήνες παροχέτευσης μεγαλύτερου εύρους. Είναι πιθανόν η
σωστή θέση τοποθέτησης του σωλήνα παροχέτευσης να είναι σημαντικότερη από το
εύρος του αυλού του, καθώς η τοποθέτηση των μικρών σωλήνων έγινε υπό
απεικονιστική καθοδήγηση, ενώ των μεγαλύτερων τυφλά. Τα κύρια πλεονεκτήματα
των μικρών σωλήνων ήταν η ευκολία στην τοποθέτηση και η μείωση του πόνου. Η
επιτυχής παροχέτευση μιας παραπνευμονικής συλλογής με σωλήνα συνοδεύεται
από κλινική και ακτινολογική βελτίωση εντός 24 ωρών. Σε αντίθετη περίπτωση, είτε
ο σωλήνας είναι σε λάθος σημείο, ή έχουμε εγκυστώσεις ή επικάλυψη του
σπλαγχνικού υπεζωκότα από ινώδες υλικό που δεν επιτρέπει στον πνεύμονα. Μία
CT θώρακος ή ένα υπερηχογράφημα είναι απαραίτητα για να διευκρινιστεί η ακριβής
αιτία.
2.

Θωρακοσκόπηση καισυμφυσιόλυση
Στην μεταβατική φάση ΙΙ, η θωρακοσκοπική χειρουργική - VATS (Video Assisted

Thoracic Surgery) υπό γενική αναισθησία με σωλήνα διπλού αυλού, προσφέρει το
πλεονέκτημα της ενοποίησης όλων των κοιλοτήτων υπό άμεση όραση και της
καλύτερης παροχέτευσης της συλλογής.4 Ο χειρουργός, με την βοήθεια μόνο τριών
οπών, έχει οπτική εικόνα για να αναγνωρίσει το ακριβές στάδιο της νόσου, μπορεί να
πάρει ικανή ποσότητα υλικού (ιστικές καλλιέργειες) για να ανακαλύψει με μεγαλύτερη
σιγουριά τον παθογόνο μικροοργανισμό, άρα και την στοχευμένη αντιμικροβιακή
θεραπεία, λύνοντας το πρόβλημα του ασθενούς, επιπλέον δε μειώνοντας το χρόνο
και το κόστος νοσηλείας του. Αλλά, και η θωρακοσκόπηση υπό τοπική αναισθησία
αποτελεί μια μέθοδο αντιμετώπισης παραπνευμονικών συλλογών, που βρίσκονται
στην εξιδρωματική φάση, ή αυτών που δεν έχουν παροχετευτεί επαρκώς, λόγω
πολλαπλών εγκυστώσεων. Προσφέρει εξίσου λύση των συμφύσεων, οι εγκυστώσεις
ενοποιούνται και το πλευριτικό υγρό παροχετεύεται πλήρως, γίνεται έκπλυση της
υπεζωκοτικής κοιλότητας και προσφέρει ίαση στον ασθενή, στις περιπτώσεις
αποθεραπείας της πνευμονίας του. Η θνητότητα είναι μικρή και τα αποτελέσματα
άριστα. Προεγχειρητικά, η αξονική τομογραφία θώρακος θεωρείται απαραίτητη, γιατί
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για το μέγεθος και την ανατομική θέση της
συλλογής.
3.

Αποφλοίωση
Με τον όρο αποφλοίωση εννοούμε την απομάκρυνση του πεπαχυσμένου

σπλαχνικού υπεζωκότα, την ενοποίηση όλων των χώρων και την επανέκπτυξη του
πνεύμονα. Η προσπέλαση, που χρησιμοποιείται είναι είτε η θωρακοσκοπική με τη
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βοήθεια βιντεοκάμερας στη φάση ΙΙ-ΙΙΙ του εμπυήματος4 ή η μικρή θωρακοτομή σε
περιπτώσεις σταδίου ΙΙΙ και πλήρους παγίδευσης του πνεύμονα. Η θνητότητα
ανέρχεται από 3-10%, όταν αφορά ασθενείς σε βαριά σηπτική κατάσταση και με
σοβαρή συνoδές παθήσεις.
Τονίζουμε, οτι η επέμβαση κατά την οξεία φάση των παραπνευμονικών
συλλογών, πρέπει να διενεργείται μόνο με σκοπό τον έλεγχο της λοίμωξης. ∆εν
πρέπει να στοχεύει μόνο στην αφαίρεση του πεπαχυσμένου τμήματος του
υπεζωκότα, καθώς η πάχυνση αυτή συχνά υποστρέφει αυτόματα μετά από μερικούς
μήνες. Αν μετά από 6 μήνες ο υπεζωκότας παραμένει παχύς και η πνευμονική
λειτουργία του ασθενή έχει επηρεαστεί τόσο ώστε να επηρεάζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες, τότε πρέπει να σκεφτόμαστε την αποφλοίωση ως μέθοδο
αντιμετώπισης. Μετεγχειρητικά, η πνευμονική λειτουργία ασθενών που έχουν υποστεί
αποφλοίωση έχει φανεί να βελτιώνεται σημαντικά.
4.

Ανοιχτή παροχέτευση
Η χρόνια παροχέτευση της υπεζωκοτικής κοιλότητας μπορεί να επιτευχθεί με

τεχνικές ανοιχτής παροχέτευσης.

∆ύο είναι

οι συνήθεις

τεχνικές ανοιχτής

παροχέτευσης. Στην απλούστερη τεχνική αφαιρούνται τμήματα 1-3 πλευρών που
καλύπτουν την κατώτερη περιοχή του εμπυήματος και τοποθετούνται ένας ή
περισσότεροι κοντοί σωλήνες παροχέτευσης μεγάλου εύρους. Οι σωλήνες αυτοί
καθαρίζονται καθημερινά με αντισηπτικό διάλυμα, ενώ το παροχετευόμενο υγρό
συλλέγεται σε σάκο κολοστομίας. Εναλλακτικά, η εμπυηματική κοιλότητα γεμίζεται με
γάζες και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για σωλήνα παροχέτευσης. Βέβαια, αυτή είναι
μέθοδος, που σπάνια εφαρμόζεται σήμερα.
Λέξεις κλειδιά: εμπύημα, χειρουργική αντιμετώπιση, αποφλοίωση
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E-mail: tamijalopulos@hotmail.com
Αναφορές υπάρχουν από τη βυζαντινή εποχή. Ο Ιπποκράτης τον 5ο αιώνα π. Χ.
ανέφερε την Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια (ΟΝΑ) [Richard Bright (1789-1858), Sir
William Osler (1849-1919)]. O πρώτος που έδωσε τον ορισμό της οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας ήταν ο Ηοmer W. Smith (1895-1962). Ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν
για να περιγράψουν την οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Ishuria Renalis (1802):


Acute Bright’s disease



War nephritis ( Α’Παγκόσμιος Πόλεμος)



Crush syndrome ( Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος)



Acute Renal failure related to traumatic injuries (Ηοmer W. Smith 1951).

Ο παλαιότερος όρος της ΟΝΑ ήταν συνώνυμος με την απότομη έκπτωση της
νεφρικής λειτουργίας και συνήθως αφορούσε περιπτώσεις αυξημένης βαρύτητας
(ουραιμικούς και ολιγουρικούς ασθενείς).
Όμως το φάσμα είναι τεράστιο: Ξεκινά από μικρή έκπτωση του ρυθμού
σπειραματικής διήθησης και φθάνει στην πλήρη απώλεια της νεφρικής λειτουργίας
που απαιτεί την εφαρμογή εξωνεφρικής κάθαρσης. Επομένως, δεν πρόκειται για
οξεία νεφρική ανεπάρκεια αλλά για οξεία νεφρική βλάβη με το δεδομένο ότι και οι
μικρές μεταβολές στο επίπεδο νεφρικής λειτουργίας που δε συνοδεύονται από
εμφανή ανεπάρκεια του ίδιου του οργάνου, έχουν κλινική σημασία συμβάλλοντας στη
νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών και επηρεάζοντας τη διάγνωση, την
πρόγνωση και τη θεραπεία τους.
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Να θυμόμαστε: Οι ασθενείς με ήπια οξεία νεφρική βλάβη είναι αυτοί, που πιθανότατα
θα βελτιωθούν από την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση.
Πώς ορίζεται η Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ): Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ομοφωνία
όσον αφορά κοινά διαγνωστικά κριτήρια ή ενιαίο κλινικό ορισμό, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί, διαφορετικός πληθυσμός ασθενών, διαφορετική
επίπτωση (1-31%), διαφορετική θνητότητα (28-82%).
Kellum JA: Η απουσία ενός ορισμού ή ακόμα χειρότερο η παρουσία πάνω από 35
διαφορετικών ορισμών στη βιβλιογραφία, είναι κάτι απαράδεκτο.
Η οξεία νεφρική βλάβη είναι ένα σύνδρομο κλινικοεργαστηριακό που αφορά στην
ομοιόσταση υγρών, ηλεκτρολυτών και ορμονικού περιβάλλοντος. Μπορεί να επιφέρει
σοβαρές διαταραχές στην ανοσία, στην πήξη και στο ΚΝΣ. Θεωρείται μία ΣΟΒΑΡΗ
επιπλοκή, όταν εκδηλώνεται σε νοσοκομειακούς ασθενείς με δυνητικά θανατηφόρα
έκβαση. Η οξεία νεφρική βλάβη ως αιτία εισόδου των ασθενών στο νοσοκομείο
διαφέρει σημαντικά από την ενδονοσοκομειακή της μορφή.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΓΛΩΣΣΑ: Έχουν καταγραφεί έως σήμερα 35
διαφορετικοί ορισμοί. Μέχρι το 2004 δεν υπήρχε ενιαίος ορισμός για την οξεία
νεφρική βλάβη. Η ανάγκη ενός ενιαίου ορισμού και κοινών κριτηρίων ήταν επιτακτική
για την εξαγωγή σωστών επιδημιολογικών μελετών, αξιόπιστης πρόγνωσης, ορθής
θεραπευτικής προσέγγισης και κατευθυντήριων οδηγιών.
Παλαιότεροι ορισμοί:
1.

αύξηση κρεατινίνης κατά 0,5 mg/dl , εάν baseline τιμή κρεατινίνης έως 1,9mg/dl

2.

αύξηση κρεατινίνης κατά 1mg/dl , εάν baseline τιμή κρεατινίνης 2-4 mg/dl

3.

αύξηση κρεατινίνης κατά 1,5mg/dl , εάν baseline τιμή κρεατινίνης >5mg/dl

4.

αύξηση κρεατινίνης κατά 0,5 mg/dl εντός 48 ωρών

5.

Απότομη αύξηση κρεατινίνης πάνω από 2 mg/dl σε ασθενείς με «φυσιολογική»
νεφρική λειτουργία

6.

Παθολογική τιμή κρεατινίνης σε ασθενείς με φυσιολογικό ή αυξημένο μέγεθος
νεφρών.

Μέχρι το 2004 που ήρθε η ομάδα ADQI: Πρέπει να μιλάμε για μεταβολές από μια τιμή
αναφοράς με χρονικό χαρακτήρα (οξεία: 1-7 ημέρες ). Μετράει η μεταβολή και όχι η
τιμή της κρεατινίνης. Επίσης πρέπει να διαχωρίσουμε τις περιπτώσεις οξείας επί
χρονίας νεφρικής βλάβης και να είναι κριτήρια εύκολα στη χρήση και την εφαρμογή
τους στα διαφορετικά κέντρα παγκοσμίως με στόχο την ευρεία καταγραφή.
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Ήρθαν, λοιπόν, το 2004 ADQI: R.I.F.L.E.: Risk, Injury, Failure (severity score), Loss,
End stage (outcome score). Μέχρι που το 2007 το R.I.F.L.E. αντικαταστάθηκε σε
A.K.I.N. (stage 1, stage 2, stage 3).
Ένας αντίλογος: Η ολιγουρία δεν αντανακλά μόνο στη μείωση του GFR αλλά μπορεί
να αποτελεί τη φυσιολογική απάντηση του οργανισμού ως αντιδιούρηση ή
αντινατριούρηση με στόχο την αποφυγή απώλειας ύδατος και ηλεκτρολυτών.
Αντίστοιχα η πολυουρία που συνοδεύει σοβαρή σωληναριακή βλάβη μπορεί αν
αντιστοιχεί σε ακόμα πιο χαμηλές τιμές GFR. Παρ’ ότι η ολιγουρία και η ανουρία
συνδέονται με χειρότερη πρόγνωση, η χρήση της ποσότητας των ούρων ως κριτήριο
οξείας νεφρικής βλάβης είναι η ειδική και μπορεί να αποτελεί λανθασμένη επιλογή
ειδικά για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην οξεία νεφρική βλάβη στις αναπτυσσόμενες και στην
οξεία νεφρική βλάβη στις αναπτυγμένες χώρες. Αναπτυσσόμενες χώρες: Παιδιά, νέοι
άνθρωποι. Προνεφρική αφυδάτωση (διάρροια), μαιευτικά αίτια (σηπτικές αμβλώσεις),
λοιμώξεις (ελονοσία, λεπτοσπείρωση, ∆άγκειος πυρετός), τοξικά αίτια (δήγματα
ζώων). Αναπτυγμένες χώρες: Μεγάλες ηλικίες (Σ∆, παχυσαρκία), νεφροτοξικά
φάρμακα, μεγάλες επεμβάσεις, σκιαγραφικά, σήψη, ανεπάρκεια πολλών οργάνων.
∆ιεθνείς καταγραφές οξείας νεφρικής βλάβης:
Αναπτυγμένες

χώρες:

Χρήση

ορισμών-κριτηρίων,

σταδιοποίηση,

καταγραφή

επίπτωσης, καταγραφή έκβασης, δυνατότητα συγκρίσεων. Αναπτυσσόμενες χώρες:
Απουσία πληροφοριών.
Πλήρης αδυναμία ενιαίας και συγκρίσιμης καταγραφής. Λανθασμένη εντύπωση ότι η
οξεία νεφρική βλάβη είναι νόσος του νοσοκομείου, με την οξεία νεφρική βλάβη της
κοινότητας να υποεκτιμάται σαφώς.
Ποιες ομάδες ασθενών αφορά η οξεία νεφρική βλάβη:
Οξεία νεφρική βλάβη της κοινότητας: 20-200 περιπτώσεις/1.000.000 πληθυσμού είναι
νεότεροι και πιο υγιείς ασθενείς. Οξεία νεφρική βλάβη του νοσοκομείου: 7-18% των
νοσηλευόμενων ασθενών είναι ηλικιωμένοι ασθενείς.
Η οξεία νεφρική βλάβη στη ΜΕΘ: Επίπτωση 30-70%. Θνητότητα εκτός ΜΕΘ 5-10%
και εντός ΜΕΘ 50-70%. Το 5% των ασθενών στη ΜΕΘ υπό τεχνητό νεφρό θα
χρειαστεί θεραπεία υποκατάστασης.
∆ιαφορές και μεταβολές στην επίπτωση:
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ΟΝΒ στην κοινότητα στις αναπτυγμένες χώρες: 200 περιπτώσεις/1.000.000
πληθυσμού και αύξηση της επίπτωσης 51-62%. Νοσοκομειακή ΟΝΒ: 60-288
περιπτώσεις ανά 100.000. Αύξηση της επίπτωσης 11% ανά έτος. Νοσοκομειακή
ΟΝΒ στις αναπτυσσόμενες χώρες: 20 περιπτώσεις/1.000.000πληθυσμού χωρίς
σημαντική μεταβολή της επίπτωσης. Νοσοκομειακή ΟΝΒ: 5,4 περιπτώσεις ανά
100.000 με μια αύξηση της επίπτωσης 1,06% ανά 5ετια.
Έκβαση της ΟΝΒ:
Σχετικός κίνδυνος 4,1 θνητότητας ενδονοσοκομειακά. Σχετικός

κίνδυνος 2,0 για

συνέχιση της νοσηλείας σε κέντρα φροντίδας. Η νεφρική ανεπάρκεια έχει τη
μεγαλύτερη νοσηλεία σε σύγκριση με άλλες μονοοργανικές ανεπάρκειες.
Ο κίνδυνος ένταξης σε θεραπεία υποκατάστασης μετά την ΟΝΒ:
Η ΟΝΒ που χρειάστηκε θεραπεία υποκατάστασης μέσα στο νοσοκομείο σχετίζεται με
μεγαλύτερο κίνδυνο χρόνιας θεραπείας υποκατάστασης αλλά όχι με μεγαλύτερη
θνητότητα.

Η

μακροχρόνια

επιβίωση

βαρέως

πασχόντων

ασθενών

που

υποβλήθηκαν σε εξωνεφρική κάθαρση είναι φτωχή και σχετίζεται άμεσα με την de
novo ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής βλάβης.
Τι γίνεται μετά την έξοδο από το νοσοκομείο: Η οξεία νεφρική βλάβη που δε χρήζει
θεραπεία υποκατάστασης σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα μακροπρόθεσμα
ανεξάρτητα της υπολειπόμενης νεφρική λειτουργίας. Η θνητότητα αυτή αυξάνει στους
ασθενείς με σοβαρότερη οξεία νεφρική βλάβη. Σήμερα η νεφρική βλάβη θεωρείται
ένας σιωπηλός φονιάς (ο κίνδυνος θανάτου αυξάνει όσο αυξάνεται η κρεατινίνη).
Λέξεις κλειδιά: οξεία νεφρική ανεπάρκεια, οξεία νεφρική βλάβη, επιδημιολογία
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Srisawat N, Kellum JA. Acute kidney injury: definition, epidemiology, and
outcome. Curr Opin Crit Care 2011, 17(6):548-55.

2.

Lewington AJ1, Cerdá J, Mehta RL. Raising awareness of acute kidney injury: a
global perspective of a silent killer. Kidney Int 2013, 84(3):457-467.

3.

Wald R1, Quinn RR, Luo J, et al. Chronic dialysis and death among survivors of
acute kidney injury requiring dialysis. JAMA 2009, 302(11):1179-1185.

4.

Schiffl H, Lang SM and Fischer R. Long-term outcomes of survivors of ICU
acute kidney injury requiring renal replacement therapy: a 10-year prospective
cohort study. Clin Kidney J 2012, 5(4):297-302.
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Γεωργακόπουλος Ανδρέας
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6944774434
E-mail: ageorgako@gmail.com
Η οξεία νεφρική βλάβη είναι ένα κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από οξεία
ελάττωση ή παύση της νεφρικής λειτουργίας, με επακόλουθο τη διαταραχή της
αποβολής ουσιών, της ομοιόστασης υγρών, ηλεκτρολυτών, της
ισορροπίας καθώς και

οξεοβασικής

της λειτουργίας των διαφόρων οργάνων. Στηρίζεται στις

μεταβολές της κρεατινίνης του ορού και της διούρησης.
Η καθυστέρηση στην πρώιμη διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ) αποτελεί
πρωταρχικό εμπόδιο στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρόληψης της.
Οι προσεγγίσεις για την πρώιμη διαπίστωση της ΟΝΒ περιλαμβάνουν ταυτοποίηση
και παρακολούθηση των πληθυσμών υψηλού κινδύνου και ανάπτυξη πιο ευαίσθητων
βιοδεικτών.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνητική χρήση ποικίλων βιοδεικτών στο αίμα και
στα ούρα οι οποίοι μπορεί να συμβάλουν, είτε μόνοι τους, είτε σε συνδυασμό με τους
κλινικούς δείκτες στη διάγνωση στη πρόγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης.
Εντούτοις δεν είναι όλοι οι δείκτες ίσοι και μόνο λίγοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα
από τους άλλους να γίνουν χρήσιμοι, εξαιτίας της σταθερότητας των αναλυτών, της
ευαισθησίας και της ειδικότητας τους, της διαθεσιμότητας ταχείας μεθόδου
προσδιορισμού τους και του χαμηλού τους κόστος.
Λέξεις κλειδιά: οξεία νεφρική βλάβη, βιοδείκτες
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Waikar SS, Bonventre JV. Creatinine kinetics and the definition of acute kidney
injury. I am Soc nephrol 2009, 20: 672-679.

2.

Waikar SS, Boneventre JV. Biomarkers for the diagnosis of acute kidney injury.
CurrOpinNepfrol Hypertens 2007, 16: 557-564.
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Vaidya VS, Ferguson MA, Bonventre JV. Biomarkers of acute kidney injury.
AnnuRev Pharmacol Toxicol 2008, 48: 463-493.

4.

Vaidya VS,Ozer JS, Dieterle F, et al. Kidney injury molecule-1 outperforms
traditional biomarkers of kidney injury in preclinical biomarker qualification
studies. Nat.Biotechnol 2010, 28: 478-485.

5.

BonventreJV,Vaidya VS, Schmouder R, et al. Next-generation biomarkers for
detecting kidney toxicity. Nat Biotechnol 2010, 28: 436-440.
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ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ζαγκότσης Γεώργιος
Ειδικευόμενος Νεφρολογίας, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6973067285
E-mail: gzagotsis@yahoo.gr
Η οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) διαχωρίζεται παραδοσιακά σε τρεις κατηγορίες:
προνεφρική, νεφρική και μετανεφρική. Η προνεφρική ΟΝΒ οφείλεται σε υποάρδευση
των νεφρώνων, που οδηγεί σε πτώση της πίεσης σπειραματικής διήθησης.
Φυσιολογικά, σε περιπτώσεις μικρότερου βαθμού υποάρδευσης,μέχρι επιπέδου
μέσης αρτηριακής πίεσης 80 mmHg, η πίεση σπειραματικής διήθησης διατηρείται με
αγγειοδιαστολή του προσαγωγού και αγγειοσύσπαση του απαγωγούαρτηριδίου
(αυτορρύθμιση). Η υποάρδευση μπορεί να οφείλεται σε πραγματική υποογκαιμία (πχ
αιμορραγία,

διουρητικά,

γαστικένερικές

απώλειες),

υπόταση

(πχ

σήψη,

αντιυπερτασικά φάρμακα), καταστάσεις μειωμένου αρτηριακού δραστικού όγκου (πχ
καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση) ή σε παρουσία παραγόντων που επηρεάζουν τον
μηχανισμό αυτορρύθμισης (πχ λήψη ΜΣΑΦ, αΜΕΑ). Η ταχεία άρση του αιτίου της
υποάρδευσης

αποκαθιστά

πλήρως

την

νεφρική

λειτουργία.

Αντιθέτως,

η

παρατεταμένη προνεφρική ΟΝΒ οδηγεί σε ισχαιμική βλάβη του νεφρικού
παρεγχύματος και οξεία σωληναριακή νέκρωση.
Η οξεία σωληναριακή νέκρωση (ΟΣΝ) αποτελεί την πιο συχνή μορφή νεφρικής ΟΝΒ.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η ισχαιμική προσβολή συνδυάζεται με την επίδραση
νεφροτοξικών παραγόντων, εξωγενών (πχ αμινογλυκοσίδες, σκιαγραφικές ουσίες) ή
ενδογενών (πχ μυοσφαιρίνη). Το εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο και το παχύ ανιόν
σκέλος της αγκύλης του Henle είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ισχαιμία, αφού έχουν
υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις για τις αντλίες επαναρρόφησης και εδράζονται στον
νεφρικό μυελό, όπου η μερική πίεση Ο2 είναι της τάξης των 10 – 50 mmHg. Η
σοβαρή και παρατεταμένη ισχαιμία προκαλεί εξάντληση του ATP και βλάβη των
σωληναριακών επιθηλιακών κυττάρων, τα οποία αποπίπτουν στον σωληναριακό
αυλό και τον αποφράσσουν (castobstruction). Η ελαττωματική λειτουργία των
επιθηλιακών κυττάρων προκαλεί μείωση της επαναρρόφησης νατρίου και αύξηση της

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 378

συγκέντρωσής στο σωληναριακό υπερδιήθημα, με συνέπεια τον πολυμερισμό της
ενδοαυλικής πρωτεΐνης Tamm-Horsfal, γεγονός που συμβάλει στην απόφραξη των
σωληναρίων. Επίσης, η εξάντληση του ATP αυξάνει την έκφραση προτεασών και
φωσφολιπασών, που οδηγούν σε επιπλέον οξειδωτική βλάβη των επιθηλιακών
κυττάρων κατά την φάση επαναιμάτωσης (ischemia – reperfusioninjury).Η διαταραχή
της δομής των νεφρικών σωληναρίων έχει ως αποτέλεσμα την παλίνδρομη διαφυγή
του σωληναριακού διηθήματος προς τα περισωληναριακά τριχοειδή αγγεία (backβλάβη

leak).Ισχαιμική

υφίστανται

και

τα

ενδοθηλιακά

κύτταρα

των

περισωληναριακών τριχοειδών, με αποτέλεσμα την παραγωγή αγγειοσυσπαστικών
ουσιών (πχ ενδοθηλίνη Ι, θρομβοξάνη Α2) και μειωμένη παραγωγή μονοξειδίου του
αζώτου (ΝΟ) και προσταγλανδινών. Η επακόλουθη αγγεισύσπαση επιδεινώνει την
ισχαιμική βλάβη. Σημαντικό ρόλο στην ΟΣΝ διαδραματίζει και η φλεγμονή. Τα
ενδοθηλιακά κύτταρα παράγουν μόρια προσκόλλησης λευκοκυττάρων (πχ ICAM-1)
με

αποτέλεσμα

την

έναρξη

φλεγμονώδους

αντίδρασης.

Ουδετερόφιλα

και

μονοκύτταρα διηθούν τον μυελό των νεφρών υπό την επίδραση προφλεγμονωδών
κυτοκινών (πχ TNF-a, IL-6) και χημειοκινών, οι οποίες παράγονται από τα
σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα. Με την σειρά τους, τα λευκοκύτταρα παράγουν
πρωτεάσες και ελεύθερες ρίζες Ο2 (ROS), που προκαλούν περαιτέρω βλάβη στα
σωληναριακά κύτταρα. Ο νεφρός, σε αντίθεση με άλλα όργανα, όπως ο εγκέφαλος
και η καρδιά, έχει την δυνατότητα να αποκαθιστά την δομή και την λειτουργία του
μετά από ισχαιμική ή τοξική βλάβη. Σε μη επιπλεγμένη ΟΣΝ η νεφρική λειτουργία
αποκαθίσταται

σε

δύο

έως

τρεις

εβδομάδες.

Τα

εναπομείναντα

βιώσιμα

σωληναριακά κύτταρα αποδιαφοροποιούνται, πολλαπλασιάζονται και στην συνέχεια
μεταναστεύουν

σε

περιοχές

με

ελεύθερη

βασική

μεμβράνη,

όπου

επαναδιαφοποποιούνται σε πλήρως λειτουργικά σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα.
Σε αυτό το στάδιο της αποκατάστασης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν αυξητικοί
παράγοντες, όπως ο IGF-1.
Εκτός από την ΟΣΝ, υπάρχουν και άλλες μορφές νεφρικής ΟΝΒ. Στις
σπειραματονεφρίτιδες
ενεργοποίησης

(ΣΝ)

του

προκαλείται

συμπληρώματος,

βλάβη

των

καθήλωσης

σπειραμάτων
αντισωμάτων

λόγω
και

ανοσοσυμπλεγμάτων και λευκοκυτταρικών διηθήσεων. Η φλεγμονώδεις αντίδραση
προκαλεί υπερπλασία των μεσαγγειακών, ενδοθηλιακών και επιθηλιακών κυττάρων,
καθώς και μετανάστευση ινοβλαστών. Σε ταχέως εξελισσόμενες μορφές ΣΝ
σχηματίζονται

μηνοειδείς

νεκρωτικοί

σχηματισμοί,

ενώ

η

μη

θεραπευτική

αντιμετώπιση οδηγεί σε ίνωση και καταστροφή των σπειραμάτων. Η οξεία διάμεση
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νεφρίτιδα αποτελεί ανοσολογική αντίδραση υπερευαισθησίας σε κάποιον λοιμώδη ή
φαρμακευτικό παράγοντα, η οποία σχετίζεται κυρίως με

ενεργοποίηση της

κυτταρικής ανοσίας. Χαρακτηρίζεται από παρουσίαστον διάμεσο ιστό φλεγμονωδών
διηθήσεων από Τ λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα και μακροφάγα, ενώ απουσιάζουν τα
ουδετερόφιλα.
Η μετανεφρική ΟΝΒ οφείλεται σε απόφραξη του αποχετευτικού συστήματος των
νεφρών. Η απόφραξη μπορεί να εντοπίζεται ενδονεφρικά στα αθροιστικά σωληνάρια,
τις νεφρικές θηλές ή κάλυκες (πχ λίθοι, θηλώδης νέκρωση, καθίζηση κρυστάλλων,
θρόμβοι), στο επίπεδο των ουρητήρων (πχ λίθοι, οπισθοπεριτοναΐκή ίνωση,
κακοήθειες πυέλου) ή στο κατώτερο ουροποιητικό (πχ κακοήθειες, υπερπλασία
προστάτη, στενώσεις ουρήθρας). Στα αρχικά στάδια της απόφραξης παρατηρείται
αύξηση της ενδοσωληναριακής πίεσης, αλλά η σπειραματική διήθηση δεν μηδενίζεται
λόγω αύξησης της νεφρικής αιματικής ροής, επαναρρόφησης ύδατος και νατρίου
κατά μήκος του νεφρώνα και διάτασης του αθροιστικού συστήματος. Μετά από 4 έως
8 ώρες μειώνεται σταδιακά η ενδοσωληναριακή πίεση και παρατηρούνται
αιμοδυναμικές μεταβολές στον νεφρό που έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της
νεφρικής αιματικής ροής και τελικά την μεγάλη ελάττωση της σπειραματικής
διήθησης.

Εικόνα 1. Κύριες περιοχές σωληναριακής βλάβης στην ΟΣΝ
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Εικόνα 2. Οξεία σωληναριακή νέκρωση (AbueloJ. NEnglJMed 2007;357:797-805)
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Schrier RW, Wang W, Poole B et al. Acute renal failure: definitions, diagnosis,
pathogenesis, and therapy. J Clin Invest 2004, 114: 5-14.
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Hilton R. Acute renal failure. BMJ. 2006, 333: 786-90.

3.

Abuelo JG. Normotensive ischemic acute renal failure. N Engl J Med 2007, 357:
797-805.

4.

Jefferson JA, Thurman JM, Schrier RW. Pathophysiology and Etiology of Acute
Kidney Injury. In: Comprehensive Clinical Nephrology 4th Edition. Floege J,
Johnson RJ, Feehally J, ed. Saunders, Elsevier co, USA 2010.
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Rossert Ja, Fischer EA. Acute Interstitial Nephritis. In: Comprehensive Clinical
Nephrology 4th Edition. Floege J, Johnson RJ, Feehally J, ed. Saunders,
Elsevier co, USA 2010.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Ψούνης Π. Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «O EΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041624
Ε-mail: konpsounis@yahoo.gr
Παρά τις εξελίξεις στη νεφρολογία, τις βελτιώσεις στη θεραπεία της εξωνεφρικής
κάθαρσης και την πρόοδο των μονάδων εντατικής θεραπείας, τα ποσοστά της
θνητότητας και νοσηρότητας λόγω της οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ) παραμένουν
υψηλά. Φαίνεται ότι συμπαρομαρτούντα νοσήματα και η βαρύτητα της ίδιας της
νόσου συμβάλουν καθοριστικά στα ανωτέρω αρνητικά ποσοστά. Η επιτυχής
αντιμετώπιση της ΟΝΒ προϋποθέτει την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των
ουραιμικών επιπλοκών, την έγκαιρη έναρξη θεραπείας εξωνεφρικής κάθαρσης, την
επιθετική υποστηρικτική θεραπεία και την διόρθωση των υποκείμενων πρωτοπαθών
διαταραχών. Όλοι οι ασθενείς

με ΟΝΒ πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά για

πιθανά αναστρέψιμα αίτια όπως προνεφρικά ή μετανεφρικά καθώς και να
παροτρύνεται η άμεση αντιμετώπιση τους για την

αποφυγή εγκατάστασης

ενδογενούς νεφρικής βλάβης. Η προνεφρικού τύπου ΟΝΒ ανατάσσεται με
αποκατάσταση της ευογκαιμίας και της νεφρικής άρδευσης μέσω αναπλήρωσης
υγρών και καρδιαγγειακής υποστήριξης ενώ η μετανεφρική ΟΝΒ είναι αποτέλεσμα
απόφραξης της απορροής των ουρών από τους νεφρούς όπου με άμεση επέμβαση
ουρολόγων ή επεμβατικών ακτινολόγων με απομάκρυνση λίθων, τοποθέτηση
ουρητηρικών stent (pigtail) και νεφροστομιών λύνει άμεσα την ΟΝΒ και αποτρέπει
την ανάπτυξη ενδογενούς νεφρικής βλάβης. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίζονται
ενδεχόμενες σοβαρές επιπλοκές όπως υπερφόρτωση υγρών, υπερκαλιαιμία,
μεταβολική οξέωση υπασβεστιαιμία, υπερφωφαταιμία καθώς και σοβαρές ουραιμικές
εκδηλώσεις όπως εγκεφαλοπάθεια και περικαρδίτιδα και να αντιμετωπίζονται άμεσα
με συντηρητικά μέτρα ή εξωνεφρική κάθαρση. Η αρχική εκτίμηση της ογκαιμικής
κατάστασης του ασθενούς με ΟΝΒ είναι πρωταρχικής σημασίας για την κατάλληλη
και σωστή αντιμετώπισή της. Σε περίπτωση υπογκαιμίας η οποία προκύπτει από το
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ιστορικό και την κλινική εξέταση χρήζει ενδοφλέβιας χορήγησης κρυσταλλοειδών
διαλυμάτων όπως ισότονου χλωριούχου νατρίου με στόχο την αύξηση του δραστικού
κυκλοφορούντα όγκου και της νεφρικής άρδευσης ενώ σε περίπτωση υπερογκαιμίαςυπερφόρτωσης με υγρά η χορήγηση διουρητικών της αγκύλης μπορεί να βελτιώσει
τα συμπτώματα πνευμονικής συμφόρησης αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
καθυστερεί την θεραπεία με εξωνεφρική κάθαρση όταν αυτή κρίνεται παραίτηση για
μεταβολικούς λόγους μόνο και μόνο επειδή επιτυγχάνεται ικανοποιητική διούρηση. Η
υπερκαλιαιμία είναι μια συχνή επίφοβη επιπλοκή στην ΟΝΒ η οποία όταν δε
διορθώνεται με συντηρητικά μέτρα (διακοπή καλιοσυντηριτικών φαρμάκων, μείωση
πρόσληψης

καλίου,

χορήγηση

ινσουλίνης

με

γλυκόζη,

β2

διεγέρτες,

ιοντοανταλλακτική ρητίνη) απαιτείται θεραπεία με εξωνεφρική κάθαρση. Μια άλλη
σοβαρή και απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της οξείας νεφρικής βλάβης είναι η
μεταβολική οξέωση, συνήθως αποτέλεσμα μειωμένης απέκκρισης οξέως από τους
πάσχοντες νεφρούς. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση
διττανθρακικού νατρίου και την εξωτερική κάθαρση. Γενικότερα

το διττανθρακικό

νάτριο επιστρατεύεται σε υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση σχετιζόμενη με
διάρροιες, σε γαλακτική οξέωση αναμένοντας εξωνεφρική κάθαρση και σε αίτια ΟΝΒ
εύκολα αναστρέψιμα (προνεφρικά και μετανεφρικά) με στόχοPH>7,2 ενώ συχνές
επιπλοκές από τη χρήση εξωγενούς αλκάλεως αποτελούν η υπερφόρτωση με υγρά,
η υπερνατριαιμία και η υπασβεστιαιμία. Από την άλλη η εξωνεφρική κάθαρση
επιστρατεύεται συνήθως σε ασθενείς ολιγοανουρικούς, υπερογκαιμικούς με PH<7,1.
Σημαντική ηλεκτρολυτική επιπλοκή στην

ΟΝΒ αποτελεί και η υπασβεστιαιμία

αποτέλεσμα κυρίως λόγω κατακράτησης φωσφορικών. Η αντιμετώπιση πρέπει να
στοχεύει στην χορήγηση ασβεστίου στη συμπτωματική υπασβεστιαιμία και στην
καταπολέμηση της υπερφωσφαταιμίας είτε με τη χρήση φωσφωροδεσμευτικών από
του στόματος είτε με εξωνεφρική κάθαρση. Η υπερμαγνησιαιμία είναι μια άλλη
ηλεκτρολυτική διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί την ΟΝΒ συνήθως ιατρογενής
από υπερβολική χορήγηση μαγνησίου σε συνδυασμό με μειωμένη νεφρική
απέκκριση όπου σε ακραίες περιπτώσεις χρειάζεται εξωνεφρική κάθαρση για την
διόρθωση της. Τέλος αιμορραγική διάθεση μπορεί να επιπλέξει την ΟΝΒ η οποία
μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητικά μετρά όπως χορήγηση δεσμοπρεσσίνης
και οιστρογόνων αλλά αποτελεσματικότερη λύση αποτελεί πάλι η εξωνεφρική
κάθαρση. Οι ασθενείς με ΟΝΒ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ενεργειακής και
πρωτεϊνικής εξάντλησης όποτε η εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη αποτελεί
σημαντικό θεραπευτικό στόχο. Ενδείξεις αιμοκάθαρσης αποτελούν η υπερφόρτωση
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 383

με υγρά, σοβαρή υπερκαλιαιμία, μεταβολική οξέωση και ουραιμικές εκδηλώσεις
όπως περικαρδίτιδα και ουραιμική εγκεφαλοπάθεια που δεν υποστρέφουν με
συντηρητικά μετρά. Σε ασθενείς αιμοδυναμικά σταθερούς προτιμάται η διαλείπουσα
αιμοκάθαρση

ενώ σε περιπτώσεις αιμοδυναμικής αστάθειας και εγκεφαλικού

οιδήματος οι συνεχείς μέθοδοι

αιμοκάθαρσης

υπερέχουν. Στα γενικά μέτρα

αντιμετώπισης της ΟΝΒ δεν πρέπει να ξεχνάμε την αποφυγή νεφροτοξικών
φάρμακων όπως αναστολείς του άξονα ρενίνης αγγειτασίνης αλδοστερόνης, ΜΣΑΦ,
σκιαγραφικά και να τροποποιούμε τις δόσεις των χορηγούμενων φαρμάκων ανάλογα
με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργιάς. Η εντατική

κλινικοεργαστηριακή

παρακολούθηση με ηλεκτρολύτες, αέρια αίματος και δείκτες νεφρικής λειτουργιάς
καθώς και προσεκτική καταγραφή ισοζυγίου υγρών, αποβολής ούρων, σωματικού
βάρους, αρτηριακής

πίεσης, κεντρικής φλεβικής πίεσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο

στην επιτυχή αντιμετώπιση της οξείας νεφρικής βλάβης.
Λέξεις κλειδιά: οξεία νεφρική βλάβη, εξωνεφρική κάθαρση
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΑΤΟΣ (FIBROSCAN) ΣΤΑ ΗΠΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Μαρία Σχινά
Επιμελήτρια Α΄ Παθολογίας, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041525
Ε-mail: sxinama@gmail.com,
Η ηπατική ίνωση αποτελεί την κοινή εξέλιξη πολλών χρόνιων ηπατικών νοσημάτων.
Η σοβαρότερη μορφή ηπατικής ίνωσης είναι η κίρρωση του ήπατος που σχετίζεται με
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. O καλύτερος τρόπος για την εκτίμηση της
ηπατικής ίνωσης είναι η βιοψία ήπατος η οποία ως επεμβατική μέθοδος ενέχει
κίνδυνο επιπλοκών όπως αιμορραγία, πνευμοθώρακα, τρώση χοληδόχου κύστεως
και έχει θνητότητα ~ 0.01%. Η εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης μπορεί ωστόσο να γίνει
και με την εφαρμογή μη επεμβατικών μεθόδων, όπως οι ορολογικοί δείκτες και η
Ελαστογραφία ήπατος (Fibroscan).Η ελαστογραφία ήπατος (Fibroscan, Echosens,
Paris, France) είναι μια νέα μη επεμβατική μέθοδος εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης
που βασίζεται στη τεχνική της παλμικής

ελαστογραφίας μιας κατεύθυνσης. Η

συσκευή αποτελείται από μία «κεφαλή» υπερήχου προσαρμοσμένη στον άξονα ενός
δονητή που παράγει ελαστικό κύμα μέτριου πλάτους και χαμηλής συχνότητας (50
Hz). Το κύμα διαδίδεται μέσω των ιστών (δέρμα, υποδόριο, ηπατικός ιστός)
παράγοντας ηχοανακλάσεις βάση των οποίων εκτιμάται η ταχύτητα μετάδοσης του
κύματοςπου συνδέεται ευθέως με την σκληρία του ηπατικού ιστού. Η ελαστογραφία
μετρά τη σκληρία σε ιστικό όγκο ενός κυλίνδρου εύρους 1 cm και μήκους 4 cm, 25-65
mm κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Ο όγκος αυτός είναι τουλάχιστον 100
φορές μεγαλύτερος από το τεμάχιο της βιοψίας. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε
kilopascals (kPa). Αποτελούν τη διάμεση τιμή 10 μετρήσεων και έχουν εύρος τιμών
από 2.5 έως 75 kPa. Φυσιολογικές τιμές 5,5 kPa. Η μέθοδος είναι ανώδυνη, γρήγορη
(5 λεπτά), γίνεται παρά την κλίνη του ασθενούς ή στο εξωτερικό ιατρείο, με άμεσα
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αποτελέσματα και υψηλή επαναληπτότητα. Αντενδείξεις αποτελούν ο ασκίτης, η
ύπαρξη βηματοδότη, η κύηση και η παχυσαρκία (ΒΜΙ>28). Η αξιολόγηση της
μεθόδου γίνεται σε σύγκριση με το goldstandard, δηλαδή τη βιοψία ήπατος,
προκειμένου να καθοριστεί η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική και αρνητική
προγνωστική αξία της μεθόδου. Η μέθοδος έχει εφαρμοσθεί για την αξιολόγηση της
ηπατικής ίνωσης σε πλήθος ηπατικών νοσημάτων. Τα περισσότερα δεδομένα
αφορούν ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, όπου έχει φανεί ότι υπάρχει ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ των τιμών ηπατικής ακαμψίας (liver stiffness measurement) και
σταδίου ηπατικής ίνωσης από βιοψίες ήπατος. Επίσης έχει αξιολογηθεί συγκριτικά
με τη βιοψία ήπατος σε πολλά ηπατικά νοσήματα όπως χρόνια ηπατίτιδα Β, μη
αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), χολοστατικά νοσήματα (PBC/PSC),
αιμοχρωμάτωση κά. Τα όρια σημαντικής ίνωσης και κίρρωσης ποικίλουν ανάλογα με
την υποκείμενη ηπατοπάθεια. Στην κλινική πράξη αποτελεί χρήσιμη μέθοδο
αξιολόγησης ασθενών με χρόνια ηπατικά νοσήματα λόγω υψηλής διαγνωστικής
ακρίβειας κυρίως στην ανίχνευση κίρρωσης, αλλά και ως εργαλείο επιλογής ασθενών
για βιοψία ήπατος. Λόγω των προαναφερομένων πλεονεκτημάτων της η μέθοδος
είναι εξαιρετικά δημοφιλής και η χρήση της επεκτείνεται διαρκώς τόσο στη διάγνωση
όσο και στην παρακολούθηση των ηπατικών νοσημάτων.
Λέξεις κλειδιά: ελαστογραφία, ηπατική ίνωση, ηπατικά νοσήματα
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΤΙ∆Α

ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΓΝΩΣΗ, ΑΙΤΙΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ι. Λακουμέντας1, Α. Σιδέρης2
1

Επιμελητής Α΄, 2∆ιευθυντής,

Καρδιολογικό Τμήμα-Τμήμα Β΄, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6946331134
E-mail: johnlakoumentas@yahoo.gr
Η μυοκαρδίτις είναι μυοκαρδιακή φλεγμονή, η ακριβής επίπτωση της οποίας είναι
δύσκολο να προσδιοριστεί εξαιτίας της ευρείας εκδήλωσης των συμπτωμάτων της
νόσου. Στις ΗΠΑ η νόσος υπολογίζεται σε 1-10 περιστατικά ανά 100.000 άτομα, ενώ
η ανεύρεση θετικής βιοψίας σε κρούσματα μυοκαρδίτιδας ποικίλλει ευρέως από 0
έως 80%. Η συχνότητα της νόσου είναι παρόμοια σε άνδρες και γυναίκες, αν και οι
νέοι άνδρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Η μέση ηλικία των ασθενών με λεμφοκυτταρική
μυοκαρδίτιδα είναι τα 42 χρόνια, ενώ αυτών με γιγαντοκυτταρική μυοκαρδίτιδα τα 58
χρόνια. Στον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο νέων ενηλίκων <40 ετών, ενοχοποιείται σε
ποσοστό 8,6-12%. Η οξεία λεμφοκυτταρική μυοκαρδίτις είναι αυτοπεριοριζόμενη έως
και το 57% των ιστολογικά τεκμηριωμένων περιπτώσεων. Στο 21% εξελίσσεται σε
διατατική μυοκαρδιοπάθεια στα επόμενα 3 χρόνια. Στη Myocarditis Treatment Trial, η
θνητότητα στον πρώτο χρόνο ήταν 20% και στα τέσσερα χρόνια 56% για ασθενείς με
αρχική εμφάνιση συμπτωματικής καρδιακής ανεπάρκειας και κλάσμα εξώθησης της
αριστερής κοιλίας (LVEF) <45%. Συνήθως σε εμφάνιση μυοκαρδίτιδας με LVEF 4050% επέρχεται πλήρης ανάνηψη εντός εβδομάδων ή μηνών, ενώ σε LVEF<35% και
LVEDD>60 mm, 50% των ασθενών θα αναπτύξει χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, 25%
θα πεθάνει ή θα χρειαστεί μεταμόσχευση καρδιάς και το υπόλοιπο 25% θα βελτιωθεί
αυτόματα. Η συγκοπή, ο σκελικός αποκλεισμός, το LVEF<40%, η λειτουργική κλάση
κατά NYHAIII ή IV, οι αυξημένες πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας και η
πνευμονική υπέρταση βρέθηκαν προγνωστικοί παράγοντες αυξημένου κινδύνου για
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θάνατο ή μεταμόσχευση καρδιάς σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη με βιοψία
λεμφοκυτταρική

μυοκαρδίτιδα.

Η

κεραυνοβόλος

μυοκαρδίτιδα

έχει

υψηλή

ενδονοσοκομειακή θνητότητα (7%), αλλά άριστη μακροπρόθεσμη πρόγνωση, εφ’
όσον ξεπεραστεί η οξεία φάση. Η γιγαντοκυτταρική μορφή έχει πολύ κακή
πρόγνωση. Σε μια μελέτη, ποσοστό 89% των ασθενών πέθαναν ή υποβλήθηκαν σε
μεταμόσχευση με μέση επιβίωση τους 5,5 μήνες (αύξηση της επιβίωσης στους 1233 μήνες παρατηρήθηκε με χορήγηση συνδυασμένης ανοσοκατασταλτικής αγωγής,
ενώ θεραπεία εκλογής ήταν η μεταμόσχευση καρδιάς).
Για την πρόκληση της μυοκαρδίτιδας ενοχοποιούνται λοιμώδη αίτια (ιοί, βακτήρια,
μύκητες,

πρωτόζωα,

παράσιτα,

σπειροχαίτες,

ρικέτσιες),

αντιδράσεις

υπερευαισθησίας σε φάρμακα-δηλητήρια (όπως κεφαλοσπορίνες, σουλφοναμίδες,
διουρητικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά – δήγματα εντόμων), τοξικοί παράγοντες
(φάρμακα όπως ανθρακυκλίνες και κοκκαΐνη, ακτινοθεραπεία, θερμοπληξία,
υποθερμία) και αυτοάνοσες παθήσεις (όπως συστηματικός ερυθηματώδης λύκος,
υπερηωσινοφιλικά σύνδρομα, γιγαντοκυτταρικήμυοκαρδίτις, σαρκοείδωση, αρτηρίτις
Τakayasu, κοκκιωμάτωση Wegener). Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν το συχνότερο
αίτιο (ιός Coxsackie B ανευρίσκεται σε ποσοστό >50% των περιπτώσεων).Οι κλινικές
εκδηλώσεις κυμαίνονται από ασυμπτωματικές ΗΚΓ διαταραχές έως την καρδιογενή
καταπληξία και τον αιφνίδιο θάνατο. Πρόδρομα συμπτώματα ιογενούς προσβολής
εμφανίζονται στο 10 έως 80%. Μετά από λίγες ημέρες έως εβδομάδες ακολουθούν οι
καρδιακές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν συμπτώματα συμφορητικής καρδιακής
ανεπάρκειας, αρρυθμίες, εμβολικά γεγονότα ή ευρήματα συμβατά με οξύ στεφανιαίο
σύνδρομο. Στην αντικειμενική εξέταση των ασθενών

ανευρίσκονται ταχυκαρδία

(συνήθως φλεβοκομβική), σημεία καρδιακής ανεπάρκειας και ήχος τριβής σε
περικαρδιακή συμμετοχή. Η ταξινόμηση κατά Lieberman βασίζεται στην κλινική
εικόνα και στην κλινική έκβαση

της

νόσου και διαχωρίζειτη μυοκαρδίτιδα στην

κεραυνοβόλο, στην οξεία, στην χρόνια ενεργό και στη χρόνια εμμένουσα μορφή.
Μόνο η κεραυνοβόλος μορφή έχει σαφή έναρξη της νόσου με ευδιάκριτη αρχική
ιογενή συνδρομή, καταγράφεται στο 10% του συνόλου και εκδηλώνεται με ταχεία (<3
ημέρες) σοβαρή αιμοδυναμική προσβολή, απαιτούσα ινότροπη ή μηχανική
υποστήριξη. Η οξεία μυοκαρδίτιδα μπορεί να εξελιχθεί σε διατατική μυοκαρδιοπάθεια,
ενώ η χρόνια ενεργός μυοκαρδίτιδα παρουσιάζεται ως

μια χρόνια φλεγμονώδης

διαδικασία με παρουσία γιγαντοκυττάρων.Η γιγαντοκυτταρική μυοκαρδίτιδα είναι μια
σπάνια

μορφή,

που

παρουσιάζεται

ως

οξεία

ταχέως

επιδεινούμενη
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μυοκαρδιοπάθεια. Η χρόνια εμμένουσα μυοκαρδίτιδα αποτελεί μια εξελισσόμενη
φλεγμονή, που δεν παρουσιάζει δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.
Λέξεις κλειδιά: μυοκαρδίτις, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια
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∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ,
ΕΝ∆ΟΜΥΟΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΒΙΟΨΙΑ
Σ. Ξυδώνας1, Α. Σιδέρης2
1

MD, FESC, Επιμελητής Α’, 2∆ιευθυντής

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6947704156
E-mail: sotxyd@gmail.com
Η διάγνωση της μυοκαρδίτιδας είναι πολύ συχνά εξαιρετικά δύσκολη λόγω της
μεγάλης ετερογένειας των πιθανών φαινοτύπων της νόσου. Η ενδομυοκαρδιακή
βιοψία (ΕΜΒ) θεωρείται ο χρυσός κανόνας των διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά
χρησιμοποιείται σπανίως και συνήθως μόνο σε τεταρτοβάθμια κέντρα. Για το λόγο
αυτό ο επιπολασμός της μυοκαρδίτιδας ποικίλει στις διάφορες καταγραφές και
μελέτες.
Μυοκαρδίτις ορίζεται η φλεγμονώδης νόσος του μυοκαρδίου για τη διάγνωση της
οποίας πρέπει να πληρούνται ιστολογικά, ανοσολογικά και ανοσοϊστοχημικά κριτήρια
(WHO /ISFC). Με βάση τα κριτήρια Dallas απαιτούνται ιστολογικά στοιχεία
φλεγμονώδους διηθήσεως του μυοκαρδίου, με εκφύλιση και νέκρωση μυοκυττάρων
μη ισχαιμικής αιτιολογίας. Από την ανοσοϊστοχημική μελέτη για τη διάγνωση
προτείνεται η παρουσία ≥14 λευκοκύτταρα/mm2, ≤4 μονοκύτταρα/mm2 και ≥7/mm2
CD3(+) T-λεμφοκύτταρα. Στις περιπτώσεις που η μυοκαρδίτιδα συνοδεύεται από
καρδιακή δυσλειτουργία χρησιμοποιείται ο όρος φλεγμονώδης μυοκαρδιοπάθεια.
Θεωρείται ότι αποτελεί κατηγορία διατατικής μυοκαρδιοπάθειας.
Οι μυοκαρδίτιδες αναλόγως του τύπου της κυτταρικής διήθησης σε ιστολογικά
παρασκευάσματα διαχωρίζονται σε λεμφοκυτταρικές, ηωσινοφιλικές, πολύμορφες,
γιγαντοκυτταρικές και καρδιακής σαρκοείδωσης. Επιπρόσθετα οι μυοκαρδίτιδες με
θετικές για ιούς PCR ονομάζονται Ιογενείς, εκείνες με αρνητικές PCR με ή χωρίς
κυκλοφορούντα στον ορό καρδιακά αυτοαντισώματα λέγονται Αυτοάνοσες, ενώ
εκείνες που συνοδεύονται και από θετικές PCR για ιούς και από κυκλοφορούντα
αυτοαντισώματα Ιογενείς Αυτοάνοσες.
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Υπάρχουν μη επεμβατικές τεχνικές απεικόνισης οι οποίες μπορούν να θέσουν τη
διάγνωση της μυοκαρδίτιδας. Εντούτοις η Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιακών και
Περικαρδιακών Παθήσεων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (European
Society of Cardiology, ESC) στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της (2013) συστήνει
την ΕΜΒ ως την εξέταση εκλογής για την οριστική διάγνωση σε κάθε περίπτωση
κλινικά ύποπτης μυοκαρδίτιδας. Αυτό όμως σημαίνει οτι όλοι οι ασθενείς με πιθανή
μυοκαρδίτιδα θα πρέπει να υποβάλλονται σε ΕΜΒ, παρά το γεγονός οτι δεν
εμπίπτουν στα κλινικά σενάρια που έχουν καθορισθεί το 2007 από τις
κατευθυντήριες οδηγίες ως ενδείξεις ΕΜΒ. Με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην
πρόσφατη ανακοίνωση του 2013 από την ESC για να θεωρηθεί κλινικά ύποπτος για
μυοκαρδίτιδα ένας ασθενής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα κλινικό κριτήριο από
τα παρακάτω:
1.

Οξύ θωρακικό άλγος, περικαρδιακό ή ψευδοϊσχαιμικό

2.

Προσφάτου ενάρξεως (έως 3 μήνες) ή επιδεινούμενη δύσπνοια: ηρεμίας ή στην
προσπάθεια, και/ή κόπωση, με ή χωρίς σημεία δεξιάς ή/και αριστερής
καρδιακής ανεπάρκειας

3.

Υποξεία/Χρόνια (>3μήνες) ή επιδεινούμενη δύσπνοια: ηρεμίας ή στην
προσπάθεια, και/ή κόπωση, με ή χωρίς σημεία δεξιάς ή/και αριστερής
καρδιακής ανεπάρκειας

4.

Αίσθημα παλμών και/ή ανεξήγητα συμπτώματα αρρυθμίας και/ή συγκοπή, και/ή
αποτραπείς αιφνίδιος θάνατος

και τουλάχιστον ένα εργαστηριακό διαγνωστικό κριτήριο:
1.

ΗΚΓ/Holter/∆υναμική δοκιμασία (stress test) με κολποκοιλιακό αποκλεισμό 1ου
έως 3ου βαθμού, διαταραχές ST/T κύματος, φλεβοκομβικές παύσεις, κοιλιακή
ταχυκαρδία/μαρμαρυγή, κολπική μαρμαρυγή, μειωμένο δυναμικό R κύματος,
διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγής, παρουσία ανώμαλων κυμάτων Q, χαμηλά
δυναμικά, συχνές έκτακτες κοιλιακές συστολές, υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες

2.

∆είκτες μυοκαρδιακής λύσης (TnT/TnI)

3.

Λειτουργικές και δομικές διαταραχές από τεχνικές απεικόνισης, όπως
ηχωκαρδιογράφημα, αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς

4.

Μαγνητική

τομογραφία

καρδιάς

(ΜΤΚ)

με

ευρήματα

οιδήματος

και/ή

καθυστερημένης επίτασης με γαδολίνιο
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Καταστάσεις όπως:
1.

Ο υψηλός πυρετός (>38οC) κατά την έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και 30
ημέρες

πριν,

με

ή

χωρίς

στοιχεία

λοιμώξεως

αναπνευστικού

ή/και

γαστρεντερικού
2.

η περιγεννητική περίοδος σε γυναίκες

3.

η διάγνωση μυοκαρδίτιδας σε προηγούμενη χρονική περίοδο

4.

το ατομικό ή/και οικογενειακό ιστορικό με αλλεργικό άσθμα, άλλου είδους
αλλεργίας ή αυτοάνοσων νοσημάτων

5.

το οικογενειακό ιστορικό διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και μυοκαρδίτιδας
αυξάνουν την κλινική υποψία για μυοκαρδίτιδα. Νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν
διαθέτουν τη δυνατότητα ΕΜΒ ή ΜΤΚ θα πρέπει να παραπέμπουν τους
ύποπτους για μυοκαρδίτιδα ασθενείς σε τεταρτοβάθμια κέντρα με εμπειρία σε
ΕΜΒ και ΜΤΚ.

Ο βασικός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος σε ασθενείς με κλινική εικόνα συμβατή με
μυοκαρδίτιδα περιλαμβάνει:
1.

Βιοδείκτες

Η μέτρηση τροπονίνης (TnT/TnI), ταχύτητας καθίζησης ερυθρών και η c-αντιδρώσα
πρωτεΐνη πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς. Αντίθετα δεν συνιστάται να
γίνεται σε όλους ασθενείς ιολογικός έλεγχος δεδομένου ότι δεν έχει αποδειχθεί ευθεία
συσχέτιση σε μεγάλες μελέτες. Εξαίρεση θα μπορούσε να αποτελέσουν ασθενείς με
υποψία ηπατίτιδας C, ρικετσίωσης, νόσου LYME σε περιοχές ενδημικές και HIV σε
αυξημένου

κινδύνου

άτομα. Η

παρουσία

αυξημένων

επιπέδων

καρδιακών

αυτοαντισωμάτων βοηθά στην τεκμηρίωση της μυοκαρδίτιδας, αλλά επί του
παρόντος δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα αντιδραστήρια για αυτοαντισώματα
ευρείας κατανάλωσης.
2.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Συνιστάται να υποβάλλονται καθημερινά σε ΗΚΓ 12 απαγωγών
3.

Ηχωκαρδιογράφημα (ECHO)

Επί κλινικής υποψίας μυοκαρδίτιδας συνιστάται διαθωρακικό ECHO καρδιάς κατά
την εισαγωγή και όποτε παρατηρείται σημαντική επιδείνωση της αιμοδυναμικής
κατάστασης του ασθενή.
4.

Ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές απεικόνισης

Συνιστάται σπινθηρογράφημα με Γάλλιο-67 ή PET (Positron Emission Tomography)
μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη κλινική υποψία οξείας φάσης
καρδιακής σαρκοείδωσης και για παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.
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5.

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (ΜΤΚ)

Η ΜΤΚ συνιστάται σε ασθενείς κλινικά σταθερούς πριν από την ΕΜΒ. Σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά την ΕΜΒ.
6.

Ενδομυοκαρδιακή βιοψία (ΕΜΒ)

Κάθε ασθενής που πληρεί τα διαγνωστικά κριτήρια για κλινικά ύποπτη μυοκαρδίτιδα
εισάγεται στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και αφού αποκλεισθεί το ενδεχόμενο
ισχαιμικής καρδιοπάθειας συνιστάται ΕΜΒ. Η πιθανότητα επιπλοκών σε μεγάλα
κέντρα είναι κάτω από 1%. Τα δείγματα μυοκαρδίου πρέπει να αποστέλλονται για
ιστολογική, και ανοσοϊστοχημική εξέταση, καθώς και για ιολογικό έλεγχο με PCR. H
ΕΜΒ μπορεί να επαναληφθεί εάν χρειάζεται προκειμένου να αξιολογηθεί η απάντηση
στη θεραπεία.
Λέξεις κλειδιά: μυοκαρδίτιδα, ενδομυοκαρδιακή βιοψία, μαγνητική τομογραφία
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Caforio AL, Pankuweit S, Arbustini E et al. Current state of knowledge on
aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position
statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial
and Pericardial Diseases. Eur Heart J 2013, 34: 2636-2648.

2.

Schultheiss ΗΠ, Kühl U, Cooper LT. The management of myocarditis. Eur Heart
J 2011, 32: 2616-2625.
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
Μολέ Ε.1, Παπαδάκος Β.2, Κατσίκας Γ.3, Σφοντούρης Χ.4
1
4

Ειδικευόμενη Ιατρός, 2∆ιευθυντής, 3Επιμελητής Α’,

∆ιευθυντής, Επιστημονικά και ∆ιοικητικά Υπεύθυνος

Ρευματολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2107201243
Ε-mail: evamole@med.uoa.gr
Η μυοκαρδίτιδα αποτελεί μια φλεγμονώδη απάντηση της καρδιάς σε λοιμώδη, τοξικά
ή αυτοάνοσα αίτια, που χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη διήθηση με συνοδό
νέκρωση των μυοκαρδιακών κυττάρων. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για την
επίπτωση της στα νοσήματα του συνδετικού ιστού (CTDs) είναι περιορισμένα.
Θεωρείται ωστόσο, πως είναι μια σπάνια επιπλοκή, που μερικές φορές
υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται. Ο ακριβής μηχανισμός της μυοκαρδιακής
προσβολής ποικίλει ανάλογα με την παθοφυσιολογία του υποκείμενου νοσήματος.
Τα ρευματολογικά νοσήματα που μπορούν να εκδηλώσουν μυοκαρδίτιδα είναι ο
συστηματικός

ερυθηματώδης

λύκος

(ΣΕΛ),

οι

πρωτοπαθείς

αγγειίτιδες,

η

ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ), οι φλεγμονώδεις μυοπάθειες, το συστηματικό
σκληρόδερμα και η σαρκοείδωση. Η συστηματική φλεγμονή, η μικροαγγειοπάθεια και
η αγγειίτιδα αποτελούν τους κύριους μηχανισμούς ανάπτυξης μυοκαρδιακής
προσβολής στα αυτοάνοσα ρευματολογικά νοσήματα που απασχολούν τη κλινική
πράξη. Επιπλέον οι ανοσολογικές διαταραχές, η συνυπάρχουσα μυοσίτιδα και ο
βαθμός ενεργότητας της νόσου αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες της εξέλιξη
της. Η χρόνια φλεγμονώδης διήθηση και η αγγειίτιδα επηρεάζουν σε σημαντικό
βαθμό τη δομή του μυοκαρδιακού κυττάρου, με αποτέλεσμα την υπερτροφία, την
ίνωση και κατ’ επέκταση τη μειωμένη συσταλτικότητα, μέσω ενεργοποίησης
μηχανισμών φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Η μικροαγγειοπάθεια, που συχνά
απαντάται στα CTDs, οδηγεί σε συνεχή εστιακή ισχαιμία, με συνέπεια την ιστική
ίνωση τόσο στο μυοκάρδιο όσο και στο ερεθισιματαγωγό σύστημα. Όσον αφόρα στο
ΣΕΛ η μυοκαρδίτιδα σχετίζεται με παρουσία αντισωμάτων (αντικαρδιολιπινικά, antiRo) και συνοδό μυοσίτιδα. Οφείλεται σε φλεγμονώδη διήθηση ή/και σε αγγειίτιδα
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μικρών αγγείων. Το σύνδρομο Churg-Strauss, προκαλεί μυοκαρδίτιδα αφενός με
άμεση ηωσινοφιλική διήθηση του μυοκαρδίου (η συχνότερη μορφή βλάβης) και
αφετέρου στα πλαίσια του μοντέλου της συστηματικής νεκρωτικής αγγειίτιδας. Στη
κοκκιωμάτωση του Wegener η μυοκαρδίτιδα αποτελεί σπάνια επιπλοκή, προκαλείται
από φλεγμονώδη διήθηση στο αγγειακό τοίχωμα και το μυοκάρδιο, ενώ η εμφάνιση
της σχετίζεται με το βαθμό ενεργότητας της νόσου και την ανθεκτικότητα στη
θεραπεία. Σε ασθενείς με συστηματικό σκληρόδερμα η μικροαγγειοπάθεια και ο
παρατεταμένος αγγειόσπασμος, προκαλούν μυοκαρδιακή βλάβη με αποτέλεσμα την
ίνωση. Η ομάδα των ασθενών με φαινόμενο Raynaud, μυοσίτιδα και θετικά anti-RNP
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα προσβολής. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι
φλεγμονώδεις μυοπάθειες (και η σαρκοείδωση) αναπτύσσουν μυοκαρδίτιδα μέσω
φλεγμονώδους διήθησης. Κοκκιώματα στο μυοκάρδιο εμφανίζουν οι ασθενείς με
οροθετική ΡΑ και παρουσία ρευματοειδών οζιδίων καθώς και εκείνοι που πάσχουν
από σαρκοείδωση. Σχετικά με τις φλεγμονώδεις μυοπάθειες, η ενεργότητα της νόσου
δε σχετίζεται πάντοτε με την έκβαση της μυοκαρδίτιδας. Ανεξαρτήτως αιτιολογίας,
στα αυτοάνοσα ρευματολογικά νοσήματα, η κλινική εικόνα της μυοκαρδίτιδας
ποικίλει, ως προς τη βαρύτητα και το χαρακτήρα των συμπτωμάτων. Το φάσμα της
κινείται από την ασυμπτωματική (υποκλινική) μορφή μέχρι τη σημαντική διαταραχή
της καρδιακής λειτουργίας. Η μεγάλη ετερογένεια στη κλινική έκφραση ερμηνεύεται
σύμφωνα με την εντόπιση και την έκταση της βλάβης. Η έγκαιρη αναγνώριση της στα
αυτοάνοσα νοσήματα είναι σημαντική καθόσον η βαρύτητα της νόσου καθορίζει σε
σημαντικό βαθμό την ανοσοτροποποιητική αγωγή.
Λέξεις κλειδιά: μυοκαρδίτιδα, φλεγμονή, μικροαγγειοπάθεια, αγγειίτιδα, αυτοάνοσα
ρευματολογικά νοσήματα
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3.

Mavrogeni S, Sfikakis P, Dimitroulas T, Kolovou G, Kitas G. Edema and fibrosis
imaging by cardiovascular magnetic resonance: how can the experience of
Cardiology be best utilized in rheumatological practice? Semin Arthritis Rheum
2014, 44(1): 76-85.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 395

Η ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΤΙ∆Α ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥ
Χαρίκλεια Βαδάλα
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’,
Ε’ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α.«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6973052012
Ε-mail: hara.vadala@gmail.com
Τα λοιμώδη αίτια τα οποία προσβάλουν το μυοκάρδιο είναι πολλαπλά κι αφορούν
ιούς βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα κι έλμινθες. Το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως
αίτιο λοιμώδους μυοκαρδίτιδας είναι οι ιοί με συνηθέστερους τους CoxsackieB και
τους αδενοιούς ενώ την τελευταία 25ετία αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ο
αιτιοπαθογόνος ρόλος των HHV-6,παρβοΒ-19 καθώς και σπανιότερα ανευρεθέντων
ιών: ΗΙV, ηπατίτιδας Β και C, ιών ινφλουέντζας κοκ. Μελέτες της παθοφυσιολογίας
της λοιμώδους μυοκαρδίτιδας έχουν πραγματοποιηθεί σε πειραματικά μοντέλα
ποντικών κι αφορούν την προσβολή του καρδιακού μυός από ιούς.Με βάση αυτές
μπορούν να διακριθούν τρεις φάσεις κατά τη διαδικασία της προσβολής του
μυοκαρδίου από το λοιμογόνο παράγοντα έως και την ανάπτυξη διατατικής
μυοκαρδιοπάθειας (DCM), συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες.

1η φάση ή ιική φάση:

Άμεση βλάβη του καρδιακού μυός από την επίδραση του ιού.2η φάση ή ανοσολογική
φάση:ενεργοποίηση

του

ανοσολογικού

συστήματος

του

οργανισμού

για

καταπολέμηση της λοίμωξης. 3η φάση: διαδικασία επούλωσης κι αναδιοργάνωσης
του μυοκαρδίου που οδηγεί στην ανάπτυξη DCM. Προϋπόθεση στην εξέλιξη της
νόσου προς DCM αποτελεί η γενετική προδιάθεση του ξενιστή η οποία έχει ως
αποτέλεσμα τη διαταραχή της ανοσολογικής του

απάντησης. Σχετικά με την

διάγνωση του λοιμογόνου αιτίου η μέτρηση των αντισωμάτων έναντι των ιών στον
ορό δε συνιστάται πια ως εξέταση ρουτίνας. Η χρήση νέων διαγνωστικών μεθόδων
για την ανίχνευση του γενετικού υλικού τους σε υλικό βιοψίας μυοκαρδίου(ΕΜΒ)
καθώς και η ανοσοϊστοχημική μελέτη του υλικού συνεισφέρουν σημαντικά στον τομέα
της διάγνωσης και της θεραπείας. Εντούτοις απαιτείται μεγάλη προσοχή στην
ερμηνεία της ανεύρεσης

ιικού γενετικού υλικού σε υλικό ΕΜΒ.Η μόνη καθολικά

αποδεκτή αγωγή της μυοκαρδίτιδας είναι η κλασική αγωγή της καρδιακής
ανεπάρκειας. Τα τελευταία έτη έχουν προταθεί νεότερες θεραπείες οι οποίες
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βασίζονται στο παθοφυσιολογικό μοντέλο ανάπτυξης της νόσου. Αυτές

έχουν

δοκιμαστεί κυρίως σε πειραματόζωα ενώ η τεκμηρίωση τους σε ανθρώπους δε
βασίζεται μέχρι τώρα σε μεθοδολογικά ισχυρές μελέτες.Οι νέες θεραπείες αφορούν
σε χρήση: 1) Αντιικής αγωγής με ιντερφερόνη β κι αντιικούς παράγοντες. ∆εν
υπάρχουν δεδομένα για τη χορήγησή τους στην οξεία φάση της μυοκαρδίτιδας ενώ
τα αποτελέσματα της χρήσης τους σε DCΜ είναι ενθαρυντικά. Ειδική αντικροβιακή
θεραπεία μπορεί να είναι διαθέσιμη και για άλλους λοιμογόνους παράγοντες (π.χ.
νόσο Lyme, μυκόπλασμα, λεγιονέλλα κοκ) εντούτοις δεν έχει βρεθεί ότι επηρεάζει
θετικά

την

έκβαση

της

μυοκαρδίτιδας.

2)

Ανοσοκατασταλτικά

(κορτιζόνη,

αζαθειοπρίνη, κυκλοσπορίνη). Τα δεδομένα της χρήσης τους σε οξεία φάση είναι
αντιφατικά, ενώ σε ασθενείς με DCMστους οποίους δεν ανιχνεύεται το γενετικό υλικό
του ιού σε υλικό ΕΜΒ, ο ρόλος τους φαίνεται να είναι θετικός.3)Χορήγηση
ivανοσοσφαιρίνης. Τα δεδομένα για τη χρήση της στην οξεία φάση είναι ανεπαρκή
ενώ έχει πιθανώς θετική επίδραση στη DCM. 4) Ανοσοπροσρόφηση για αφαίρεση
κυκλοφορούντων αντισωμάτων, ανοσοσυμπλεγμάτων, κυτοκινών. Τα συμπεράσματα
από τη χρήση τους σε DCM είναι ενθαρυντικά. Το αποτελεσματικότερο μέσο
πρόληψης

της

νόσου

είναι

ο

εμβολιασμός.Συμπερασματικά,

η

λοιμώδης

μυοκαρδίτιδα αποτελεί νόσημα που οφείλεται στην αλληλεπίδραση του λοιμογόνου
παράγοντα και του οργανισμού μέσω της ανοσολογικής του απάντησης.Η καλύτερη
κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων
θεραπειών και στη βελτίωση της πρόγνωσής της.
Λέξεις κλειδιά: λοιμώδης μυοκαρδίτιδα, παθογένεση μυοκαρδίτιδας, βιοψία
μυοκαρδίου
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ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΤΙ∆Α ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ
Νικόλαος Α. Χατζής
Β΄ Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6971893191
E-mail: chatzielpida@yahoo.com
Η μυοκαρδίτις είναι μια σχετικά σπάνια φλεγμονώδης προσβολή του μυοκαρδίου1.
Προσβάλλει και τα δύο φύλα οιασδήποτε ηλικίας και οφείλεται κυρίως σε οξείες
λοιμώξεις από ιούς και δευτεροπαθώς από βακτήρια και μύκητες.
Φλεγμονή του καρδιακού μυός μπορεί επίσης να προκληθεί με τον τύπο της
ανοσολογικής αντίδρασης υπερευαισθησίας από φάρμακα και χημικές ουσίες αλλά
και με τη μορφή της καρδιοτοξικότητας που αποδίδεται σε αντικαρκινικά θεραπευτικά
σχήματα2.
Κατά

την

ανοσολογική

αντίδραση

υπερευαισθησίας

τον

πρωτεύοντα

ρόλο

διαδραματίζουν τα μαστοκύτταρα τα οποία ανιχνεύονται στο αρτηριακό τοίχωμα,
περιαγγειακά

και

εντός

απελευθερώνονται

των

μυοκυττάρων.

προφλεγμονώδεις

Κατά

χημικοί

την

ενεργοποίησή

μεσολαβητές

όπως:

τους

ισταμίνη,

ουδέτερες πρωτεάσες (τρυπτάση, χυμάση, καθεψίνη-Ρ), προϊόντα του αραχιδονικού
οξέος και μία ποικιλία κυττοκινών-χημειοκινών.
Αυτού του είδους οι φλεγμονώδεις μεσολαβητές παρατηρούνται σε αρκετές κλινικές
εκδηλώσεις του συνδρόμου «Κούνης»3, και ενοχοποιούνται για την πρόκληση ενός
τύπου αλλεργικής μυοκαρδίτιδας με κοκκιωματώδη διήθηση του καρδιακού μυός.
Περισσότερα από είκοσι φαρμακευτικά σκευάσματα έχουν ενοχοποιηθεί για την
προαναφερθείσα μυοκαρδιακή προσβολή, όπως π.χ. η πενικιλίνη, η τετρακυκλίνη, οι
σουλφοναμίδες,

η

χλωροθαμιδόνη,

η

μεθυλντόπα,

η

αμιτριπτυλίνη,

η

σπειρονολακτόνη, η φαινυλοβουταζόνη κ.α., και η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία που
προκαλούν

συνήθως

είναι

παροδική

και

ανατάξιμη

σε

αντίθεση

με

την

καρδιοτοξικότητα των αντινεοπλασματικών σκευασμάτων η οποία κρίνεται κατά πολύ
σοβαρότερη.
Η παθοφυσιολογία της ανεπιθύμητης αυτής δράσης4 των κυτταροστατικών
θεραπευτικών σχημάτων δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί και η πρόβλεψή της δεν
θεωρείται εύκολη πιθανότατα λόγω υποκειμένων επιβαρυντικών παραγόντων.
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Οι παράγοντες αυτοί είτε είναι εξαρτώμενοι από τον ίδιο τον ασθενή, όπως: το
γενετικό υπόστρωμα, η ηλικία (>70 και <4), η προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσος,
το γυναικείο φύλο, οι συνυπάρχουσες παθήσεις του ήπατος, είτε εξαρτώμενοι από τη
θεραπεία,

όπως:

μεσοδιαστήματα

η

οδός

χωρίς

χορήγησης,

χημειοθεραπεία,

η

δοσολογία

η

διάρκεια

των

φαρμάκων,

τα

επιβίωσης

μετά

τη

κατά

τη

χορήγηση

βλάβη

του

χημειοθεραπευτική αγωγή.
Στις

καρδιαγγειακές

αντινεοπλασματικών
αποκλεισμός

της

επιπλοκές5
παραγόντων

τριφωσφορικής

που

προκαλούνται

περιλαμβάνονται
αδενοσίνης,

οι

η

πρωτεΐνες

DNA,

ο

απόπτωσης,

ο

σχηματισμός ελευθέρων ριζών – που προκαλούν οξειδωτικό stress – η βλάβη των
ενδοθηλιακών κυττάρων, ο αποκλεισμός των σηματοδοτικών οδών του κυττάρου και
η κυτταροτοξικότητα εξαρτωμένη από αντισώματα.
Η κυριότερη ομάδα των κυτταροστατικών αντιβιοτικών είναι οι ανθρακυκλίνες6.
Φαίνεται ότι επιδρούν ποικιλοτρόπως στην ομοιόσταση των μυοκαρδιακών
κυττάρων, τα δε χαρακτηριστικά της καρδιοτοξικότητάς τους χαρακτηρίζονται σαν
«Τύπου Ι». Οι ανθρακυκλίνες, μετά την είσοδό τους στο κύτταρο εισβάλλουν εντός
των μιτοχονδρίων και παρεμβαίνουν στην αναπνευστική αλυσίδα με αποτέλεσμα την
παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου7. Στο μηχανισμό αυτό πρωτεύοντα ρόλο
διαδραματίζουν τα ιόντα σιδήρου.
Οι παραγόμενες ελεύθερες ρίζες οξυγόνου προκαλούν υπεροξείδωση των λιπιδίων
των μεμβρανών ή τροποποιούνται σε υπεροξείδιο του υδρογόνου μέσω της
δισμουτάσης του υπεροξειδίου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελευθέρων ριζών του
υδροξυλίου. Με τον τρόπο αυτό μεταβάλλεται η διαπερατότητα των κυτταρικών
μεμβρανών ενώ ταυτόχρονα προκαλείται υπερενεργοποίηση των διαύλων ασβεστίου
στο σαρκοπλασματικό δίκτυο με κύριο αντίκτυπο την απελευθέρωση ιόντων
ασβεστίου ενδοκυτταρίως και άμεση συνέπεια την κυτταρική βλάβη.
Τέλος οι ανθρακυκλίνες ενεργοποιούν το μηχανισμό απόπτωσης λόγω αλλοιώσεων
που προκαλούν στο DNA ενώ παράλληλα αναστέλλουν τη δραστηριότητα της
τοποϊσομεράσης-ΙΙ μέσω της οποίας τα μυοκύτταρα επανορθώνουν τις βλάβες τους.
Οι κλινικές μορφές τοξικότητας του μυοκαρδίου8 από ανθρακυκλίνες διατηρούνται σε
οξεία μυοκαρδίτιδα, υποξεία και χρόνια μυοκαρδιοπάθεια.
Η καρδιοτοξικότητα που προκαλείται από στοχευμένη θεραπεία με μονοκλωνικά
αντισώματα χαρακτηρίζεται σαν «Τύπου ΙΙ».
Κύριος εκπρόσωπος αυτών είναι το μονοκλωνικό αντίσωμα της trastuzumab9 το
οποίο δρα μέσω του υποδοχέα HER2 ο οποίος υπερεκφράζεται στο 25% των
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περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού με μεταστάσεις. Ρυθμίζει προς τα κάτω τη
νεουρεγουλίνη-1 η οποία ενεργοποιεί οδούς επιβίωσης των καρδιομυοκυττάρων.
Προκαλεί μείωση σε ποσοστό 2-7% του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας
με σαφή βελτίωση μετά το τέλος της στοχευμένης θεραπείας.
Η μυοκαρδίτιδα που προκαλείται από ταξάνες οφείλεται στις αλλοιώσεις που
προκαλούν τα εν λόγω αντινεοπλασματικά φάρμακα στο μικροσωληνώδες δίκτυο
των μυοκυττάρων
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανεπιθύμητες δράσεις της χημειοθεραπείας κρίνεται
απαραίτητη η ταυτόχρονη παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας.
Η φυσική εξέταση, το ΗΚΓ, η αγγειογραφία με σεσημασμένα αντισώματα, το
υπερηχοκαρδιογράφημα, η ενδομυοκαρδιακή βιοψία10, η μαγνητική τομογραφία
καρδιάς, οι βιοδείκτες11,12 και η γενετική ανάλυση συνιστούν αξιόπιστες μεθόδους
παρακολούθησης.
Η φαρμακευτική αγωγή με αντισταμινικά και κορτικοειδή φαίνεται ότι επιτυγχάνει το
θεραπευτικό στόχο στην αλλεργική μυοκαρδίτιδα ενώ τα αποτελέσματα των κατά
καιρούς

χορηγουμένων

αντιοξειδωτικών

παραγόντων

(βιταμίνες

κλπ.)

είναι

αντιφατικά στην αντιμετώπιση της τοξικότητας των κυτταροστατικών.
Αντίθετα αρκετά αποτελεσματική κρίνεται η χορήγηση δεξραζοξάνης (ICRF-187), η
οποία δεσμεύει τα ελεύθερα μόρια σιδήρου.
Η καρδιακή ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και περιλαμβάνει
χορήγηση δακτυλίτιδας, διουρητικών, περιφερικών αγγειοδιασταλτικών, στέρηση
άλατος, ενώ στα τελικά στάδια της νόσου γίνεται σκέψη για μεταμόσχευση καρδιάς.
Λέξεις κλειδιά: προφλεγμονώδεις χημικοί παράγοντες, ανθρακυκλίνες, trastuzumab,
ταξάνες, καρδιοτοξικότητα, καρδιακή ανεπάρκεια, ICRF-187.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΣΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΤΙ∆ΑΣ
Θεόδωρος Μ. Κρατημένος
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Επεμβατικός Ακτινολόγος,
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα/Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Tηλ.: 2132041072,3
Ε-mail: tkratimenos@gmail.com
Η μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονώδης διήθηση του μυοκαρδίου με εκφύλιση ή και
νέκρωση του μυοκυττάρων. Η αιτιολογία της νόσου περιλαμβάνει λοιμώδεις
παράγοντες, φάρμακα, αλλεργικές αντιδράσεις και συστηματικά νοσήματα. Η
πρωτογενής

διάγνωση

της

μυοκαρδίτιδας

βασίζεται

σε

ποικίλες

κλινικές

παραμέτρους ( όπως για παράδειγμα το ιστορικό του ασθενούς, η φυσική εξέταση),
σε ηλεκτροκαρδιογραφικά και ηχοκαρδιογραφικά κριτήρια, καθώς και ανοσοιστολογικές, ανοσο-ιστοχημικές εξετάσεις ή εξετάσεις μοριακής βιολογίας, που
μπορούν να προσφέρουν επιπλέον διαγνωστικές πληροφορίες. Συχνά είναι
ασυμπτωματική και αίτιο αιφνίδιου θανάτου σε ασθενείς <40 ετών. Η κλινική εικόνα
της είναι γριππώδους συνδρομής, θωρακικού άλγους, ήπιας ή σοβαρής καρδιακής
ανεπάρκειας. Η πρόγνωση γενικά είναι καλή με πλήρη ίαση , ενώ σε ένα ποσοστό
που στις διάφορες δημοσιευμένες μελέτες κειμένεται μεταξύ 5-20%

μπορεί να

οδηγήσει σε διατατική μυοκαρδιοπάθεια.
Η απεικόνιση της καρδιάς με μαγνητικό συντονισμό είναι ιδανική τεχνική για την
απεικόνιση των δομικών και λειτουργικών ανωμαλιών των κοιλιών, ενώ τα τελευταία
χρόνια έχει αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος της μεθόδου στην διερεύνηση της οξείας
αλλά και της χρονίζουσας ή υποτροπιάζουσας μυοκαρδίτιδας.
Σε σχέση με τις κλασσικές απεικονιστικές μεθόδους ο μαγνητικός συντονισμός της
καρδιάς αποτελεί μια μη επεμβατική μέθοδο, χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία, που
επιτρέπει τη συνδυασμένη μελέτη τόσο της καρδιακής ανατομίας (εσωτερικές
κοιλότητες, πάχος μυοκαρδίου, στεφανιαία αγγεία) όσο και της λειτουργικότητας
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(κινητικότητα τοιχώματος, λειτουργία των βαλβίδων, διάχυση μυοκαρδίου, ροή
στεφανιαίων).
Η εξέταση της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στο Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ‘’ο Ευαγγελισμός’’ πραγματοποιείται με σύγχρονο
μαγνητικό τομογράφοGE,SIGNAEXCITE, ισχύος 1,5 Tesla, ενώ έχει εγκατασταθεί
και ειδικό καρδιολογικό λογισμικό επεξεργασίας των εξετάσεων (Report-card) σε
σταθμό εργασίαςγια τον λειτουργικό έλεγχο των εξετάσεων.
Για

την

αποφυγή

ψευδοείδωλων

η

λήψη

εικόνων

πραγματοποιείται

με

ηλεκτροκαρδιογραφικό συγχρονισμό και με τεχνικές συγκράτησης της αναπνοής.
Το συνηθισμένο πρωτόκολλο απεικόνισης των ασθενών που προσέρχονται στο
τμήμα του μαγνητικού τομογράφου του Νοσοκομείου ο Ευαγγελισμός για να
πραγματοποιήσουν εξέταση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς με την κλινική υποψία
της μυοκαρδίτιδας περιλαμβάνει:
1.

Αναγνωριστικές τομές σε τρία επίπεδα που παρέχουν ένα γρήγορο ανατομικό
προσανατολισμό των οργάνων του θώρακα και χρησιμεύουν στο σχεδιασμό.

2.

Ανατομικές ακολουθίες κατά τον εγκάρσιο άξονα που καλύπτουν από το ύψος
του διαφράγματος μέχρι και το ύψος του αορτικού τόξου για την ανάδειξη της
ανατομίας των καρδιακών κοιλοτήτων και των αγγείων του μεσοθωρακίου
(doubleinversionrecoveryTSE/FSE, TR = 2 R-Rintervals, TE = 5 msecGE;
Slicethickness = 5 mm Interslicegap = 5 mm FOV = 28 cm)

3.

Υπερταχείες ακολουθίες βαθμιδωτών πεδίων μονής τομήςκατά τον επιμήκη
άξονα της καρδιάς, τον ψευδο-βραχύ άξονα της καρδιάςκαι σε προβολή
τεσσάρων κοιλοτήτων

4.

Κινηματική μελέτη με ειδικές cine (white blood) ακολουθίες(FIESTATR = 3.5
msec; TE = minimum, Flipangle = 45–70° Slicethickness = 8 mm Interslicegap
= 2 mm FOV = 36–40 cm 16–20 τομές) κατά τον αληθή βραχύ άξονα της
καρδιάς καθώς σε αληθή προβολή 4 κοιλοτήτων, γιατηνογκομετρική μελέτητων
κοιλοτήτων, την ανάδειξη και ημιποσοτική εκτίμηση βαλβιδικής ανεπαρκείας,
στενώσεων και διαφυγών.

5.

Cine ακολουθίες ροομετρίας και μέτρησης ταχύτητας με κωδικοποίηση φάσης,
βαθμιδωτών πεδίων, ευαίσθητες στη ροή του αίματος με καρδιακό συγχρονισμό
σε κάθετο επίπεδο προς τον επιμήκη άξονα της ανιούσας αορτής και της
πνευμονικής αρτηρίας για την ανάδειξη και ποσοτικοποίηση ανεπάρκειας,
στενώσεων, πνευμονικής και συστηματικής παροχής, υπερφόρτωσης όγκου ή
πίεσης, διαφυγών.).
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6.

Τ2 ζυγισμένες ακολουθίες κατά τον αληθή βραχύ άξονα της καρδιάς ή σε
προβολή 4 κοιλοτήτων, STIR (short-tau in version recovery) για την ανάδειξη
του οιδήματος στο μυοκάρδιο.

7.

Ανατομικές ακολουθίες κατά τον αληθή βραχύ άξονα της καρδιάς ή σε προβολή
4 κοιλοτήτων (doublein versionrecovery TSE/FSE, TR = 2 R-Rintervals, TE = 5
msecGE; Slicethickness = 5 mm Interslicegap = 5 mm FOV = 28 cm).

8.

Κατά περίσταση η εξέταση μπορεί να συμπληρωθεί με ειδική ακολουθία cine με
πλέγμα προκορεσμού κατά τον βραχύ άξονα της καρδιάς (myocardial tissue
tagging),που μετατρέπει τον καρδιακό ιστό σε κύβους μαγνήτισης, στο ύψος της
μεσότητας των κοιλιών. Με την ανάλυση της παραμόρφωσης του πλέγματος
εκτιμάται
 η κινητικότητα,
 η στροφική κίνηση και
 οι δυνάμεις ελκυσμού και σύνθλιψης του μυοκαρδίου

9.

Και

τελειώνοντας

ακολουθίες

IR(inversionrecovery)

μετά

τη

χορήγηση

ενδοφλέβιας παραμαγνητικής ουσίας για την ανάδειξη καθυστερημένης
πρόσληψης

παραμαγνητικής

ουσίας

από

το

μυοκάρδιο

(DE,

delayedenhancement)
Ο συνολικός χρόνος για την διενέργεια μιας εξέτασης μαγνητικής τομογραφίας
καρδιάς με την προυπόθεση της συνεργασίας στις αναπνοές από μέρους του
εξεταζόμενου, συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 30-40 λεπτών, ενώ τουλάχιστον 20 λεπτά
ενασχόλησης του ακτινοδιαγνώστη απαιτούνται στη συνέχεια για την επεξεργασία
της με το ειδικό καρδιολογικό λογισμικό στο σταθμό εργασίας για τη λειτουργική
μελέτη και την τελική διάγνωσή της.
Οι ενδείξεις για την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς σε ασθενείς με
υπόνοια μυοκαρδιτιδας είναι
1.

Συμπτωματικοί ασθενείς,

2.

ικανές κλινικές ενδείξεις μυοκαρδίτιδας

3.

αν το αποτέλεσμα της εξέτασης μπορεί να επηρεάσει την κλινική αντιμετώπιση
του ασθενούς,

4.

σε ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα

5.

ενδείξεις εκτεταμένης προσβολής του μυοκαρδίου,

6.

ασθενείς με προκάρδιο άλγος,αυξημένα επίπεδα τροπονίνης και φυσιολογικά
στεφανιαια αγγεία,

7.

αθλητές με πιθανή μυοκαρδίτιδα, που έκαναν υπερβολική φυσική άσκηση,
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8.

σε ασθενείς με ύποπτο καρδιογράφημα ακόμα και με απουσία συμπτωμάτων.

Η απεικόνιση της καρδιάς με μαγνητικό συντονισμό αποτελεί μια αξιόπιστη μη
επεμβατική μέθοδο στη διερεύνηση της μυοκαρδίτιδας τόσο στην οξεία φάση όσο
και στην παρακολούθηση των ασθενών για την επιβεβαίωση της αποδρομής της
ασθένειας.
Λέξεις κλειδιά: μαγνητική τομογραφία καρδιάς, μυοκαρδίτιδα
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και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. «O EΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα λεμφώματα του ΚΝΣ διακρίνονται σε πρωτοπαθή (ΠΛΚΝΣ) και δευτεροπαθή
(∆ΛΚΝΣ). Στα ∆ΛΚΝΣ η προσβολή του ΚΝΣ, η οποία συχνά είναι λεπτομηνιγγική,
συνοδεύει συνυπάρχον συστηματικό λέμφωμα. Στα ΠΛΚΝΣ δεν υπάρχουν ενδείξεις
συστηματικού λεμφώματος και

εκδηλώνονται

αποκλειστικά στο εγκεφαλικό

παρέγχυμα, στον ενδοφάλμιο χώρο, τα κρανιακά νεύρα και ή στις λεπτομήνιγγες, και
σπανιότερα στον νωτιαίο μυελό. Το 90-95% είναι

Β–ΝΗL

διάχυτο από μεγάλα

κύτταρα (DLBC) και σπανιότερα Burkitt (5%), λεμφοβλαστικό (5%), οριακής ζώνης
(3%) και Τ–ΝΗL (2-3%). Είναι σχετικά σπάνια με επίπτωση <5/100000/έτος,αλλά
σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του SΕER αναμένεται αύξηση, κυρίως στις
ηλικίες άνω των 65 ετών. Η σπανιότητα του νοσήματος δυσκολεύει την ακριβή
εκτίμηση και αν και η πρόγνωση έχει βελτιωθεί, με βάση ιστορικά δεδομένα
παραμένει πτωχή με διάμεση επιβίωση10-20 μήνες και 5-ετή συνολική επιβίωση 2030%.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Ο κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας που σχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση
ΠΛΚΝΣ

είναι

η

ύπαρξη

πρωτοπαθούς

ή

επίκτητης

ανοσοανεπάρκειας.

Άτομα με συγγενή ανοσοανεπάρκεια εμφανίζουν ένα κίνδυνο 4% να αναπτύξουν
ΠΛΚΝΣ με διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 10 έτη. Ο κίνδυνος για τους ασθενείς με
AIDS είναι έως 6% και αυξάνεται με τη διάρκεια της νόσου, αλλά κυρίως με τον
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χαμηλό αριθμό CD4+Τ- κυττάρων (<50 κύτταρα/μl). Σε αντίθεση με τα ΠΛΚΝΣ σε
ανοσοεπαρκείς όπου η συσχέτιση με τον EBV είναι σπάνια, σχεδόν το 100% των
ΠΛΚΝΣ των ασθενών με AIDS σχετίζεται με τον EBV, γεγονός που υποδηλώνει
διαφορετική παθογένεση μεταξύ των δύο. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
μεταμόσχευση νεφρού εμφανίζουν κίνδυνο 1-2%

και σε μεταμόσχευση καρδιάς,

πνευμόνων ή ήπατος λόγω της εντονότερης

ανοσοκαταστολής 2-7%. Στον

«ανοσοεπαρκή» πληθυσμό, η αυξημένη επίπτωση της νόσου στους ηλικιωμένους,
υποδηλώνει

τη

συσχέτιση

της

προϊούσας

έκπτωσης

της

λειτουργίας

του

ανοσολογικού συστήματος με την αύξηση της ηλικίας.
Ιστολογικά τα ΠΛΚΝΣ εμφανίζουν ένα διάχυτο πρότυπο ανάπτυξης

με τα

κύτταρα του λεμφώματος να μοιάζουν κυρίως με κεντροβλάστες, αναμεμιγμένοι με
αντιδραστικά μικρά λεμφοκύτταρα, μακροφάγα, ενεργοποιημένα μικρογλοιακά
κύτταρα και αντιδραστικά αστροκύτταρα, ενώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί ο
αγγειοτροπισμός του όγκου με πρότυπο περιαγγειακής ανάπτυξης. Tα κύτταρα
εκφράζουν παν-Β κυτταρικούς δείκτες όπως CD20, CD19, CD22 ή CD79a και το
10%–20% CD10+. Στο 60-80% είναι θετικά για τον δείκτη του βλαστικού κέντρου
BCL-6, και στο 90% για το δείκτη του όψιμου (ενεργοποιημένου) Β-κυττάρου του
βλαστικού κέντρου IRF4/MUM1. Έτσι ο όγκος έχει επικαλυπτόμενους χαρακτήρες
μεταξύ

βλαστικού

κέντρου

και

ενεργοποιημένου

Β–κυττάρου.

Ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό αποτελεί ο εξαιρετικά έντονος ρυθμός πολλαπλασιασμού με >90%
έκφραση του Κi-67 αντιγόνου, ενώ συχνή είναι η έκφραση της BCL-2 μη σχετιζόμενη
με τη μετάλλαξη t(14;18)(q32;q21).Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα έχει εστιαστεί
στη μοριακή παθογένεση της νόσου, με ένα μεγάλο πλήθος μοριακών βλαβών να
εμπλέκονται σ’ αυτή. Το Β-κύτταρο του λεμφώματος χαρακτηρίζεται από υψηλό
φορτίο

σωματικών

(SHM)

υπερμεταλλάξεων (aSHM),

ή

μη

αναμενομένων

(aberrant)

σωματικών

με μέση συχνότητα 2-5 φορές υψηλότερη από το

φυσιολογικό Β-κύτταρο. Χαρακτηριστική είναι η επίμονη χρησιμοποίηση VH
γονιδιακής περιοχής της IGHV4-34, που εμφανίζεται αναδιαταγμένη στο 50-80% των
περιπτώσεων. Η IGHV4-34 περιοχή συχνά κωδικοποιεί αυτοαντισώματα, και τα Βκύτταρα που εκφράζουν IGHV4-34 συνήθως αποκλείονται από περαιτέρω εξέλιξη
στο βλαστικό κέντρο και από την είσοδό τους στη δεξαμενή των μνημονικών
κυττάρων και των πλασματοκυττάρων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει, ότι
συγκεκριμένα αντιγόνα μπορεί να πυροδοτούν τη πρώιμη ανάπτυξη του ΠΛΚΝΣ. Η
διαδικασία των SHM μπορεί και προσβάλλει σε μεγάλη συχνότητα (90%) και
ενεργοποιεί πρωτο–ογκογονίδια όπως PIM1, MYC, RHOH/TTF και PAX5. Οι
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μοριακές βλάβες τελικά συγκλίνουν σε οδούς οι οποίες καθοριστικά ρυθμίζουν την
Β-κυτταρική ενεργοποίηση,

το πολλαπλασιασμό και την απόπτωση. Γονίδια της

οδού του Β-κυτταρικού υποδοχέα (BCR) (SHIP, CD79B,CBL,BLNK), της οδού Tolllike receptors (TLR) (MYD88) και του συμπλέγματος BCL10-CARD11-MALT1
(σύμπλεγμα BCM), φέρουν λειτουργικές μεταλλάξεις (16% σημειακές μεταλλάξεις
ενεργοποίησης CARD11) ή μεταλλάξεις ενίσχυσης της λειτουργικότητας, όπως του
MALT1 (37%). Το τελικό αποτέλεσμα διεγείρει την οδό του NF-kΒ και διατηρεί σε
παρατεταμένη δραστηριότητα τον BCR και τον NF-kB. Πολλαπλές χρωμοσωμικές
ανωμαλίες παρατηρούνται στα ΠΛΚΝΣ με αύξηση ή απώλεια γενετικού υλικού.
Βλάβη στις περιοχές 6p21.32(37%) προκαλεί απώλεια γενετικού υλικού σε HLA-II
με αποτέλεσμα ανοσολογική διαφυγή, 6q21 (52%) με απώλεια PRDM1-BLIMP1και
αναστολή της Β-κυτταρικής διαφοροποίησης και 10q23.21 (21%) με απώλεια FAS,
AMSH-LP και αναστολή της απόπτωσης. Αύξηση γενετικού υλικού στο χρωμόσωμα
12 (26%) με ενεργοποίηση STAT6, CD27 με αύξηση του πολλαπλασιασμού και
αναστολή της απόπτωσης ή στο 18q21.33-q23 (43%) της περιοχής BCL2, MALT1 με
ενεργοποίηση του NF-kB. Άλλες μοριακές βλάβες στα ΠΛΚΝΣ αφορούν το
μηχανισμό μεθυλίωσης του DNA με υπερμεθυλίωση περιοχών CpG και παύση
αντίστοιχων γονιδίωνRFC, DAPK, CDKN2A, MGMT, γονιδίων εμπλεκομένων στην
ογκογένεση, ή στη κινητικότητα και τη μετανάστευση των λεμφοκυττάρων. Είναι δε
πιθανόν η διαδικασία της μεθυλίωσης να εμπλέκεται στη δημιουργία ενός
προδρόμου-προκακοήθους κυττάρου.
Βασικός παράγοντας στη παθογένεση του ΠΛΚΝΣ είναι η διασπορά και ο
τροπισμός του λεμφώματος στο ΚΝΣ, στον οποίο φαίνεται να συμμετέχει ο
χημειοτακτισμός των κυττάρων του λεμφώματος με τους

συνδέτες

(ligand) των

χημοκινών (C-X-Cmotif), CXCL-12, CXCL-13, τα επίπεδα των οποίων είναι
αυξημένα στο ΚΝΣ.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Αν και η πρώιμη διάγνωση είναι αποφασιστικής σημασίας για τη έκβαση της
νόσου πολύ συχνά καθυστερεί, με διάμεσο χρόνο από την έναρξη των
συμπτωμάτων δύο μήνες για τους ασθενείς με AIDS και τρείς μήνες για τους
υπόλοιπους. Μία από κύριες αιτίες είναι η χορήγηση κορτικοειδών αμέσως με τη
διαπίστωση των συμπτωμάτων και του όγκου. Λόγω της μεγάλης ευαισθησίας ο
όγκος συρρικνώνεται ή και εξαφανίζεται για να επανεμφανιστεί ακόμα και μετά από
πολλούς μήνες, εντονότερος. Ως εκ τούτου επί υποψίας ΠΛΚΝΣ αντενδείκνυται η
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 408

χορήγηση κορτικοειδών, εκτός εάν υπάρχει εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα με σημεία
επαπειλούμενου εγκολεασμού. Τα ΠΛΚΝΣ εμφανίζουν εκλεκτικό αποικισμό των
κατεξοχήν ανοσοπροφυλαγμένων περιοχών (ΚΝΣ ,οφθαλμοί, όρχεις) και μεταξύ των
ανοσοεπαρκών ασθενών στο 65% εμφανίζονται σαν μονήρης βλάβη και στο 35% ως
πολυεστιακά. Οι κυριότερες θέσεις εντόπισης είναι τα εγκεφαλικά ημισφαίρια 38%,
θάλαμος – βασικά γάγγλια 16%, μεσολόβιο 14%, περικοιλιακές περιοχές 12%,
παρεγκεφαλίδα 9%, μήνιγγες 16%, νωτιαίος μυελός 1%, κρανιακά και νωτιαία νεύρα
<1%. Οι οφθαλμοί προσβάλλονται σε ποσοστό 5-20% με εντόπιση στο υαλοειδές, το
οπτικό νεύρο και τον αμφιβληστροειδή. Μεμονωμένο οφθαλμικό λέμφωμα είναι
σπάνιο και θεωρείται παραλλαγή ΠΛΚΝΣ. Το 80-90% των ασθενών με ενδοφθάλμια
εντόπιση, εμφανίζει ετερόπλευρη παρεγχυματική προσβολή. Το είδος και η ένταση
των συμπτωμάτων είναι ανάλογα της θέσης εντόπισης του όγκου. Εστιακά
συμπτώματα 50-70%, νευροψυχιατρικές διαταραχές 43%, συμπτώματα από υψηλή
ενδοκράνια

πίεση

35%,

σπασμοί

14%,

διαταραχές

οράσεως,

σύγχυση,

ληθαργικότητα. Η αρχική διαγνωστική προσέγγιση, αλλά και η εν συνεχεία
παρακολούθηση γίνεται με τομογραφία μαγνητικής αντήχησης (MRI) και ενίσχυση με
γαδολίνιο. Αν και η συμβατική προσέγγιση είναι, ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η
εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση λόγω των επακόλουθων νευρολογικών επιπλοκών
χωρίς να προσφέρεται κάποιο όφελος, υπάρχουν μικρές μελέτες που δείχνουν ότι η
υφολική ή και η εκτεταμένη εκτομή του όγκου σε επιλεγμένες περιπτώσεις είναι
εφικτή και μάλιστα μπορεί να σχετίζονται και με αύξηση της επιβίωσης ελεύθερης
νόσου (PFS). Επί του παρόντος το “gold standard” για τη διάγνωση είναι η
στερεοτακτική βιοψία ή η βιοψία

του υαλοειδούς (vitrectomy). Είναι μέθοδος

ασφαλής με χαμηλή νοσηρότητα και θνητότητα <1%. Η ευαισθησία της μεθόδου
κυμαίνεται στο 20-65%, αν και σε μελέτες φτάνει έως >90%, με κυριότερο
παράγοντα αστοχίας να αποτελεί η προηγηθείσα χορήγηση κορτικοειδών. Η μελέτη
του ΕΝΥ μετά από ΟΝΠ και με ιδιαίτερη επιφύλαξη όταν ο όγκος εντοπίζεται στον
οπίσθιο κρανιακό βόθρο, συνεισφέρει σημαντικά στη διάγνωση. Σε ασθενείς με
AIDS, θετική PCR-EBV στο ΕΝΥ και απεικονιστικά ευρήματα συμβατά με λέμφωμα,
τίθεται ασφαλώς η διάγνωση του ΠΛΚΝΣ

χωρίς να απαιτείται η εκτέλεση

στερεοτακτικής βιοψίας. Γενικά η εξέταση του ΕΝΥ εκτός των πάγιων εξετάσεων, θα
πρέπει να περιλαμβάνει κυτταρολογική εξέταση, εξέταση με κυτταρομετρία ροής και
ενδεχομένως μελέτη αναδιάταξης των IgHV για έλεγχο κλωνικότητας. Τελευταία
γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν διάφοροι βιοδείκτες στο ΕΝΥ που να
ενισχύουν την ακρίβεια της διάγνωσης. Έτσι η ανίχνευση και η ποσοτική μέτρηση με
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real-time PCR των miRNA-21, miRNA-19 και miRNA 92a στο ΕΝΥ, μπορεί να
διακρίνει με μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα το ΠΛΚΝΣ από φλεγμονώδεις ή άλλες
νευρολογικές παθήσεις του ΚΝΣ, ενώ αυξημένη συγκέντρωση CXCL13 και IL-10 στο
ΕΝΥ εμφανίζει 95% θετική προγνωστική αξία και 88% αρνητική σε νεοδιαγνωσθέντα
non-AIDS ΠΛΚΝΣ. Απαραιτήτως κατά τη διάγνωση θα πρέπει να γίνεται
οφθαλμολογική εξέταση με σχισμοειδή λυχνία και υπερηχογράφημα όρχεων, και σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποκλείεται με αξονικές τομογραφίες

τραχήλου,

θώρακος, κοιλίας και με οστεομυελική βιοψία η ύπαρξη συστηματικού λεμφώματος.
Η χρήση του ολοσωματικού

18

FDGPET-CT θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια

κλινικών ερευνών και επί του παρόντος η κύρια χρησιμότητα του εστιάζεται στον
αποκλεισμό συστηματικού λεμφώματος.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ
∆ιάφορα

προγνωστικά

μοντέλα

έχουν

προταθεί

για

τη

προγνωστική

σταδιοποίηση των ΠΛΚΝΣ και τα οποία δεν στηρίζονται στη κλασσική Αnn Arbor
ταξινόμηση. Το International Extranodal Lymphoma Study Group

προτείνει ένα

προγνωστικό μοντέλο, με βαθμολογία 0 ή 1 για κάθε έναν από τους δυσμενείς
παράγοντες, ηλικία >60έτη, κατάσταση ικανότητας κατά ECOG (PS) >1, επίπεδα
LDH> του φυσιολογικού, επίπεδα πρωτεΐνης στο ΕΝΥ> από το φυσιολογικό και
εντόπιση του όγκου σε εν τω βάθει δομές (περικοιλιακές, βασικά γάγγλια, στέλεχος
και παρεγκεφαλίδα). Η 2-ετής συνολική επιβίωση (OS) ασθενών που έλαβαν
θεραπεία με σχήματα χημειοθεραπείας που περιείχαν υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης,
ήταν 85±8%, 57±8% και 24±11% για score 0-1, 2-3 και 4-5 αντίστοιχα. Πιο
απλουστευμένο είναι το προτεινόμενο από το MSKCC με δυσμενείς παράγοντες την
ηλικία και τη κατάσταση ετοιμότητας κατά Κarnofsky (KPS). ∆ιακρίνονται τρείς
προγνωστικές ομάδες: ομάδα 1 (ηλικία <50 έτη), ομάδα 2 (ηλικία≥50 έτη ,ΚPS≥70%)
και ομάδα 3 (ηλικία ≥50 έτη και KPS<70%). Η διάμεση OS ήταν 5.2 έτη (95%CI, 3.1NR), 2.1 έτη (95%CI,1.4-2.6) και 0.8 έτη(95%CI, 0.5-1.2) για την ομάδα 1,2 και 3
αντίστοιχα (Ρ<0.001).
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ακτινοθεραπεία (Α/Θ)
Η ακτινοθεραπεία αποτελεί ιστορική θεραπεία για τα ΠΛΚΝΣ. Σύμφωνα με τα
δεδομένα των ερευνών η εστιασμένη στον όγκο ακτινοθεραπεία σχετίζεται με μεγάλα
ποσοστά υποτροπής εκτός του πεδίου ακτινοβόλησης και χαμηλότερη επιβίωση. Για
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το λόγο αυτό η ολική ακτινοβολία εγκεφάλου (WBRT) με ή χωρίς επιπρόσθετη
ακτινοβόλιση (boost) του όγκου αποτελεί τη ακτινοθεραπεία εκλογής για τα ΠΛΚΝΣ.
Ωστόσο τα αποτελέσματα της θεραπείας μόνο με Α/Θ είναι απογοητευτικά. Σε
προοπτική μελέτη του Radiation Therapy Oncology Group, 41 ασθενείς με ΠΛΚΝΣ
έλαβαν WBRT 40 Gy και boost 20 Gy . Τα ποσοστά υποτροπής υπήρξαν πολύ
υψηλά 61% και η συνολική διάμεση επιβίωση 11.6 μήνες από την έναρξη της
θεραπείας. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν της WBRT σαν μονοθεραπεία στα ΠΛΚΝΣ
περιορίζεται από τρείς κύριους παράγοντες, τον αναποτελεσματικό τοπικό έλεγχο του
λεμφώματος, τη διασπορά λεμφωματικών κυττάρων στη κυκλοφορία του ΕΝΥ εκτός
του πεδίου ακτινοβόλησης και τη σοβαρή νευροτοξικότητα, η οποία είναι ιδιαίτερα
εμφανής σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Έτσι σαν μόνη θεραπευτική επιλογή
μπορεί να εφαρμοστεί σε ηλικιωμένους ασθενείς με πολλαπλές συνοσυρρότητες, οι
οποίοι αδυνατούν να ανεχθούν χημειοθεραπεία. Τα ερωτήματα που αναδύονται είναι
εάν η χορήγηση μειωμένης έντασης WBRT σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ή και η
παράλειψη της ακτινοθεραπείας αποτελούν αποτελεσματικές πρώτης θεραπείες για
τα ΠΛΚΝΣ.
Χημειοθεραπεία (Χ/Θ)
Η θεραπευτική συγκέντρωση πολλών φαρμάκων στο ΚΝΣ εξαρτάται από τη
διαπερατότητα του χημειοθεραπευτικού στον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό (ΒΒΒ), την
ύπαρξη και την ένταση ενεργητικής μεταφοράς της ουσίας εκτός του ΚΝΣ και από τη
κατανομή του όγκου του φαρμάκου στον εγκέφαλο. Έτσι διακρίνονται τρείς ομάδες
φαρμάκων. Ουσίες με πτωχή διαπερατότητα (ανθρακυκλίνες, αλκαλοειδή της βίνκα,
κυκλοφωσφαμίδη), ουσίες με μέτρια διαπερατότητα αλλά που μπορεί να επιτύχουν
θεραπευτικές συγκεντρώσεις χορηγούμενες με ασφάλεια σε υψηλές δόσεις (ΜΤΧ,
Ara-C)

και

ουσίες

με

μεγαλύτερη

διαπερατότητα

(ifoshamide,

thiotepa,

2

temozolomide). Οι υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης (HD-MTX)> 3gr/m σε ταχεία έγχυση
2-4

ωρών

σε

μεσοδιαστήματα

14–21

ημερών

επιτυγχάνουν

θεραπευτικές

συγκεντρώσεις στο ΚΝΣ, ενώ υψηλότερες δόσεις, όπως 8gr/m2, με συγκεντρώσεις
πλάσματος

AUC>980-1100μmol.h/l

σχετίζονται

με

καλύτερα

θεραπευτικά

αποτελέσματα. Έτσι οι HD-MTX αποτελούν το βασικό κορμό των σχημάτων Χ/Θ για
την αρχική θεραπεία των ΠΛΚΝΣ. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στο
Rituximab, το οποίο αν και παρουσιάζει μικρή διεισδυτικότητα στο ΚΝΣ, σε δόση
500mg/m2 φαίνεται να ασκεί θεραπευτική δράση και έχει ενσωματωθεί στα
χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα για τα Β κυτταρικής προέλευσης ΠΛΚΝΣ. Σε μεγάλη
τυχαιοποιημένη φάσης 2 μελέτη του IELSG, 79 ασθενείς με ΠΛΚΝΣ ηλικίας <75
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ετών τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες. Σαράντα ασθενείς έλαβαν HD-MTX 3,5 gr/m2
την ημέρα 1 και 39 ασθενείς έλαβαν HD–MTX 3,5gr/m2 την ημέρα 1 και υψηλές
δόσεις AraC 2gr/m2/12 ώρες την ημέρα 2 και 3 για 4 κύκλους 21 ημερών (και οι δύο
ομάδες υποβλήθηκαν σε WBRT με 30Gy ή 36Gy σε ενδοφθάλμια εντόπιση). Τα
αποτελέσματα της μελέτης μεταξύ των HD–MTX έναντι HD–MTX+HD–AraC έδειξαν
πλήρη ύφεση 18% έναντι 46% (P=0.006), και συνολική ανταπόκριση 40% έναντι 69%
αντίστοιχα (Ρ=0.009). Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τους 30 μήνες η 3-ετής
OS ήταν 32% και 46% αντίστοιχα (Ρ=0.07). Φαίνεται ότι η προσθήκη HD–AraC
προσφέρει σημαντικά καλύτερη ανταπόκριση με αποδεκτή τοξικότητα για τη
θεραπεία των ΠΛΚΝΣ. Μόνο μία τυχαιοποιημένη μελέτη ισοδυναμίας 551 ασθενών
εξετάζει την ασφάλεια της παράλειψης της WBRT από την αρχική θεραπεία των
ΠΛΚΝΣ θέτοντας ως όριο ισοδυναμίας 0.9. Οι ασθενείς αφού έλαβαν αρχική ΗD–
MTX+ifosfamide και πέτυχαν πλήρη ύφεση τυχαιοποιήθηκαν είτε στην ομάδα με
WBRT (45 Gy), είτε στην ομάδα παρακολούθησης. Η διάμεση OS ήταν 32.4 μήνες
και 37.1 μήνες αντίστοιχα με HR 1.06 (95%CI 0.80-1.40; P=0.71) γεγονός όμως που
δεν ικανοποιεί το όριο της μελέτης. Παρά ταύτα φαίνεται ότι είναι δυνατή η παράλειψη
της ακτινοθεραπείας, χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η OS. Ας σημειωθεί πάντως
ότι μεταξύ των δύο ομάδων υπήρξε διαφορά στη διάμεση PFS (18.3 έναντι 11.9
μήνες αντίστοιχα). Σε παλαιότερη προοπτική φάσης 2 μελέτη, 65 ασθενείς με
πρωτοδιαγνωσμένα ΠΛΚΝΣ έλαβαν συνδυασμένη χημειοθεραπεία βασισμένη σε
HD–MTX και HD–AraC (δεξαμεθαζόνη, αλκαλοειδή της βίνκα, ιφωσφαμίδη,
κυκλοφωσφαμίδη, με ενδοκοιλιακές εγχύσεις ΜΤΧ και ΑraC) χωρίς Α/Θ. Το 61% των
ασθενών πέτυχε πλήρη ύφεση και το 10% μερική ύφεση. Η εκτιμώμενη 2-ετής και 5ετής OS ήταν 69% και 43% αντίστοιχα, ενώ σε ασθενείς <60 ετών 80% και 75%,
ποσοστά ανάλογα με ιστορικές ομάδες που έλαβαν και WBRT. Πρόσφατα το CALGB
συνέταξε προοπτική πολυκεντρική μελέτη με το ερώτημα εάν συνδυασμένη ανοσοχημειοθεραπεία σαν θεραπεία εφόδου σε συνδυασμό με εντατική θεραπεία
εδραίωσης (consolidation) μπορεί να αντικαταστήσει την WBRT. Συνοπτικά, οι 44
ασθενείς έλαβαν αρχικά θεραπεία εφόδου ανά 14 ημέρες με HD–MTX, rituximab,
temozolomide. Μετά από 4 μήνες θεραπείας όσοι πέτυχαν CR ή CRu έλαβαν
θεραπεία εδραίωσης με 8 κύκλους ΗD–AraC και etoposide. Με τη θεραπεία εφόδου
το 66% των ασθενών πέτυχε CR. Για όλους τους ασθενείς της μελέτης ο εκτιμώμενος
ΤΤΡ (time to progression) στα 2 έτη ήταν 59% και στα 4 έτη 48% και ο 2-ετής TTP για
τους 27 ασθενείς οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρωτόκολλο 69%. Σε ότι αφορά τη
συνολική επιβίωση (OS) για όλους τους ασθενείς της μελέτης η διάμεση ΟS δεν έχει
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επιτευχθεί (NR), ενώ στα 2 και 4 έτη η OS ήταν 70% και 65% αντίστοιχα. Φαίνεται
λοιπόν ότι η χορήγηση εντατικοποιημένης θεραπείας εδραίωσης είναι εφικτή με
αποτελέσματα ΤΤΡ και ΟS ισοδύναμα των σχημάτων που ενσωματώνουν WBRT.
Χημειο-ακτινοθεραπεία
Παρά τις αντιρρήσεις που ήδη προαναφέρθηκαν για τη χρήση της WBRT
φαίνεται ότι για τους ασθενείς με ΠΛΚΝΣ παραμένει μια αποτελεσματική θεραπεία για
τη μείωση των υποτροπών και τον έλεγχο της νόσου. Νεώτερες μελέτες με σκοπό
την

αποφυγή

της

νευροτοξικότητας

ενσωματώνουν

στα

θεραπευτικά

τους

πρωτόκολλα μειωμένη δόση WBRT (rdWBRT 23.4-30 Gy). Σε μελέτη από το
MSKCC 30 ασθενείς με διάμεση ηλικία 57 έτη, έλαβαν θεραπεία εφόδου με 5-7
κύκλους R-MPV (rituximab, HD–MTX, procarbazine, vincristine). Οι ασθενείς που
πέτυχαν CR υποβλήθηκαν WBRT με 23.4 Gy και οι υπόλοιποι με 45 Gy. Μετά την
WBRT όλοι οι ασθενείς έλαβαν 2 κύκλους εδραίωσης με HD–AraC. Με διάμεσο
χρόνο παρακολούθησης τους 37 μήνες, η 2-ετής OS ήταν 67% και η PFS 57%. Το
44% των ασθενών πέτυχε CR μετά από ≤5 κύκλους και το 78% μετά από 7 κύκλους
εφόδου, με συνολική ανταπόκριση 93%. Η κύρια τοξικότητα βαθμού 3-4 ήταν
αιματολογική, ενώ δεν παρατηρήθηκε νευροτοξικότητα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα
τελικά αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης με 52 συνολικά ασθενείς, σχετικά με
τη μακροχρόνια επιβίωση και τη μακροπρόθεσμη νευροτοξικότητα. Το 60% πέτυχε
CR μετά τη θεραπεία εφόδου με R-MPV και έλαβε μειωμένης έντασης WBRT. Για την
ομάδα αυτή των ασθενών η 2-ετής PFS ήταν 77%, και η διάμεση PFS τα 7.7 έτη. Η
διάμεση OS δεν έχει επιτευχθεί (διάμεσο follow-up για τους επιζήσαντες 5.9 έτη) και η
3-ετής OS ήταν 87% . Η συνολική διάμεση PFS ήταν 3.3 έτη και η συνολική διάμεση
OS 6.6 έτη. Κατά την εκτίμηση της νοητικής δραστηριότητας, υπήρξε βελτίωση στην
εκτελεστική ικανότητα και τη προφορική μνήμη και στις εκτιμήσεις με MRI οι ασθενείς
εμφανίζουν Fazekas score ≤3. Σε μακροχρόνια παρακολούθηση φαίνεται ότι

η

θεραπεία με R-MVP σε συνδυασμό με μειωμένης έντασης WBRT+HD–AraC
προσφέρει υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου και
μειωμένη νευροτοξικότητα.
Αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑSCT)
Η ASCT αποτελεί καλά τεκμηριωμένη θεραπεία σε επιθετικά ή μετά από
υποτροπή NHL. Η μεγαλύτερη εμπειρία για τα ΠΛΚΝΣ προέρχεται σαν θεραπεία
διάσωσης μετά από υποτροπή, όπου η συμβατική χημειοθεραπεία προσφέρει πτωχά
αποτελέσματα με επιβίωση στο ένα έτος 25-40%. Σε πολυκεντρική μελέτη 79
ασθενείς μετά από υποτροπή και αστοχία σε θεραπεία με σχήματα με HD–MTX
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±WBRT, υποβλήθηκαν σε θεραπεία διάσωσης με ΗD–AraC+etoposide+cisplatin ή
HD–MTX και ακολούθως σε ASCT με σχήμα προετοιμασίας με thiotepa, busulfan και
cyclophosphamide. Για το σύνολο των ασθενών η 2-ετής OS ήταν 68% και η 5-ετής
OS 51%, και με 5-ετή εκτιμώμενη EFS και DFS 38% και 49% ανεξάρτητα από τη
κατάσταση της νόσου πριν τη θεραπεία διάσωσης.
Γερμανική μελέτη αναλύει την αποτελεσματικότητα της ASCT σαν θεραπεία
πρώτης γραμμής σε 43 ανοσοεπαρκείς ασθενείς ηλικίας <67 ετών με ΠΛΚΝΣ. Οι
ασθενείς μετά από έφοδο με 3-4 κύκλους HD–MTX και κινητοποίηση με HD–AraC+
thiotepa υποβλήθηκαν σε ASCT με σχήμα προετοιμασίας ΗD-Carmustine+thiotepa
(±WBRT σύμφωνα με το πρωτόκολλο). Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 120
μήνες, η 2-ετής και η 5-ετής OS ήταν 81% και 70% και η EFS 81% και 67%
αντίστοιχα, ενώ δεν υπήρξε θάνατος σχετιζόμενος με τη μεταμόσχευση. Φαίνεται
λοιπόν ότι η ASCT μετά από διαδοχικούς κύκλους χημειοθεραπείας εφόδου μπορεί
να αποτελέσει ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία 1ης γραμμής για επιλεγμένη
ομάδα ασθενών.
Λέξεις κλειδιά: πρωτοπαθή λέμφωμα ΚΝΣ, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία
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Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια από τις σημαντικότερες νευρολογικές νόσους
λόγω της συχνότητάς της, της χρονιότητάς της και της τάσεως της να προσβάλλει
κυρίως νέους ενήλικες με τυπική έναρξη τις ηλικίες μεταξύ των 20 και 40 ετών.
Περισσότεροι από 2.5 εκ ασθενείς πάσχουν παγκοσμίως από σκλήρυνση κατά
πλάκας. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου είναι διπλάσια στις γυναίκες από τους
άντρες. Στην Ελλάδα οι ασθενείς από σκλήρυνση κατά πλάκας υπολογίζεται οτι
ξεπερνούν τις δέκα χιλιάδες.
Η αιτιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη. Θεωρείται πώς είναι αποτέλεσμα
φλεγμονωδών και νευροεκφυλιστικών διαδικασιών, σε ασθενείς με γενετικώς
ευάλωτο υπόστρωμα, με αποτέλεσμα νευρολογική συμπτωματολογία και σε άλλοτε
άλλο βαθμό προοδευτική εγκατάσταση αναπηρίας.
Η θεραπεία της ΣΚΠ εξαρτάται από την ιδιαίτερη μορφή και τα επί μέρους
χαρακτηριστικά που παρουσιάζει σε κάθε ασθενή.
Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις αφορούν αντιμετώπιση
1.

οξείας υποτροπής

2.

της ανοσολογικής αρχής της νόσου, δηλαδή την μείωση των ώσεων και την
επιβράδυνση της αναπηρίας. Συγκεκριμένοι νοσοτροποποιητικοί παράγοντες
έχουν αποδείξει οτι μειώνουν την συχνότητα των ώσεων και το φορτίο των
παθολογικών βλαβών στην απεικόνηση του κεντρικού νευρικού συστήματος με
μαγνητική τομογραφία και
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3.

των ειδικών νευρολογικών συμπτωμάτων που προκαλεί η νόσος όπως η
σπαστικότητα, κατάθλιψη, τρόμος, εύκολη κόπωση, αλγεινά σύνδρομα

και

ορθοκυστικές.
Λέξεις κλειδιά: σκλήρυνση κατά πλάκας, επιδημιολογία, θεραπεία
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SUMMARY
It is undeniable fact that in last decade’s generic and biosimilar medical products
marks globally significant development due to the economical and reliable
therapeutic solution they may offer. Their advantage is based on the fact that they
bring equivalent therapeutic results with the authentic medical drugs, and carry a
remarkable reduction of medicine expenses. The development and tracing of political
directions of the extensive use of such medicine can be able to be improved if
scientific well established clinical trials may prove tightly the efficiency and
therapeutic equivalency of generics and bio-similar drugs.
Key words: biosimilars, generics, medicine
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διείσδυση των βιο-ομοειδών και γενοσήμων φαρμάκων στο χώρο της υγείας στις
μέρες μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική και αξιόπιστη θεραπευτική
λύση που φαίνεται να υπόσχονται. Το πλεονέκτημά ότι επιφέρουν ισότιμο
θεραπευτικό αποτέλεσμα με τα πρωτότυπα, με τον παράλληλο περιορισμό των
φαρμακευτικών δαπανών προβάλλεται ιδιαίτερα για να πειστούν οι φορείς υγείας στη
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διάδοση και εδραίωση της προτιμήσεως τους. Θεωρητικά έχει εξασφαλιστεί ο
έλεγχος της βιοϊσοδυναμίας τους και επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους με τη
χρονική λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των πρωτοτύπων. Η ανάγκη ευρείας
αποδοχής των συγκεκριμένων φαρμάκων από το σύνολο της ελληνικής ιατρικής
κοινότητας θα πρέπει να βασιστεί σε επαρκείς και τεκμηριωμένες ιατρικές ενδείξεις.
Κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει τις φωνές ενστάσεων ή τους φόβους στη χρήση
τους που οφείλουν ν’ αποδειχτούν από τη φαρμακοβιομηχανία ως ανυπόστατοι ή
αβάσιμοι. Ένα επαρκές δίκτυο ελέγχου ποιότητας και ασφαλείας τους μέσα από καλά
σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές, θα διασφαλίσει τα εχέγγυα της επέκτασηςανταλλαξιμότητας και ευρείας χρήσης τους.
Λέξεις κλειδιά: γενόσημα, βιο-ομοειδή, πρωτότυπα, φάρμακα, συνταγογράφηση,
βιοϊσοδυναμία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι κοινή πολιτική υγείας των κυβερνήσεων των περισσοτέρων χωρών να
προωθούν παγκοσμίως την ολοένα αυξανόμενη χρήση γενοσήμων και βιο-ομοειδών
με στόχο την μείωση στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, ενώ καταγράφεται
εντατική προσπάθεια δημιουργίας προϋποθέσεων παραγωγής και κυκλοφορίας
τους, τα οποία ομολογουμένως είναι φθηνότερα και εξίσου αποτελεσματικά με τα
πρωτότυπα φάρμακα. Παρακάτω θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση και
αποσαφήνιση όρων που καθημερινά πλέον έχουν περάσει στο λεξιλόγιο των
διαλόγων στους φορείς υγείας που καλούνται να επαυξήσουν τη χρήση των
γενοσήμων και βιο-ομοειδών προϊόντων

και να άρουν τις τυχόν αναστολές και

φόβους που γεννά η επιβολή της χρήσης τους στις συνταγογραφικές οδηγίες.
ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙ∆Η ΦΑΡΜΑΚΑ
(GENERIC AND BIO-SIMILARS DRUGS)
Πρωτότυπα φαρμακευτικά σκευάσματα είναι εκείνα τα σκευάσματα, τα οποία
συνιστούν θεραπευτική καινοτομία και για το λόγο αυτό προστατεύονται από
δικαίωμα ευρεσιτεχνίας – πατέντα.
Ως Γενόσημα θεωρούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα που παράγονται από
περισσότερες της μιας φαρμακευτικής εταιρείες όταν κανένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
δεν εξακολουθεί να προστατεύει την πατέντα της πρωτότυπης ουσίας.
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Τα Γενόσημα φάρμακα (Generic drugs) δεν αποτελούν απλά ένα αντίγραφο
του πρωτότυπου, καινοτόμου φαρμάκου αλλά θεωρητικά είναι βιοϊσοδύναμα, και
εμφορούν τις ίδιες φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες δραστικής
ουσίας με αυτές του πρωτοτύπου.
Οφείλουν και πρέπει να ελέγχονται ότι περιέχουν την ίδια δραστική ουσία στην
ίδια δυναμική δραστικής αποτελεσματικότητας συγκρινόμενα με τα πρωτότυπα και
απαιτείται

να

πληρούν

τα

ίδια

φαρμακολογικά

πρότυπα

απορρόφησης,

βιοδιαθεσιμότητας, ασφάλειας και δραστικότητας για να εξασφαλίσουν την άδεια
κυκλοφορίας τους. Μολονότι συχνά εμπεριέχουν διαφορετικά ανενεργά συστατικά έκδοχα, θεωρούνται ταυτόσημα από πλευράς δοσολογίας, δυναμικής, τρόπου
χορήγησης

και

ασφάλειας

τοξικότητας

και

παρενεργειών,

προκειμένου

να

διασφαλιστεί η εξ ίσου αποτελεσματική χρήση τους στην περίπτωση διερεύνησης
επιθυμητών φαρμακολογικών
καταγράψει.

Βάσει

νομικών

στόχων

που τα

διατάξεων

πρωτότυπα

απαγορεύεται

φάρμακα έχουν

ρητώς

να

φέρουν

πανομοιότυπο ή παραπλήσιο εμπορικό όνομα, σχήμα και χρώμα με το πρωτότυπο
φάρμακο. Φάρμακα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές
ως «θεραπευτικά ισοδύναμα» και αναμένεται να έχουν το ίδιο θεραπευτικό
αποτέλεσμα και να μην παρουσιάζουν διαφοροποίηση όταν υποκαθιστούν
πρωτότυπα προϊόντα. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ), η αδειοδότηση των γενοσήμων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική
νομοθεσία και προβλέπει μεταξύ άλλων μελέτη βιοϊσοδυναμίας ή μελέτη εξαίρεσης
από την υποβολή μελέτης βιοϊσοδυναμίας ανάλογα με την περίπτωση του προς
εξέταση γενοσήμου.
∆ραστική ουσία είναι κάθε συστατικό που παρέχει φαρμακολογική δράση ή
έχει απ’ ευθείας δράση στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων, στην αγωγή ή βοηθά στην πρόληψη μιας νόσου. Επίσης είναι κάθε
συστατικό που επηρεάζει τη δομή ή τη λειτουργία του οργανισμού του ανθρώπου ή
των ζώων (FDA).
Με τη συνεχή εξέλιξη της επιστήμης, εκτός από τα συμβατικά φάρμακα, στην
αγορά έχουν εισέλθει δυναμικά και τα βιολογικά φάρμακα. Τα βιολογικά φάρμακα
αποτελούν τα νέα όπλα στη φαρέτρα του ανθρώπου για την αντιμετώπιση αρκετών
ασθενειών.
Τα βιολογικά φάρμακα είναι φάρμακα που περιέχουν μία ή περισσότερες
δραστικές ουσίες οι οποίες παράγονται ή προέρχονται από βιολογικό υλικό. Μερικές
από τις εν λόγω ουσίες ενδέχεται να υπάρχουν ήδη στον ανθρώπινο οργανισμό, π.χ.
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πρωτεΐνες όπως η ινσουλίνη, η αυξητική ορμόνη και οι ερυθροποιητίνες. Οι
δραστικές ουσίες των βιολογικών φαρμάκων είναι μεγαλύτερες σε μήκος και πιο
σύνθετες από τις δραστικές ουσίες των μη βιολογικών φαρμάκων. Μόνο ζωντανοί
οργανισμοί

διαθέτουν

την

ικανότητα

αναπαραγωγής

τέτοιου

επιπέδου

πολυπλοκότητας (ΕΜΑ 2012).
Ένα φαρμακευτικό βιο-ομοειδές προϊόν είναι «παρόμοιο» με ένα βιολογικό
φάρμακο που έχει άδεια κυκλοφορίας. Η δραστική ουσία του βιο-ομοειδούς
προϊόντος είναι «παρόμοια» με εκείνη του βιολογικού προϊόντος αναφοράς. Το βιοομοειδές και το βιολογικό προϊόν αναφοράς χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στην ίδια
δόση και για την αντιμετώπιση της ίδιας νόσου. Τα βιο-ομοειδή προϊόντα δεν είναι
γενόσημα. Το κλασσικό παράδειγμα της βιοϊσοδυναμίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί
στα προϊόντα βιολογικής προέλευσης (ΕΟΦ).
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ

ΚΑΙ

ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙ∆ΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Όλοι

γνωρίζουμε

και

αποτελεί

αντικείμενο

έντονων

συζητήσεων

και

προβληματισμών, η διαχρονική αύξηση των δαπανών υγείας. Η δαπάνη υγείας της
Ελλάδας μέσα σε 30 χρόνια, από το 1970 έως το 2000 έχει υπερτριπλασιαστεί
(αύξηση 250%) βάσει των στατιστικών στοιχείων που καταγράφονται από έγκυρους
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και ως
ποσοστό του ΑΕΠ (ξεκινώντας περίπου από 6% του ΑΕΠ το 1970 έχει φτάσει το
2000 περίπου στο 10% και το 20% το 2007). Αυτό υποδηλώνει ότι ο ρυθμός αύξησης
της δαπάνης υγείας είναι ταχύτερος από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Ως ποσοστό
του ΑΕΠ επίσης αυξάνεται, από 1% στα τέλη της δεκαετίας του ’80, φτάνει στο 2%
στα μέσα της δεκαετίας του 2010 .
Η φαρμακευτική δαπάνη, ως υποκατηγορία της δαπάνης υγείας, αυξάνεται και
αυτή διαχρονικά, φτάνοντας το 2007 τα €4,5 δισεκατομμύρια. Εάν υπολογιστεί ποιο
ποσοστό της φαρμακευτικής δαπάνης αποτελούν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα,
φαίνεται ότι διαχρονικά αυτό ξεπερνά –κατά μέσο όρο – το 85% της φαρμακευτικής
δαπάνης (το 2004 στα €2,7δισ.). Ανεξάρτητα λοιπόν από το ποιος πληρώνει τη
δαπάνη για το φάρμακο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή ο ασθενής, το μεγαλύτερο ποσοστό
καθορίζεται από το γιατρό, μέσω της συνταγογράφησης.
Η Ελλάδα όμως δεν είναι η μόνη χώρα που βλέπει τις δαπάνες υγείας και
φαρμάκου να αυξάνονται. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η αλλαγή της
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ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση των
φαρμακευτικών δαπανών.
Εκείνο όμως που είναι ανησυχητικό είναι και η αλλαγή στην ηλικιακή σύνθεση
του πληθυσμού, η οποία οφείλεται αφενός στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης
αφετέρουστη μείωση (ή τουλάχιστον τη μείωση του ρυθμού αύξησης) των γεννήσεων
στις χώρες της Ευρώπης. Ένας δείκτης που δείχνει την ηλικιακή σύνθεση του
πληθυσμού είναι ο ∆είκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων, ο οποίος υπολογίζεται ως ο
αριθμός των ατόμων 65 ετών και άνω προς το σύνολο των ατόμων ηλικίας 15-64
ετών. Με βάση αυτά τα στοιχεία, αναμένεται περαιτέρω αύξηση των ηλικιωμένων
ατόμων σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού και όπως είναι γνωστό από τη
βιβλιογραφία, η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών υγείας είναι υψηλότερη για τα άτομα
άνωτων 65 ετών.
Οι εξαιρετικά ισχυροί κλυδωνισμοί των οικονομιών της Ευρωζώνης καθώς και η
γήρανση του πληθυσμού, με συνέπεια την αύξηση του ποσοστού των χρόνιων
ασθενειών, δημιουργεί ένα πραγματικά δυσεπίλυτο πρόβλημα για όλες αυτές τις
χώρες. Η ανάγκη μείωσης του κόστους και της περιστολής των δαπανών στο χώρο
της υγείας έχει καταστεί προτεραιότητα. Σχεδόν σε όλες τις χώρες αυτής της
κατηγορίας, λίγο ή πολύ, ακολουθούνται παρόμοιες πολιτικές με βασικό άξονα τη
χρήση των γενοσήμων και τη μείωση των τιμών των σκευασμάτων. Tην τελευταία
δεκαετία, η Ευρώπη προωθεί την ανάπτυξη της αγοράς γενοσήμων και βιοομοειδών, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων σε φάρμακα των οποίων η πατέντα
έχει λήξει, ώστε να αυξήσει τους προϋπολογισμούς για τα καινοτόμα φάρμακα.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
∆εν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση
γενοσήμων και βιο-ομοειδών, πολλαπλά και ουσιώδη για τα εθνικά συστήματα
υγείας. Η εξοικονόμηση πόρων που συντελείται, λόγω της χαμηλότερης τιμής τους
έναντι των πρωτοτύπων, τα καθιστά προσιτά τόσο θεραπευτικά όσο και οικονομικά.
Η παρουσία τους στη φαρμακευτική αγορά λειτουργεί ενθαρρυντικά στη μείωση των
τιμών με δύο τρόπους:
1.

∆ιατιμώνται φθηνότερα σε ποσοστό 20-90% σε σχέση με τα πρωτότυπα
προϊόντα.

2.

Η ποιότητά τους σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική τους τιμή δημιουργούν
υγιές κλίμα ανταγωνισμού στην αγορά, με αποτέλεσμα οι εταιρείες καινοτόμων
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φαρμάκων να εξαναγκάζονται σε επαναδιαπραγμάτευση της τιμής μετά ή ακόμη
και πριν τη λήξη της πατέντας τους.
Ένα επιπρόσθετο όφελος από την ύπαρξη γενοσήμων και βιο-ομοειδών
αποτελεί η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η κατάργηση των μονοπωλίων. Το
διαχρονικό μονοπώλιο θα παρείχε λίγα κίνητρα στις επιχειρήσεις καινοτόμων
φαρμάκων για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Όπως σε όλους τους τομείς, ο
ανταγωνισμός συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση της καινοτομίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ΗΠΑ, καθώς είναι η χώρα που συνδυάζει το
υψηλότερο ποσοστό καινοτομίας φαρμάκων μαζί με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
παγκοσμίως διείσδυσης γενοσήμων φαρμάκων στην αγορά υγείας (πάνω από 60%
του όγκου πωλήσεων).
Ο ανταγωνισμός στις ΗΠΑ ενισχύθηκε με την προώθηση μιας σειράς αλλαγών
και νομικών διατάξεων που αφορούσαν: α) τη χρονική ισχύ των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, β) την επίσπευση των εγκρίσεων των γενοσήμων και γ) τη χορήγηση
αδειών για την Έρευνα και Ανάπτυξη γενοσήμων και βιο-ομοειδών φαρμάκων πριν
τη λήξη της πατέντας των φαρμάκων αναφοράς, στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης των
φαρμακευτικών εταιριών να αυξήσουν την καινοτομία τους και να επενδύσουν
σημαντικά κεφάλαια στην Έρευνα βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα τους
Γενικότερα ο ανταγωνισμός εξασφαλίζει λιγότερη εξάρτηση από τις πολυεθνικές
εταιρείες για την παροχή φαρμάκων στην Ευρώπη και ενθαρρύνει την ίδρυση και
ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών εταιρειών.
Συνοψίζοντας από την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της ευρείας χρήσης
γενοσήμων και βιο-ομοειδών, κατά το πρόγραμμα πολιτικών υγείας πολλών κρατών,
είναι δυνατή η αποταμίευση χρηματικού ποσού, που μπορεί να διατεθεί στην κάλυψη
των θεραπευτικών και υλικοτεχνικών αναγκών των δημόσιων οργανισμών υγείας.
Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται ποικίλα μέτρα ενίσχυσης της προώθησης της
αγοράς τους.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Κανείς δεν θα ήταν πραγματικά αντίθετος στη επέκταση της χρήσης των
γενοσήμων και βιο-ομοειδών για τους πολυποίκιλους λόγους που η πολιτική υγείας
προτείνει εάν και εφόσον η ύπαρξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων διασφαλιζόταν.Η
πλέον απαραίτητη συνθήκη για την ασφαλή και με ελεγχόμενο τρόπο αντικατάσταση
ενός πρωτότυπου από ένα γενόσημο ή βιο-ομοειδές σκεύασμα είναι να γίνεται σε
συγκεκριμένα πλαίσια και κάτω από σαφείς προϋποθέσεις όπως:
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1.

Η αλλαγή από το πρωτότυπο σκεύασμα στο βιο-ομοειδές, αλλά και η αλλαγή
μεταξύ διαφορετικών γενοσήμων και βιο-ομοειδών, πρέπει να γίνεται μόνο από
εξειδικευμένους και έμπειρους ιατρούς.

2.

Κάθε αλλαγή πρέπει να παρακολουθείται στενά ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
επίτευξη του σωστού θεραπευτικού παραθύρου.

3.

Τα διάφορα γενόσημα και βιο-ομοειδή σκευάσματα είναι μεν βιοϊσοδύναμα με
το πρωτότυπο, όχι όμως και μεταξύ τους. Αν στο μέλλον χρειασθεί να
αντικατασταθεί το ένα γενόσημο με κάποιο άλλο γενόσημο, η βιοϊσοδυναμία
μεταξύ τους είναι αβέβαιη και γι’ αυτό προτείνουμε όπως ο εξειδικευμένος
θεράπων

ιατρός,

όταν

συνταγογραφεί

γενόσημα

και

βιο-ομοειδή,

να

χρησιμοποιεί την εμπορική τους ονομασία.
4.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την αντικατάσταση της
θεραπείας με γενόσημο ή βιο-ομοειδές σκεύασμα, θα πρέπει να εκπαιδεύονται
στο πώς να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές φαρμακοτεχνικές μορφές της ίδιας
δραστικής ουσίας και, όταν συμβαίνει αυτό, να ενημερώνουν άμεσα τον
εξειδικευμένο θεράποντα ιατρό για τυχόν μη ελεγχόμενη αντικατάσταση.

5.

Νέες, αλλά και παλαιότερες μορφές γενοσήμων και βιο-ομοειδώνφαρμάκων,
που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας
σύμφωνα με τις αναθεωρημένες αυστηρότερες οδηγίες του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency - EMA) θα πρέπει να
αποθαρρύνονται.

6.

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα οφέλη
και οι περιορισμοί της αντικατάστασης.
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ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΙΟΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
∆ρ. Γ.Χ. Αναστασιάδης
∆ερματολόγος-Αφροδισιολόγος, ∆ιευθυντής,
∆ερματολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6974568777
E-mail: dranastas@yahoo.gr
SUMMARY
Anastasiadis GH. The disadvantages of biosimilar. This review summarizes the
difference between the classical generic drugs and the biosimilars. I describe the
procedure that the producers follow to synthesize a biologic and a biosimilar. So it is
apparent that it is very delicate and complicated to have a standardized product and
of course it is very difficult to have identical substances in two different factories. In
the beginning I prescribe some terminologies that are required to understand the
complex way of producing biologics. Then I explain how difficult it is to synthesize
same products in different laboratories. So EU-EMA demand

clinical trials for

biosimilars to prove it’s clinical efficacy, immunogenicity and safety.
Key words: biologic, biosimilar, biotechnology
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή εξηγείται η διαφορά των κλασικών γενόσημων φαρμάκων με αυτά
που εμφανίζονται τώρα σαν παρόμοια των βιολογικών φαρμάκων. Παρουσιάζεται η
διαδικασία παραγωγής των βιολογικών

φαρμάκων, που διαφέρει από αυτήν της

παρασκευής βιοπαρόμοιου. Στην αρχή δίδονται οι ορισμοί κάποιων εννοιών που
είναι απαραίτητοι για την κατανόηση του τρόπου παρασκευής βιοφαρμάκων,
εξηγείται η πολυπλοκότητα της

διαδικασίας και πόσο δύσκολο είναι δύο τελικά

προϊόντα κατασκευασμένα από διαφορετικά εργαστήρια να είναι ταυτόσημα. Έτσι οι
ρυθμιστικές αρχές απαιτούν εκτός από την απόδειξη της ομοιότητας των
βιοπαρόμοιων με τα φάρμακα αναφοράς, να έχουν κλινικές μελέτες για την ασφάλεια,
την ανοσογονικότητα και

την αποτελεσματικότητα τους. Τελευταία αναφέρονται
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κάποια βιοπαρόμοια φάρμακα που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 σε χώρες της
Ευρώπης.
Λέξεις κλειδιά: βιολογικά φάρμακα, βιοπαρόμοια, βιοτεχνολογία
ΟΡΙΣΜΟΙ


Τι είναι φάρμακο



Τι είναι πρωτότυπο φάρμακο (Brand name)



Τι είναι γενόσημο (generic)



Τι λέμε βιοδιαθεσιμότητα



Τι είναι βιοϊσοδυναμία



Τι ονομάζομε βιοτεχνολογία



Τι είναι ανασυνδυασμένο DNA



τι είναι κλωνοποίηση και



Τι είναι πλασμίδιο



Τι είναι βιολογικό φάρμακο
Φάρμακο είναι κάθε χημική ουσία ικανή να επηρεάσει τις λειτουργίες του

οργανισμού οποιοδήποτε έμβιου όντος όταν εισέλθει σ’ αυτόν.
Πρωτότυπο είναι κάθε φάρμακο που διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα)
Γενόσημο είναι εμπορικός όρος και χαρακτηρίζει κάθε φάρμακο του οποίου η
δραστική ουσία δεν καλύπτεται πλέον από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τα γενόσημα
μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα πρωτότυπα στα έκδοχα τους.
Βιοδιαθεσιμότητα ορίζεται η καταμέτρηση της ποσότητας ενός χορηγούμενου
φαρμάκου που φθάνει στο αίμα σε συνάρτηση με τον ρυθμό που συμβαίνει.
Αποδεικνύεται έτσι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αφού η συγκέντρωση στο
πλάσμα βρίσκεται κάτω από την μέγιστη συγκέντρωση ασφαλείας και πάνω από την
ελάχιστη ενεργό συγκέντρωση.
Βιοϊσοδυναμία είναι η σύγκριση των βιοδιαθεσιμοτήτων δύο φαρμάκων με ίδια
δραστική ουσία και αν έχουν συγκρίσιμη βιοδιαθεσιμότητα (με όμοιες συνθήκες) τότε
θεωρούνται και βιοϊσοδύναμα ή φαρμακευτικά ισοδύναμα ή εναλλάξιμα
Βιοτεχνολογία

(ΠΟΥ 1992) οποιαδήποτε τεχνολογική εφαρμογή που

χρησιμοποιεί βιολογικά συστήματα, ζώντες οργανισμούς ή παράγωγά τους με σκοπό
να παράγουν ή να τροποποιήσουν προϊόντα ή διαδικασίες για ειδικές χρήσεις.
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Το ανασυνδυασμένο
τον άνθρωπο,

το

οποίο

DNA είναι

ένα μόριο

περιέχει γονίδια από

κατασκευασμένο

DNA
δύο

ή

και

από

περισσότερους

διαφορετικούς βιολογικούς οργανισμούς.
Πλασμίδιο είναι ένα δίκλωνο, κυκλικό μόριο DNA σε διάφορα μεγέθη (1000
μέχρι 200000 ζεύγη βάσεων), που εισάγεται σε ένα βακτήριο και αντιγράφεται
ανεξάρτητα από το κύριο μόριο DNA του βακτηρίου. Σε ένα βακτήριο μπορεί να
εισαχθούν και πάνω από ένα πλασμίδια.
Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων ακριβών
αντιγράφων από ένα πρότυπο. Στο χώρο της βιολογίας αυτό το πρότυπο μπορεί να
αντιπροσωπεύει ένα μόριο (π.χ. DNA ή RNA) ή γονίδιο, ή κύτταρο (πχ βακτήριο,
λεμφοκύτταρο), ή ακόμη και ένα πολυκύτταρο οργανισμό.
Bιολογικά φάρμακα είναι εκείνα που παράγονται με βιοτεχνολογικές
μεθόδους. Επομένως παράγονται σε ζώντες οργανισμούς και αναστέλλουν ή
μιμούνται την λειτουργία υπαρχόντων πρωτεϊνών στο σώμα.
Τέτοια φάρμακα είναι ανασυνδυασμένες κυτοκίνες, αυξητικοί παράγοντες, μόρια
βασιζόμενα σε αντισώματα και πρωτεΐνες σύντηξης, στοχεύουν σε ειδικούς
υποδοχείς στην επιφάνεια των διαφόρων κυττάρων που εμπλέκονται στην
παθογένεια πολλών νοσημάτων.
Πάνω από 400 σκευάσματα σε κλινική χρήση
Παραδείγματα βιολογικών θεραπειών αποτελούν:


Ορμόνες (ινσουλίνη, αυξητική ορμόνη, σωματοστατίνη)



Παράγοντες πήξης (Ηπαρίνες, αντιθρομβίνη)



Αιμοποιητικοί και αυξητικοί παράγοντες (EPO, G-CSF)



Ανοσοσφαιρίνες και



Mονοκλωνικά αντισώματα (αντι=TNFs, Rituximam κλπ)



Εμβόλια, ιντερφερόνες, ιντερλευκίνες και



Πρωτεΐνες σύντηξης (εταναρσέπτη).

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα τελευταία 75 χρόνια απετέλεσαν την χρυσή εποχή για την φαρμακολογική
θεραπεία.

Πριν από 75 χρόνια δεν υπήρχαν αντιβιοτικά,

αντινεοπλασματικά,

αντιυπερτασικά,

αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά και ο κατάλογος ουσιαστικά

περιλαμβάνει όλη την σύγχρονη φαρμακολογία.
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Με την εξαίρεσή λίγων αποτελεσματικών φαρμάκων, ή φαρμακοποιΐα της
εποχής προ του 2ου παγκοσμίου πολέμου ήταν γεμάτη με εικονικά σκευάσματα

ή

και τοξικά πχ αρσενικό.
Η γενιά μας βίωσε την μεταμόρφωση της ιατρικής, που εν μέρει οφείλεται στην
ανάπτυξη φαρμάκων, με αποτέλεσμα να ελεγχθούν ασθένειες που μάστιζαν την
ανθρωπότητα σε όλη της την ιστορία.
Συγκρίνοντας την ιατρική του 19ου αιώνα με την σύγχρονη γνώση, δημιουργείται
η εντύπωση ότι, ο ασθενής έπρεπε να γλιτώσει όχι μόνο από την ασθένεια αλλά και
από την «θεραπεία».
Παρά τα λίγα φάρμακα τότε το πρώτο γενόσημο μπήκε στην αγορά το 1920 με
δραστική ουσία το ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
Στην αρχή οι έλεγχοι των φαρμάκων ήταν πολύ περιορισμένοι, αλλά οι κίνδυνοι
συνειδητοποιήθηκαν με την ευρεία χρήση της θαλιδομίδης, σαν αντιεμετικό των
εγκύων, με αποτέλεσμα χιλιάδες τερατογενέσεις παγκοσμίως.
Φάνηκε λοιπόν αναγκαίο όχι μόνο ο αυστηρός έλεγχος πριν την κυκλοφορία,
αλλά και η επαγρύπνηση στην συνέχεια.
Το 1962 επιβλήθηκε αυστηρός έλεγχος πρωτοτύπων και γενοσήμων
φαρμάκων με την διεξαγωγή κλινικών μελετών σε μεγάλο αριθμό ασθενών .
Τότε τα γενόσημα λόγω κόστους δεν ήταν πολλά. Το 1983 μόνο το 35% των
πρωτοτύπων φαρμάκων είχαν ένα γενόσημο στην αγορά.
Το 1984 το FDA βασιζόμενο σε μελέτες, επιτρέπει την παρασκευή γενοσήμων
χωρίς την διεξαγωγή κλινικών μελετών, με μόνη προϋπόθεση την σύγκριση της
βιοδιαθεσιμότητας με το πρωτότυπο φάρμακο, μειώνοντας το κόστος πάρα πολύ.
Έτσι σήμερα στις ΗΠΑ πάνω από το 50% των κυκλοφορούντων φαρμάκων
είναι γενόσημα (υπολογιζόμενη εξοικονόμηση 8-10 δις $)
Επίσης όσο πιο πολλά γενόσημα κυκλοφορούν για ένα πρωτότυπο τόσο πιο
πολύ μειώνεται η τιμή.
ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η τεράστια ανάπτυξη των βιολογικών φαρμάκων φαίνεται από τον ρυθμό που
αυτά μπήκανε στην αγορά, σήμερα πάρα πολλά φάρμακα για τις πιο σοβαρές
ασθένειες είναι βιολογικά φάρμακα.
Σήμερα τα βιολογικά φάρμακα έχουν τεράστια επίδραση στην ζωή χιλιάδων
ασθενών με σοβαρά νοσήματα και χρησιμοποιούνται στην θεραπεία:


Αιματολογικών νοσημάτων (λευκο-ουδετερο- και πανκυταρο –πενία)
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Καρκίνου μαστού, εντέρου και Non Hodgkin λεμφώματος



Ανοσολογικών διαταραχών: ρευματοειδούς αρθρίτδας, ψωρίασης και νόσου
Crohn



Νευρολογικών νοσημάτων: σκλήρυνση κατά πλάκας
Περισσότερα από 400 βιολογικά φάρμακα βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές που

περιλαμβάνουν: καρκίνους, νόσο Αlzheimer, καρδιακά νοσήματα, διαβήτη, AIDS και
αυτοάνοσες διαταραχές
Το 2010 οι πωλήσεις βιολογικών φαρμάκων Παγκόσμια έφτασαν τα 100 δις $
και τα 12 πιο συχνά χρησιμοποιούμενα έκαναν πωλήσεις 30 δις $.
Ήδη έχουν λήξει αρκετές πατέντες και μέσα στο 2015 λήγουν οι πατέντες
βιολογικών που κάνουν 20 δις $ πωλήσεις παγκοσμίως.
Έως το 2016 τα 7 στα 10 κορυφαία φάρμακα θα είναι βιολογικά, αναμαίνεται
εκθετική αύξηση των πωλήσεων των βιολογικών κατά 20% ετησίως
Στην αγορά τα βιομοειδή το 2010 είχαν πωλήσεις αξίας 311 εκατ $ ενώ το 2015
αναμένονται πωλήσεις 2-2,5 δις $
Θεωρείται ότι στο μέλλον η φαρμακοβιομηχανία θα αναπτυχθεί πολύ, στην
κατεύθυνση της παραγωγής βιοπαρόμοιων φαρμάκων.
ΒΙΟΠΑΡΟΜΟΙΑ
Βιο-όμοια, βιο-ομοειδη ή βιοπαρόμοια ή βιογενόσημα ή βιοαντίστοιχα (biogeneric, bio-equivalent, bio-similar, similar biologic medicinal product, follow on
biologic) είναι βιολογικά φάρμακα που ομοιάζουν με πρωτότυπα βιολογικά φάρμακα
(αναφοράς), των οποίων η πατέντα έχει λήξει.
Η ενεργή ουσία του βιο-όμοιου είναι παρόμοια με του πρωτότυπου φαρμάκου
αναφοράς.
Βιοπαρόμοια

κυκλοφορούν

αρκετά

χρόνια

στην

Ευρώπη

για

την

ερυθροποιητίνη, την σωματοστατίνη ενώ εντός του 2015 θα κυκλοφορήσουν βιοόμοια για το ινφλίξιμαβ και την ετανερσέπτη δύο από τα πιο παλιά αντι-TNF
φάρμακα.
Η συνολική διαδικασία παρασκευής των βιοπαρόμοιων φαρμάκων στηρίζεται
στις ίδιες αρχές αλλά δεν μπορεί να είναι ίδια με εκείνη των πρωτότυπων προϊόντων,
με αποτέλεσμα να μην έχουν πανομοιότυπα βιολογικά χαρακτηριστικά με αυτά και
να μην θεωρούνται ταυτόσημα (non indentical)
Βιοϊσοδύναμα μιλάμε για τα γενόσημα, μπορεί να ισχύει κάτι παρόμοιο με τα
βιολογικά;
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Ο όρος βιογενόσημο είναι σε χρήση από μερικούς αλλά γενικά δεν είναι
αποδεκτός, άλλοι όροι που είναι σε χρήση:
SBP (Similar Biologic Product) που ο WHO το ορίζει όμοιο με ένα υπάρχουν
βιολογικό φάρμακο με όρους ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας
EU-EMA Similar Biologic Medicinal Product είναι σε χρήση στην Ευρώπη
Follow-on Biologic FOB που κατά τον FDA ορίζεται σαν πολύ όμοιο με
βιολογικό φάρμακο αναφοράς, χωρίς κλινικά σημαντικές διαφορές στην ασφάλεια,
καθαρότητα και δραστικότητα
Subsequent entry biologic SEB όρος που είναι σε χρήση στον Καναδά και
αναφέρεται στο φάρμακο που εισέρχεται στην αγορά μετά από την λήξη πατέντας
κάποιου βιολογικού με το οποίο έχει αποδεδειγμένη ομοιότητα
Η χρήση των βιολογικών φαίνεται να αυξάνεται με εκθετικό τρόπο
Το κόστος παρασκευής και κλινικών δοκιμών είναι πολύ αυξημένο, με
αποτέλεσμα η προμήθειά τους να είναι δύσκολη, ακόμα και από συστήματα υγείας
πλούσιων χωρών. Αναπόφευκτα λοιπόν θα υπάρξει παραγωγή βιοπαρόμοιων
φαρμάκων για να επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή.
Ποια όμως είναι τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας παραγωγής; Μπορεί τα
βιοπαρόμοια να αντικαταστήσουν τα φάρμακα αναφοράς;
Η παρασκευή γενικά βιολογικών φαρμάκων ακολουθεί στάδια παραγωγής, που
είναι πολύπλοκα και δύσκολα να αντιγραφούν, μάλιστα δε και τα ίδια τα πρωτότυπα
ακολουθούν πολύ ελεγχόμενες διαδικασίες για να έχουν σταθερό προϊόν διαχρονικά.
Η μεθοδολογία είναι κοινή, όμως η διαδικασία είναι τόσο πολύπλοκη που δεν
μπορεί να αντιγραφεί και να είναι ταυτόσημη με αυτήν του πρωτότυπου
βιοφαρμάκου.
Η γενική μεθοδολογία ξεκινά με την έκφραση του επιθυμητού γονιδίου σε
κύτταρα – ξενιστές που περιλαμβάνει:
 Ταυτοποίηση του ανθρώπινου γονιδίου για την επιθυμητή πρωτεΐνη
 Απομόνωση της αλληλουχίας του DNA
 Επιλογή του φορέα που θα μεταφέρει το γονίδιο (πλασμίδιο)
 Εισαγωγή του γονιδίου στο γονιδίωμα του ξενιστή (βακτήριο ή ευκαρυωτικό
κύτταρο.
Η ακριβής αλληλουχία DNA και ο τύπος κυττάρου που θα επιλεγεί θα επηρεάσει
σημαντικά τις ιδιότητες της πρωτεΐνης που θα παραχθεί.

Στην συνέχεια η

μεθοδολογία συνεχίζεται με την:
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1.

Ανάπτυξη μιας κυτταρικής σειράς από το αρχικό τροποποιημένο κύτταρο
(master cell bank) μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες

2.

∆ύο κυτταρικές σειρές σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν μπορεί να είναι
όμοιες

3.

Καλλιέργεια αυτών να παράγουν την επιθυμητή πρωτεΐνη, αλλά μικρές αλλαγές
στις συνθήκες καλλιέργειας των κυττάρων επηρεάζουν το τελικό προϊόν

4.

∆ιαχωρισμός της πρωτεΐνης από τα κύτταρα, με πολύπλοκη διαδικασία, που
οποιαδήποτε μικρή αλλαγή θα επηρεάσει το βιοφάρμακο. Στην συνέχεια γίνεται
ανάλυση των πρωτεϊνικών μορίων για την ομοιομορφία στην δομή και την ισχύ
τους.
Σε αυτήν την ανάλυση χρησιμοποιούνται πολλά εργαλεία και εξετάζεται:



Η τρισδιάστατη δομή



Η συσσωμάτωση



Το προφίλ των ισομορφών και της γλυκοζυλίωσης



η ετερογένεια και



η ισχύ
Η ανάλυση αυτή έχει περιορισμένη ικανότητα ανίχνευσης όλων των ιδιοτήτων

του προϊόντος, που μπορεί να επηρεάσει την κλινική ισχύ και ασφάλεια.
Τέλος γίνεται η φαρμακοτεχνική διαμόρφωση του βιοφαρμάκου


Αυτή η φάση παραγωγής είναι σημαντική για την σταθεροποίηση της πρωτεΐνης
και μπορεί να επηρεάσει πολύ την συμπεριφορά του προϊόντος στους ασθενείς.
Περιλαμβάνει δε

τον καθαρισμό, την συλλογή της καθαρής πρωτεΐνης, την

τυποποίηση, την προσθήκη εκδόχων για την παρασκευή του βιοφαρμάκου, την


Αποθήκευση, συντήρηση και διαχείριση



Τα βιοφάρμακα είναι πολύ ευαίσθητα σε αλλαγές θερμοκρασίας και στην
ανακίνηση



Ελλιπής τήρηση των απαιτήσεων αποθήκευσης σε σωστή θερμοκρασία μπορεί
να έχει σημαντική επίπτωση στην κλινική δραστικότητα και ασφάλεια.

Ανοσογονικότητα βιοφαρμάκων
Ανοσογονικότητα είναι η δυνατότητα πρόκλησης ανοσολογικής αντίδρασης
Τα βιοφάρμακα μοιάζουν αρκετά με ενδογενείς πρωτεΐνες.
Αν τα βιοφάρμακα διαφέρουν από τις ενδογενείς πρωτεΐνες, το ανθρώπινο
ανοσολογικό σύστημα τις διακρίνει και

επιτίθεται σ’ αυτές. Προκύπτουν δε

αντιδράσεις από ήπιες έως πολύ σοβαρές
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Συνοπτικά η πολυπλοκότητα των βιοφαρμάκων απαιτεί μια σύνθετη διαδικασία
παραγωγής και λεπτομερούς ελέγχου της διαδικασίας αυτής.
Λόγω

της

παραγωγής

μεγάλων

ποσοτήτων,

η

διαδικασία

χρειάζεται

τεχνογνωσία, μεγάλη εμπειρία και ανεπτυγμένα συστήματα ελέγχου ποιότητας για να
υπάρχει συνέπεια μεταξύ των παρτίδων.
Μικρές αποκλίσεις μπορεί να επηρεάσουν δραστικά την ασφάλεια, την
αποτελεσματικότητα και την σταθερότητα του προϊόντος.
Παράγοντες

που

συντελούν

στην

εμφάνιση

ανοσογονικότητας

των

βιοφαρμάκων και των βιοπαρόμοιων


Οι δομικές ιδιότητες του βιοφαρμάκου



Τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου



Η οδός και η συχνότητα χορήγησης του φαρμάκου



Η διάρκεια θεραπείας



Τα χαρακτηριστικά του ασθενή (γονότυπος)



Άγνωστοι παράγοντες
Ποιο το ρυθμιστικό πλαίσιο κυκλοφορίας βιοπαρόμοιων φαρμάκων από τον EUΕΜΑ;
Η αυτόματη αντικατάσταση και η ανταλλαξιμότητα

μεταξύ βιοφαρμάκου και

βιοπαρόμοιου κατά το πρότυπο των γενοσήμων, πρέπει να αποφεύγεται και αυτό
συνιστά ο Ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων και ο ΕΟΦ, μια τέτοια δε περίπτωση
εξετάζεται εξατομικευμένα
Οι

κλινικές

δοκιμασίες

για

την

απόδειξη

της

ανταλλαξιμότητας

είναι

αμφιλεγόμενο θέμα, αφού απαιτεί πειραματική ομάδα ασθενών που θα πρέπει να
εναλλάσει την λήψη του βιοπαρόμοιου και του πρωτότυπου τουλάχιστον δύο φορές
ίσως και περισσότερες και βέβαια άλλες δύο ομάδες ελέγχου μία με το βιοπαρόμοιο
και μία με το γενόσημο. Έτσι η πειραματική ομάδα μπορεί να είναι σε κίνδυνο να
χάσει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και στο μέλλον να μην ανταποκρίνεται
σε κανένα από τα δύο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Τα βιοπαρόμοια δεν είναι γενόσημα και δεν ισχύει η κλασική βιοϊσοδυναμία εδώ
Μικρές αλλαγές στην διαδικασία παραγωγής έχει συνέπεια στην δημιουργία
διαφορετικού προϊόντος
Τα βιοπαρόμοια πρέπει σε αντίθεση με τα γενόσημα να έχουν ολοκληρωμένες
προκλινικές αλλά και κλινικές μελέτες που να αφορούν:
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Την ποιότητα



Την αποτελεσματικότητα



Την ασφάλεια και



Την ανοσογονικότητα

Πόσο όμοια είναι;
∆ύο δίδυμα ακόμη και μονοωγενή δεν είναι όμοια, είναι όμοια πολύ ή λιγότερο
όχι όμως ταυτόσημα
Στα βιολογικά πολύπλοκα συστήματα δεν μπορεί να έχουμε ταυτόσημες τελικές
εκφράσεις προϊόντων
Όμως τα βιοπαρόμοια λόγω χαμηλότερου κόστους είναι ήδη πραγματικότητα,
με τους περιορισμούς και την προσοχή που απαιτείται για την κυκλοφορία τους.
Βιοπαρόμοια σύντομα σε κυκλοφορία


Biosimilars Etanercept: HD203, GP2015, SB4, CHS-0214



Biosimilars Infliximab: BOW015, CTP-13



Biosimilars adalimumab: ABP 501,SB5, BI695501, GP2017



Biosimilar Rituximab : PF-05280586



Με την λήξη της πατέντας των περισσοτέρων από τα πιο πάνω εντός του 2015,
για την Ευρώπη θεωρείται ότι θα αυξηθεί η κυκλοφορία των βιοπαρόμοιων
τους, που ήδη κυκλοφορούν κάποια σε ορισμένες χώρες πχ

Ιρλανδία,

Πορτογαλία, Νορβηγία, Φινλανδία.
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Η αυτο-αναφερόμενη ποιότητα ζωής υγείας (Health-related Quality of Life- HRQOL)
παρέχει την εκτίμηση του ασθενούς σχετικά με την εμπειρία του με την πάθηση και τη
συμπτωματολογία της (λχ πόνος, λειτουργικότητα) και της λειτουργίας του στο
κοινωνικό,

ψυχολογικό,

και

συναισθηματικό

τομέα.

Σε

ανασκόπηση

της

βιβλιογραφίας αναφέρεται ότι η πρώιμη κινητοποίηση συνιστάται για τη μείωση
μετεγχειρητικών

επιπλοκών

και

καθαρισμού

του

τραχειοβρογχικού

δένδρου

χειρουργηθέντων ασθενών. Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές έχουν εφαρμοστεί με
στόχο

τη

μείωση

μετεγχειρητικών

πνευμονολογικών

επιπλοκών

μετά

από

χειρουργείο άνω τμήματος κοιλιάς και διαπιστώθηκε ότι η εκτέλεση επιπλέον
ασκήσεων με βαθιές αναπνοές μαζί με την κινητοποίηση δεν μείωσε περισσότερο τις
πνευμονολογικές διαταραχές, συγκρίνοντας την με την ομάδα της κλασικής
κινητοποίησης. Συνεπώς, οι πνευμονολογικές διαταραχές μειώνονται εφαρμόζοντας
φυσικοθεραπεία καθημερινά με μέτρια έντασης κινητοποίηση. Η φυσικοθεραπεία
βελτιώνει την αυτο-αναφερόμενη ποιότητα ζωής ενδο-νοσοκομειακών ασθενών με
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια μετά από οξεία κρίση με τη χρήση έγκυρων και
αξιόπιστων ερωτηματολογίων. Σε άλλη έρευνα εφαρμόστηκαν ειδικές τεχνικές
κινητοποίησης σε 160 ενδο-νοσοκομειακούς ασθενείς γενικής παθολογίας και
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αξιολογήθηκε ο πόνος, η ανάγκη χορήγησης φαρμάκων, το άγχος ενδονοσοκομειακής παραμονής και το επίπεδο άνεσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν ότι το 74% των ασθενών είχε μειωμένο πόνο και το 90% μειωμένο επίπεδο
άγχους. Παρόμοια, η μάλαξη συνέβαλε στη μείωση του πόνου του ώμου και του
άγχους ενδο-νοσοκομειακών ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε
νοσοκομειακούς ασθενείς με νεόπλασμα, η κινητοποίηση-βάδιση, η εφαρμογή
ασκήσεων και οι τεχνικές χαλάρωσης έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στη φυσική
κατάσταση, στη ψυχολογική κατάσταση, στον πόνο και στη βελτίωση του ύπνου των
ασθενών αυτών. Πρόγραμμα άσκησης διάρκειας τριών εβδομάδων βελτίωσε
στατιστικώς σημαντικά τη μυϊκή δύναμη ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση. Η
εφαρμογή ειδικών τεχνικών κινητοποίησης σε ενδο-νοσοκομειακούς ασθενείς με
χαμηλό πόνο οσφύος είναι μειωμένη, παρόλα αυτά η εφαρμογή συνέβαλλε στη
μείωση του πόνου και στη βελτίωση του εύρους τροχιάς της οσφυϊκής μοίρας. Τέλος,
ενδονοσοκομειακοί ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που συμμετείχαν σε πρόγραμμα
προοδευτικής ενδυνάμωσης με αντίσταση άνω και κάτω άκρων ως επιπρόσθετη
άσκηση σε σύγκριση με τη συνήθη άσκηση, είχε ευεργετικά αποτελέσματα, άλλα
χωρίς στατιστικώς σημαντική επίδραση στη λειτουργικότητα αυτών.
Λέξεις κλειδιά: φυσικοθεραπεία, κινητοποίηση, νοσοκομειακός ασθενής, παθήσεις
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∆ΙΠΛΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚH ΝΥΚΤΕΡΙΝH ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡIΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Ελένη Μυλωνά
Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’, Ε΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 6946003103, 2132041839
Email: emylon@med.uoa.gr
Η παροξυσμικήνυχτερικήαιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ) είναι μια σπάνια νόσος (1-10
περιστατικά/1 εκατομμύριο πληθυσμού), με μη ειδικά κλινικά χαρακτηριστικά με
αποτέλεσμαη διάγνωσή της να καθυστερεί σημαντικά. Η διάμεση ηλικία εμφάνισης
είναι τα 30 έτη. Προέρχεται από επίκτητη μετάλλαξη στο αρχέγονο αιμοποιητικό
κύτταρο.

Η

συχνότερη

μετάλλαξη

αφορά

στο

γονίδιο

PIGA

(phosphatidyloinositolglycananchorbiosynthesis, classA), το προϊόν του οποίου είναι
απαραίτητο στη βιοσύνθεση της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (GPI), ενός μορίου
αγκυροβόλησης πρωτεϊνών στην επιφάνεια των αιμοποιητικών κυττάρων, όπως είναι
οι πρωτεΐνες ρύθμισης του καταρράκτη του συμπληρώματος. Ελλείψει της GPI, η
έκφραση δύο από αυτούς τους ρυθμιστές/αναστολείς του συμπληρώματος (οιCD55
καιCD59), ανιχνεύεται μειωμένη ή κατηργημένη, με αποτέλεσμα τη λύση των
κυττάρων από υπερενεργοποίηση του συμπληρώματος. Ηαιμόλυση αποτελεί τη
σημαντικότερη κλινική εκδήλωση της ΠΝΑ.
Η κλασική ΠΝΑ χαρακτηρίζεται από τα σημεία της ενδαγγειακής αιμόλυσης.
Τυπικά, οι ασθενείς παρουσιάζουν αναιμία, αν και όσοι εμφανίζουν επαρκή
δικτυοκυτταρική αντίδραση στο μυελό μπορεί να έχουν οριακή ή ακόμη και
φυσιολογική

αιμοσφαιρίνη,

καταβολή,

ίκτερο

και

σκουρόχρωμα

ούρα.

Εργαστηριακά, διαπιστώνουμε αυξημένα δικτυοερυθροκύτταρα, χολερυθρίνη και
LDH, μειωμένες απτοσφαιρίνες, ελεύθερη αιμοσφαιρίνη στον ορό και στα ούρα,
χωρίς ανίχνευση ερυθρών στο ίζημα των ούρων. Πιθανή είναι, επίσης, η έλλειψη
σιδήρου λόγω συνεχούς απώλειας (χαμηλός σίδηρος και φερριτίνη, αυξημένη
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τρανσφερίνη, μειωμένες αποθήκες σιδήρου στο μυελό). Η Coοmbs είναι αρνητική (μη
αυτοάνοσηαιμόλυση).

Συνήθως, παρατηρείται ενός βαθμού μόνιμη αιμόλυση, με

περιόδους παροξυσμών που βέβαια δε συμβαίνουν μόνο τη νύχτα, παρόλη την
ονομασία της νόσου αλλά δυνατόν να προκαλούνται από ερεθίσματα όπως οι
λοιμώξεις, η σωματική κόπωση και η μετάγγιση αίματος. Η θρόμβωση είναι μια άλλη
κλινική

έκφραση

της

νόσου,

αν

και

σπάνια

αποτελεί

την

πρώτη

εκδήλωση.Συχνότερες είναι οι φλεβικές θρομβώσεις (οι αρτηριακές δεν αποκλείονται)
σε άτυπες θέσεις όπως είναι οι σπλαγχνικές φλέβες (ηπατικές, πυλαία, μεσεντέριες),
οι φλέβες του δέρματος και οι εγκεφαλικές. Η θρόμβωση μπορεί να εγκαθίσταται
σταδιακά ή απότομα (συχνά πάνω σε παροξυσμό αιμόλυσης). Έτσι, η θρόμβωση
των ηπατικών φλεβών προκαλεί σύνδρομο Budd-Chiari και κίρρωση ήπατος. Η
θρόμβωση της κάτω κοίλης, πυλαίας ή σπληνικής δυνατόν να προκαλέσει
υπερσπληνισμό και πανκυτταροπενία. Η θρόμβωση των μικρών σπλαγχνικών
φλεβών προκαλεί επεισόδια πόνου και εξελκώσεις στους βλεννογόνους. Η
προσβολή του δέρματος μπορεί να πάρει τη μορφή κεραυνοβόλου προφύρας.
Ορισμένοι ασθενείς, ωστόσο, εμφανίζουν ασυνήθη και μη ειδικά συμπτώματα όπως
η δυσφαγία/ οδυνοφαγία και διαταραχές στύσης. Τα συμπτώματα αυτά
αποδίδονται στην αύξηση του τόνου των λείων μυϊκών ινών εξαιτίας της μείωσης των
επιπέδων του NO, συνεπεία της ελεύθερης αιμοσφαιρίνης στον ορό.Επιπλοκές της
ΠΝΑ αποτελούν, επίσης, η νεφρική ανεπάρκεια και η πνευμονική υπέρταση.
Τέλος, η ΠΝΑ συχνά αλληλοεπικαλύπτεται με παθολογικές καταστάσεις όπως είναι η
απλαστική αναιμία, το Μ∆Σ/ ανθεκτική αναιμία ενώ σε ποσοστό <5% μπορεί να
εξελιχθεί σε οξεία λευχαιμία.
Συμπερασματικά, την ΠΝΑ, αν και σπάνια νόσος, οφείλουμε να την υποψιαζόμαστε
σε ασθενείς με μη αυτοάνοση (Coombs-αρνητική) αιμολυτική αναιμία, δυσεξήγητη
θρόμβωση ειδικά όταν συνδυάζεται με πενίες κυτταρικών σειρών ή αιμόλυση και σε
απλαστική αναιμία ή Μ∆Σ/ανθεκτική αναιμία.
Λέξεις κλειδιά: παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, κλινική εικόνα, αιμόλυση,
θρόμβωση
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Ειρήνη Γρηγορίου
Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής,
Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132043160
E-mail: egrigore@otenet.gr
Η

παροξυσμική

νυκτερινή

αιμοσφαιρινουρία

(Paroxysmal

nocturnal

hemoglobinuria, PNH) αποτελεί σπάνια επίκτητη, κλωνική διαταραχή του αρχέγονου
αιμοποιητικού κυττάρου (stem cell). Οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου PIG-A
(Phosphatidylinositol glycan, class A), που βρίσκεται στο Χ χρωμόσωμα. Το γονίδιο
είναι

υπεύθυνο

για

τη

βιοσύνθεση

της

γλυκοσυλο-φωφατιδυλο-ινοσιτόλης

(glycosylphosphatidylinositol, GPI), πρωτεΐνης η οποία λειτουργεί ως «άγκυρα»,
καθώς μεσολαβεί στη πρόσδεση διαφόρων πρωτεϊνών στην επιφάνεια των
κυττάρων. Η μετάλλαξη αναστέλλει τη σύνθεση της GPI με αποτέλεσμα την
ανεπάρκεια ή την πλήρη απουσία των πρωτεϊνών που τη χρησιμοποιούν, από την
επιφάνεια των κυττάρων του αίματος. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από την
εμφάνιση ενδαγγειακής αιμόλυσης, θρομβωτικών επεισοδίων σε ασυνήθιστες θέσεις
συνήθως και πενιών οι οποίες οφείλονται σε ανεπάρκεια του μυελού των οστών.
Σύγχρονη μέθοδος επιλογής για την αναγνώριση της PNH είναι η κυτταρομετρία
ροής. Με τη χρήση κατάλληλων μονοκλωνικών αντισωμάτων γίνεται ανίχνευση των
πρωτεϊνών που απαιτούν την παρουσία της GPI «άγκυρας» προκειμένου να
προσδεθούν στην μεμβράνη των κυττάρων του αίματος. Τα κύτταρα με ελάττωση ή
πλήρη έλλειψη έκφρασης αυτών των πρωτεϊνών αναφέρονται ως PNH κλώνοι και ο
ποσοτικός τους προσδιορισμός εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου
του κυτταρικού πληθυσμού που μελετήθηκε.
Η εξέταση συνιστάται να γίνεται σε δείγμα περιφερικού αίματος με τη χρήση
αντιπηκτικού EDTA, ηπαρίνης ή ACD, εντός 24 ωρών από τη λήψη του δείγματος. Η
μελέτη του μυελικού εναιωρήματος δεν συνιστάται παρά μόνο στα πλαίσια
ερευνητικού πρωτοκόλλου, καθώς ο μυελός περιέχει πρόδρομες μορφές κυττάρων
στα οποία η έκφραση των GPI-συνδεόμενων πρωτεϊνών, τόσο στα ερυθρά όσο και
στα λευκά, επηρεάζεται από το στάδιο ωρίμασης.
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Η ανίχνευση κλώνων PNH στα ερυθρά βασίζεται σε δύο πρωτεΐνες, οι οποίες
ρυθμίζουν τη δράση του συμπληρώματος. Πρόκειται για το δείκτη CD55, ο οποίος
αντιστοιχεί στην πρωτεΐνη DAF (decay accelerating factor) και τον δείκτη CD59, ο
οποίος αντιστοιχεί στην πρωτεΐνη MIRL (membrane inhibitor of reactive lysis ή
πρωτεκτίνη). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το CD55 συνδέεται μέσω της GPI
πρωτεΐνης στην επιφάνεια των ερυθρών και αναστέλλει την ενζυμική δράση των
κονβερτασών, οι οποίες ενεργοποιούν το C3 κλάσμα του συμπληρώματος. Επί
απουσίας του, προκαλείται συσσώρευση του C3 στην επιφάνεια των ερυθρών,
γεγονός που προκαλεί την καταστροφή τους από τα μακροφάγα του ενδοθηλιακού
συστήματος (εξαγγειακή αιμόλυση). Το CD59 στην επιφάνεια των ερυθρών
αναστέλλει την ενεργοποίηση της αλυσιδωτής αντίδρασης του συμπληρώματος στο
επίπεδο σχηματισμού του συμπλέγματος επίθεσης μεμβράνης (membrane attack
complex, MAC). Η απουσία του CD59 από την επιφάνεια των ερυθρών προκαλεί
ενδαγγειακή αιμόλυση. Τα ερυθρά με φυσιολογική έκφραση των πρωτεϊνών
χαρακτηρίζονται τύπου Ι, με μερική έλλειψη τύπου ΙΙ και με πλήρη έλλειψη, τύπου ΙΙΙ.
Στο περιφερικό αίμα ασθενών με PNH μπορεί να συνυπάρχουν και οι τρεις τύποι των
ερυθρών. Το ποσοστό των ερυθρών κάθε τύπου είναι ανάλογο με την κλινική εικόνα
και έχει σχέση με την πρόγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Γι’ αυτό απαιτείται
η

ανοσοφαινοτυπική

μελέτη

να

είναι

υψηλής

ευαισθησίας

με

δυνατότητα

προσδιορισμού ακόμη και πολύ μικρών πληθυσμών (<1%). Ωστόσο, η εξέταση των
ερυθρών και μόνο δεν είναι αρκετή για τη διερεύνηση της PNH καθώς η αιμόλυση και
οι μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών μπορεί να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση του
μεγέθους του κλώνου, ειδικά για τα τύπου ΙΙΙ ερυθρά, τα οποία είναι και τα πλέον
ευαίσθητα στη λυτική δράση του συμπληρώματος. Η κυτταρομετρία ροής έχει
αντικαταστήσει πλήρως την παλαιότερη δοκιμασία Ham (δοκιμασία οξινισθέντος
ορού), στην οποία η αναγνώριση κλώνων PNH στα ερυθρά βασιζόταν στην βαρύτητα
της αιμόλυσης που προκαλούσε η επώασή τους με οξινισθέντα ορό, παρουσία
συμπληρώματος.
Τα λευκά και συγκεκριμένα τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα έχουν
αναγνωριστεί ως οι καταλληλότεροι πληθυσμοί κυττάρων για να προσδιοριστεί το
πραγματικό μέγεθος των PNH κλώνων. Εκτός από τους δείκτες CD55 και CD59 για
την ανίχνευση των κλώνων στα λευκά αιμοσφαίρια χρησιμοποιούνται και οι δείκτες
CD16, CD24, CD66 στα πολυμορφοπύρηνα και ο δείκτης CD14 στα μονοκύτταρα.
Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις η ελαττωμένη έκφραση αυτών των δεικτών δεν
οφείλεται στην απουσία της GPI, αλλά σε άλλη διαταραχή όπως για παράδειγμα η
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απουσία του CD16 από τα ουδετερόφιλα σε περιπτώσεις μυελοδυσπλασίας και η
απουσία του CD14 στα πιο άωρα μονοκυττάρων. Εναλλακτική προσέγγιση αποτελεί
η χρήση του Fluorescent Aerolysin (FLAER). Πρόκειται για βιολογικά τροποποιημένη
μη λυτική μορφή προαερολυσίνης, συνδεδεμένη με φθορίζουσα ουσία. Η φυσική
βακτηριδιακή τοξίνη εκκρίνεται από την Aeromonas hydrophilia. Το πλεονέκτημα του
FLAER έγκειται στην ιδιότητά του να συνδέεται άμεσα με την ίδια την GPI πρωτεΐνη
στην επιφάνεια των λευκών και όχι με τις πρωτεΐνες που συνδέονται με αυτή κι έτσι η
δράση του δεν εξαρτάται από το στάδιο ωρίμασης των κυττάρων. Η χρήση του
FLAER εξασφαλίζει μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία, καθώς δίνει τη δυνατότητα
ανίχνευσης πολύ μικρών κλώνων PNH στα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα (έως
0.05%). Το FLAER δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των ερυθρών.
Η ανοσοφαινοτυπική μελέτη των λεμφοκυττάρων (Τ, Β, ΝΚ λεμφοκύτταρα) δεν
ενδείκνυται για τη διερεύνηση της PNH, λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής τους. Η
πλειονότητα των λεμφοκυττάρων είναι προγενέστερα του νοσήματος και μόνο εκείνα
που παράγονται μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης παρουσιάζουν ανεπάρκεια των
GPI-συνδεόμενων πρωτεϊνών.
Οι θρομβώσεις είναι η συχνότερη αιτία θανάτου στους ασθενείς με PNH. Κλώνοι
PNH έχουν αναγνωριστεί και στα αιμοπετάλια και το μέγεθός τους φαίνεται ανάλογο
με αυτό των κλώνων στα ουδετερόφιλα. Ωστόσο, η μελέτη τους δεν βρίσκει
εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική λόγω τεχνικών δυσκολιών.
Η διάγνωση της PNH βασίζεται στην ανεύρεση κυττάρων με έλλειψη σε
τουλάχιστον δύο GPI-συνδεόμενες πρωτεΐνες και σε περισσότερες από μία
κυτταρικές σειρές, στο περιφερικό αίμα ασθενών με αντίστοιχη κλινική εικόνα (π.χ.
Coombs αρνητική αιμολυτική αναιμία, αιμοσφαιρινουρία κ.λ.π). Η International PNH
Interest Group έχει προτείνει την ταξινόμηση της PNH σε τρεις κατηγορίες: την
κλασική PNH με αποδεδειγμένη ενδαγγειακή αιμόλυση, χωρίς άλλη διαταραχή του
μυελού των οστών, την PNH σε έδαφος άλλης διαταραχής του μυελού, η οποία
εμφανίζεται με στοιχεία αιμόλυσης και συνυπάρχουσα απλαστική αναιμία (ΑΑ) ή
μυελοδυσπλαστικό

σύνδρομο

(Μ∆Σ)

και

την

υποκλινική

PNH,

η

οποία

χαρακτηρίζεται από την παρουσία μικρών κλώνων PNH χωρίς κλινικά ή
εργαστηριακά σημεία αιμόλυσης σε ασθενείς με συνυπάρχουσα διαταραχή του
μυελού των οστών. Οι ασθενείς με κλασική PNH έχουν μεγάλους κλώνους PNH
ουδετεροφίλων οι οποίοι μπορεί να κυμαίνονται σε ποσοστό 40%-99% επί συνόλου
ουδετεροφίλων. Στους ασθενείς με ΑΑ, οι κλώνοι των PNH ουδετεροφίλων είναι
συνήθως μικρότεροι (0.1-10%). Κύτταρα με έλλειψη GPI-συνδεόμενων πρωτεϊνών
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έχουν αναφερθεί και σε ασθενείς με Μ∆Σ, συνήθως σε ποσοστό <1% των
ουδετεροφίλων. Οι PNH κλώνοι των ερυθρών είναι συνήθως μικρότεροι από εκείνους
των ουδετεροφίλων ή των μονοκυττάρων. Αυτό οφείλεται στη μικρότερη επιβίωση
των ερυθρών στην περιφέρεια που προκαλεί η αιμόλυση ή στην αιμοαραίωση από τη
μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών. ∆εν υπάρχει διαχωριστικό όριο που να
προσδιορίζει πότε ο ασθενής θα εμφανίσει αιμόλυση. Ωστόσο, οι ασθενείς με ερυθρά
τύπου ΙΙΙ >20% έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν ενδαγγειακή
αιμόλυση. Αντιθέτως, οι ασθενείς με ερυθρά τύπου ΙΙ χωρίς σημαντικό πληθυσμό
ερυθρών τύπου ΙΙΙ, μπορεί να παρουσιάσουν αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων και
ήπια αύξηση της LDH, αλλά μικρότερη αιμόλυση από τους ασθενείς με αντίστοιχο
ποσοστό ερυθρών τύπου ΙΙΙ.
Η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος
για την ανίχνευση PNH κλώνων τόσο στα ερυθρά όσο και τα λευκά αιμοσφαίρια.
Εξασφαλίζει μεγάλη ειδικότητα στη διερεύνηση των ουδετεροφίλων και των
μονοκυττάρων με τη χρήση του FLAER και μεγάλη ευαισθησία, καθώς είναι δυνατός
ο έλεγχος μεγάλου αριθμών κυττάρων. Είναι ταχεία και αξιόπιστη μέθοδος για τη
διάγνωση της κλασικής PNH, αλλά και για την ανίχνευση και παρακολούθηση μικρών
κλώνων PNH σε ασθενείς με άλλα νοσήματα.
Λέξεις κλειδιά: παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία, κυτταρομετρία ροής
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ-ΒΑΡΙΩΝ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
DAMAGE CONTROL ORTHOPEDICS (DCO)
Κώστας Παπαγιαννάκος
∆ιευθυντής, Ορθοπαιδικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041729
E-mail: kostaspapagia@yahoo.com
SUMMARY
Papagiannakos K. Damage control in orthopedics. The methodology for treating
polytrauma patients has changed during the last decades. Multiple studies have
shown that the timing and the type of initial surgery of long bone fractures are related
to the incidence of systemic complications. Prolonged surgical procedures
immediately after trauma (especially intramedullary nailing of long bones) may
increase the risk of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Reamed
intramedullary nailing for femoral fractures is associated with an increased risk of
pulmonary fat embolization that could compromise respiratory function if certain
cofactors are also present. The inflammatory response to injury and subsequent
surgical intervention is assessed measuring serum levels of some markers (eg., IL-6)
The use of staged surgical approach in order to identify the borderline patients
reduces the incidence of systemic complications.
Key words: damage control, ETC, intramedullary nailing, inflammatory markers,
external fixation
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι

πολυτραυματίες (ΠΤΜ) είναι η μεγαλύτερη αιτία θανάτου σε νέα άτομα. Η

καλύτερη αντιμετώπιση

στις ΜΕΘ καθώς και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

βελτίωσαν την επιβίωσή τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παρ’όλα αυτά είναι σε
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εξέλιξη η επιστημονική διαμάχη εάν αυτοί οι σοβαρά τραυματισμένοι ασθενείς πρέπει
να αντιμετωπίζονται αμέσως ολοκληρωτικά (Early Total Care - ETC) ή κατά στάδια
(Damage Control στην ορθοπαιδική -DCO). Η ανάλυση των δεδομένων απέδειξε ότι
μεγάλες σε διάρκεια επεμβάσεις αμέσως μετά τον τραυματισμό, έχουν μεγάλες
πιθανότητες ανάπτυξης ARDS (ειδικά οι ενδομυελικές ηλώσεις μηριαίου). Επίσης
μελέτες σε πειραματόζωα όπως και προοπτικές κλινικές μελέτες, υποστηρίζουν το
γεγονός ότι ο τύπος σταθεροποίησης καταγμάτων διαφύσεως μηριαίου επηρεάζει την
συστημική απάντηση στον τραυματισμό. Ενδομυελικές ηλώσεις με γλυφανισμό
συνδυάζονται με αυξημένο κίνδυνο πνευμονικής εμβολής. Η συνύπαρξη και άλλων
συνεργικών παραγόντων είναι δυνατόν να επιβαρύνει την αναπνευστική λειτουργία.
Ενδιάμεσες καταστάσεις που ενισχύουν τις αρνητικές επιπτώσεις είναι οι
ανοσολογικές

επιπτώσεις

διαφόρων

τύπων,

αναλόγως

της

βαρύτητας

της

επέμβασης.
Λέξεις κλειδιά: DCO, ETC, ενδομυελική ήλωση, δείκτες φλεγμονής, εξωτερική
οστεοσύνθεση
Η θεραπεία των μεγάλων καταγμάτων στους ΠΤΜ, άλλαξε ριζικά κατά τις
τελευταίες δεκαετίες. Κατά την δεκαετία του ’80 ίσχυε ότι η οριστική θεραπεία –
σταθεροποίηση των καταγμάτων πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων 24 ωρών μετά
την κάκωση.2,37 “EarlyTotalCare” (ETC).
Μετά από τις προόδους όσον αφορά την εντατική θεραπεία, βρέθηκε ότι η
πρώιμη οριστική σταθεροποίηση όλων των καταγμάτων σε όλους τους ασθενείς δεν
ήταν απαραίτητη και ήταν δυνητικά επικίνδυνη. Έτσι η επιλεκτική αντιμετώπιση των
καταγμάτων ονομάστηκε «DamageControl» στην ορθοπαιδική (DCO) και έγινε
γνωστή το 1993. Οι σημαντικές παράμετροι της έννοιας αυτής αναλύονται
παρακάτω.33,6
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ
ΕΝΝΟΙΑ: «1η ΠΡΟΣΒΟΛΗ – ΚΤΥΠΗΜΑ »
Ο αρχικός μαζικός τραυματισμός και το

shock προκαλούν έντονη

Συστηματική Φλεγμονώδη Αντίδραση (SystemicInflammatoryResponseSyndromeSIRS) με δυνατότητα πρόκλησης βλαβών σε μεμακρυσμένα όργανα λόγω
δραστηριοποίησης του Ανοσοποιητικού (μακροφάγα, λευκοκύτταρα, κυτοκίνες,
αλληλεπιδράσεις

λευκοκυττάρων-ενδοθηλίου,

μετανάστευση
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κυττάρων).

Επίσης

τριχοειδών-διαταραχές
πρόκλησης ARDS.

προκαλούν

αυξημένη

μικροκυκλοφορίας,

διαπερατότητα
με

αποτέλεσμα

των

πνευμονικών

μεγάλο

κίνδυνο

25

ΕΝΝΟΙΑ: «2η ΠΡΟΣΒΟΛΗ– ΚΤΥΠΗΜΑ»
Ένα μικρότερο ερέθισμαμεν, όμως με τον ασθενή πλέον ευπαθή
σεδευτερογενείς προσβολές (λόγω σήψης ή χειρουργικών επεμβάσεων) έχει
ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη SIRS ή ακόμα και MODS (Multiple Organ Dysfunction
Syndrome).
Ο υπερ-ερεθισμός της φλεγμονώδους αλληλουχίας είτε με μία είτε με
πολλαπλές προσβολές θεωρείται από πολλούς ως ο ακρογωνιαίος λίθος στην
παθογένεια ARDS και MODS.25
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ DCO
Ο χρόνος και το είδος του αρχικού χειρουργείου καταγμάτων μακρών
οστών μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα εμφάνισης συστηματικών επιπλοκών
στον ΠΤΜ όπωςARDS και MODS(MultipleOrganDysfunctionSyndrome) ήMOF
(Multipleorganfailure – πολυοργανική ανεπάρκεια).8,28,38
Οι υπερβολικά μεγάλες σε διάρκεια επεμβάσεις που γίνονται αμέσως μετά τον
τραυματισμό μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ARDS. Ο γλυφανισμός και η
ενδομυελική ήλωση καταγμάτων διαφύσεως μηριαίου συνδυάζεται με λιπώδη εμβολή
στους πνεύμονες.29,84 Έτσι δημιουργήθηκαν τροποποιημένα γλύφανα για να
ελαττώσουν την επιπλοκή αυτή.35,41,42
Η εκδήλωση ARDS/ MOF εξαρτάται από ανοσολογικές αντιδράσεις μετά τον
τραυματισμό. Παρόμοιες ανοσολογικές αλλαγές προκαλούνταιαπό χειρουργικές
επεμβάσεις και ποικίλλουν αναλόγως της βαρύτητας των επεμβάσεων.3,11,4,24
Η εμφάνιση ARDS σχετίζεται και με τη βαρύτητα τραυματισμού στο θώρακα.13,45
Οι μη αναμενόμενες συστηματικές επιπλοκές (ARDS και MOF) μετά από
πρώιμη ολική αντιμετώπιση έγιναν εμφανείς ακολούθως στους ασθενείς αυτούς.
Αυτοί είχαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών. Η παθοφυσιολογία του ARDS είναι
στενά συνδεδεμένη με ανοσολογικέςαλλαγές μετά τον τραυματισμό.29,31,9,21 Ο
στενός συσχετισμός μεταξύ ουδετερόφιλων και ενδοθηλιακών τοιχωματικών
κυττάρων, οδηγεί σε έκκριση αυτολυτικών ενζύμων.3,4,23,56 Ιατροδικαστικές αναλύσεις
επιβεβαίωσαν ότι η αύξηση οιδήματος σε διάφορα όργανα, συνδυάζεται με την
συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων. 30,31
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Εκτός των φλεγμονωδών αντιδράσεων συνεπεία τραυματισμού, αποδείχτηκε
ότι η χειρουργική θεραπεία έχει παρόμοια αποτελέσματα. Όταν τροποποιήθηκε
η θεραπεία των ασθενών, ελαττώνοντας τον χρόνο αρχικών επεμβάσεων,
παρατηρήθηκε

μείωση

των

επιπλοκών

(όπως

ARDS)

μετά

τις

αρχικές

επεμβάσεις.10,11,9,12,14,15,5,48
Τα μοντέλα βιολογικής απάντησης σε διάφορα ερεθίσματα (τραύμα και μείζονες
επεμβάσεις) έγιναν έτσι η βάση της θεραπείας. Η αρχή του περιορισμένου
χειρουργείου βασίστηκε στην έννοια ελάττωσης του βαθμού του 2ου “κτυπήματος”
(προσβολής) που είναι το ερέθισμα για την φλεγμονώδη αντίδραση.48,51 Οι
παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο έλεγχος του “καταρράκτη” της
πηκτικότητας και της φλεγμονής.17,58
Αρχική σύγκριση μεταξύ διαφόρων μεσολαβητών φλεγμονής έδειξε ότι η
Ιντερλευκίνη -6 (IL-6) είναι ο πλέον ειδικός δείκτης για τους τραυματίες καθώς επίσης
και τοαντιγόνο HLA – DR class II (δείκτης κυτταρικήςδραστηριότητος)32,43,44
Αυξημένα επίπεδα Ιντερλευκίνης -6 παρέμεναν άνω των 5 ημερών σε ασθενείς
με υψηλό ΙSS και η πρώιμη αύξηση Ιντερλευκίνης -6 εμφανίστηκε στους ασθενείς
που αργότερα ανέπτυξαν οργανική ανεπάρκεια.44 Έτσι τιμές έως και 800 pg/mlκατα
την εισαγωγή στο Νοσοκομείο έδειχναν την επερχόμενη MOF39. Ένα άλλο φαινόμενο
που έχει μελετηθεί είναι η ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων μετά από τραυματισμό.
Κλινικές μελέτες απέδειξαν ότι η ενεργοποίηση αυτή συνδέεται με αύξηση της
Ιντερλευκίνης -6.
Το έναυσμα για την εμφάνιση του 2ου “κτυπήματος” (προσβολής) εξαρτάται από
τον χρόνο πραγματοποίησης των χειρουργικών επεμβάσεων σύμφωνα με τον οποίο
η ορθή επιλογή είναι λίγες ημέρες μετά .Έτσι ελαττώνεται ο κίνδυνος από την
απάντηση του ανοσοποιητικού.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ:
Η καθυστερημένη αντιμετώπιση μεγάλων καταγμάτων δύναται να προκαλέσει
τοπικές ή συστηματικές επιπλοκές.Ασθενείς χωρίς κατάλληλη οστεοσύνθεση ειδικά
μακρών οστών ,πυέλου και σπονδυλικής στήληςδεν κινητοποιούνται άμεσα με
αποτέλεσμα να παραμένουν κατακεκλιμένοι με επακόλουθες πνευμονικές επιπλοκές,
έλκη

από

κατακλίσεις

και

δυσλειτουργία

του

πεπτικού.Αυτά

συνεπάγονται

παρατεταμένη θεραπεία στην ΜΕΘ καθώς και ανάπτυξη λοιμώξεων.Επίσης
δυσκαμψία αρθρώσεων και παρατεταμένη φυσιοθεραπεία.25
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DAMAGECONTROLORTHOPEDICS:
Ορισμος DCO
Το σύνολο των χειρουργικών χειρισμών που κάνουμε για τον έλεγχο της
φυσιολογικής κατάστασης του ασθενούς ΠΤΜ, πριν προχωρήσουμε σε τελική
αποκατάσταση των κακώσεων ή καταγμάτων.
∆ιακρίνονται 3 φάσεις:
Ηαρχική αντιμετώπιση συνίσταται στην πραγματοποίηση των άμεσων μόνον
επεμβάσεων γιά τον έλεγχο της αιμορραγίας καιεπιμόλυνσης με σκοπό την επιβίωση
(1η φάση).
Ακολουθεί (2η φάση) ησταθεροποίηση της γενικής κατάστασης του ασθενούς
στην ΜΕΘ με έμφαση στην θανατηφόρο τριάδα:υποθερμία- οξέωση-διαταραχές
πηκτικότητας.
Οι οριστικές επεμβάσεις αποκατάστασης θα γίνουν όταν βελτιωθεί η γενική
κατάσταση του ασθενούς και είναι σταθερός (3η φάση).
Η

έννοια

του

DCO

χρησιμοποιεί

χειρουργικές

μεθόδους

ελάχιστης

παρεμβατικότητας σαν πρωταρχική σταθεροποίηση των μεγάλων καταγμάτων με
σκοπό τον έλεγχο της αιμορραγίας καθώς και σταμάτημα της ανοσολογικής
απάντησης. Αυτά επιτυγχάνονται με τη βοήθεια της εξωτερικής οστεοσύνθεσης.
Σε μία αναδρομική μελέτη μελετήθηκαν η απώλεια αίματος και ο εγχειρητικός
χρόνος ασθενών με κάταγμα μηριαίου που αντιμετωπίσθηκαν με ETC (284 ασθ.) ή
DCO(43 ασθ.). Έτσι για την ομάδα ETC ο χειρουργικός χρόνος ήταν135min και η
απώλεια αίματος 400ml ενώ για την ομάδα DCO 35min 90ml αντίστοιχα.
Άλλη μελέτη διαπίστωσε μικρότερο εγχειρητικό χρόνο 22minv. 125min

και

απώλεια αίματος 37mlv. 330ml συγκρίνοντας 55 ασθ.DCO με 42 ασθ.ETC.55
Αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλη εργασία όπου 75ασθ. (18ασθ.με DCO και
57ασθ. με ETC) αντιμετωπίσθηκαν σε 62±30min έναντι 233± 19min ενώ χρειάστηκαν
<50ml αίματος έναντι 472ml.
HDCO θεραπεία με εξωτερική οστ/ση σε βαριά τραυματισμένους ασθενείς
απαιτεί πολυλιγώτερο χειρουργικό χρόνο καιείναι πολύ περισσότερο αναίμακτη.27
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΗ & ∆ΥΣΜΕΝΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ασθενείς ομοζυγώτες σε TNF B2 έχουν 5,22 φορές περισσότερες πιθανότητες
να πάθουν μετατραυματική σήψη.
Ομοζυγώτες με TNF-a έχουν χειρότερη πρόγνωση για MODS από τους
ετεροζυγώτες.
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Μελλοντικά συνιστάται η χρήση βιοχημικών γενετικών δεικτών για αναγνώριση
ασθενών σε κίνδυνο (ήτοι προγνωστικός παράγων για DamageControl ή όχι).25,50
ΑΣΘΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ DCO:
ΗETC ενδείκνυται στους σταθερούςασθ., ενώ έχει αυξημένη θνησιμότητα
στους οριακούς ασθ. σε σχέση με την DCO.
Κριτήρια για τον Οριακό ασθ.:27
1.

ISS>40

2.

ΠΤΜ με ISS>20 + Θωρακικό τραύμα

3.

ΠΤΜ + Κοιλιακό ή Πυελικό τραύμα με Αιμορραγικό shock

4.

Ασθ. με μέτρια ή βαριά ΚΕΚ

5.

Ακτινολογικά ευρήματα Πνευμονικής θλάσης

6.

Αμφοτερόπλευρα κατάγματα μηριαίων

7.

Υποθερμία(<35⁰C)
Όσον αφορά τον οριακό ασθ. τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά,όμως η μόνη

προοπτική μελέτη έδειξε υπεροχή της DCO.
Έτσι συνιστάται η DCO στη θεραπεία οριακών και ασταθώνασθ. (Πίνακας 1)
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ DCO:
Η DCO είναι ασφαλής μέθοδος όσον αφορά επιπλοκές λοίμωξης με την
προυπόθεση να γίνει αλλαγή μεθόδου (εξωτερικής σε εσωτερική οστ/ση) 5-7 ημέρες
μετά τον τραυματισμό και πριν την 14η ημέρα.25
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η DCO ελαφραίνει το βάρος της αρχικής θεραπείας ελαττώνοντας τις απώλειες
αίματος και τον εγχειρητικό χρόνο, οδηγώντας έτσι σε ηπιώτερο 2ο κτύπημαπροσβολή.
Σε σταθερούς ασθ. συνιστάται ETC, ενώ σε βαριά ασθ. (οριακούς
ήασταθείς) συνιστάται η DCOμε την προυπόθεση μετατροπής εξωτερικής σε
εσωτερική οστεοσύνθεση πριν την 14η ημέρα.
∆ιακρίνονται 4 κατηγορίες ασθενών με βάση την κλινική εικόνα.Από τις
κατηγορίες αυτές οι Ασταθείς και InExtremisπρέπει να αντιμετωπισθούν με DCO.Το
πρόβλημα αφορά τους Οριακούς ασθ. οπότε αν σταθεροποιθούν από πλευράς
γενικής κατάστασης αντιμετωπίζωνται με ETC ενώ στην αντίθετη περίπτωση με
DCO.
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ΜΕΛΛΟΝ ;
Από το 2013 άρχισε να συζητείται η αντικατάσταση του DCO με κάτι
διαφορετικό.Αναφέρθηκε για 1η φορά ο όρος EARLY APPROPRIATE CARE
(Πρώιμη Κατάλληλη Θεραπεία) και εστιάζεται κυρίως στην σημασία της Ανάνηψης
παρά στο ISS.
H ύπαρξη οξέωσης ήδη από τα επείγοντα ιατρεία (όπως μετράται από το pH,
την Περίσσεια Βάσεως και το Γαλακτικό) συνάδει με επιπλοκές.
Η άμεση ανάνηψη με στόχο Γαλακτικό<4.0mmol/L,pH>7,25 και Περίσσεια
Βάσεως<5.5 mmol/L συνδυάζεται με σαφώς μικρότερο κίνδυνο πνευμονικών
επιπλοκών και επιτρέπει την άμεση Χειρουργική θεραπεία.57
Πίνακας 1. Κατάταξη με βάση την κλινική εικόνα και θεραπευτικός αλγόριθμος
Παράμετροι
SHOCK

ΑΠ (mmHg)
Μονάδες αίματος
(2 ώρες)
Γαλακτικό οξύ

Πηκτικότητα

ΣΤΑΘΕΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΟΣ

ΑΣΤΑΘΗΣ

IN EXTREMIS

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

≥100

80-100
2-8

5-15

>15

κ.φ

≈2,5

>2.5

Βαριά οξέωση

κ.φ

Κατάταξη ATLS

I

Αιμοπετάλια

>110000

II-III

90-100
>1

D-Dimer

κ.φ
ο

Κακώσεις

Λειτουργία πνευμόνων

μαλακών μορίων

(PaO2/FiO2)
Θώρακος TTS

90000-110000
70-80
≈1

?

>6-8

III-IV
<70000-90000
50-70

o

<70000
<50
∆.Ε.Π

<1

Παθολογικό

IV

Παθολογικό
o

o

≤30 C

33-35 C

350-400

300-350

200-300

≥II

≥II

≥III
IV

I-II

30-32 C

∆.Ε.Π

>34 C

Θώρακος AIS

Θεραπεία

?

Ινωδογόνο (g/dl)

Θερμοκρασία

>50-60

0-2

Έλλειμμα βάσεως

Παράγων ΙΙ και V (%)

60-90

0

I-II

II-III

Τραύμα κοιλίας (Moore)

≤2

≤3

3

Τραύμα πυέλου (AO)

A

B/C

C

Άκρα AIS

I-II

II-III

III-IV

DCO/ETC

ETC

DCO(ασταθής)
ETC (σταθερός)

DCO

<200

≥3
C
(σύνθλιψη/καταπλάκωση)
Σύνθλιψη

DCO

ETC= early total care, DCO= damage control orthopedics,∆ΕΠ=∆ιάχ. Ενδαγγ. Πήξη
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TO OΞΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΟ Τ.Ε.Π
Κόλιας Σπύρος
Χειρουργός, ∆ιευθυντής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Γ.Ν.Α «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6972364702
Ε-mail: spyroskolias@yahoo.gr
Ο κοιλιακός πόνος συνεχίζει να αποτελεί διαγνωστική πρόκληση

για τους

κλινικούς ιατρούς στο χώρο του ΤΕΠ. Το πλήθος των παθήσεων που υποδύονται
οξύ κοιλιακό άλγος, τα ενδοκοιλιακά αλλά και τα εξωκοιλιακά αίτια, οι απειλητικές για
τη ζωή καταστάσεις συνθέτουν μια κατάσταση που απαιτεί άμεση διάγνωση και
αντιμετώπιση. Οι άτυπες περιπτώσεις, καθώς και η εμφάνιση σε συγκεκριμένες
ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι, διαβητικοί, γυναίκες,
παιδιά κλπ, απαιτούν επιπλέον ειδικές εξετάσεις και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Όσον
αφορά γυναίκες ασθενείς σε αναπαραγωγική ηλικία είναι απαραίτητο το test κύησης
πριν τη διενέργεια όλου του ελέγχου και επί θετικής ένδειξης διακολπικό
υπέρηχογράφημα για πιθανή έκτοπη κύηση ή άλλων σχετιζομένων με την κύηση
επιπλοκών. Η καθυστέρηση της διάγνωσης συνοδεύεται με αυξημένη θνητότητα.
Περίπου 25% των ασθενών που προσέρχονται στο ΤΕΠ παρόλη την ιατρική εξέλιξη
παραμένουν αδιάγνωστοι. Η κατανόηση του κοιλιακού πόνου (σπλαγχνικός,
αναφερόμενος, σωματικός), η λεπτομερής λήψη ιστορικού και η κλινική εξέταση είναι
το κλειδί της γρήγορης και σωστής διάγνωσης. Όμως η φυσική εξέταση δεν μπορεί
ασφαλώς να προβλέψει αλλά ούτε να αποκλείσει σημαντική νόσο. Από μεγάλη
αναδρομική μελέτη μόνο το 34% των ασθενών με περιτονίτιδα είχαν rebound στη
κλινική εξέταση. Η ύπαρξη κλινικών σημείων: Cullen's, Grey Turner's, Murphy’s,
Rovsing’s, Kher’s, κλπ είναι επιβοηθητικά της διάγνωσης και κατευθύνουν τον
παρακλινικό έλεγχο. Ο εστιασμός στη κατάλληλη διάγνωση στηρίζεται κατά πρώτον
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στο διαχωρισμό οργανικού ή μη κοιλιακού πόνου. Επίσης συνεκτιμώνται η είσοδος
και η σοβαρότητα, ο τύπος, η αντανάκλαση, οι αλλαγές, ο συνδυασμός με
ουρολογικά ή εντερικά ενοχλήματα, καθώς και παράγοντες που προκαλούν
επιδείνωση ή ανακούφιση του πόνου. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη λήψη
κορτιζόνης

(καλύπτει

τον

πόνο),

αντιπηκτικών

(μπορεί

να

προκαλέσουν

ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα και απόφραξη), αντισυλληπτικών (ρήξη ηπατικού
αδενώματος), NSAIDs (διαβρωτική γαστρίτιδα και πεπτικό έλκος). Επιπλέον ο
παρακλινικός έλεγχος (εργαστηριακός έλεγχος, ΗΚΓ,

υπέρηχος κοιλίας-θώρακος,

ακτινoλογικός έλεγχος, CT, αγγειογραφία) θα τεκμηριώσουν την διάγνωση. Η αξονική
τομογραφία αποτελεί εξέταση επιλογής σε αδιάγνωστο κοιλιακό πόνο (2/3 ασθενών
με οξύ κοιλιακό πόνο μπορεί να διαγνωσθούν με CT), σε ηλικιωμένους,
ανοσοκατασταλμένους και σε άτυπες περιπτώσεις. Ο υπέρηχος κοιλίας έχει θέση
κυρίως σε παθήσεις του δεξιού άνω 4/τημορίου της κοιλίας, σε ΑΚΑ, ρήξη συμπαγών
οργάνων και σε ασταθείς ασθενείς που η μετακίνηση από το χώρο του ΤΕΠ
εγκυμονεί κινδύνους και δεν μπορούν να μεταφερθούν από το χώρο του ΤΕΠ. Η
διαγνωστική Λαπαροσκόπηση έχει θέση στο ΤΕΠ γιατί έχει υψηλή ευαισθησία και
ειδικότητα, χαμηλή νοσηρότητα και θνητότητα, δίνει άμεση διάγνωση και συνδυάζεται
με μείωση χρόνου νοσηλείας και του νοσοκομειακού κόστους. Ταυτόχρονα με τη
διάγνωση θα πρέπει να γίνεται και η αντιμετώπιση του οξέος κοιλιακού άλγους στο
χώρο του ΤΕΠ, σύμφωνα με το ATLS

πρωτόκολλο ή MARCH αν πρόκειται για

ενδοκοιλιακή αιμορραγία. Έτσι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση
αεραγωγού, αιμοδυναμική σταθεροποίηση, αποκατάσταση ενδαγγειακού όγκου,
ανάνηψη

με

υγρά,

μεταγγίσεις,

αντιμετώπιση

του

άλγους,

εξασφάλιση

μεταφερόμενου οξυγόνου (oxygen delivery), περιορισμός απωλειών αίματος, έλεγχος
σήψης, ενδοφλέβια πρόσβαση κ.λ.π. Σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις
εφαρμόζουμε το ABC πρωτόκολλο,

εστιασμό στη πιο πιθανή βλάβη, πρώιμη

χειρουργική εκτίμηση με πιθανότητα άμεσου χειρουργείου. Σε συνύπαρξη κοιλιακού
άλγους και shock πρέπει: 1. να αποκλειστούν άλλα εξωκοιλιακά αίτια άλγους
(έμφραγμα μυοκαρδίου, πνευμοθώρακας υπό τάση) 2. να εκτιμηθεί ο ρυθμός, ο
όγκος και η διάρκεια της αιμορραγίας και 3. η παρουσία καταπληξίας, ακόμη και με
φυσιολογικά

ζωτικά σημεία, ιδίως σε νέους ασθενείς. Από μεγάλες αναδρομικές

μελέτες προκύπτει μόνο το 1/3 περιστατικών με οξύ κοιλιακό πόνο λαμβάνει
αναλγησία στο ΤΕΠ. ∆εν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις ή καθυστερήσεις στη
διάγνωση που θα μπορούσε να αποδοθεί στη λήψη αναλγητικών φαρμάκων. Έτσι, η
έγκαιρη και κατάλληλη ανακούφιση από τον πόνο, δεν επηρεάζει τη λήψη
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αποφάσεων και θα πρέπει να θεωρείται ως μέρος της αρχικής διαχείρισης του
άλγους μαζί με την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ο κοιλιακός πόνος στο
ΤΕΠ συνθέτει πολλές φορές μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση διάγνωση
και αντιμετώπιση. Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και ο στοχευμένος παρακλινικός
έλεγχος θα βοηθήσουν στη διάγνωση
Λέξεις κλειδιά: οξύ κοιλιακό άλγος, απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις στο Τ.Ε.Π.,
διαχείριση άλγους στο Τ.Ε.Π.
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ – ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Γεώργιος Στυλιανίδης
∆ιευθυντής, Β΄ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132045463, 6974940447
Ε-mail: gfmhs@otenet.gr
Ως οξύ, ορίζεται το κοιλιακό άλγος που η διάρκεια του δεν ξεπερνά τις 48 ώρες.
Στην αιτιοπαθογένεια του περιλαμβάνονται χειρουργικά και παθολογικά αίτια,
λειτουργικές και ψυχικές διαταραχές ενώ σε περισσότερες από 25% των
περιπτώσεων δεν ανευρίσκεται παθολογικό υπόστρωμα. Αφορά 5%–10% των
επισκέψεων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Από τους ασθενείς αυτούς
18%–27% εισάγονται στο νοσοκομείο με την ένδειξη της οξείας κοιλίας και περίπου
οι μισοί (10%–14%) υποβάλλονται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
∆ιακρίνονται τρεις τύποι κοιλιακού άλγους. Το σπλαγχνικό που προκαλείται
από ερεθισμό του σπλαγχνικού περιτοναίου από σπασμό ή διάταση του σπλάγχνου,
χημικά ή μικροβιακά αίτια και ισχαιμία. Είναι ασαφώς εντοπιζόμενο κατά την μέση
(ξιφοηβική) γραμμή σε ύψος που καθορίζεται από την εμβρυϊκή καταβολή του
σπλάγχνου και δεν συνοδεύεται από μυϊκή σύσπαση ή αντίσταση. Το σωματικό
άλγος που οφείλεται σε ερεθισμό του τοιχωματικού περιτοναίου από μηχανικούς,
χημικούς ή μικροβιακούς παράγοντες. Συνοδεύεται από σημεία περιτοναϊκού
ερεθισμού και είναι σαφώς εντοπιζόμενο σε περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος που
αντιστοιχεί

στην

ανατομική

θέση

του

σπλάγχνου.

Το

αναφερόμενο

ή

αντανακλώμενο είναι επιφανειακό άλγος, αισθητό σε περιοχή μακριά από την
πάσχουσα. Οι δύο περιοχές λαμβάνουν αισθητική νεύρωση από τα ίδια ή γειτονικά
νευροτόμια του νωτιαίου μυελού.
Το ιστορικό και η κλινική εξέταση αποτελούν τη βάση της διαγνωστικής
προσπέλασης του οξέος κοιλιακού άλγους. Το σαφές και καλά οργανωμένο ιστορικό
σε συνδυασμό με τη μεθοδική και προσεκτική κλινική εξέταση επιτυγχάνουν τη ορθή
διάγνωση στο 75%–80% των περιπτώσεων. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται ή
απορρίπτεται με τον εστιασμένο στις ενδείξεις από το ιστορικό και την κλινική
εξέταση εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε
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τα τελευταία 30 χρόνια, χάρη κυρίως στη βελτίωση των απεικονιστικών μεθόδων, η
διαγνωστική προσέγγιση του ασθενή με οξύ κοιλιακό άλγος παραμένει πρόκληση για
τον ιατρό και δη για το χειρουργό. ∆εδομένου ότι η κλινική εικόνα συχνά δεν είναι
τυπική, και σημαντικό ποσοστό (40%–50%) των περιπτώσεων οξείας κοιλίας
οφείλεται σε παθολογικά αίτια, αναφέρονται περιληπτικά τα πιο σημαντικά σημεία
που βοηθούν στη διαφορική διάγνωση.
1.

Ισχυρό κοιλιακό άλγος, σταθερής έντασης και διάρκειας πέραν των 6 ωρών, σε
προηγουμένως υγιές άτομο, είναι ένδειξη οξείας κοιλίας. Επί συνύπαρξης
περιτοναϊκού ερεθισμού είναι ένδειξη επείγουσας χειρουργικής διερεύνησης.

2.

Αιφνίδιας έναρξης κοιλιακό άλγος, με την μέγιστη ένταση με την εκδήλωση του
άλγους, συνοδευόμενο από αιμοδυναμική αστάθεια, θέτει ως πιθανή διάγνωση
την ρήξη ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής. Όμοια κλινική εικόνα σε γυναίκα
αναπαραγωγικής ηλικίας με ενεργό σεξουαλική ζωή θέτει ως πρώτη διάγνωση
την ρήξη έκτοπης κύησης ή ρήξης αιμορραγικού ωοθυλακίου. Εάν δεν υπάρχει
αιμοδυναμική αστάθεια τίθεται ισχυρή υποψία διάτρησης κοίλου σπλάγχνου, με
πιθανότερη τη διάτρηση πεπτικού έλκους. Χαρακτηριστικό κλινικό σημείο ή
εξαφάνιση της ηπατικής αμβλύτητας. Επί δυσαρμονίας συμπτωμάτων και
κλινικών αντικειμενικών σημείων εγείρεται ισχυρή υποψία οξείας ισχαιμίας των
μεσεντέριων αγγείων.

3.

Κοιλιακό άλγος αιφνίδιας έναρξης με ταχεία, εντός 30΄ ως 120΄, αύξηση της
έντασης

στο

μέγιστο

είναι

ενδεικτικό

κωλικού

χοληφόρων,

οξείας

χολοκυστίτιδας, οξείας παγκρεατίτιδας, κωλικού νεφρού – ουροφόρων οδών. Η
διαφορική διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό, την κλινική εξέταση και τα
ευρήματα του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, πχ προηγηθείσα
λήψη λιπαρού γεύματος, άλγος στο δεξιό υποχόνδριο με αντανάκλαση στη
γωνία της σύστοιχης ωμοπλάτης (σημείο Boas) και σημείο Murphy θετικό είναι
ένδειξη κωλικού χοληφόρων. Πυρετός με ρίγος, άλγος δεξιού υποχονδρίου,
ίκτερος (τριάδα του Charcot) είναι χαρακτηριστικά οξείας χολαγγειΐτιδας. Εάν το
άλγος εντοπίζεται στο επιγάστριο έχει ζωστηροειδή κατανομή με αντανάκλαση
στην οσφύ και υφίεται με τον ασθενή σε καθιστή θέση είναι ενδεικτικό οξείας
παγκρεατίτιδας. Επίσης επί απουσίας κλινικών ευρημάτων είναι πιθανή η οξεία
ισχαιμία των μεσεντέριων αγγείων.
4.

Ήπια, ασαφής αρχικά ενόχληση που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου σε
σταθερό, σαφώς εντοπιζόμενο πόνο είναι ενδεικτικά ενδοκοιλιακής φλεγμονής
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(οξεία σκωληκοειδίτιδα, οξεία εκκολπωματίτιδα, ενδοπυελική φλεγμονή) ή
εντερικής απόφραξης.
5.

Για λόγους οργανωτικούς, περιγραφικούς, αλλά και για την προσέγγιση των
αιτίων του οξέος κοιλιακού άλγους, η κοιλιά χωρίζεται σε τεταρτημόρια με δύο
νοητές γραμμές. Η μία κάθετος ενώνει την ξιφοειδή απόφυση με την ηβική
σύμφυση, και η άλλη οριζόντια διέρχεται διά του ομφαλού μέχρι τις οσφυϊκές
χώρες. Η εντόπιση του κοιλιακού άλγους σε ένα από τα τεταρτημόρια της
κοιλιάς περιορίζει σημαντικά τις πιθανές διαγνώσεις (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Αίτια οξέος κοιλιακού άλγους κατά τεταρτημόριο της κοιλίας
6.

Χαρακτηριστικό κλινικό σημείο των μη χειρουργικών παθήσεων είναι η
εμφάνιση πρώτα πυρετού, εμετού, διάρροιας και εφίδρωσης και ακολουθεί ο
κοιλιακός πόνος. Αντίθετα στις χειρουργικές παθήσεις προηγείται ο πόνος και
ακολουθούν τα συνοδά συμπτώματα.

7.

Χαρακτηριστική επίσης των μη χειρουργικών παθήσεων είναι η αναντιστοιχία
μεταξύ των υποκειμενικών συμπτωμάτων και των ευρημάτων της αντικειμενικής
εξέτασης (π.χ. οξεία διαλείπουσα πορφυρία όπου ο κοιλιακός πόνος είναι
έντονος αλλά υπάρχει πλήρης έλλειψη σύσπασης των κοιλιακών τοιχωμάτων).
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8.

Ιστορικό

θωρακικού

άλγους,

δύσπνοιας,

εξανθημάτων,

αρθραλγιών,

νευρολογικών συμπτωμάτων, και η αναφορά παρόμοιων εκδηλώσεων στο
παρελθόν, καθώς και η ανεύρεση κατά την αντικειμενική εξέταση αρθρίτιδας,
ηπατοσπληνικής και λεμφαδενικής διόγκωσης, πορφυρικού εξανθήματος, ήχου
τριβής, ξανθωμάτων ή νευρολογικών διαταραχών (π.χ. κατάργηση τενοντίων
αντανακλαστικών) πρέπει να κατευθύνει τη σκέψη προς την κατεύθυνση ενός
μη χειρουργικού αιτίου οξέος κοιλιακού πόνου.
9.

Κατά την ακρόαση της κοιλιάς αξιολογούνται οι πρόσθετοι παθολογικοί ήχοι
όπως φυσήματα, ήχος τριβής, καθώς και η παθολογικής χροιάς και έντασης
εντερικοί ήχοι. Βορβορυγμοί, έντονοι και οξείς υψηλής έντασης και μεταλλικής
απήχησης εντερικοί ήχοι είναι χαρακτηριστικοί εντερικής απόφραξης. Εντερικοί
ήχοι μειωμένης ή αυξημένης έντασης είναι παραλλαγές φυσιολογικής εντερικής
δραστηριότητας. Ασθενείς με απουσία εντερικών ήχων, (σιγή) δυνατόν να μην
έχουν καμία ενδοκοιλιακή παθολογία, αντίθετα ενδοκοιλιακές παθολογικές
καταστάσεις, ακόμα και ενδοκοιλιακές καταστροφές δυνατόν να εκδηλωθούν με
φυσιολογικούς εντερικούς ήχους.

10. ∆εδομένης της κοινής νεύρωσης όλων των δομών του κοιλιακού τοιχώματος
(δέρμα, περιτονίες, μυς, τοιχωματικό περιτόναιο), παθήσεις του κοιλιακού
τοιχώματος ή των αισθητικών νεύρων είναι δυνατόν να εκδηλώνονται με
κοιλιακό άλγος (π.χ. έρπητας ζωστήρας, μυϊκή θλάση, κλπ).
11. Κατά τη ψηλάφηση αξιολογείται η ακούσια μυϊκή σύσπαση, η οποία παραμένει
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αντίθετα με την εκούσια που λύεται με την
απόσπαση της προσοχής του ασθενούς ή με την βαθιά εισπνοή. Επίσης η
παλίνδρομη ευαισθησία (σημείο Blumberg) δεν είναι πάντα αξιόπιστο κλινικό
εύρημα γιατί προκαλείται τόσο από χειρουργικές όσο και μη χειρουργικές
παθήσεις.
12. Στους ηλικιωμένους η κλινική εικόνα συχνά είναι άτυπη και συχνότερα
καλύπτεται από την χρήση αναλγητικών ή ΜΣΑΦ,
13. Επί αδυναμίας να τεθεί η διάγνωση με μη επεμβατικές μεθόδους, έχει θέση η
λαπαροσκόπηση, η οποία είναι διαγνωστική και θεραπευτική. Απόλυτη ένδειξη
λαπαροσκόπησης αποτελεί η διερεύνηση του πυελικού άλγους σε γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας, όταν οι μη επεμβατικές μέθοδοι έχουν αποτύχει.
14. Τέλος ενθαρρύνετε τον ασθενή να περιγράψει τα συμπτώματα του κάνοντας τις
ελάχιστες και απόλυτα αναγκαίες παρεμβάσεις. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
σας δώσει τη διάγνωση!
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ
Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος
∆ιευθυντής, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132041972-3
Ε-mail: johnkalog@yahoo.gr
Η ακριβής και έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή
θεραπευτική αντιμετώπιση του αρρώστου που παρουσιάζει οξύ κοιλιακό πρόβλημα.
Η αρχική απεικονιστική προσέγγιση των ασθενών αυτών γίνεται με απλή
ακτινογραφία (α/α) κοιλίας, σε ύπτια και σε όρθια θέση, και με ακτινογραφία
θώρακος. Συμπληρωματικές λήψεις είναι η αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη α/α με
οριζόντια δέσμη ακτίνων, σε περίπτωση που ο ασθενής αδυνατεί να σταθεί όρθιος
και η πρηνής α/α σε ουδέτερη θέση. Πρέπει να τονισθεί ότι πάντα πρέπει να
εκτελείται και α/α θώρακος για την ύπαρξη τυχόν συνοδών ευρημάτων, για τον
αποκλεισμό παθήσεων του θώρακα που είναι υπεύθυνες για το κοιλιακό άλγος και
τέλος σαν σημείο αναφοράς γιατί πνευμονικές επιπλοκές και υποδιαφραγματικό
απόστημα είναι συχνά μεταγχειρητικά ευρήματα σ’ αυτούς τους ασθενείς.
Σε υποψία διάτρησης κοίλου κοιλιακού σπλάχνου (πνευμοπεριτόναιο) πρέπει
να εκτελείται α/α θώρακος, γιατί οι ακτίνες πορεύονται σχεδόν κάθετα προς το
ημιδιάφραγμα, με αποτέλεσμα να απεικονίζεται ακόμα και μικρή ποσότητα ελεύθερου
αέρα. Το ελάχιστο ποσό ενδοπεριτοναϊκού αέρα που μπορεί να διαπιστωθεί είναι 1
κ.εκ. Σε όρθια θέση έχουμε την εικόνα του διαυγαστικού μηνίσκου κάτωθεν του
ημιδιαφράγματος, συνηθέστερα δεξιά, ενώ σε αμφίβολες περιπτώσεις η αριστερή
decubitus λήψη λύνει το πρόβλημα αναδεικνύοντας τον ελεύθερο αέρα μεταξύ της
πλάγιας επιφάνειας του ήπατος και του πλαγίου κοιλιακού τοιχώματος. Σε 56% των
ασθενών με πνευμοπεριτόναιο έχουμε ευρήματα στην ύπτια α/α. Αυτά είναι η
συλλογή αέρα στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλίας κύρια στον υφηπατικό χώρο
και στον ηπατονεφρικό θύλακο (Morisons pouch), η απεικόνιση του δρεπανοειδούς
συνδέσμου του ήπατος και η απεικόνιση του τοιχώματος των εντερικών ελίκων σαν
γραμμική ακτινοσκιερή ταινία μεταξύ του ενδό-και εξωαυλικού αέρα (σημείο Rigler).
Σε απόφραξη Λεπτού. Εντέρου (Λ.Ε) σε ύπτια α/α κοιλίας παρατηρούμε πολύ
περισσότερη ποσότητα αέρα στο Λ.Ε. σε σχέση με το Παχύ Έντερο (Π.Ε),
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περισσότερη ποσότητα αέρα στο κεντρικό Λ.Ε. σε σχέση με το περιφερικό, διάταση
του αυλού του λεπτού εντέρου κεντρικότερα της αποφράξεως συνήθως μεγαλύτερη
των 3 εκ. και συσσώρευση υγρών και αέρα εντός αυτού. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να
εμφανισθούν 3-5 ώρες μετά την απόφραξη αλλά είναι έντονα μετά από 12 ώρες. Σε
όρθια θέση τα υδραερικά επίπεδα είναι ανισοϋψή στα σκέλη της ίδιας κλίμακας
ενδεικτικό υπερπερισταλισμού. Σε παρουσία μεγάλης ποσότητας υγρών και πολύ
μικρής ποσότητας αέρα έχουμε σε όρθια θέση τη χαρακτηριστική εικόνα σαν
«κορδόνι από μικρές φυσαλίδες», ενώ σε ύπτια θέση την εικόνα «ανάερης» κοιλιάς.
Σε αμφίβολες περιπτώσεις επαναλαμβανόμενες α/φιες

είναι χρήσιμες. Οι απλές

α/φιες αναδεικνύουν σωστά το 86% των μεγάλου βαθμού αποφράξεων του ΛΕ και το
56% των χαμηλού βαθμού μερικών αποφράξεων. Σε μεγάλου βαθμού αποφράξεις ο
έλεγχος πρέπει να συνεχίζεται με Υ.Τ. χωρίς μάλιστα τη λήψη σκιαγραφικού από το
στόμα, ενώ σε χαμηλού βαθμού ή διαλείπουσες αποφράξεις πρέπει να εκτελείται
εντερόκλυση.
Σε απόφραξη από στραγγαλισμό λεπτής εντερικής έλικας δημιουργείται
απόφραξη σε δύο σημεία της έλικας (ειλεός κλειστής έλικας) και το α/γραφικό εύρημα
είναι εικόνα ψευδοόγκου. Αν η στραγγαλισμένη έλικα περιέχει αέρα το τοίχωμα των
προκείμενων σκελών της απεικονίζεται σαν επιμήκης ακτινοσκιερή ταινία (αύλακα
του κόκκου καφέ). Επειδή η απόφραξη συνοδεύεται από ισχαιμία, λόγω συμμετοχής
και του μεσεντέριου με τα αγγεία του, μπορεί να συμβεί γάγγραινα με αποτέλεσμα
την παρουσία ενδοτοιχωματικού αέρα.
Σε ειλεό από χολόλιθο τα ακτινολογικά ευρήματα είναι αέρας στο χοληφόρο
δένδρο (περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων), σημεία απόφραξης Λ.Ε και η παρουσία
του λίθου, εφ’ όσον είναι ακτινοσκιερός, συνήθως σε τελικές ειλεϊκές έλικες.
Στην απόφραξη του Π.Ε. στη διαμόρφωση της α/φικής εικόνας συντελεί η
επάρκεια ή ανεπάρκεια της ειλεοτυφλικής (Ε-Τ) βαλβίδας και η τυχόν συμπίεση της ή
όχι από το διατεταμένο τυφλό. Στις περιπτώσεις επάρκειας της Ε-Τ βαλβίδας το
τυφλό είναι πάντα περισσότερο διατεταμένο από το εγκάρσιο κόλον. Το παχύ έντερο
περιφερειακά του σημείου αποφράξεως. δεν περιέχει αέρα ή κόπρανα. Στις
περιπτώσεις που συνυπάρχει διάταση και του ΠΕ και του ΛΕ και πρέπει να γίνει ∆.∆.
από παραλυτικό ειλεό, η πρηνής α/α κοιλιάς και η αριστερή πλάγια μας βοηθούν,
αναδεικνύοντας την απουσία αέρα στο ορθό.
Σε

συστροφή

σιγμοειδούς

παρατηρούμε

εκσεσημασμένη

διάταση

του

σιγμοειδούς σε σχήμα ανάποδου U και με την κορυφή του να φθάνει μέχρι το ύψος
του ημιδιαγράμματος, με εξάλειψη των κολικών κυψελών. Συχνά απεικονίζονται τρεις
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ακτινοσκιερές ταινίες που σχηματίζονται από τα τοιχώματα των σκελών του
σιγμοειδούς.
Σε συστροφή του τυφλού παρατηρούμε μεγάλη διάταση του τυφλού-ανιόντος
που συνηθέστερα καταλαμβάνει τον χώρο του αριστερού υποχονδρίου.
Τοξικό μεγάλο παρατηρείται στην ελκώδη κολίτιδα, στη νόσο Crohn, στην
ισχαιμική κολίτιδα, στην ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα και στην αμοιβάδωση.
Σε παραλυτικό (αδυναμικό) ειλεό γενικότερα παρατηρείται διάταση του λεπτού
και του παχέος εντέρου. Σε όρθια θέση τα υδραερικά επίπεδα στα δυο σκέλη της
έλικας είναι ισοϋψή. Σε περίπτωση ∆.∆. προβλήματος από απόφραξη Π.Ε.
συμπληρωματικές λήψεις για την ανάδειξη αέρα στον ορθό (και λήψη διαδοχικών
α/φιών ανά 5 λεπτά στην ίδια στάση του ασθενούς) είναι πολύ χρήσιμες. ‘Όταν
υπάρχει τοπική φλεγμονή μπορεί να παρατηρηθεί τοπική διάταση μίας ή δυο
παρακείμενων ελίκων του Λ.Ε. (έλικα φρουρός).
Σε θρόμβωση άνω μεσεντέριου αρτηρίας παρατηρούμε ήπια διάταση των
ελίκων του Λ.Ε., συχνά με πάχυνση του τοιχώματος οφειλομένη στο υποβλεννογόνο
οίδημα και αιμμοραγία. Γραμμοειδείς διαυγάσεις μπορεί να φανούν στο τοίχωμα όταν
συμβεί γάγγραινα, ενώ σπάνια σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις φαίνεται αέρας στην
πυλαία φλέβα.
Σε θρόμβωση κάτω μεσεντέριου αρτηρίας συνήθως παρατηρούμε εικόνα
δακτυλικών εντυπωμάτων στο τοίχωμα του Π.Ε. που οφείλεται στο οίδημα και την
αιμορραγία και που συχνότερα προσβάλλει το κατιόν κόλον.
Σε φλεγμονώδεις καταστάσεις “οξείας κοιλίας” η απλή α/α μπορεί να μας δώσει
πληροφορίες που να μας προσανατολίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι στην
οξεία χολοκυστίτιδα μπορεί να διαπιστώσουμε :
1.

Χολόλιθους ( ακτινοσκιρεροί περίπου 20%)

2.

Μια σκίαση πυκνότητας μαλακών μορίων στο δεξιό υποχόνδριο οφειλομένη σε
διατεταγμένη χοληδόχο κύστη.

3.

Τοπική διάταση του 12/λου ή της ηπατικής καμπής του παχέος εντέρου και

4.

Παρουσία αέρα στο χοληφόρο σύστημα
Στην οξεία σκωληκοειδίτιδα δεν υπάρχουν ειδικά ευρήματα, συχνά όμως

μπορούμε να παρατηρήσουμε: Λιθίαση σκωληκοειδούς αποφύσεως, τοπικό
αδυναμικό είλεο (έλικα φρουρός), εντύπωμα στο τυφλό στο έσω χείλος σε δημιουργία
αποστήματος, ενώ όταν η φλεγμονή διεισδύσει στο παρακείμενο λίπος διακρίνουμε
απώλεια κάτω τμήματος της φυσιολογικής προπεριτοναΐκής γραμμής λίπους καθώς
και της σκιάς του δεξιού ψοΐτη μυός.
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Σε οξεία παγκρεατίτιδα έχουν παρατηρηθεί πολλά α/α ευρήματα τα οποία έχουν
χαμηλή διαγνωστική αξία για τη νόσο. Η παρουσία αέρα στο βολβό 12/λου και στην
αγκύλη φαίνεται καλύτερα στην αριστερή πλάγια θέση με οριζόντια δέσμη ακτίνων. Η
παρουσία αέρα στην περιοχή του παγκρέατος, συχνά με τη μορφή διάσπαρτων
φυσαλίδων, είναι διαγνωστικές παγκρεατικού αποστήματος. Σε περιπτώσεις
παγκρεατικής ψευδοκύστης μπορεί να αναδεικνύεται μία μεγάλη μάζα μαλακών
μορίων. Άλλα ευρήματα είναι παρουσία έλικα φρουρού καθώς και η μη παρουσία
αέρα στο Π.Ε. περιφερειακά της σπληνικής καμπής. Πλευριτικό υγρό, κύρια
αριστερά, μπορεί να παρατηρηθεί σε παγκρεατίτιδα.
Σε περιπτώσεις ενδοκοιλιακών αποστημάτων η απλή α/α κοιλίας μπορεί να μας
δώσει πληροφορίες. Η αναγνώριση μικρών φυσαλίδων αέρα έξω από τον εντερικό
αυλό που παραμένουν σε σταθερή θέση σε επαναλαμβανόμενες α/φιες είναι ισχυρή
ένδειξη αποστήματος. Άλλοτε πάλι η εξωαυλική συλλογή αέρα μπορεί να
απεικονίζεται ομοιογενής με άπτυχο εσωτερικό τοίχωμα και άλλοτε με διάστικτηφυσαλιδώδη εικόνα, δίνοντας την εντύπωση κοπράνων στο έντερο. Όταν τα
αποστήματα δεν περιέχουν αέρα δίνουν την εικόνα μάζας πυκνότητας μαλακών
μορίων. Συχνά παρατηρείται παρεκτόπιση των παρακείμενων σχηματισμών.
Λέξεις κλειδιά: οξεία κοιλία, απλή ακτινογραφία κοιλίας, εντερική απόφραξη,
ενδοπεριτοναϊκός αέρας
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Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6944201838
Ε- mail: eleniantypa19@gmail.com
Οι αιτίες του άλγους της κάτω κοιλιάς θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε μη
γυναικολογικές και σε γυναικολογικές.
Στις πρώτες συμπεριλαμβάνονται η οξεία σκωληκοειδίτης, η νόσος του Crohn, η
εκκολπωματίτιδα, η φλεγμονώδης ειλεοκολίτιδα και η ειλεοτυφλίτιδα, η μεσεντέριος
λεμφαδενίτιδα, η φλεγμονή επιπλοϊκής απόφυσης, ο κωλικός του νεφρού, το αορτικό
ή λαγόνιο αρτηριακό ανεύρυσμα και η επίσχεση ούρων.
Στις γυναικολογικές αιτίες του άλγους της κάτω κοιλιάς θα συμπεριλάβουμε: την
ρήξη ή αιμορραγία των ωοθηκικών κύστεων, την φλεγμονώδη νόσο της ελάσσονος
πυέλου, την συστροφή της ωοθήκης, την ρήξη ωχρού σωματίου και την έκτοπη
κύηση.
Τα υπερηχογραφικά ευρήματα στην οξεία σκωληκοειδίτιδα συνίστανται σε
αύξηση της διαμέτρου της σκωληκοειδούς (>7mm), αδυναμία συμπίεσης με τον
ηχοβολέα, αύξηση της αγγείωσης στον έλεγχο με Doppler (Εικόνα 1). Σε περίπτωση
νέκρωσης και επικείμενης διάτρησης θα παρατηρηθεί απώλεια της φυσιολογικής
στρωματικής δομής, ακανόνιστο περίγραμμα, απουσία αγγείωσης. Ο λιπώδης ιστός
που περιβάλλει την σκωληκοειδή, θα παρουσιάζει αυξημένη ηχογένεια και αγγείωση.
Η συλλογή υγρού παρά την φλεγμαίνουσα σκωληκοειδίτιδα είναι ενδεικτικό
αποστήματος και μπορεί να περιέχει αέρα και να περιβάλλεται από μη συμπιεστό
υπέρηχο ιστό που αντιπροσωπεύει επίπλουν και μεσεντέριο καθώς και οιδηματώδεις
γειτονικές εντερικές έλικες (Εικόνα 2 ).
Στην εκκολπωματίτιδα τα κυριότερα υπερηχογραφικά ευρήματα είναι εντόνως
ανακλαστικές ωοειδείς δομές, με ακουστική σκίαση, διαστάσεων (4-12mm), που
εντοπίζονται στο εξωτερικό του περιγράμματος του κόλου, με πάχυνση του μυϊκού
χιτώνα, (Εικόνα 3). Λόγω της φλεγμονής γύρω από το εκκόλπωμα ο λιπώδης ιστός
είναι έντονα ηχογενής και μη συμπιέσιμος. Το εύρημα αυτό είναι απαραίτητο για τη
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διάγνωση της εκκολπωματίτιδας. Εάν το σιγμοειδές είναι γεμάτο με περιττώματα, τα
εκκολπώματα είναι δύσκολα να αναγνωριστούν.
Στην νόσο του Crohn, παρατηρείται πάχυνση του τοιχώματος του ειλεού, ο
οποίος παρουσιάζει μειωμένο περισταλση και είναι ασυμπίεστος. Όλες οι στιβάδες
παρουσιάζουν διαταραχή της αρχιτεκτονικής. Συνυπάρχει φλεγμονή του λίπους το
οποίο είναι εντόνως υπερηχογενές. Εντόνως ηχογενή στοιχεία στο τοίχωμα μπορεί
να παριστούν βαθιά έλκη.
Στην

μεσεντέριο

λεμφαδενίτιδα

παρατηρούνται

διογκωμένοι

μεσεντέριοι

λεμφαδένες. Πρέπει να αποκλειστεί συνύπαρξη σκωληκοειδίτιδας.
Στην φλεγμονώδη ειλεοκολίτιδα και ειλεοτυφλίτιδα, μπορεί να παρατηρηθεί
πάχυνση του βλεννογόνου και της υποβλεννογόνιας στιβάδας του τελικού ειλεού και
του τυφλού και έντονη απεικόνιση των κολικών κυψελών. Η σκωληκοειδής είναι
φυσιολογική.
Στην ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα παρατηρείται οίδημα-πάχυνση διάχυτη του
τοιχώματος ολόκληρου του παχέος εντέρου οφειλόμενη συνήθως στο Clostridium
difficile.
Στον καρκίνο του τυφλού μπορεί να παρατηρηθεί ασύμμετρη υπόηχη πάχυνση
του τοιχώματος με αυξημένη αγγείωση

και στένωση του αυλού (Εικόνα 4), όπως

επίσης και παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες.
Από τις γυναικολογικές αιτίες οξέος άλγους της κάτω κοιλίας, η συχνότερη σε
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι η ρήξη ή αιμορραγία ωοθηκικής κύστης. Το
μόνο υπερηχογραφικό εύρημα μπορεί να είναι η ελεύθερη ενδοπεριτοναϊκή συλλογή
ενώ η ωοθήκη μπορεί να είναι απολύτως φυσιολογική αν η κύστη έχει ραγεί πλήρως.
Μπορεί επίσης να απεικονιστούν ετερογενείς μάζες γύρω από τη μήτρα και τις
ωοθήκες λόγω παρουσίας πηγμάτων τα οποία θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν
από εντερικές έλικες και συμπαγείς όγκους (απουσία περίσταλσης και αγγείωσης).
Στην περίπτωση παρουσίας πηγμάτων στην ∆∆ θα συμπεριληφθεί η εξωμήτριος
κύηση και η φλεγμονή. Εάν η κύστη δεν έχει ραγεί πλήρως τότε απεικονίζεται
συνήθως με λεπτό τοίχωμα και ηχογενή στοιχεία στο εσωτερικό της και δεν
παρουσιάζει αγγείωση (Εικόνα 5) Το υπερηχογράφημα θα πρέπει επαναληφθεί σε 68 εβδομάδες.
Στην φλεγμονώδη νόσο της πυέλου η φλεγμονή είναι ανιούσα μέσω του
τραχήλου, του ενδομητρίου και των σαλπίγγων μέχρι την δημιουργία σαλπιγγοωοθηκικού αποστήματος. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα είναι παρουσία υγρού ή
αέρα στην ενδομήτρια κοιλότητα, ανώμαλη πάχυνση και ασάφεια του ενδομητρίου,
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διάταση των σαλπίγγων με παρουσία υγρού. Οι σάλπιγγες

απεικονίζονται ως

σωληνώδεις δομές σε σχήμα U η S. Η παρουσία συλλογής που περιέχει λεπτούς
ήχους, είναι ενδεικτικό πύου.
Εάν ενέχεται στην φλεγμονή και η ωοθήκη τότε απεικονίζεται μια σύνθετη
πολύχωρη κυστική δομή με παχιά τοιχώματα και αυξημένη αγγείωση

η οποία

οφείλεται σε σαλπιγγοωοθηκικό απόστημα.
Στην συστροφή της ωοθήκης τα υπερηχογραφικά ευρήματα εξαρτώνται από το
βαθμό, την διάρκεια της συστροφής, εάν συμπεριλαμβάνεται και η σάλπιγγα κλπ.
Κλασικά ευρήματα είναι η διόγκωση της ωοθήκης με ανομοιογένεια του
παρεγχύματος, αύξηση της ηχογένειας λόγω αιμορραγίας και περιφερική μετατόπιση
των ωοθυλακίων (Εικόνα 6).
Ο συνεστραμμένος μίσχος μπορεί να απεικονιστεί μεταξύ ωοθήκης και μήτρας
σε εγκάρσια διατομή με την μορφή στόχου. Ο έλεγχος με Doppler μπορεί να είναι
φυσιολογικός (60%) και αυτό δεν αποκλείει την συστροφή. Η παρουσία όγκου η
οποία είναι συχνή αιτία της συστροφής, (πχ. δερμοειδής κύστη) μπορεί να μην
επιτρέψει την απεικόνιση της ωοθήκης.
Τέλος η ρήξη του ωχρού σωματίου μπορεί να προκαλέσει σύστοιχα άλγος ή
ευαισθησία και σπάνια αιμοπεριτόναιο. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα είναι κυστικό
ωοθηκικό μόρφωμα διαμέτρου μέχρι 3 cm με παχύ τοίχωμα και έντονη περιφερική
αγγείωση.

Εικόνα 1. Οξεία σκωληκοειδίτιδα: Αύξηση της διαμέτρου και της αγγείωσης της
σκωληκοειδούς.
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Εικόνα 2. Ρήξη σωληκοειδόυς-∆. λαγόνιος βόθρος: Αποστηματική συλλογή η
οποία περιβάλλεται από ηχογόνο ιστό με αυξημένη αγγείωση.

Εικόνα 3. Εκκολπωματίτης: Ωοειδές ηχογόνο μόρφωμα με ακουστική σκίαση
προβάλλει στην παρυφή εντερικής έλικας και περιβάλλεται από
ηχογόνο ιστό.

Εικόνα 4. Μάζα τυφλού: Συμπαγής εξεργασία καταλαμβάνει το τυφλό
αποδιοργανώνει το τοίχωμά του και επεκτείνεται στους γύρω
ιστούς.
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Εικόνα 5. Αιμορραγική κύστη ωοθήκης: Κυστικό μόρφωμα με παρουσία
ηχογενών στοιχείων τα οποία δεν έχουν αγγείωση

Εικόνα 6. Συστροφή ωοθήκης: Ωοθήκη με αυξημένες διαστάσεις και ηχογένεια
και με παρουσία ωοθυλακίων στην περιφέρεια.
Λέξεις κλειδιά: οξεία κοιλία, υπερηχογραφική διερεύνηση, οξύ άλγος κάτω κοιλιάς
απεικονιστικά ευρήματα, υπερηχογραφική διερεύνηση άλγους δεξιού λαγονίου
βόθρου, γυναικολογικά αίτια άλγους ελάσσονος πυέλου, μη γυναικολογικά αίτια
άλγους ελάσσονος πυέλου, υπερηχογραφική απεικόνιση
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ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
∆ημοσθένης Κόκκινος
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: ddcokkinos@yahoo.gr
Το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας αποτελεί, μαζί με την ακτινογραφία κοιλίας και
θώρακος, μία από τις αρχικές εξετάσεις για την εκτίμηση του οξέος κοιλιακού άλγους.
Είναι

γρήγορο,

φθηνό

και

χωρίς

ακτινολογική

επιβάρυνση

των

ασθενών.

Χρησιμοποιείται για την εξέταση των συμπαγών οργάνων της άνω κοιλίας (ήπαρ,
χοληφόρα, πάγκρεας, σπληνας, νεφροί), των κοιλιακών αγγείων (κοιλιακή αορτή,
κάτω κοίλη φλέβα, πυλαία φλέβα, ηπατικές φλέβες, νεφρικές φλέβες) και, σε
μικρότερο βαθμό, για μία αρχική εκτίμηση των κοίλων οργάνων (στόμαχος, λεπτό και
παχύ έντερο). Επιτρέπει επίσης την εκτίμηση ενδοκοιλιακών, πλευριτικών και
περικαρδιακών συλλογών.
Το άλγος δεξιού υποχονδρίου είναι ένα από τα συχνότερα αίτια προσέλευσης
ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Μπορεί να οφείλεται σε κωλικό
χοληφόρων, οξεία χολοκυστίτιδα, ηπατίτιδα ή παγκρεατίτιδα, ηπατικά αποστήματα ή
όγκους, χολαγγειΐτιδα, αλλά και σκωληκοειδίτιδα, νεφρικό κωλικό, πυελονεφρίτιδα.
Ενίοτε το άλγος αντανακλά στο δεξιό υποχόνδριο, αλλά η παθολογία του εξορμάται
από αλλού, όπως σε περιπτώσεις πνευμονίας δεξιάς βάσεως.
Χολολιθίαση,

χολοκυστίτιδα

και

διεύρυνση

χοληφόρων

αναδεικνύονται

εξαιρετικά με το υπερηχογράφημα. Οι χολόλιθοι εμφανίζονται ως εξαιρετικά ηχογενείς
(άσπρες) δομές που συχνά κινούνται με την αλλαγή θέσεως του ασθενούς. Σε
περιπτώσεις χολοκυστίτιδος ανευρίσκεται η χοληδόχος κύστη με αύξηση διαστάσεων,
πάχυνση τοιχώματος, λίθους ή ίζημα και πιθανώς περιχολοκυστική συλλογή. Αύξηση
του εύρους των χολαγγείων επίσης απεικονίζεται πολύ καλά υπερηχογραφικώς, για
την αναγνώριση της χοληδοχολιθίασης καθαυτής ωστόσο τα υπερηχογραφικά
ευρήματα μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικά.
Οι ηπατικές νόσοι (οξεία ηπατίτιδα, απόστημα, ηπατικές νεοπλασίες) μπορούν
να εκδηλωθούν με κοιλιακό άλγος. Το υπερηχογράφημα, ιδίως με τη χορήγηση
σκιαγραφικού, δίνει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες. Ειδικότερα για την
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ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό καλοήθων και κακοήθων ηπατικών νεοπλασιών, το
απλό υπερηχογράφημα χωρίς την προσθήκη σκιαγραφικού δεν είναι επαρκές.
Η παγκρεατίτιδα συνήθως διαγιγνώσκεται κλινικώς και εργαστηριακώς, με την
απεικόνιση να έχει δευτερεύοντα, πιθανώς επιβεβαιωτικό, ρόλο. Το υπερηχογράφημα
είναι χρήσιμο για την αρχική διάγνωση, αλλά και την παρακολούθηση επιπλοκών
(ψευδοκύστεις, νεκρώσεις, συλλογές υγρού). Το φλεγμαίνον πάγκρεας απεικονίζεται
διογκωμένο, ανομοιογενές, με ασαφοποίηση παρυφής. Συλλογές πέριξ του
παγκρέατος

και

σε

όλους

τους

χώρους

της

κοιλίας

αναδεικνύονται

και

παρακολουθούνται πολύ καλά. Ωστόσο το πάγκρεας είναι ένα όργανο που συχνά δεν
αναδεικνύεται επαρκώς σε ασθενείς με έντονη αεροπλήθεια, λόγω επιπροβολής του
στομάχου ή του εγκαρσίου κόλου.
Σε ασθενείς με κωλικό νεφρού η απεικονιστική εξέταση εκλογής είναι η αξονική
ουρογραφία. Ο συνδυασμός υπερήχων και ακτινογραφίας αποτελεί τη δεύτερη
επιλογή. Η διάταση του αποχετευτικού συστήματος αναδεικνύεται πολύ καλά
υπερηχογραφικώς, ο λίθος ωστόσο είναι δυνατόν να διαφύγει, ιδίως όταν είναι πολύ
μικρός, κοραλλιοειδής ή εντοπίζεται στο μέσο τριτημόριο του ουρητήρα που δεν είναι
εύκολα προσβάσιμο με υπερήχους.
Σε περιπτώσεις μη επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων δεν απαιτείται καμία
απεικονιστική εξέταση και η διάγνωση τίθεται κλινικώς και εργαστηριακώς. Το
υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει σε ασθενείς με νεφρικά αποστήματα ή για τη
διαφορική διάγνωση από κωλικό. Η προσθήκη σκιαγραφικού επιβεβαιώνει τα
αποστήματα, ενώ διαφοροδιαγιγνώσκει ηχογενές πύον εντός του πυελοκαλυκικού
συστήματος (σε περιπτώσεις ουρολοίμωξης) από νεόπλαστο αγγειούμενο ιστό (σε
περιπτώσεις καρκίνου μεταβατικού επιθηλίου).
Άλγος αριστερού υποχονδρίου μπορεί να οφείλεται σε σπληνικό έμφρακτο. Το
υπερηχογράφημα αναδεικνύει πολύ καλά ανάγγειες περιοχές εντός του σπληνικού
παρεγχύματος, ιδίως μετά από έγχυση σκιαγραφικού.
Στη μελέτη των αγγείων της κοιλίας η υπερηχοτομογραφία είναι εξαιρετικά
χρήσιμη για τη διαπίστωση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και την εκτίμηση της
πιθανότητας ρήξης του, τη θρόμβωση της πυλαίας, των ηπατικών, των νεφρικών
φλεβών καθώς και της κάτω κοίλης φλέβας. Βεβαίως, συχνά η εκτίμηση των μεγάλων
αγγείων μπορεί να γίνει μόνο κατά τμήματα, καθώς η επιπροβολή εντέρου μπορεί να
παρεμποδίσει την πλήρη επισκόπησή τους. Επιπλέον, σε υποψία εμφράκτου των
μεσεντερίων αγγείων το υπερηχογράφημα δεν είναι εξέταση εκλογής καθώς, ακόμη κι
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αν αναδειχθεί το στέλεχος των αγγείων, οι περιφερικοί κλάδοι δεν απεικονίζονται
επαρκώς.
Όσο και αν το υπερηχογράφημα δεν αποτελεί εξέταση εκλογής για τη μελέτη του
γαστρεντερικού σωλήνα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να δώσει
πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες. Έτσι μπορεί να διαπιστωθεί διάταση
στομάχου,

ειλεός

λεπτού

ή

παχέος

εντέρου,

εκκολπωματίτιδα

και

οξεία

σκωληκοειδίτδα. Επιπλέον είναι δυνατή η μέτρηση της ενεργότητος της νόσου Crohn
με τον υπολογισμό της αγγείωσης στο τοίχωμα του εντέρου μετά από έγχυση
σκιαγραφικού.
Τέλος, το υπερηχογράφημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την εκτίμηση του
κοιλιακού τραύματος, ιδίως σε περιπτώσεις εκτίμησης συλλογών. Για την ανάδειξη
της θλάσεως των συμπαγών οργάνων ωστόσο είναι απαραίτητη η χορήγηση
σκιαγραφικού, καθώς αυτές μπορεί να είναι ισοηχογενείς με το λοιπό παρέγχυμα του
κάθε οργάνου και να διαφύγουν. Οι ενδείξεις αυτές πάντως ισχύουν σε περιπτώσεις
εντοπισμένου τραύματος χαμηλής ισχύος, καθώς σε βαρύ ή γενικευμένο κοιλιακό
τραύμα η αξονική τομογραφία είναι η απεικονιστική εξέταση εκλογής.
Λέξεις κλειδιά: οξύ κοιλιακό άλγος, υπερηχογράφημα, επείγουσα απεικόνιση
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ). ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αικατερίνη Ταβερναράκη
Επιμελήτρια Α’, Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6977597095, 2106546644
E-mail: katiatav@yahoo.com
Το οξύ κοιλιακό άλγος οφείλεται σε πάρα πολλά και ποικίλα αίτια. Η
απεικονιστική διερεύνηση με τις διάφορες ακτινολογικές μεθόδους όπως απλή
ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση, υπερηχογράφημα (US) άνω-κάτω κοιλίας,
αξονική τομογραφία άνω κάτω κοιλίας και αξονική αγγειογραφία είναι μείζονος
σημασίας για την σωστή αντιμετώπιση των αιτίων της.
Η εξέταση με US είναι φτηνή, γρήγορη και ασφαλής μέθοδος από την άποψη
έκθεσης στην ακτινοβολία. Αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την αρχική εκτίμηση
άλγους της δεξιάς άνω κοιλίας. Έχει υψηλή ευαισθησία στην απεικόνιση της
χολολιθίασης και χολοκυστίτιδας καθώς και

της απεικόνισης υδρονέφρωσης και

απόφραξης ανώτερου ουροποιητικού. Για τον έλεγχο της κάτω κοιλίας αποτελεί μία
γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδο εξέτασης. Στις εγκύους αποτελεί την μέθοδο εκλογής
εξέτασης του εμβρύου. Παρόλα αυτά, έχει πολλούς περιορισμούς όπως την
μειωμένη ευαισθησία σε παχύσαρκους ασθενείς, σε αεροπλήθεια κοιλίας και σε μη
συνεργάσιμους ασθενείς. Κατά συνέπεια, πολλές φορές η εξέταση με US δεν είναι
επαρκής, όπως σε περιπτώσεις ρήξης κοίλου σπλάχνου, ειλεός, διερεύνησης
παγκρεατίτιδας, περιφερικής απόφραξης χοληφόρων ή ουρητήρων καθώς και σε
αγγειακού τύπου αιτίων όπως ισχαιμία εντέρου. Ο συμπληρωματικός έλεγχος με
αξονική τομογραφία είναι απαραίτητος σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.
Επίσης, η αξονική τομογραφία αποτελεί μία εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδο
εξέτασης ασθενών που παρουσιάζουν άλγος στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. Πιο
συγκεκριμένα,

παρουσιάζει

μεγάλη

ακρίβεια

στην

απεικόνιση

της

οξείας

σκωληκοειδίτιδας και των επιπλοκών της όπως είναι ρήξη αυτής ή σχηματισμός
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αποστήματος. Άλλα αίτια που απεικονίζονται με ακρίβεια είναι η νόσος Crohn,
φλεγμονώδης

εντεροκολίτιδα,

εκκολπωμάτωση

Meckel,

ουδετεροπενική

εξεργασίες,

τυφλίτιδα,

μεσεντέριος

εκκολπωματίτιδα,

αδενίτιδα,

ενδομητρίωση,

εγκολεασμός, συστροφή τυφλού, ισχαιμική κολίτιδα.
Σημαντικός είναι ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας σε επείγουσες μη
τραυματικού τύπου αγγειακές αλλοιώσεις όπως είναι ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής
αορτής, διαχωρισμός αορτής, ρήξη ανευρύσματος λαγονίων αγγείων, αυτόματη
αιμορραγία από χρήση αντιπηκτικών, αιμορραγία σε εξεργασίες όπως σε
αγγειομυολίπωμα και μεσεντέριος ισχαιμία. Η αγγειογραφία με πολυτομικό αξονικό
τομογράφο και ανασυνθέσεις σε 3 επίπεδα είναι μία γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος
εξέτασης όλων των παραπάνω καταστάσεων.
Παρόλα αυτά, η μέθοδος έχει μειονεκτήματα όπως είναι η έκθεση στην
ακτινοβολία και ο κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης ή νεφροτοξικότητας από την
ενδοφλέβιο χορήγηση σκιαγραφικού μέσου.
Ο έλεγχος με τη μαγνητική τομογραφία αποτελεί εναλλακτική μέθοδο της
αξονικής τομογραφίας σε περιπτώσεις που αποφεύγεται η έκθεση στην ακτινοβολία
όπως σε εγκύους ή παιδιά καθώς και η χορήγηση σκιαγραφικού μέσου όπως σε
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Η μέθοδος έχει υψηλή ευαισθησία απεικόνισης
οξείας φλεγμονής χοληδόχου κύστης, χοληφόρων, ήπατος, παγκρέατος, νεφρών,
ουροποιητικού, εντέρου και αλλοιώσεων πυέλου.
Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος έχει ευαισθησία και ειδικότητα σχεδόν 100% στην
απεικόνιση οξείας σκωληκοειδίτιδας. Κατά συνέπεια αποτελεί την μέθοδο εκλογής σε
εγκύους με κλινική υποψία στις οποίες ο υπερηχογραφικός έλεγχος δεν είναι
διαγνωστικός. Στην απεικόνιση της οξείας εκκολπωματίτιδας, έχει υψηλή ευαισθησία
και ειδικότητα. Όμως, σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η χαμηλή ευαισθησία
απεικόνισης ελεύθερου ενδοπεριτοναικού αέρα σε σύγκριση με την αξονική
τομογραφία. Επίσης, σε ασθενείς με λιθίαση ουροποιητικού έχει μειωμένη
ευαισθησία απεικόνισης των λίθων σε σύγκριση με την αξονική τομογραφία.
Λόγω της μη χρήσης ακτινοβολίας η μαγνητική τομογραφία αποτελεί ασφαλή
μέθοδο εξέτασης οξείας κοιλίας σε εγκύους, πέραν της σκωληκοειδίτιδας, όταν το
υπερηχογράφημα

δεν

απεικονιζόμενων

ιστών

είναι
δεν

διαγνωστικό.
είναι

Λόγω,

απαραίτητη

αυξημένης
η

αντίθεσης

χορήγηση

των

ενδοφλέβιας

παραμαγνητικής ουσίας. Επίσης, μελετάται ταυτόχρονα πιθανή παθολογία του
πλακούντα ή του εμβρύου που μπορεί να συνδέεται με την κλινική εικόνα της
ασθενούς.
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Επείγουσες καταστάσεις οφειλόμενες στο έσω γεννητικό σύστημα που
απεικονίζονται με ακρίβεια με τη μαγνητική τομογραφία είναι η συστροφή ωοθήκης,
απόστημα ωοθήκης-σάλπιγγας, αιμορραγικές κύστεις, ενδομητρίωση, εκφύλιση
ινομυωμάτων. Παρόλο που ο έλεγχος με US είναι γρήγορος και χαμηλότερου
κόστους, η μαγνητική τομογραφία έχει τη δυνατότητα απεικόνισης σε τρία επίπεδα
και καλύτερης χαρτογράφησης της ανατομίας. Επίσης, λόγω υψηλής διακριτικής
ικανότητας ιστών και χρήσης παραμαγνητικής ουσίας βοηθάει πολύ στην ανάδειξη
και διαχωρισμό χωροκατακτικών αλλοιώσεων και συμπαγών τμημάτων κύστεων απο
απλές αιμορραγικές κύστεις.
Παρόλο που η μέθοδος της μαγνητικής τομογραφίας

βοηθάει πολύ στη

διάγνωση, η χρήση της στον χώρο των επειγόντων είναι περιορισμένη. Σημαντικά
μειονεκτήματα που λαμβάνονται υπόψιν είναι το υψηλό κόστος, ο μεγάλος χρόνος
εξέτασης και η μη διαθεσιμότητα της όλο το 24ωρο. Επίσης, ως μέθοδος είναι
δυσκολότερη στη διάγνωση και προϋποθέτει κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία του
ιατρού ακτινοδιαγνωστή και του χειριστή του μηχανήματος. Συμπερασματικά, η
χρήση της περιορίζεται σε ασθενείς στους οποίους αποφεύγεται η χρήση
ακτινοβολίας όπως σε εγκύους και παιδιά.
Λέξεις κλειδιά: οξύ κοιλιακό άλγος, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ –
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Βεϊνή Φανή
Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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Στοιχεία επικοινωνίας:
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Η πιθανή επαφή των επαγγελματιών υγείας με βιολογικά υγρά ασθενών είτε μέσω
διαδερμικής έκθεσης είτε μέσω έκθεσης βλεννογόνων αποτελεί μείζον πρόβλημα
ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Λοιμογόνοι
παράγοντες που μεταδίδονται αιματογενώς είναι ο ιός της Ηπατίτιδας Β, ο ιός της
Ηπατίτιδας Cκαι ο ιός HIV.
Στο Νοσοκομείο μας γίνεται καταγραφή των περιπτώσεων επαγγελματικής έκθεσης
από δεκαετίας και η ομάδα Εργασίας και Επέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ) παρεμβαίνει άμεσα και συντονισμένα τη στιγμή του ατυχήματος
αλλά και στη φάση παρακολούθησης του εκτεθέντα. Μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί
κανένα περιστατικό μετάδοσης αιματογενώς μεταδιδόμενου νοσήματος από ασθενή
σε επαγγελματία υγείας.
Για το έτος 2014 καταγράφηκαν 226 περιστατικά συνολικά. Από αυτά τα 188 (83,1%)
αφορούν διαδερμική έκθεση, ενώ τα 27 (11,9%) αφορούν έκθεση βλεννογόνων. Το
39,3% συνέβη σε γιατρούς, το 35,8% σε νοσηλευτές, το 15,9% σε φοιτητές, ενώ το
8,4% ήταν εργαζόμενοι του συνεργείου καθαριότητας.
Η επίπτωση της επαγγελματικής έκθεσης ήταν μεγαλύτερη στα παθολογικά τμήματα
ενώ ακολουθούν τα χειρουργικά τμήματα, το χειρουργείο, το Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
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Η συχνότερη εργασία κατά την οποία συνέβη η επαγγελματική έκθεση είναι η
λανθασμένη χρήση και απόρριψη αιχμηρών αντικειμένων (νυστέρια, βελόνες
ραμμάτων κ.α.), η έκθεση κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας, η έκθεση κατά τη
διάρκεια τοποθέτησης ενδαγγειακού καθετήρα κτλ.
Από τις 188 περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαμε τρύπημα με αιχμηρό αντικείμενο,
στις 124 (66%) περιπτώσεις ο επαγγελματίας υγείας ήταν ο αρχικός χρήστης του
αιχμηρού αντικειμένου, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είτε ενεπλάκη δεύτερο
άτομο κατά το χειρισμό αιχμηρού αντικειμένου είτε υπήρξε κίνηση του ασθενούς.
Στις 194 (85,8%) περιπτώσεις η πηγή του ατυχήματος ήταν γνωστή ενώ στο
υπόλοιπο 14,1% η πηγή ήταν άγνωστη.Από τις 194 περιπτώσεις ατυχήματος με
γνωστή

πηγή,στις

160

(82,4%)ο

ασθενής

είχε

αρνητικό

ιολογικό

έλεγχο.

Η παρακολούθηση του εκτεθέντος σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώθηκε με 6μηνο
έλεγχο.
Σε 34 περιπτώσεως η πηγή του ατυχήματος, δηλαδή ο ασθενής από τον οποίο
εκτέθηκε ο επαγγελματίας υγείας, είχε κάποιο αιματογενώς μεταδιδόμενο νόσημα και
συγκεκριμένα:


HBsAg (+) είχαν 13 ασθενείς



anti-HCV(+) είχαν 14 ασθενείς



anti-HIV(+) είχαν 4 ασθενείς



anti-HCVκαιanti-HIV (+) είχαν 2 ασθενείς



HBsAg και anti-HCV και anti-HIV(+) είχε 1 ασθενής

Από τους 14 επαγγελματίες που εκτέθηκαν σε πηγή με θετικό HBsAg, παρέμβαση
χρειάστηκε μόνο σε δύο, μιας και οι υπόλοιποι είχαν γνωστό ιολογικό προφίλ,
δηλαδή ήταν εμβολιασμένοι με ικανοποιητικό τίτλο προστατευτικών αντισωμάτων
anti-HBs. Στους δύο επαγγελματίες υγείας χορηγήθηκε υπεράνοσος γ-σφαιρίνη και
μία δόση εμβολίου Ηπατίτιδας Β τη στιγμή της έκθεσης και ακολουθήθηκε το
πρωτόκολλο παρακολούθησης εκτεθέντος σε (+) HBsAg.
Οι 17 επαγγελματίες υγείας που εκτέθηκαν σε (+) HCV ακολούθησαν το πρωτόκολλο
επί έκθεσης σε HCV με ανίχνευση HCV-Agστις 4 και 12 εβδομάδες και διατήρηση
ορού για PCR σε περίπτωση θετικοποίησης του HCV-Ag.Σε κανένα επαγγελματία
υγείας δεν ανιχνεύθηκε θετικό HCV-Ag.
Από τους 7 επαγγελματίες υγείας που εκτέθηκαν σε (+) HIV, οι 4 έλαβαν για ένα
μήνα αντιρετροϊκή προφύλαξη μετά από έκθεση, αφού το περιστατικό αξιολογήθηκε
από τους λοιμωξιολόγους του Νοσοκομείου. Στα υπόλοιπα ατυχήματα η έκθεση στον
ιό HIV κρίθηκε επιπόλαιη, οι επαγγελματίες υγείας δεν έλαβαν προφύλαξη αλλά
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συνεχίστηκε κανονικά ο έλεγχος στις 4, 12 και 24 εβδομάδες από τη στιγμή της
έκθεσης. Σε κανένα επαγγελματία υγείας δεν ανιχνεύθηκε θετικό anti-HIV.
Το Νοσοκομείο μας, εκτός από έναν οργανισμό που παράγει υπηρεσίες υγείας είναι
και ένας οργανισμός που παράγει απόβλητα που σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο
ονομάζονται Απόβλητα Υγειονομικής Μονάδος (ΑΥΜ) και κατηγοριοποιούνται αδρά
σε αστικά απόβλητα, απόβλητα αμιγώς μολυσματικά και μεικτά επικίνδυνα απόβλητα
που περιλαμβάνουν και τατοξικά απόβλητα. Κάθε Νοσοκομείο οφείλει να έχει
Εσωτερικό Κανονισμό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδος (ΕΚ∆ΑΥΜ)
σύμφωνα με τον οποίο γίνεται η συνολική διαχείριση των αποβλήτων που παράγει.
Το Νοσοκομείο μας διαθέτει ΕΚ∆ΑΥΜ ο οποίος βρίσκεται υπό επικαιροποίηση,
προκειμένου να εγκριθεί από την αρμόδια ΥΠΕ.
Το 2014, λόγω πρόσφατης επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με
τα ΑΥΜ αλλά και ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την αρχή του έτους με
επαναλαμβανόμενους και αυστηρότατους ελέγχους των φορτίων με τα παραγόμενα
απόβλητα, το Νοσοκομείο αύξησε τον όγκο των αμιγώς μολυσματικών και μεικτών
αποβλήτων που παρήγαγε. Για να κάνουμε όμως ορθολογική διαχείριση των
αποβλήτων που παράγουμε, απαιτούνται από όλους μας διορθωτικές ενέργειες με
γνώμονα το σωστό διαχωρισμό τη στιγμή της παραγωγής των αποβλήτων.
Λέξεις κλειδιά: έλεγχος λοιμώξεων, επαγγελματική έκθεση, διαδερμική επαφή,
απόβλητα υγειονομικής μονάδος
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ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ–ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
CLOSTRIDIUM DIFFICILE- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωστούρου Σοφία
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2132045831-33
E-mail: kostsofia@gmail.com
Τα πολυανθεκτικά μικρόβια, είναι μικρόβια που έχουν αναπτύξει αντοχή σε
τουλάχιστον ένα αντιμικροβιακό παράγοντα σε μια ή περισσότερες κατηγορίες
αντιβιοτικών. Αποτελούν σημαντικό κλινικό πρόβλημα, γιατί προκαλούν λοιμώξεις
που για την αντιμετώπισή τους υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές και
σημαντικό επιδημιολογικό πρόβλημα γιατί μεταδίδονται από ασθενή σε ασθενή.
Ιδιαίτερης σημασίας, διεθνώς αλλά και για το νοσοκομείο μας, αποτελούν τα
εντεροβακτηριακά που έχουν αντοχή στις καρβαπενέμες, γιατί προκαλούν λοιμώξεις
υψηλής θνητότητας και έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν τους μηχανισμούς
αντοχής και σε άλλα είδη μέσω κινητών γενετικών τμημάτων. Στη μετάδοση των
πολυανθεκτικών, συμβάλλουν κύρια τα χέρια των εργαζομένων καθώς και ο
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε περισσότερους από έναν ασθενείς. Οι
νοσοκομειακές επιφάνειες συμμετέχουν επίσης στη μετάδοση γιατί τα πολυανθεκτικά
ανάλογα με το είδος τους, επιβιώνουν στο περιβάλλον από ημέρες έως μήνες.
Ιδιαίτερα μολυσμένες θεωρούνται οι επιφάνειες πλησίον του ασθενή με λοίμωξη ή
φορεία με πολυανθεκτικό μικρόβιο όπως και αυτές που αγγίζονται συχνά με τα χέρια.
Τα βασικά μέτρα που συστήνονται για τον έλεγχο και την πρόληψη των λοιμώξεων
από πολυανθεκτικά μικρόβια είναι: α. η τήρηση των βασικών προφυλάξεων και
κυρίως η υγιεινή των χεριών και ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών, β.
οι προφυλάξεις επαφής, γ. η απομόνωση των αρρώστων και η παροχή νοσηλευτικής
φροντίδας από συγκεκριμένους εργαζόμενους οι οποίοι δεν θα παρέχουν νοσηλεία
σε ασθενείς εκτός απομόνωσης. Επιπλέον ως συμπληρωματικά μέτρα συστήνονται:
η ενεργητική επιτήρηση με λήψη καλλιεργειών για τον έλεγχο της φορείας καιη
ενημέρωση σε περίπτωση μεταφοράς τουαρρώστου σε άλλη κλινική ή νοσοκομείο
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για τη συνέχιση της εφαρμογής των μέτρων. Η ενεργητική επιτήρηση με τον έλεγχο
της φορείας, δείχνει την πραγματική επιβάρυνση του νοσοκομείου σε πολυανθεκτικά
γιατί τα αποτελέσματα των κλινικών καλλιεργειών αποκαλύπτουν την ύπαρξη των
πολυανθεκτικών μικροβίων μόνο στους ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης. Η
ενεργητική επιτήρηση έχει νόημα μόνο όταν εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τα μέτρα
απομόνωσης και φαίνεται να είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμη σε νοσοκομεία με χαμηλή
επίπτωση ή σε συνθήκες επιδημίας από ότι σε νοσοκομεία με αυξημένη επίπτωση ή
με συνθήκες ενδημίας. Η Επιτήρηση των πολυανθεκτικών μικροβίων που γίνεται στο
Νοσοκομείο, έχει σαν σκοπό την

έγκαιρη εφαρμογή μέτρων περιορισμού της

διασποράς, μέσω της ταχείας εντόπισης τους. Περιλαμβάνει τον καθημερινό έλεγχο
των καλλιεργειών που αποστέλλονται στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και την άμεση
ενημέρωση των κλινικών τμημάτων για τις θετικές περιπτώσεις. Τα δεδομένα των
θετικών καλλιεργειών καταγράφονται σε ηλεκτρονική λίστα η οποία ανανεώνεται
καθημερινά. Μέσω της Λίστας είναι εφικτή η γρήγορη ανίχνευση συρροής
κρουσμάτων ή επιδημίας και η έγκαιρη ανίχνευση νέων αναδυόμενων προφίλ
αντιμικροβιακής αντοχής. Ανά τετράμηνο γίνεται συγκεντρωτική επεξεργασία των
δεδομένων και στη συνέχεια παρέχονται στις κλινικές, αποτελέσματα επιπολασμού
των πολυανθεκτικών εκφρασμένου σε σχέση με το σύνολο των νοσηλευομένων.
Επιπλέον ανά μήνα γίνεται επεξεργασία και παρέχονται δεδομένα μηνιαίας
επίπτωσης, δηλαδή νέες περιπτώσεις πολυανθεκτικών εκφρασμένες σε σχέση με τις
ασθενο-ημέρες.
Το Clostridium difficile είναι ένα Gram+ βακτήριο το οποίο παράγει τοξίνες που
προκαλούν λοίμωξη με κύρια εκδήλωση τη διάρροια. Ορισμένα στελέχη προκαλούν
σοβαρή και απειλητική για τη ζωή λοίμωξη. Το Clostridium difficile παράγει σπόρους
οι οποίοι επιβιώνουν στο περιβάλλον για μήνες και μεταδίδονται μέσω της
κοπρανοστοματικής οδού σε άλλους ασθενείς. Η εφαρμογή προφυλάξεων επαφής, η
υγιεινή των χεριών με νερό και σαπούνι γιατί το οινόπνευμα δεν έχει δράση στους
σπόρους, η απολύμανση των επιφανειών με σποροκτόνα απολυμαντικά και η
ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών συμβάλουν στον έλεγχο και την πρόληψη της
μετάδοσης. Η επιτήρηση του Clostridium difficileείναι απαραίτητη προκειμένου να
εφαρμοστούν έγκαιρα τα παραπάνω μέτρα. Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων
στις ασφαλείς πρακτικές συμβάλει στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων από
πολυανθεκτικά μικρόβια και από το Clostridium difficile. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών
λοιμώξεων εφαρμόζει ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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Τα αποτελέσματα της επιτήρησης πολυανθεκτικών καικλωστηριδίου, για το έτος
2014, θα παρουσιαστούν την ημέρα του Σεμιναρίου, καθότι αναμένονται δεδομένα
από το τμήμα στατιστικής, όπως ο αριθμός νοσηλευθέντων και οι ασθενο-ημέρες για
την τελική τους επεξεργασία.
Λέξεις

κλειδιά:

πολυανθεκτικά

μικρόβια,

επιτήρηση,

ενεργητική

επιτήρηση,

clostridium difficile, έλεγχος των λοιμώξεων, εκπαίδευση
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ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ∆ΗΛΟΥΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
∆ήμητρα Τσιμπούκη
Νοσηλεύτρια λοιμώξεων/Νοσηλεύτρια Π.Ε., MSc
Στοιχεία επικοινωνίας:
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Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τη νοσηλεία των ασθενών στο νοσοκομείο, είναι ένα
μείζον πρόβλημα του συστήματος υγείας. Παρά το ότι σε μεγάλο βαθμό οι λοιμώξεις
αυτές μπορούν να προληφθούν, συχνά οδηγούν σε αύξηση της θνητότητας και της
θνησιμότητας, και στοιχίζουν στο σύστημα υγείας. Εκτιμάται ότι το 70% των
λοιμώξεων που σχετίζονται με τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, μπορούν
να προληφθούν. Οι βακτηριαιμίες ως νοσοκομειακή λοίμωξη, στους χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελούν μείζον πρόβλημα όλων των ασθενών. Με
τον όρο βακτηριαιμία εννοούμε την παρουσία βακτηρίων στο αίμα που ανιχνεύονται
με την καλλιέργεια αίματος. Η βακτηριαιμία μπορεί να είναι πρωτοπαθής, όταν δεν
ανευρίσκεται άλλη εμφανής εστία και συχνά συνδέεται με την ύπαρξη κεντρικού
φλεβικού καθετήρα ή δευτεροπαθής, όταν σχετίζεται με λοίμωξη που βρίσκεται σε
άλλη θέση αλλά οφείλεται στο ίδιο μικρόβιο. Η ανάπτυξη βακτηριαιμίας εξαρτάται
από τη βαρύτητα των ασθενών, τα υποκείμενα νοσήματα και για το λόγο αυτό δε
μπορούν αν προληφθούν όλες. Στο Νοσοκομείο μας, από τριετίας, με υποστήριξη
από το Τμήμα Πληροφορικής, η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων είναι σε θέση να αποτυπώνει δεδομένα σχετικά με τις
βακτηριαιμίες του Νοσοκομείου. Η επεξεργασία γίνεται σε τρίμηνη βάση και
αποτυπώνει την πορεία της επίπτωσης των βακτηριαιμιών στη πέρασμα

του

χρόνου. Με αυτό τον τρόπο αξιολογείται η αποτελεσματικότητα διαφόρων
παρεμβάσεων και συγκρίνονται ομοειδή τμήματα. Το 2014 και ανά τρίμηνο εδόθησαν
δεδομένα σχετικά με τις βακτηριαιμίες σε όλα τα Επιστημονικά Τμήματα του
Νοσοκομείου. Η επιμόλυνση των αιμοκαλλιεργειών λόγω κακής τεχνικής κατά τη
λήψη τους

κυμαίνονταν από 2.4% το 1ο τρίμηνο, έως 3,1% το τέταρτο τρίμηνο,

ποσοστό που μας κατατάσσει εντός του αποδεκτού μέσου όρου διεθνώς. Το 1ο
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τρίμηνο του 2014 το ποσοστό βακτηριαιμίας στο νοσοκομείο ήταν 2.2 ανά 1000
ασθενοημέρες αντιστοιχώντας σε 156 ασθενείς, το 2ο τρίμηνο 3.3 αντιστοιχώντας
σε 202 ασθενείς και τέλος

το 3ο τρίμηνο ήταν 3.8 ανά 1000 ασθενοημέρες

αντιστοιχώντας σε 186 ασθενείς. Η κατανομή ανά μικρόβιο αποτυπώνεται στο
γράφημα 1. Η Κατανομή των βακτηριαιμιών ανά τομέα και ανά τρίμηνο στο σύνολο
του νοσοκομείου αποτυπώνεται στους πίνακες 1,2 και 3 και έχει ως εξής:
Λέξεις κλειδιά: βακτηριαιμία, πολυανθεκτικό μικρόβιο, επιμόλυνση
Πίνακας 1. Κατανομή βακτηριαιμιών στον Παθολογικό τομέα ανά τρίμηνο
1ο τρίμηνο 2014
Ανά 1000 ασθενοημέρες
2.2
0.8
3.2
7.2
0.9
0
1.5
0
0.5
2.7
1.5
0.7
2.9
2.7
Μέσος όρος: 1.9

2ο τρίμηνο 2014
Ανά 1000 ασθενοημέρες
3.9
1.7
4.5
5.6
0
2.4
0
0.9
0
3.2
3.4
0.3
0.9
3.5
Μέσος όρος: 2.1

3ο τρίμηνο 2014
Ανά 1000 ασθενοημέρες
2.8
3.5
2.5
5.8
1.2
0.3
0
1.1
0.5
0
5.9
1.5
3
3
Μέσος όρος: 2.2

Πίνακας 2. Κατανομή βακτηριαιμιών στον Χειρουργικό τομέα ανά τρίμηνο
1ο τρίμηνο 2014
Ανά 1000 ασθενοημέρες
0.9
1.3
1.3
1
0.4
0
0
0
1.3
0
0

2ο τρίμηνο 2014
Ανά 1000 ασθενοημέρες
1.9
2.3
1
2.2
0.8
0
0.7
0
1.4
0
0.4

3ο τρίμηνο 2014
Ανά 1000 ασθενοημέρες
0.5
1.3
2.1
2.2
1.2
0.3
0.8
0
0.9
0
ο
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Πίνακας 3. Κατανομή βακτηριαιμιών στον τομέα των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας ανά τρίμηνο
1ο τρίμηνο 2014
2ο τρίμηνο 2014
3ο τρίμηνο 2014
Ανά 1000 ασθενοημέρες
Ανά 1000 ασθενοημέρες
Ανά 1000 ασθενοημέρες
10.2
5.7
4.4
4.7
3.8
7.8
0
0
0
3.7
0
2.5
15
24.3
24.9
27
23.2
29.9
4.5
14.7
13.1
0.9
2
4.7
Μέσος όρος: 8.2
Μέσος όρος: 9.2
Μέσος όρος: 10.9
Μέσος όρος: 0.5
Μέσος όρος: 0.9
Μέσος όρος: 0.8

Γράφημα 1. Στελέχη κυριότερων μικροβίων που απομονώθηκαν στο αίμα
ΕΝ∆ΕΙΚΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Tumbarello M, Viale P, Viscoli C, et al. Predictors of Mortality in Bloodstream
infections

caused

by

Klebsiella

pneumonia

Carbapenemase-Producing

K.pneumonia:Importance of combination therapy. Clin Infect Dis 2012, 55(7):
943-950.
2.

Souli M, Galani I, Antoniadou A, et al. An outbreak of infection due to beta –
lactamase Klebsiella pneumoniae carbapenemase 2-producing K. pneumonia in
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a Greek university hospital: molecular characterization, epidemiology and
outcomes. Clin Infect Dis 2010, 50: 364-373.
3.

Pronovost P, Needham D, Berenholtz S, et al. An intervention to decrease
catheter-Related Bloodstream infections in the ICU. New Engl J Med 2006,
355(26): 2725-2732.

4.

Karchmer A,.Nosocomial Bloodstream Infections: Organisms, Risk Factors, and
Implications. Clinical Infections Diseases 2000, 31(4): S139-143.
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ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η επιτήρηση της χρήσης αντιβιοτικών αποτελεί βασικό συντελεστή στην προσπάθεια
μείωσης της κατανάλωσης και συνεπακόλουθα της μείωσης της μικροβιακής αντοχής
και των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει αυτή την
επιτήρηση μέσα από την "Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων" (ΕΝΛ) και την
"Ομάδα Επιτήρησηςτης Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσηςτων Αντιβιοτικών" σε
κάθε Νοσοκομείο. Σε υλοποίηση των επιταγών, λοιπόν, της Νομοθεσίας η ΕΝΛ σε
συνεργασία με τη ∆ιεύθυνση του Φαρμακείου και της Πληροφορικής υλοποιεί ένα
πρόγραμμα διαρκούς παρακολούθησης της κατανάλωσης των αντιβιοτικών στο
Νοσοκομείο, συνολικά, κατά κλινική και ασθενή. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
εκτελείται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Επιπλέον, έχει
ήδη μετατραπεί σε ηλεκτρονική μορφή το "Έντυπο χορήγησης αντιβιοτικών υπό
περιορισμό", σε μορφή φιλική προς το χρήστη και με τη δυνατότητα αυτόματης
εισαγωγής του αντιβιογράμματος από τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. Το
σύστημα στην πλήρη ανάπτυξή του, θα μετατρέπει αυτόματα την κατανάλωση των
αντιβιοτικών σε ημερήσιες δόσεις (dailydefineddoses, ddd's), σύμφωνα με τα
πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).Τα στοιχεία από την
παρακολούθηση της κατανάλωσης θα τίθενται υπόψη των κλινικών και της διοίκησης
του Νοσοκομείου.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Η ορθή χρήση των αντιβιοτικών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη της
ανάπτυξης αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά αλλά και για τον περιορισμό του
κόστους νοσηλείας. Η Περιεγχειρητική χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί σημαντικό
μέτρο για την πρόληψη των χειρουργικών λοιμώξεωνσε συγκεκριμένες επεμβάσεις.
Για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να δίνεται το κατάλληλο φάρμακο στην
κατάλληλη δόση και στο σωστό χρόνο χορήγησης σε σχέση με την ώρα της
χειρουργικής επέμβασης. Η επιτήρηση έχει σαν σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών
που ακολουθούνται.
Έγινε

καταγραφή

όλων

των

χειρουργικών

επεμβάσεων

εκτός

από

τις

Οφθαλμολογικές και ΩΡΛ, που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο για διάστημα
ενός μήνα, σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Πρώτη καταγραφή
Καταγράφηκαν 575 χειρουργικές επεμβάσεις
Προεγχειρητικά, έγινε χορήγηση αντιβιοτικών σε 118 από τις 575 επεμβάσεις
(ποσοστό 20.5%). Σε 454 επεμβάσεις δεν έγινε χορήγηση αντιβίωσης ενώ για 3
επεμβάσεις δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί ο ασθενής είχε πάρει εξιτήριο και δεν
υπήρχε ο φάκελος.
∆ιεγχειρητικά, από τις 575 επεμβάσεις, οι 433 (ποσοστό 75%) ήταν υπό αντιβιοτική
κάλυψη. Σε 388 επεμβάσεις (ποσοστό 67.4%) έγινε διεγχειρητική χορήγηση
αντιβιοτικών ενώ σε

45 επεμβάσεις δεν έγινε διεγχειρητική χορήγηση, αλλά οι

ασθενείς έπαιρναν ήδη προεγχειρητικά αντιβίωση. Σε 38 επεμβάσεις δεν ήταν
δυνατή η εύρεση δεδομένων είτε γιατί ο ασθενής είχε πάρει εξιτήριο και δεν υπήρχε ο
φάκελος είτε γιατί είχαν χαθεί τα φύλλα του χειρουργείου
Από τις 388 επεμβάσεις στις οποίες χορηγήθηκε διεγχειρητικά αντιβίωση στις 274
(ποσοστό 96.4%) η αντιβίωση χορηγήθηκε στην κατάλληλη ώρα. Σε 120 επεμβάσεις
από τις 388 (ποσοστό 30.9%) χορηγήθηκαν 2 διαφορετικά είδη αντιβίωσης
Από τις 388 επεμβάσεις στις οποίες χορηγήθηκε διεγχειρητικά αντιβίωση στις 268
(ποσοστό 69%) έγινε συνέχιση της χορήγησης και μετά το 1ο 24ωρο
Από τις 388 επεμβάσεις στις οποίες χορηγήθηκε διεγχειρητικά αντιβίωση
σωματικό βάρος υπήρχε

το

καταγεγραμμένο μόνο στις 167 επεμβάσεις (ποσοστό

43%), ενώ στις 221 επεμβάσεις δεν υπήρχε σχετική αναφορά.
Στα φύλλα του χειρουργείου δεν σημειώνεται με σαφήνεια η ακριβής ώρα χορήγησης
των αντιβιοτικών. Σε επικοινωνία με τους Αναισθησιολόγους ανέφεραν ότι η ώρα της
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διασωλήνωσης συμπίπτει με την ώρα της χορήγησης των αντιβιοτικών και αυτήν
καταγράψαμε ως ώρα χορήγησης.
Μετεγχειρητικά, από τις 575 επεμβάσεις έγινε

χορήγηση αντιβιοτικών σε 377

ασθενείς (ποσοστό 65.5%): οι 268 συνέχισαν την αντιβίωση που έλαβαν
διεγχειρητικά και 109 ασθενείς ξεκίνησαν μετεγχειρητικά αντιβίωση ή συνέχισαν την
αντιβίωση που ελάμβαναν προεγχειρητικά
∆εύτερη καταγραφή
Καταγράφηκαν 427 χειρουργικές επεμβάσεις
Προεγχειρητικά, έγινε χορήγηση αντιβιοτικών σε 69 από τις 427 επεμβάσεις
(ποσοστό 16.1%). Σε 356 επεμβάσεις δεν έγινε χορήγηση αντιβίωσης ενώ για 2
επεμβάσεις δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί ο ασθενής είχε πάρει εξιτήριο και δεν
υπήρχε ο φάκελος
∆ιεγχειρητικά, από τις 427 επεμβάσεις, οι 295 (ποσοστό 69%) ήταν υπό αντιβιοτική
κάλυψη. Σε 269 επεμβάσεις (ποσοστό 62.9%) έγινε διεγχειρητική χορήγηση
αντιβιοτικών ενώ σε

26 επεμβάσεις δεν έγινε διεγχειρητική χορήγηση, αλλά οι

ασθενείς έπαιρναν ήδη προεγχειρητικά αντιβίωση. Σε 31 επεμβάσεις δεν ήταν
δυνατή η εύρεση δεδομένων είτε γιατί ο ασθενής είχε πάρει εξιτήριο και δεν υπήρχε ο
φάκελος είτε γιατί είχαν χαθεί τα φύλλα του χειρουργείου
Από τις 269 επεμβάσεις στις οποίες χορηγήθηκε διεγχειρητικά αντιβίωση στις 244
(ποσοστό 90.7%) η αντιβίωση χορηγήθηκε στην κατάλληλη ώρα. Σε 84 επεμβάσεις
από τις 269 (ποσοστό 34.4%) χορηγήθηκαν 2 διαφορετικά είδη αντιβίωσης
Από τις 269 επεμβάσεις στις οποίες χορηγήθηκε διεγχειρητικά αντιβίωση στις 171
(ποσοστό 63.5%) έγινε συνέχιση της χορήγησης και μετά το 1ο 24ωρο
Από τις 269 επεμβάσεις στις οποίες χορηγήθηκε διεγχειρητικά αντιβίωση
σωματικό βάρος υπήρχε

το

καταγεγραμμένο μόνο στις 158 επεμβάσεις (ποσοστό

58.7%), ενώ στις επεμβάσεις δεν υπήρχε σχετική αναφορά.
Στα φύλλα του χειρουργείου δεν σημειώνεται με σαφήνεια η ακριβής ώρα χορήγησης
των αντιβιοτικών. Σε επικοινωνία με τους Αναισθησιολόγους ανέφεραν ότι η ώρα της
διασωλήνωσης συμπίπτει με την ώρα της χορήγησης των αντιβιοτικών και αυτήν
καταγράψαμε ως ώρα χορήγησης.
Μετεγχειρητικά, από τις 427 επεμβάσεις έγινε
ασθενείς (ποσοστό 66%):

χορήγηση αντιβιοτικών σε 282

173 ασθενείς συνέχισαν την αντιβίωση που έλαβαν

διεγχειρητικά, 91 ασθενείς ξεκίνησαν μετεγχειρητικά αντιβίωση ή συνέχισαν την
αντιβίωση που ελάμβαναν προεγχειρητικά και 18 ασθενείς για τους οποίους είχαμε
ελλιπή δεδομένα για την διεγχειρητική αντιβίωση, έλαβαν μετεγχειρητικά αντιβίωση
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Από την ανάλυση των δεδομένων, στις δυο αυτές διαφορετικές χρονικές περιόδους,
προκύπτει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών (65% περίπου) συνεχίζει να
λαμβάνει αντιβιοτική αγωγή για τουλάχιστον 24 ώρες μετά από τη χειρουργική
επέμβαση, σε αντίθεση με όλες τις συστάσεις για τη χορήγηση περιεγχειρητικής
προφύλαξης.

Η

ΕΝΛ

έχει

εκδώσει

«Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΑΠΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ» το 2011, που, προφανώς, δεν εφαρμόζονται. Θα
πρέπει, λοιπόν, να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ
της ΕΝΛ και των χειρουργικών τμημάτων του Νοσοκομείου, ώστε να βελτιώσουμε
τους δείκτες περιεγχειρητικής χορήγησης αντιβιοτικών.
Λέξεις κλειδιά: περιεγχειρητική προφύλαξη, αντιβιοτικά, επιτήρηση
Ευχαριστίες:

Η

καταγραφή

της

περιεγχειρητικής

χορήγησης

αντιβιοτικών

πραγματοποιήθηκε από τις Νοσηλεύτριες Λοιμώξεων κ.κ. Φανή Βεϊνή, Σοφία
Κωστούρου και ∆ήμητρα Τσιμπούκη, τις οποίες ευχαριστώ θερμά εκ μέρους της ΕΝΛ.
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∆ΙΑΛΕΞΗ

ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Παναγιώτης Καλτσάς
∆ιευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 6974798334
Ε-mail: nkaltsas@hotmail.com
Η

γενική

ιατρο-κοινωνική

θεώρηση

που

ίσχυσε

μέχρι

τα

μισά

του

προηγούμενου αιώνα, θεωρούσε τον θάνατο σαν την «πλήρη διακοπή της
καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας ενός ατόμου». Οι παρατηρήσεις των Γάλλων
νευρολόγων Mollaret και Goulon to 1959 για ασθενείς με «μη αναστρέψιμο κώμα» ή
coma depasse, οι εξελίξεις της ιατρικής στον τομέα της μηχανικής υποστήριξης της
αναπνοής, η εξάπλωση των ΜΕΘ τη δεκαετία του ’60 και η ανάγκη ανεύρεσης
μοσχευμάτων

για

μεταμοσχεύσεις

έκαναν

επιτακτική

την

ανάγκη

επαναπροσδιορισμού του τι σημαίνει θάνατος. Ετσι από το 1968 με την ιστορική
απόφαση της Ad hoc Committee of Harvard Medical School, ξεκίνησε η
νευροκεντρική θεώρηση του θανάτου που διαμορφώθηκε τελικά με την πάροδο των
ετών έτσι ώστε τώρα πλέον ορίζεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου σαν
θάνατος

«η

μη

αναστρέψιμη

παύση

των

λειτουργιών

του

εγκεφάλου,

συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού στελέχους». Προκειμένου να υπάρχει
ομοιομορφία τόσο στον ορισμό όσο και στην επιβεβαίωση του εγκεφαλικού θανάτου,
εκδόθηκαν οδηγίες αρχικά το 1995 από την Αμερικανική Εταιρεία Νευρολογίας που
αναθεωρήθηκαν το 2010 και όπου καθορίζονται οι κλινικές και εργαστηριακές
δοκιμασίες που απαιτούνται.
Παρά την πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια καμμία
εργαστηριακή ή απεικονιστική εξέταση δεν έχει τέτοια ευαισθησία και ειδικότητα ώστε
να είναι από μόνη της αρκετή να διαγνώσει τον εγκεφαλικό θάνατο. Η διάγνωσή του
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εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο κλινική και περιλαμβάνει τα παρακάτω 4 στάδια
που όταν τηρούνται επακριβώς εξασφαλίζεται η διάγνωση δίχως πιθανότητα λάθους.
1.

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ).

1.1 Επιβεβαίωση ότι το κώμα είναι μή αναστρέψιμο και γνωστής αιτιολογίας
Ο ασθενής θα πρέπει να είναι σε μηχανική υποστήριξη, δίχως αυτόματη αναπνοή και
από το ιστορικό ή μέσω εξετάσεων θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε φαρμακευτική
επίδραση κατασταλτικού του ΚΝΣ, μυοχαλαρωτικού, αλκοόλ ή άλλου τοξικού
φαρμάκου. Επίσης θα πρέπει να αποκλειστούν οι κάθε είδους σοβαρές
ενδοκρινολογικές διαταραχές, ηλεκτρολυτών, οξεοβασικής ισορροπίας ή νοσημάτων
που «μιμούνται» τον εγκεφαλικό θάνατο όπως το Guillain-Barre και το Locked-in
σύνδρομο. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει μια νευροαπεικονιστική εξέταση που να
ερμηνεύει το κώμα (CT, CTA, MRI, MRA, ΗΕΓ κλπ)
1.2.

Εξασφάλιση φυσιολογικής θερμοκρασίας σώματος.

Θα πρέπει η θερμοκρασία να είναι >360 C
1.3. Εξασφάλιση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ > 100 mmHg)
1.4.

Κλινική εξέταση από εξοικειωμένο με τον εγκεφαλικό θανατο γιατρό.

Απαιτείται η εξέταση από 3 ιατρούς αναισθησιολόγο, εντατικολόγο, και νευρολόγο ή
νευροχειρουργό. Η εξέταση ωφείλει να απαναληφθεί μετά από μεσοδιάστημα
παρατήρησης τουλάχιστον 8 ωρών.
2.

Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

2.1. Εξακρίβωση του κώματος
Ο ασθενής επιβεβαιώνεται οτι δεν έχει καμμία απόκριση. ∆εν ανοίγει αυτόματα τα
μάτια του, δεν αντιδρά στα επώδυνα ερεθίσματα.
2.2. Επιβεβαίωση της απουσίας όλων των αντανακλαστικών του στελέχους
Αν έστω και ένα από τα παρακάτω αντανακλαστικά δεν μπορεί να ελεγχθεί τότε θα
πρέπει να γίνει κάποια επιβεβαιωτική εξέταση (πχ ΗΕΓ ή αγγειογραφία)


Απουσία του φωτοκινητικού αντανακλαστικού της κόρης και στα δύο μάτια



Απουσία του αντανακλαστικού του κερατοειδούς



Εξάλειψη κάθε αντίδρασης των μυών του προσώπου στα επώδυνα ερεθίσματα



Απουσία του οφθαλμο-κεφαλικού αντανακλαστικού



Απουσία του οφθαλμο-αιθουσαίου αντανακλαστικού



Απουσία των φαρυγγικών και τραχειακών αντανακλαστικών
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∆οκιμασία της άπνοιας. Ο σκοπός της είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει
λειτουργία του κέντρου της αναπνοής. Προηγουμένως, και για να είναι έγκυρη,
θα πρέπει να εξασφαλιστεί οτι στον ασθενή έχουμε: θ > 36o C, και ΣΑΠ > 100
mm Hg. Στον ασθενή γίνεται για τουλάχιστον 10 λεπτά προοξυγόνωση με 100%
Ο2 έτσι ώστε στα αέρια αίματος να έιναι: pCO2 = 35-45 mm Hg και pO2 > 200
mm Hg. Ακολούθως ο ασθενής αποσυνδέεται από τον αναπνευστήρα και
εφαρμόζεται ενδοτραχειακή οξυγόνωση με Ο2 (FiO2 100% 6 L/min). Γίνεται
παρατήρηση 8-10 λεπτά για τυχόν αναπνευστικές κινήσεις και λαμβάνονται
αέρια ανά 3-5 λεπτά. Η δοκιμασία θεωρείται συμβατή με εγκεφαλικό θάνατο
όταν εφ’ ενός δεν διαπιστώνονται αναπνευστικές κινήσεις και αφετέρου το
τελικό pCO2 > 60 mm Hg ή >20 mm από την αρχική τιμή. Η δοκιμασία πρέπει
να διακόπτεται όταν υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια (ΣΑΠ < 90 mmHg,
αρρυθμίες) ή SaO2 < 85%

3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι χρησιμοποιούμενες στην κλινική πράξη εξετάσεις είναι το ΗΕΓ, η κλασσική
αγγειογραφία εγκεφάλου, η CT αγγειογραφία, η MRI/MRA, το Scanning εγκεφάλου με
ισότοπα και το διακράνιο Doppler. Επειδή όλες αυτές οι εξετάσεις έχουν τα
μειονεκτήματά τους καμμία δεν θεωρείται gold standard και θα πρέπει να
αξιολογούνται κριτικά από τον ιατρό και να επιστρατεύονται:


στις χώρες όπου επιβάλλεται νομοθετικά η χρήση τους



σε αδυναμία εξέτασης κρανιακών νεύρων (π.χ. τραύμα προσώπου,
διαταραχές κορών, κάταγμα ΑΜΣΣ)



σε αδυναμία ολοκλήρωσης της δοκιμασίας άπνοιας



βρέφη < 1 έτους (2 δοκιμασίες για < 2μηνών)

4.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι 3 ιατροί, μετά και την δεύτερη εξέταση, εφόσον πιστοποιήσουν τον εγκεφαλικό
θάνατο προβαίνουν στην υπογραφή των δοκιμασιών ο καθένας ξεχωριστά και στην
έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου. Ως ώρα θανάτου αναγράφεται η ώρα που έγινε
η δεύτερη εξέταση ή σε περίπτωση εργαστηριακής επιβεβαίωσης η ώρα που
γνωματεύτηκε η εξέταση.
Θα πρέπει να επισημανθεί οτι η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου ήταν και
παραμένει

πρωτίστως

κλινική

και

πως

η

πιστή

εφαρμογή

όλων

των

προαπαιτούμενων εξασφαλίζει την αποφυγή τραγικών λαθών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα λιπίδια του αίματος περιλαμβάνονται η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, τα
φωσφολιπίδια, τα οποία συνδέονται με πρωτεϊνες και ονομάζονται λιποπρωτεϊνες. Η
HDL, η καλή χοληστερίνη, μεταφέρει χοληστερίνη στο ήπαρ κι έτσι καθαρίζει τα
αγγεία. Η LDL, η κακή χοληστερίνη, μεταφέρει την χοληστερίνη από το ήπαρ στα
αγγεία .Η χοληστερόλη αποτελεί βασικό συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης, είναι
απαραίτητη για την σύνθεση χολικών οξέων και ορμονών. Οι μεγαλύτερες ποσότητες
χοληστερόλης (60%) δημιουργούνται στο ήπαρ ενώ το 40% είναι εξωγενούς
προέλευσης, δηλαδή προέρχεται από διατροφή. Τα τριγλυκερίδια προέρχονται από
την τροφή, τους υδατάνθρακες, τα λευκώματα, σε μια διαδικασία σύνθεσης που
πραγματοποιείται στα κύτταρα του λιπώδους ιστού και του ήπατος. Κατά τη διάρκεια
της πέψης των τροφών με την επίδραση της παγκρεατικής λίπασης και της χολής, τα
διασπαμένα τριγλυκερίδια, χοληστερόλη και φωσφολιπίδια, απορροφούνται από το
έντερο και υπό μορφή χυλομικρών φθάνουν στο ήπαρ όπου γίνεται η σύνθεση των
λιποπρωτεϊνών. Οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων – ποσοτικές ή
ποιοτικές – παρατηρούνται συχνά στην κλινική πράξη και σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες κινδύνου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της
αθηρωματικής

νόσου

και

κατ’

επέκταση

στην

εμφάνιση

καρδιαγγειακών

συμβαμάτων.
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1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΥΣΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΩΝ

1.1. Πρωτοπαθείς δυσλιπιδαιμίες
Οι πιο σημαντικές πρωτοπαθείς διαταραχές των λιπιδίων είναι οι παρακάτω:
1. Χυλομικροναιμία (κληρονομική ή επίκτητη): ↑↑↑↑ τριγλυκεριδίων (>1000
mg/dL) (συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο οξείας παγκρεατίτιδας)
2. Οικογενής υπερχοληστερολαιμία
α. Ομόζυγη (1/160.000-1/1.000.000 άτομα): ↑↑↑↑↑ LDL χοληστερόλης
β. Ετερόζυγη (1/200-500 άτομα): ↑↑↑↑ LDL χοληστερόλης
3. Μικτή υπερλιπιδαιμία
α.Οικογενής μικτή (1/300 άτομα): ↑ LDL χοληστερόλης, ↑↑ τριγλυκεριδίων, ↓↓
HDL χοληστερόλης
β.Οικογενής

δυσβηταλιποπρωτεϊναιμία

των

(νόσος

λιποπρωτεϊνικών

καταλοίπων (1:10.000 άτομα): ↑ LDL χοληστερόλης, ↑↑ τριγλυκεριδίων, ↓
HDL χοληστερόλης
4. Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία (1/2.000 άτομα): ↑↑ τριγλυκεριδίων
5. Οικογενής μείωση της HDL χοληστερόλης: ↓↓ HDL χοληστερόλης
Κατά

κανόνα

σε

ασθενείς

με

πρωτοπαθείς

δυσλιπιδαιμίες

απαιτείται

φαρμακευτική αγωγή
1.2. ∆ευτεροπαθείς δυσλιπιδαιμίες
Οι δυσλιπιδαιμίες μπορεί να συνυπάρχουν με άλλα νοσήματα ή και να είναι
απότοκες λήψης φαρμάκων όπως είναι:
1. Σακχαρώδης διαβήτης
2. Υποθυρεοειδισμός
3. Χολόσταση
4. Χρόνια νεφρική νόσος-Νεφρωσικό σύνδρομο
5. Παχυσαρκία
6. Κατάχρηση οινοπνεύματος
7. Φάρμακα που προκαλούν δυσλιπιδαιμία μπορεί να είναι:
Προγεστερινοειδή, αναβολικά στεροειδή, κορτικοστεροειδή, θειαζιδικά διουρητικά σε
υψηλές δόσεις, κλασικοί β-αποκλειστές, αντιρετροϊκά φάρμακα, ιντερφερόνη-α,
ρετινοειδή

οιστρογόνα-ταμοξιφαίνη και κυκλοσπορίνη.

Σε ασθενείς με δευτεροπαθή δυσλιπιδαιμία απαιτείται αντιμετώπιση της
πρωτοπαθούς νόσου.
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2.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Οι ομάδες που πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο του λιπιδαιμικού προφίλ

νηστείας (ολική χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια) είναι άτομα με
αθηροσκληρωτική νόσο ανεξάρτητα από την ηλικία, με οικογενειακό ιστορικό
πρώιμης στεφανιαίας νόσου, με αρτηριακή υπέρταση, με χρόνια νεφρική νόσο,
άνδρες άνω των 40 ετών και μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με χρόνια φλεγμονώδη
νοσήματα, καπνιστές, παχύσαρκα άτομα, ενήλικες ή και παιδιά με κληρονομικές
διαταραχές των λιπιδίων. Για τον υπολογισμό της LDL χοληστερόλης εφαρμόζεται ο
τύπος: LDL χοληστερόλη = Ολική χοληστερόλη – (HDL χοληστερόλη +
Τριγλυκερίδια/5). Ο τύπος αυτός δεν είναι ακριβής σε πολύ χαμηλές τιμές LDL
χοληστερόλης, καθώς και σε υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων (>200 mg/dL), ενώ δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται σε τιμές τριγλυκεριδίων >350 mg/dl.
3.

Προσδιορισμός του καρδιαγγειακού κινδύνου
Στην πρωτογενή πρόληψη σε άτομα ηλικίας 40–65 ετών χωρίς γνωστή κλινική

αθηρωματική νόσο και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφρική νόσο πρέπει να
υπολογίζεται η πιθανότητα ενός θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος τα
επόμενα 10 έτη. Για το σκοπό αυτό συνιστάται η χρήση της Ελληνικής έκδοσης του
SCORE της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Hellenic Heart SCORE).
Επισημαίνεται ότι σε ασθενείς με γνωστή κλινική αθηρωματική καρδιαγγειακή νόσο ή
σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφρική νόσο δεν πρέπει να υπολογίζεται ο
καρδιαγγειακός κίνδυνος με το παραπάνω SCORE γιατί είναι εξ’ ορισμού πολύ
υψηλός

ενώ

σε

νέα

άτομα

(<40

ετών)

και

σε

ασθενείς

με

οικογενή

υπερχοληστερολαιμία το Hellenic Heart SCORE υποεκτιμά τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
4.

Ομάδες καρδιαγγειακού κινδύνου και στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής

4.1. Άτομα πολύ υψηλού κινδύνου
α.

Ασθενείς με τεκμηριωμένη αθηροσκληρωτική νόσο [στεφανιαία νόσος, ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σημαντικού βαθμού (>50%) στένωση των
καρωτίδων, περιφερική αρτηριακή νόσος, διαλείπουσα χωλότητα, ανεύρυσμα
της κοιλιακής αορτής].

β.

Όλοι οι διαβητικοί ασθενείς τύπου 2 και οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1>40
ετών.
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γ.

Ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (eGFR<60 mL/min/1,73 m2 ή/και

παρουσία

αλβουμινουρίας για τουλάχιστον 3 μήνες) και
δ.

Άτομα με Hellenic Heart SCORE >10%.
Σε αυτά τα άτομα απαιτείται εντατική τροποποίηση του τρόπου ζωής και άμεση

χορήγηση φαρμακευτικής υπολιπιδαιμικής αγωγής με στόχο τη μείωση της LDL
χοληστερόλης >50% από τα αρχικά επίπεδα και την επίτευξη επιπέδων LDL
χοληστερόλης <70 mg/dL. Συνιστάται η χορήγηση υψηλής δόσης των πιο
αποτελεσματικών στατινών.
4.2. Άτομα υψηλού κινδύνου
α.

Άτομα με Hellenic Heart SCORE 5–10%.

β.

Όταν υπάρχει έστω ένας αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας κινδύνου
(π.χ. σταδίου 3 υπέρταση, υπερβολικό κάπνισμα) ανεξάρτητα από την τιμή του
Hellenic Heart SCORE.

γ.

Άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία.

δ.

Άτομα

με

αυτοάνοσο

νόσημα

(συστηματικός

ερυθηματώδης

λύκος,

ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληρόδερμα, οροαρνητικές αρθρίτιδες). Σε αυτά τα
άτομα ο στόχος της υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η επίτευξη επιπέδων LDL
χοληστερόλης

<100

mg/dL.

Αν

μετά

από

3

μήνες

εφαρμογής

των

υγιεινοδιαιτητικών μέτρων δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της αγωγής, τότε
απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας.
4.3. Άτομα μέτριου-χαμηλού κινδύνου
Άτομα με Hellenic Heart SCORE <5% χωρίς κανένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό
παράγοντα κινδύνου (π.χ. σταδίου 3 υπέρταση, υπερβολικό κάπνισμα). Σε αυτά τα
άτομα ο στόχος της υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι η επίτευξη επιπέδων LDL
χοληστερόλης <115 mg/dL. Αν μετά από 3–6 μήνες εφαρμογής των υγιεινοδιαιτητικών μέτρων (Πίνακας 1) δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της αγωγής, τότε
απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας.
Πίνακας 1. Βασικές αρχές υγιεινοδιαιτητικής παρέμβασης
1.

∆ιακοπή καπνίσματος

2.

Υπολιπιδαιμική δίαιτα (πτωχή σε ζωικά λίπη και trans λιπαρά οξέα, αυξημένη σε
φυτικές ίνες)

3.

Κατανάλωση τροφών εμπλουτισμένων με φυτικές στερόλες/στανόλες (αναμένεται να
μειώσουν την LDL χοληστερόλη κατά ~10%)

4.

Απώλεια βάρους (μείωση κατά 10% μέσα σε 6 μήνες)

5.

Σωματική άσκηση (για παράδειγμα γρήγορο βάδισμα 30–60 λεπτά την ημέρα τις
περισσότερες ημέρες της εβδομάδας)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 77, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015

Σελίδα 505

5.

YΠΟΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

5.1. Στατίνες
Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας των δυσλιπιδαιμιών είναι οι στατίνες . Η
χορήγηση στατινών ελαττώνει σημαντικά την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και
θνητότητα, καθώς και την ολική θνητότητα. Οι στατίνες αποτελούν τη μόνη κατηγορία
χρονίως χορηγούμενων φαρμάκων που ελαττώνουν την ολική θνητότητα και όχι
μόνο τη θνητότητα που σχετίζεται με την πάθηση για την οποία χορηγούνται. Με
εξαίρεση την υπερτριγλυκεριδαιμία με τιμές τριγλυκεριδιών νηστείας >500 mg/dL
(αυξημένος κίνδυνος παγκρεατίτιδας που απαιτεί την άμεση χορήγηση φιμπράτης), οι
στατίνες είναι το πρώτο φάρμακο που πρέπει να χορηγούμε σε ασθενείς με
δυσλιπιδαιμία, ανεξάρτητα από το είδος της διαταραχής του μεταβολισμού των
λιπιδίων.
Πριν την έναρξη της χορήγησης στατινών απαιτείται ο προσδιορισμός των
λιπιδαιμικών παραμέτρων (ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL χοληστερόλη και
ο υπολογισμός της LDL χοληστερόλης) μετά νηστεία 12–14 ωρών, παράλληλα με
τον προσδιορισμό των επιπέδων της γλυκόζης, της κρεατινίνης και του eGFR, της
θυρεοειδοτρόπου

ορμόνης

(TSH),

(για

τον

αποκλεισμό

υποκείμενου

υποθυρεοειδισμού), καθώς και των τρανσαμινασών (AST/ALT) και της κρεατινικής
κινάσης (CK). Για τον αποκλεισμό άλλων αιτίων δευτεροπαθούς δυσλιπιδαιμίας
απαιτείται επιπρόσθετα ο έλεγχος της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού (ALP) και
μία γενική εξέταση ούρων. Επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου των λιπιδίων για
τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αγωγής, των ηπατικών ενζύμων και της CK
(κυρίως επί εμφάνισης μυαλγιών) γίνεται μετά από 12 εβδομάδες: απαιτείται διακοπή
της αγωγής εάν σε δύο μετρήσεις η ALT είναι >3 φορές της ανώτερης φυσιολογικής
τιμής (ULN) ή η CK>5 Χ ULN ή σε ασθενείς με μυαλγίες. Πρέπει να επισημανθεί ότι
δεν απαιτείται η διακοπή της θεραπείας με στατίνες ή η αναβολή της έναρξης της
υπολιπιδαιμικής αγωγής σε άτομα με μικρές αυξήσεις των τρανσαμινασών ή της CK,
ενώ παράλληλα σε αυτούς τους ασθενείς επιβάλλεται η αναζήτηση άλλων
υποκείμενων αιτίων αύξησης των ηπατικών και μυϊκών ενζύμων. Στη συνέχεια,
εργαστηριακός έλεγχος συνιστάται σε ασθενείς που πέτυχαν τους στόχους της
αγωγής, μία φορά τον χρόνο ή σε περιπτώσεις αλλαγής του θεραπευτικού σχήματος.
Τονίζεται ότι δεν απαιτείται η μέτρηση της γ-γλουταμυλ-τρανσπεπτιδάσης (γGT) στις
εξετάσεις ρουτίνας.
Η επιλογή του φαρμάκου και η δοσολογία του εξαρτώνται από την ποσοστιαία
μεταβολή της LDL χοληστερόλης που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων
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της αγωγής, καθώς και από τις άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις. Οι στατίνες
χορηγούνται συνήθως πριν τη νυκτερινή κατάκλιση. Η υπολιπιδαιμική αγωγή είναι
θεραπεία εφόρου ζωής και έχει ιδιαίτερη σημασία η συμμόρφωση των ασθενών.
Επισημαίνεται ότι ο διπλασιασμός της δόσης μιας στατίνης έχει ως αποτέλεσμα
επιπρόσθετη μείωση της LDL χοληστερόλης κατά 6%. Ο βασικός στόχος της αγωγής
είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ενώ οι δευτερεύοντες στόχοι της
υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι μείωση της non-HDL χοληστερόλης σε άτομα με
υψηλά τριγλυκερίδια (>200 mg/dL). Συνήθως πρόκειται για ασθενείς με μεταβολικό
σύνδρομο, σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφρική νόσο. Ο στόχος όσον αφορά την
non-HDL χοληστερόλη είναι κατά 30 mg/dL υψηλότερος του στόχου όσον αφορά την
LDL χοληστερόλη, η μείωση των τριγλυκεριδίων (<150 mg/dL) και η αύξηση της HDL
χοληστερόλης (>40 mg/dL για άνδρες και >50 mg/dL για γυναίκες) θεωρούνται
επιθυμητοί στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής.
Μερικές από τις στατίνες έχουν σημαντικό βαθμό νεφρικής απέκκρισης και έτσι
σε ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας πρέπει να τροποποιηθεί η δόση
τους ή να μην χορηγούνται καθόλου. Εξαίρεση αποτελούν η ατορβαστατίνη, η
πιταβαστατίνη και η φλουβαστατίνη που απεκκρίνονται ελάχιστα από τους νεφρούς
και μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας χωρίς
μεταβολή της δόσης τους.
Ανεπιθύμητες ενέργειες στατινών
1.

Αύξηση των τρανσαμινασών >3 Χ ULN. Είναι σπάνια. Συνιστάται η διακοπή της
στατίνης ή η ελάττωση της δόσης.

2.

Αύξηση CK>5 Χ ULN, μυοσίτιδα, ραβδομυόλυση. Είναι σπάνιες έως πολύ
σπάνιες. Παράγοντες, όπως η προχωρημένη ηλικία, το γυναικείο φύλο, η
νεφρική ή η ηπατική δυσλειτουργία, ο υποθυρεοειδισμός και η κατάχρηση
αλκοόλ,

καθώς

αλληλεπιδρούν

και
με

η
τις

συγχορήγηση
στατίνες

μερικών

αυξάνουν

την

άλλων

φαρμάκων

πιθανότητα

που

εμφάνισης

ανεπιθύμητων ενεργειών από τις στατίνες. Συνιστάται η διακοπή (τουλάχιστον
προσωρινή) της στατίνης, η παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας και ο
προσδιορισμός των επιπέδων του Κ+ του ορού.
3.

Μυαλγίες χωρίς αύξηση της CK. Μπορεί να αφορούν ένα ποσοστό 5–10% των
ασθενών που λαμβάνουν στατίνες. Εφόσον οι μυαλγίες επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής των ασθενών συνιστάται η διακοπή της στατίνης και η
τροποποίηση του τρόπου χορήγησης.
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4.

∆ιαβητογόνος

δράση

νεοεμφανιζόμενου

των

στατινών

σακχαρώδη

(αύξηση

διαβήτη).

Η

του

κινδύνου εμφάνισης

χορήγηση

των

στατινών

συσχετίζεται με μία μικρή, κατά 9% αύξηση του κινδύνου εμφάνισης
νεοεμφανιζόμενου σακχαρώδη διαβήτη. Η αύξηση αυτή είναι δοσοεξαρτώμενη,
είναι πιο συχνή σε γυναίκες και σε ασθενείς με προδιαβήτη ή σε ασθενείς με τα
χαρακτηριστικά

του

μεταβολικού

συνδρόμου.

Ενδεχόμενα

υπάρχει

διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων στατινών όσον αφορά τη διαβητογόνο
δράση τους, με την πραβαστατίνη και την πιταβαστατίνη να έχουν πιο ευνοϊκή
επίδραση στην ομοιοστασία των υδατανθράκων. Ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη
δεν αποτρέπει τη χορήγηση στατίνης εάν ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι
υψηλός και η σχέση «κόστους»/«οφέλους» ευνοεί τη χορήγηση τους.
Στον Πίνακα 2 αναγράφονται οι θεραπευτικές δυνατότητες σε ασθενείς με
δυσανεξία στις στατίνες
Πίνακας 2. Θεραπευτικές δυνατότητες σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες
1.

Επιθετική υγιεινοδιαιτητική αγωγή

2.

Χορήγηση εζετιμίμπης (10 mg/ημέρα)

3.

Χορήγηση συνδυασμού εζετιμίμπης με κολεσεβελάμη. Η αναμενόμενη μείωση
της LDL χοληστερόλης είναι ≈30%. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί ο
συνδυασμός εζετιμίμπης με φαινοφιμπράτη

4.

Ενδεχόμενη προσεκτική χορήγηση
φλουβαστατίνης 40 mg/ημέρα

5.

Χορήγηση ροσουβαστατίνης 5 mg ή ατορβαστατίνης 10 mg ανά δεύτερη ημέρα
ή δύο φορές την εβδομάδα ή μια φορά την εβδομάδα, σε συνδυασμό με
εζετιμίμπη

6.

Χορήγηση τροφοφαρμάκων (ARMOLIPID®, 1 δισκίο η-μερησίως) σε ασθενείς
που εμφανίζουν δυσανεξία στις στατίνες (ή δεν επιθυμούν να πάρουν αγωγή με
στατίνη)

5.2.

πραβαστατίνης

20

mg/ημέρα

ή

Άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα

5.2.1 Εζετιμίμπη
Η εζετιμίμπη μειώνει την απορρόφηση της χοληστερόλης από το γαστρεντερικό
σωλήνα και κυκλοφορεί σε δισκία των 10 mg και ως έτοιμος συνδυασμός με
σιμβαστατίνη (10, 20, 40 mg). Ως μονοθεραπεία (10 mg μια φορά την ημέρα) μειώνει
τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης ~20% και χορηγείται μόνο σε άτομα που δεν
ανέχονται τη θεραπεία με στατίνες εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών. Η εζετιμίμπη, η
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οποία δεν εμφανίζει σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όταν συγχορηγείται με
στατίνες έχει ως αποτέλεσμα σημαντική (>20%) επιπρόσθετη μείωση της LDL
χοληστερόλης που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της
αγωγής.
5.2.2 Κολεσεβελάμη
Η κολεσεβελάμη είναι μια ρητίνη δέσμευσης των χολικών οξέων στο
γαστρεντερικό σωλήνα και κυκλοφορεί σε δισκία των 625 mg. Ως μονοθεραπεία (3,8
g/ημέρα, δηλαδή 6 δισκία σε 1–2 δόσεις) μειώνει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης
~20% και χορηγείται σε άτομα που δεν ανέχονται τη θεραπεία με στατίνες (και σε
συνδυασμό με εζετιμίμπη). H κολεσεβελάμη αυξάνει την αποτελεσματικότητα των
στατινών και μπορεί να συγχορηγηθεί με στατίνες για την επίτευξη των στόχων της
υπολιπιδαιμικής αγωγής (ή και ως τριπλή θεραπεία με στατίνη και εζετιμίμπη σε
ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία). Η κολεσεβελάμη σε αντίθεση με
παλαιότερα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας (π.χ. χολεστυραμίνη) εμφανίζει ήπιες
γαστρεντερικές διαταραχές, μπορεί ωστόσο να μειώσει την απορρόφηση ορισμένων
φαρμάκων, όπως της θυροξίνης, των κουμαρινικών αντιπηκτικών και των
σουλφονυλουριών. Πρέπει να τονισθεί ότι η κολεσεβελάμη βελτιώνει σημαντικά το
γλυκαιμικό έλεγχο των διαβητικών ασθενών και μπορεί να χορηγηθεί μαζί με
διγουανίδια για την επίτευξη του γλυκαιμικού ελέγχου σε διαβητικούς ασθενείς.
5.2.3 ω-3 λιπαρά οξέα
Τα ω-3 λιπαρά οξέα μπορεί να χορηγηθούν: 1. σε μικρές δόσεις (1g/ημέρα) σε
ασθενείς μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια και 2. σε υψηλότερες δόσεις 2–4 g/ημέρα σε ασθενείς με υψηλά
τριγλυκερίδια. Η συγχορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς υπό αγωγή με
στατίνες έχει ως αποτέλεσμα μείωση των τριγλυκεριδίων περίπου κατά 30% σε
συνδυασμό με μια πολύ μικρή αύξηση της HDL χολη-στερόλης κατά ~3%. Συνιστάται
η χορήγηση υψηλής καθαρότητας και συγκέντρωσης σκευασμάτων ω-3 λιπαρών
οξέων. Τα ω-3 λιπαρά οξέα δεν έχουν ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες και μπορούν
να χορηγηθούν με ασφάλεια σε ασθενείς με οποιοδήποτε στάδιο χρονίας νεφρικής
νόσου.
5.2.4 Φιμπράτες
Οι φιμπράτες μειώνουν τα τριγλυκερίδια και αυξάνουν την χοληστερόλη.
5.2.5 Συνδυασμός στατίνης–φιμπράτης (μόνο με φαινοφιμπράτη)
Παρά την επίτευξη των στόχων για την LDL χοληστερόλη και τη ρύθμιση των
άλλων αναστρέψιμων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση,
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σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης) σύμφωνα με τις
τρέχουσες οδηγίες, οι ασθενείς εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό υπολειπόμενο
κίνδυνο εμφάνισης εμφραγμάτων ή αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Εκτός από
την πιστή εφαρμογή των υγιεινοδιαιτητικών μέτρων ο συνδυασμός στατίνηςφιμπράτης είναι ένα όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση του
υπολειπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου. Στη μελέτη ACCORD δοκιμάσθηκε ο
συνδυασμός φαινοφιμπράτης με στατίνη (σιμβαστατίνη) σε σύγκριση με τη
μονοθεραπεία με σιμβαστατίνη σε διαβητικούς ασθενείς. Η μελέτη δεν έδειξε διαφορά
στα καρδιαγγειακά συμβάματα στο σύνολο του πληθυσμού με την επιπρόσθετη χορήγηση φαινοφιμπράτης. Ωστόσο, η ομάδα των ασθενών με μικτή (αθηρογόνο)
δυσλιπιδαιμία είχε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 70% σε σύγκριση με τους
ασθενείς χωρίς άλλη διαταραχή του λιπιδαιμικού προφίλ. Σε αυτή την ομάδα
ασθενών η προσθήκη φαινοφιμπράτης σε ασθενείς που βρίσκονταν υπό αγωγή με
σιμβαστατίνη μείωσε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 31% σε σύγκριση με τη
μονοθεραπεία με σιμβαστατίνη. Επομένως, η προσθήκη φαινοφιμπράτης στη
θεραπεία με στατίνη είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση και του υπολειπόμενου
μικροαγγειακού κινδύνου των διαβητικών ασθενών.
6.

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Σε

προχωρημένο

στάδιο

κλινικών

μελετών

βρίσκονται

φάρμακα

που

αναστέλλουν μία πρωτεΐνη του ήπατος, η οποία επιταχύνει την αποδόμηση των LDL
υποδοχέων με αποτέλεσμα αύξηση της LDL χοληστερόλης. Η πρωτεΐνη αυτή
ονομάζεται PCSK9 και τα φάρμακα που την αναστέλλουν είναι μονοκλωνικά
αντισώματα που χορηγούνται μία φορά κάθε 2 ή 4 εβδομάδες με υποδόρια ένεση. Σε
πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης βρίσκονται δύο φάρμακα: το evolocumab και το
alirocumab. Η χορήγηση αυτών των μονοκλωνικών αντισωμάτων συσχετίζεται με μία
επιπρόσθετη κατά 50–60% μείωση της LDL χοληστερόλης σε ασθενείς που ήδη
λαμβάνουν αγωγή με στατίνη με ή χωρίς εζετιμίμπη, ενώ το προφίλ ασφάλειας τους
φαίνεται ότι είναι πολύ καλό. Θα είναι πολύ χρήσιμα σε ασθενείς με οικογενή
υπερχοληστερολαιμία, σε ασθενείς που δεν ανέχονται την αγωγή με στατίνες και σε
ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου που δεν έχουν επιτύχει τους στόχους όσον αφορά
την LDL χοληστερόλη.
Λέξεις κλειδιά: δυσλιπιδαιμία, μεταβολικό σύνδρομο, αρτηριακή υπέρταση
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