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Α Ρ Θ Ρ Ο  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ

Ιατρική 2012, 101 (1):15

Με το παρόν τεύχος η «Ιατρική» εισέρχεται 
στο 51ο έτος και στον 101ο τόμο της έκδο-
σής της. Στόχος του περιοδικού ήταν πάντο-
τε και παραμένει η συνεχής επιμόρφωση των 
γιατρών, κυρίως με ανασκοπήσεις που αφο-
ρούν στην παθογένεια, στη διάγνωση και στη 
θεραπεία, αλλά και με πρωτότυπες ερευνητι-
κές εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, 
με θεματολογία από όλες τις ειδικότητες της 
Ιατρικής. 

Είναι γνωστό στην Ιατρική κοινότητα ότι η 
«Ιατρική» υπήρξε το πρώτο έγκυρο επιστη-
μονικό ιατρικό περιοδικό στη χώρα μας που 
καθιέρωσε τη δημοσίευση εργασιών κατό-
πιν «τυφλής» κρίσης από δύο κριτές. Επίσης 
η «Ιατρική» είναι το πρώτο ιατρικό περιοδικό 
που καθιέρωσε τη δημοσίευση των εργασιών 
στην απλή καθαρεύουσα, πρωτοπόρος σε μία 
δυσχερή χρονική συγκυρία, προκαλώντας αντι-
δράσεις στην αρχή, αλλά και βαθμιαία προσαρ-
μογή τον άλλων ιατρικών εντύπων.

Παρά τη μεγάλη διάδοση και χρήση του διαδι-
κτύου και την επικράτηση της Αγγλικής γλώσ-
σας στην Ιατρική, πιστεύουμε ότι η ύπαρξη 
ενός ελληνόγλωσσου ιατρικού περιοδικού είναι 
απαραίτητη, λόγω της συνεχούς μείωσης των 
δημοσιεύσεων στη γλώσσα μας με αποτέλεσμα, 
οι νέοι κυρίως γιατροί, να δυσκολεύονται να 
γράψουν ένα εύληπτο ιατρικό κείμενο. Επίσης, 
πολλοί Έλληνες γιατροί που σπουδάζουν στο 
εξωτερικό χρειάζονται εξοικείωση με τον τρό-
πο ιατρικής γραφής στην Ελληνική γλώσσα. Για 
τους παραπάνω λόγους, τα τελευταία χρόνια, 

καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να βοη-
θήσουμε νέους συναδέλφους να δημοσιεύσουν 
άρθρα τους στο περιοδικό. Πολλά άρθρα που 
παλαιότερα θα είχαν απορριφθεί, δημοσιεύ-
θηκαν στο περιοδικό μετά από επίπονες προ-
σπάθειες βελτίωσής τους από τη συντακτική 
επιτροπή. Σκοπός μας ήταν - και είναι - να 
βοηθήσουμε τους νέους συναδέλφους να γρά-
ψουν καλά ιατρικά άρθρα στα Ελληνικά, για να 
μην χαθεί η γλώσσα από την οποία προέρχεται 
η πλειοψηφία των ιατρικών όρων που χρησι-
μοποιούνται σήμερα, παγκοσμίως. Παρά τη 
σημαντική αυτή προσπάθεια, ο αριθμός των 
ανά έτος υποβαλλόμενων εργασιών προς κρί-
ση για δημοσίευση στο περιοδικό βαίνει μειού-
μενος. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, λόγω 
της οικονομικής κρίσης και της αύξησης των 
ταχυδρομικών τελών, καθίσταται ολοένα και 
πιο δυσχερής η τακτική, ανά μήνα, έκδοση του 
περιοδικού. Έτσι, μετά από μισό αιώνα μηνιαί-
ας κυκλοφορίας, είμαστε αναγκασμένοι να μει-
ώσουμε τη συχνότητα έκδοσης του περιοδικού. 
Από τούδε και στο εξής, η «Ιατρική» θα εκδίδε-
ται ανά δίμηνο. Κάποια τεύχη πάντως, ιδίως τα 
θεματικά συμπόσια, θα έχουν μεγαλύτερο, από 
τον συνήθη, αριθμό σελίδων. Ευελπιστούμε 
ότι θα κατορθώσουμε με τη συνδρομή σας σε 
άρτιο και πρωτότυπο επιστημονικό υλικό να 
διατηρήσουμε ζωντανό το περιοδικό, στους 
δύσκολους καιρούς που διανύουμε, για τις επό-
μενες γενιές γιατρών.

Η Συντακτική Επιτροπή
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Κ.Η. Κοσμάς,1 Δ. Σκληρός,2 Χ. Τσομίδου3

1Τμήμα Καρδιολογίας, Ιατρικό Κέντρο Mount Sinai, 
Ιατρική Σχολή Mount Sinai, Nέα Υόρκη, ΗΠΑ, 2Πα
θολογικό Τμήμα, «Θεραπευτήριο Υγεία», Αθήνα, 
3Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 
Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Από το 1985 μέχρι σήμερα πολλές 
κλινικές μελέτες έχουν γίνει για να εξετάσουν τα 
αποτελέσματα της χορήγησης ω3 λιπαρών οξέ
ων στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη 
των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ο ρόλος των 
ω3 λιπαρών οξέων έχει μελετηθεί μεταξύ άλ
λων στη στεφανιαία νόσο, τα ισχαιμικά εγκε
φαλικά επεισόδια, τη συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, την κολπική μαρμαρυγή και τις 
κοιλιακές αρρυθμίες. Η παρούσα ανασκόπηση 
σκοπό έχει την παρουσίαση και ανάλυση των 
κλινικών και επιστημονικών δεδομένων των 
αφορώντων στον ρόλο των ω3 λιπαρών οξέων 
στην καρδιαγγειακή νόσο. Επιπλέον, παρατίθε
νται ορισμένα στοιχεία που αφορούν στις δια
φορές στην καρδιαγγειακή δράση του εικοσιπε
νταενοϊκού (EPA) και του εικοσιδυεξαενοϊκού 
οξέος (DHA).

The role of omega-3 

fatty acids 

in cardiovascular disease 

C.E. Kosmas,1 D. Skliros,2 Ch. Tsomidou3

1Department of Cardiology, Mount Sinai Medical Center, 
Mount Sinai School of Medicine, New York, USA, 
2Department of Internal Medicine, “Ygeia Hospital”, 
Athens, 34th Clinic of Internal Medicine, “Evaggelismos” 
General Hospital of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT  Since 1985 a large number of clinical 
trials have been conducted to examine the effects 
of omega3 fatty acid administration on primary 
and secondary prevention of cardiovascular dis
ease. The role of omega3 fatty acids has been 
studied in several conditions, including coronary 
artery disease, ischemic stroke, congestive heart 
failure, atrial fibrillation and ventricular arrhyth
mias. The purpose of this narrative review is to 
present and analyze the clinical and scientific 
data pertaining to the role of omega3 fatty acids 
in cardiovascular disease. In addition, we present 
some data pertaining to the differential cardio
vascular effects of eicosapentaenoic (EPA) and 
docosahexaenoic acid (DHA).

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η R E V I E W

Ιατρική 2012, 101 (1):16—27 Iatriki 2012, 101 (1):16—27

Key words Omega-3 fatty acids, eicosapentaenoic acid 
(EPA), docosahexaenoic acid (DHA), cardiovascular 
disease.
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1. Εισαγωγή

Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα μακράς αλύσου, θαλάσσιας (marine omega-3 
fatty acids) ή φυτικής (plant omega-3 fatty acids) προ-
έλευσης. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι σε θέ-
ση να τα συνθέτει από άλλες πρόδρομες ουσίες και 
συνεπώς πρέπει να τα λαμβάνει εξωγενώς με τη 
διατροφή. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι των θαλασσί-
ων ω-3 λιπαρών οξέων είναι το εικοσιπενταενοϊκό 
οξύ (EPA) και το εικοσιδυεξαενοϊκό οξύ (DHA), ενώ ο 
κυριότερος εκπρόσωπος των φυτικών ω-3 λιπαρών 
οξέων είναι το αλφα-λινολεϊκό οξύ (ALA).

Πολλαπλές κλινικές μελέτες σε ζώα και ανθρώ-
πους αλλά και ένας μεγάλος αριθμός τυχαιοποιη-
μένων κλινικών μελετών έχουν εξετάσει τα αποτε-
λέσματα της χορήγησης ω-3 λιπαρών οξέων στην 
καρδιαγγειακή νόσο. Δράσεις των ω-3 λιπαρών 
οξέων, πιθανώς υπεύθυνες για τα παρατηρηθέ-
ντα ευνοϊκά αποτελέσματα, συμπεριλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων και τις εξής:

α.  Ελάττωση των τριγλυκεριδίων του πλάσμα-
τος.1

β. Ελάττωση της αρτηριακής πίεσης.2

γ. Μείωση της καρδιακής συχνότητος.3

δ.  Ευεργετική επίδραση στη λειτουργία του αγ-
γειακού ενδοθηλίου.4–6

ε.  Αύξηση της μεταβλητότητος της καρδιακής 
συχνότητος.7,8

στ.  Αύξηση του κλάσματος εξώθησης9,10 και βελ-
τίωση της διαστολικής λειτουργίας11 της αρι-
στεράς κοιλίας.

ζ. Πιθανή αντιαρρυθμική δράση.12,13

Μοριακοί μηχανισμοί, πιθανώς υπεύθυνοι για 
τις ανωτέρω δράσεις των ω-3 λιπαρών οξέων, συ-
μπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τους εξής:14

α.  Ενσωμάτωση των ω-3 λιπαρών οξέων στις 
κυτταρικές μεμβράνες και τροποποίηση των 
βιοφυσικών χαρακτηριστικών τους.

β.  Άμεση τροποποιητική δράση επί των ιοντικών 
διαύλων της κυτταρικής μεμβράνης.

γ.  Πρόκληση απελευθέρωσης βιοενεργών ενδια-
μέσων ουσιών.

Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες 
πρόσφατες κλινικές μελέτες είχαν μεικτά ευρήμα-
τα όσον αφορά στη δράση των ω-3 λιπαρών οξέ-

ων επί ορισμένων καρδιαγγειακών παθήσεων, θέ-
τοντας έτσι υπό σχετική αμφισβήτηση την από-
λυτη πεποίθηση περί της ευεργετικής δράσης των 
ω-3 λιπαρων οξέων στην καρδιαγγειακή νόσο.

Η παρούσα ανασκόπηση σκοπό έχει την παρου-
σίαση, ανάλυση και σχολιασμό των κλινικών και 
επιστημονικών δεδομένων των αφορώντων στον 
ρόλο των ω-3 λιπαρών οξέων θαλάσσιας προε-
λεύσεως (marine omega-3 fatty acids) επί των καρ-
διαγγειακών παθήσεων. Η επικέντρωση στα ω-3 
λιπαρά οξέα θαλάσσιας προέλευσης οφείλεται 
στο γεγονός ότι αυτά έχουν αποτελέσει το αντι-
κείμενο των περισσοτέρων ερευνητικών μελετών, 
ενώ αντιθέτως η ιατρική βιβλιογραφία η αφορώ-
σα στον ρόλο των ω-3 λιπαρών οξέων φυτικής 
προέλευσης είναι σχετικώς περιορισμένη.

2.  Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
και στεφανιαία νόσος

Ένας μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών έχουν 
διεξαχθεί για να ερευνήσουν τον ρόλο των ω-3 λι-
παρών οξέων στην πρωτογενή και δευτερογενή 
πρόληψη της στεφανιαίας νόσου, οι κυριότερες 
των οποίων παρουσιάζονται κατωτέρω.

2.1. Μελέτη DART15

Η μελέτη DART (Diet and Reinfarction Trial) ήταν 
μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη που συ-
μπεριέλαβε 2.033 άνδρες με πρόσφατο έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου. Οι ασθενείς αυτοί, πέρα των 
άλλων παρεμβάσεων δευτερογενούς προλήψεως, 
τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: Η πρώτη ομάδα 
έλαβε τη διατροφική συμβουλή της αύξησης της 
κατανάλωσης λιπαρών ιχθύων σε τουλάχιστον 2 
γεύματα (200–400 g) την εβδομάδα, ενώ η δευτέ-
ρα ομάδα δεν έλαβε τη συμβουλή αυτή. Μετά από 
παρακολούθηση 2 ετών, στους ασθενείς οι οποίοι 
έλαβαν την οδηγία να αυξήσουν την κατανάλωση 
λιπαρών ιχθύων, σημειώθηκε ελάττωση της ολι-
κής θνησιμότητος κατά 29% σε σύγκριση με τους 
ασθενείς που δεν έλαβαν την οδηγία αυτή.

2.2. Μελέτη GISSIPrevenzione16

Η μελέτη GISSI-Prevenzione (Gruppo Italiano 
per lo Studio della Sopravvivenza nell’ Infarto 
miocardico-Prevenzione trial) ήταν μία τυχαιο-
ποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη, που συμπεριέλα-
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βε 11.324 ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. Οι ασθενείς αυτοί, πέραν των άλλων 
παρεμβάσεων δευτερογενούς πρόληψης, τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν 1 g ω-3 λιπαρών οξέων 
(EPA+DHA) ημερησίως έναντι εικονικού φαρμά-
κου. Μετά από παρακολούθηση 3,5 ετών, στους 
ασθενείς που έπαιρναν τα ω-3 λιπαρά οξέα σημει-
ώθηκε μείωση της ολικής θνησιμότητος κατά 14%, 
μείωση των καρδιαγγειακών θανάτων κατά 17%, 
μείωση των θανάτων στεφανιαίας αιτιολογίας κα-
τά 20% αλλά και μείωση των αιφνιδίων καρδιακών 
θανάτων κατά 26%. Τα οφέλη μάλιστα των ω-3 λι-
παρών οξέων στη μελέτη αυτή εμφανίσθηκαν πο-
λύ νωρίς, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάττωση 
της ολικής θνησιμότητος κατά 41% εντός των 3 
πρώτων μηνών και ελάττωση των αιφνιδίων καρ-
διακών θανάτων κατά 53% εντός των 4 πρώτων 
μηνών παρακολούθησης των ασθενών.

2.3. Μελέτη DART217

Η μελέτη DART-2 (Diet and Angina Randomized 
Trial) ήταν μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέ-
τη, παρομοίου σχεδιασμού με τη μελέτη DART, 
η οποία όμως πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς 
με στηθάγχη. Η μελέτη αυτή συμπεριέλαβε 3114 
άνδρες κάτω των 70 ετών με συμπτωματολογία 
σταθερής στηθάγχης. Οι ασθενείς αυτοί, πέραν 
των άλλων διαιτητικών παρεμβάσεων, τυχαιο-
ποιήθηκαν σε δύο ομάδες: Η πρώτη ομάδα έλαβε 
τη διατροφική συμβουλή της αύξησης της κατα-
νάλωσης λιπαρών ιχθύων σε τουλάχιστον 2 γεύ-
ματα (200–400 g) την εβδομάδα ή της λήψης 3 g 
ιχθυελαίων καθημερινώς, ενώ η δευτέρα ομάδα 
δεν έλαβε τη συμβουλή αυτή. Μετά από παρακο-
λούθηση 3–9 ετών, στους ασθενείς οι οποίοι έλα-
βαν την οδηγία αύξησης της κατανάλωσης λιπα-
ρών ιχθύων ή λήψης ιχθυελαίων σημειώθηκε μία 
μη αναμενομένη στατιστικά σημαντική αύξηση 
των θανάτων καρδιακής αιτιολογίας κατά 26% και 
των αιφνιδίων καρδιακών θανάτων κατά 54%.

Η μελέτη αυτή όμως αμφισβητήθηκε εντόνως 
για τους εξής λόγους:

α.  Η διάγνωση της στηθάγχης βασίσθηκε στη συ-
νταγογράφηση νιτρωδών και σε ερωτηματολό-
για που συμπλήρωναν οι ασθενείς.

β.  Η μελέτη δεν είχε τυφλό σχεδιασμό και επομέ-
νως είναι πολύ πιθανόν οι ασθενείς που έπαιρ-
ναν τα ιχθυέλαια να επέτρεπαν εις εαυτούς 

λιγότερο υγιεινές διαιτητικές επιλογές, βασι-
ζόμενοι ακριβώς στην πεποίθηση ότι τα ιχθυ-
έλαια θα τους προστάτευαν από τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακής νόσησης.

γ.  Δεν υπήρχε επισταμένη παρακολούθηση για 
την αξιολόγηση και εξασφάλιση της μακροπρο-
θέσμου συμμόρφωσης των ασθενών στις διαι-
τητικές οδηγίες.

δ.  Δεν υπήρχε αξιολόγηση των αλλαγών στη φαρ-
μακευτική αγωγή των συμμετεχόντων.

Οι ανωτέρω παράγοντες καθιστούν κάθε ερμη-
νεία και αξιολόγηση της μελέτης DART-2 άκρως 
επισφαλή.

2.4. Μελέτη JELIS18

Η μελέτη JELIS (Japan EPA Lipid Intervention 
Study) ήταν μία προοπτική, τυχαιοποιημένη 
μελέτη τυφλού σχεδιασμού, η οποία συμπερι-
έλαβε 18.645 ασθενείς με επίπεδα ολικής χο-
ληστερόλης ορού ≥6,5 mmol/L (≈250 mg/dL). Οι 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 1800 
mg EPA ημερησίως σε συνδυασμό με στατίνη, 
είτε μόνον στατίνη. Μετά από παρακολούθηση 
5 ετών, στους ασθενείς που ελάμβαναν το EPA 
σημειώθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση 
των μειζόνων στεφανιαίων συμβαμάτων κατά 
19% (P=0,011). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
επίπεδα της LDL-χοληστερόλης μειώθηκαν κατά 
25% και στις δύο ομάδες των ασθενών και επο-
μένως η ελάττωση της LDL-χοληστερόλης δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ως άνω 
αναφερθείσα μείωση της συχνότητος των μειζό-
νων στεφανιαίων συμβαμάτων στην ομάδα που 
έλαβε το EPA. Στη μελέτη JELIS δεν υπήρχε στα-
τιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον κίνδυνο 
στεφανιαίου ή αιφνιδίου καρδιακού θανάτου με-
ταξύ των δύο ομάδων ασθενών.

Στους ασθενείς οι οποίοι είχαν ιστορικό στεφα-
νιαίας νόσου (υποομάδα δευτερογενούς προλήψε-
ως), σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική μείωση 
των μειζόνων στεφανιαίων συμβαμάτων κατά 19% 
(P=0,048). Στους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ιστο-
ρικό στεφανιαίας νόσου (υποομάδα πρωτογενούς 
προλήψεως), παρατηρήθηκε μείωση των μειζό-
νων στεφανιαίων συμβαμάτων κατά 18%, η οποία 
όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική (P=0,132). 
Μία περαιτέρω ανάλυση όμως της υποομάδος 
αυτής των ασθενών πρωτογενούς πρόληψης οδή-
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γησε στην εξής εξόχως σημαντική διαπίστωση: 
Στους ασθενείς με υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων 
(TG≥150 mg/dL) σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα 
HDL-χοληστερόλης (HDL<40 mg/dL) ο κίνδυνος 
ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου ήταν κατά 71% 
υψηλότερος του αντιστοίχου κινδύνου των ασθε-
νών με φυσιολογικά επίπεδα τριγλυκεριδίων και 
HDL-χοληστερόλης. Σ’ αυτούς ακριβώς τους ασθε-
νείς υψηλότερου κινδύνου όμως, η θεραπεία με EPA 
ελάττωσε τη συχνότητα ανάπτυξης στεφανιαίας 
νόσου κατά 53% (P=0,043).19

2.5. Μελέτη AlphaOmega20

Η μελέτη Alpha-Omega ήταν μία διπλά τυφλή, 
τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με χορήγηση εικο-
νικού φαρμάκου μελέτη, στην οποία συμπερι-
λήφθηκαν 4.837 ασθενείς ηλικίας 60–80 ετών, οι 
οποίοι είχαν ιστορικό προτέρου εμφράγματος 
του μυοκαρδίου (4,3 έτη, κατά μέσο όρο, πριν 
από την ένταξή τους στη μελέτη) και οι οποίοι 
ελάμβαναν πλήρη αντιυπερτασική, αντιθρομβω-
τική και αντιλιπιδαιμική θεραπεία, σύμφωνα προς 
τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Οι ασθενείς 
αυτοί, πέρα της ήδη λαμβανομένης θεραπευτικής 
αγωγής, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 400 mg 
EPA+DHA ημερησίως, είτε 2 g ALA ημερησίως, είτε 
συνδυασμό EPA+DHA και ALA, είτε τέλος εικονικό 
φάρμακο. Μετά από παρακολούθηση 40 μηνών, 
δεν παρατηρήθηκε ελάττωση της καρδιαγγειακής 
ή της στεφανιαίας θνησιμότητος ούτε στην ομά-
δα των ασθενών που ελάμβαναν EPA+DHA ούτε 
στην ομάδα των ασθενών που ελάμβαναν ALA.

Η μελέτη αυτή είχε μικρότερο του αναμενομέ-
νου αριθμό μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμά-
των και αμφισβητήθηκε εντόνως, λόγω κυρίως 
της μικρής δόσεως των χορηγηθέντων ω-3 λιπα-
ρών οξέων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη μελέ-
τη κατανάλωναν σχετικώς υψηλή ποσότητα EPA 
και DHA πριν από την ένταξή τους στη μελέτη, 
γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά 
το όφελος της μικρής επιπρόσθετης χορήγησης 
ω-3 λιπαρών οξέων.

Παρόλα τα ανωτέρω όμως, αξίζει να σημειω-
θεί ότι μία post-hoc διερευνητική ανάλυση των 
δεδομένων της μελέτης Alpha-Omega, τα οποία 
αφορούσαν στους συμμετέχοντες ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη και επομένως με υψηλότερο 
κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, έδειξε ότι η 

πιθανότητα στεφανιαίου θανάτου ήταν μειωμένη 
κατά 49% στις ομάδες των ασθενών που έλαβαν 
EPA+DHA (P=0,04).

2.6. Μελέτη Omega21

Η μελέτη Omega ήταν μία, τυχαιοποιημένη, 
ελεγχόμενη με χορήγηση εικονικού φαρμάκου, 
διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη, στην οποία 
συμπεριλήφθηκαν 3.851 ασθενείς με πρόσφατο 
έμφραγμα του μυοκαρδίου (3–14 ημέρες πριν από 
την ένταξή τους στη μελέτη), οι οποίοι ελάμβαναν 
πλήρη θεραπεία, σύμφωνα προς τα σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα. Οι ασθενείς αυτοί, πέρα 
της ήδη λαμβανομένης θεραπευτικής αγωγής, τυ-
χαιοποιήθηκαν να λάβουν 1 g ω-3 λιπαρών οξέων 
(EPA+DHA) ημερησίως, έναντι εικονικού φαρμά-
κου. Μετά από παρακολούθηση 1 έτους, παρα-
τηρήθηκαν τα εξής:

α.  Η πλήρης σύγχρονη θεραπευτική αγωγή, η 
οποία χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες στη 
μελέτη, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση λί-
αν περιορισμένου αριθμού μειζόνων καρδιαγ-
γειακών συμβαμάτων και αιφνιδίων καρδιακών 
θανάτων.

β.  Η προσθήκη των ω-3 λιπαρών οξέων στη θε-
ραπευτική αγωγή των ασθενών δεν απέφερε 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης μειζόνων καρ-
διαγγειακών επεισοδίων ή αιφνιδίου καρδιακού 
θανάτου.

Λόγω ακριβώς του μικρού αριθμού των καρδιαγ-
γειακών συμβαμάτων, η μελέτη Omega είχε σημα-
ντικά μειωμένη στατιστική ισχύ και ως εκ τούτου 
η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
της καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.

2.7. Μελέτη SU.FOL.OM322

Η μελέτη SU.FOL.OM3 (Supplémentation en 
Folates et Omega-3 trial) ήταν μία διπλά τυφλή, 
τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με χορήγηση εικονι-
κού φαρμάκου μελέτη, παραγοντικού σχεδιασμού, 
στην οποία συμμετείχαν 2.501 ασθενείς με ιστορι-
κό εμφράγματος του μυοκαρδίου, ασταθούς στη-
θάγχης ή ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, επι-
συμβάντων κατά μέσο όρο 100 ημέρες πριν από 
την ένταξή τους στη μελέτη. Οι ασθενείς αυτοί 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε ένα σύμπλεγμα 
βιταμινών B (560 μg 5-μεθυλ-τετρα-υδροφυλλι-
κού οξέως+3 mg βιταμίνης B6+20 μg βιταμίνης 
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B12) ημερησίως, είτε 600 mg ω-3 λιπαρών οξέων 
(EPA+DHA σε αναλογία 2:1) ημερησίως, είτε συν-
δυασμό συμπλέγματος βιταμινών B και ω-3 λιπα-
ρών οξέων, είτε τέλος εικονικό φάρμακο. Μετά 
από έναν μέσο χρόνο παρακολούθησης 4,7 ετών, 
ούτε η λήψη συμπλέγματος βιταμινών B αλλά ού-
τε και η λήψη ω-3 λιπαρών οξέων κατέστη δυνα-
τόν να αποφέρουν μείωση της συχνότητας εμφά-
νισης μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Η μελέτη SU.FOL.OM3 είχε σημαντικά μειωμέ-
νη στατιστική ισχύ (στατιστική ισχύς 14% για την 
ανίχνευση μιας ελάττωσης της στεφανιαίας θνη-
σιμότητας κατά 25%) και επομένως η ερμηνεία 
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της καθίστα-
ται εξαιρετικά δυσχερής.

2.8.  Πιθανά αίτια για τη διαφοροποίηση 
των αποτελεσμάτων των μελετών, 
όσον αφορά στη δράση των ω3 λιπαρών 
οξέων επί της στεφανιαίας θνησιμότητας

Από τα ανωτέρω παρατεθέντα στοιχεία καθί-
σταται εμφανές ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα 
αποτελέσματα των μελετών, όσον αφορά στη 
δράση των ω-3 λιπαρών οξέων στη στεφανιαία 
νόσο, καθόσον η κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων 
δεν συνοδεύθηκε σε όλες τις μελέτες από μείωση 
της στεφανιαίας θνησιμότητας. Πιθανά αίτια για 
τη διαφοροποίηση αυτή των αποτελεσμάτων συ-
μπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα εξής:

α.  Η μειωμένη στατιστική ισχύς των μελετών 
Alpha-Omega, Omega και SU.FOL.OM3, όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω.

β.  Η μικρή (πιθανώς ανεπαρκής) δόση ω-3 λιπα-
ρών οξέων, η οποία χορηγήθηκε στους ασθε-
νείς στη μελέτη Alpha-Omega (αλλά ίσως και 
στη μελέτη SU.FOL.OM3), όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω.

γ. Η τροποποιητική δράση της αγωγής με στα-
τίνες επί των αποτελεσμάτων της χορήγησης 
ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς με ιστορικό εμ-
φράγματος του μυοκαρδίου.

Σε μία πρόσφατη μελέτη οι Eussen et al ανέλυσαν 
τα δεδομένα της μελέτης Alpha-Omega, τα σχετικά 
με τη χρήση στατινών. Οι ασθενείς οι οποίοι συμμε-
τείχαν στη μελέτη Alpha-Omega, διαχωρίσθηκαν σε 
αυτούς οι οποίοι συστηματικά ελάμβαναν στατίνες 
και σ’ αυτούς οι οποίοι συστηματικά δεν ελάμβα-

ναν στατίνες. Στην ομάδα των ασθενών οι οποίοι 
συστηματικά ελάμβαναν στατίνες, η επιπρόσθετη 
χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων δεν απέφερε μείω-
ση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων (P=0,88). 
Αντιθέτως, μεταξύ των ασθενών οι οποίοι συ-
στηματικά δεν ελάμβαναν στατίνες, σε αυτούς οι 
οποίοι έλαβαν τον συνδυασμό EPA+DHA και ALA 
σημειώθηκε ελάττωση των καρδιαγγειακών συμ-
βαμάτων κατά 54%, η οποία άγγιζε τη στατιστική 
σημαντικότητα (P=0,051).23 Φαίνεται λοιπόν ότι 
η θεραπευτική αγωγή με στατίνες τροποποιεί τα 
αποτελέσματα της χορήγησης των ω-3 λιπαρών 
οξέων επί της επίπτωσης των μειζόνων καρδιαγ-
γειακών συμβαμάτων. Η τροποποιητική αυτή δρά-
ση των στατινών θα μπορούσε ίσως να αποτελεί 
μια εξήγηση για τη μη βελτίωση του καρδιαγγεια-
κού κινδύνου από τα ω-3 λιπαρά οξέα στις μελέ-
τες Alpha-Omega, Omega και SU.FOL.OM3, όπου 
το ποσοστό χρήσης των στατινών μεταξύ των 
ασθενών ήταν τουλάχιστον 85%, σε αντίθεση με 
τη σημαντική βελτίωση του καρδιαγγειακού κινδύ-
νου στη μελέτη GISSI-Prevenzione, όπου το ποσο-
στό χρήσης των στατινών ήταν μόνο 5% κατά την 
έναρξη της μελέτης και έφθασε μόλις το 46% κατά 
το πέρας της μελέτης.

δ.  Η διαφορική ευνοϊκή επίδραση των υψηλών 
κυρίως δόσεων EPA έναντι του DHA επί του 
λιπιδαιμικού προφίλ και ορισμένων δεικτών 
φλεγμονής.

Εδώ θα μπορούσε να τεθεί το εξής ερώτημα: Εάν 
η ανωτέρω περιγραφείσα τροποποιητική δράση 
των στατινών είναι πραγματική και αποτελεί εξή-
γηση για τη μη βελτίωση του καρδιαγγειακού κιν-
δύνου από τα ω-3 λιπαρά οξέα στις μελέτες, όπου 
το ποσοστό χρήσης των στατινών ήταν πολύ υψη-
λό, τότε πώς εξηγούνται τα ευνοϊκά αποτελέσμα-
τα της χορήγησης ω-3 λιπαρών οξέων στη μελέτη 
JELIS, όπου το σύνολο των ασθενών ελάμβαναν 
στατίνες; Η απάντηση μπορεί να βασίζεται στο 
γεγονός ότι στη μελέτη JELIS η χρησιμοποιηθείσα 
δόση των ω-3 λιπαρών οξέων (1,8 g EPA ημερησί-
ως) ήταν λίαν υψηλή (τριπλάσια από τη χρησιμο-
ποιηθείσα δόση στη μελέτη SU.FOL.OM3 και υπερ-
τετραπλάσια από τη χρησιμοποιηθείσα δόση στη 
μελέτη Alpha-Omega). Όμως εδώ πρέπει να τονι-
σθεί και το γεγονός ότι στη μελέτη JELIS οι ασθενείς 
ελάμβαναν 1,8 g ημερησίως καθαρού EPA και όχι το 
χρησιμοποιηθέντα σε όλες τις άλλες προαναφερ-
θείσες μελέτες συνδυασμό EPA-DHA.
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Οι Schaefer et al24 κατέδειξαν ότι η χορήγηση 
1.800 mg EPA ημερησίως είχε ως αποτέλεσμα την 
ελάττωση του ινωδογόνου κατά 16%, την ελάττω-
ση της χοληστερόλης στις πλούσιες από τριγλυκε-
ρίδια λιποπρωτεΐνες (triglyceride-rich lipoproteins, 
TRL) κατα 12%, την ελάττωση των μικρών πυ-
κνών σωματιδίων LDL κατά 7%, την ελάττωση της 
λιποπρωτεϊνικής φωσφολιπάσης A2 (Lp-PLA2) κα-
τά 6% και την αύξηση της προ-β1 HDL κατά 16% 
(P<0,05). Οι ευεργετικές αυτές μεταβολές δεν 
παρατηρήθηκαν μετά από χορήγηση μικρότερης 
δόσης EPA 600 mg ημερησίως ή χορήγηση DHA 
600 mg ημερησίως.

Επιπλέον, από μία συγκεντρωτική θεώρηση 6 
μελετών, οι οποίες συνέκριναν απευθείας τα απο-
τελέσματα της χορήγησης EPA έναντι DHA, εξά-
γεται το συμπέρασμα ότι ενώ το DHA αυξάνει τα 
επίπεδα της HDL χοληστερόλης και ελαττώνει τα 
επίπεδα των τριγλυκεριδίων σε μεγαλύτερο βαθμό 
απ’ ό,τι το EPA (+7,3% έναντι +1,4% και –22,4% 
έναντι –15,6%, αντιστοίχως), από την άλλη πλευρά 
προκαλεί απόλυτη αύξηση των επιπέδων της LDL 
χοληστερόλης κατά 3,3% και της non-HDL χολη-
στερόλης κατά 1,7% σε σχέση με το EPA.25 Επίσης, 
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αύξηση των επι-
πέδων της LDL χοληστερόλης διαπιστώθηκε σε 10 
από 14 μελέτες (71%) που εξέτασαν τα αποτελέ-
σματα της μεμονωμένης χορήγησης DHA επί του 
λιπιδαιμικού προφίλ, αλλά σε καμία από τις μελέ-
τες που εξέτασαν τα αποτελέσματα της μεμονω-
μένης χορήγησης EPA.25

Επιπροσθέτως, σε μια σημαντική πρόσφατη 
μελέτη, τη μελέτη MARINE (Multi-center plAcebo-
controlled, Randomized, double blINde, 12-week 
study with an open-label Extension),26 καταδείχθηκε 
ότι η χορήγηση EPA σε συνολική δόση 4 g ημερησί-
ως απέφερε στατιστικά σημαντική ελάττωση των 
επιπέδων της απολιποπρωτεΐνης B κατά 8,5%, της 
non-HDL χοληστερόλης κατά 17,7%, της λιποπρω-
τεΐνικής φωσφολιπάσης A2 κατά 13,6%, της VLDL 
χοληστερόλης κατά 25,8% και της ολικής χοληστε-
ρόλης κατά 16,3%, ενώ δεν σημειώθηκε αύξηση 
των επιπέδων της LDL χοληστερόλης.

Εκ των ανωτέρω φαίνεται σαφώς ότι τα θετι-
κά αποτελέσματα από τη χορήγηση ω-3 λιπα-
ρών οξέων που παρατηρήθηκαν στη μελέτη JELIS, 
όπου το σύνολο των ασθενών ελάμβαναν στατί-
νες, μπορεί κάλλιστα να οφείλονται στην ανωτέ-

ρω περιγραφείσα ευνοϊκή επίδραση των υψηλών 
κυρίως δόσεων EPA επί του λιπιδαιμικού προφίλ 
και ορισμένων δεικτών φλεγμονής.

2.9.  Ο ρόλος των ω3 λιπαρών οξέων 
στη στεφανιαία νόσο –  
Εποπτική θεώρηση και συνολική εκτίμηση

Πολλαπλές προοπτικές και τυχαιοποιημένες, 
ελεγχόμενες μελέτες έχουν διερευνήσει τα αποτε-
λέσματα της κατανάλωσης λιπαρών ιχθύων ή ω-3 
λιπαρών οξέων στην καρδιαγγειακή νόσο. Μετα-
αναλύσεις των μελετών αυτών καταδεικνύουν ότι 
η κατανάλωση των ω-3 λιπαρών οξέων αποφέρει 
γενικώς μείωση της συχνότητάς των στεφανιαίων 
συμβαμάτων, κυρίως λόγω ελάττωσης των θανά-
των στεφανιαίας αιτιολογίας.27

3.  Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και ισχαιμικά 
εγκεφαλικά επεισόδια

Ο ρόλος των ω-3 λιπαρών οξέων στην πρόληψη 
των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων δεν είναι 
σαφώς καθορισμένος. Μία μετα-ανάλυση μελετών 
κοορτής κατέδειξε μία αντιστρόφως ανάλογη συ-
σχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ιχθύων και της 
επίπτωσης των εγκεφαλικών επεισοδίων, ιδιαιτέ-
ρως δε των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. 
Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η κατανάλωση 1 
γεύματος, 2–4 γευμάτων και ≥5 γευμάτων ιχθύων 
την εβδομάδα οδηγούσε σε μείωση του σχετικού 
κινδύνου για την εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου 
κατά 13%, 18% και 31%, αντιστοίχως, σε σχέση με 
τη μη κατανάλωση ή κατανάλωση μικρότερη του 1 
γεύματος ιχθύων τον μήνα.28 Παρά ταύτα όμως, σε 
μία άλλη μετα-ανάλυση κλινικών μελετών, που διε-
ρευνούσαν τα αποτελέσματα της χορήγησης ω-3 
λιπαρών οξέων επί της επίπτωσης των ισχαιμικών 
εγκεφαλικών επεισοδίων, δεν βρέθηκε σημαντική 
μεταβολή του σχετικού κινδύνου.29

Σε μία άλλη σημαντική μελέτη, οι Tanaka et al 
ανέλυσαν τα δεδομένα της μελέτης JELIS, τα σχε-
τικά με την επίπτωση των εγκεφαλικών επεισο-
δίων. Στους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ιστορικό 
προτέρου εγκεφαλικού επεισοδίου (υποομάδα 
πρωτογενούς πρόληψης), η χορήγηση EPA δεν 
μετέβαλε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης εγκε-
φαλικών επεισοδίων. Αντιθέτως, στους ασθενείς 
οι οποίοι είχαν ιστορικό προτέρου εγκεφαλικού 
επεισοδίου (υποομάδα δευτερογενούς πρόλη-
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ψης), η χορήγηση EPA οδήγησε σε στατιστικά ση-
μαντική ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης νέου 
εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 20% (P=0,047).30

Εκ των ανωτέρω καθίσταται εμφανές ότι χρειά-
ζονται περαιτέρω τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες 
μελέτες με την απαιτούμενη στατιστική ισχύ, ού-
τως ώστε να καθορισθεί σαφέστερα ο ρόλος των 
ω-3 λιπαρών οξέων στην πρόληψη των ισχαιμι-
κών εγκεφαλικών επεισοδίων.

4.  Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια

Πολλές προοπτικές μελέτες παρατήρησης 
έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ιχθύων (ψημένων 
στη σχάρα ή στον φούρνο αλλά όχι τηγανητών), 
όπως και η πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων, ελατ-
τώνουν την επίπτωση της συμφορητικής καρδια-
κής ανεπαρκείας.31–34

Μία εξαιρετικά σημαντική μελέτη για τη διε-
ρεύνηση του ρόλου των ω-3 λιπαρών οξέων σε 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ήταν η μελέ-
τη GISSI-HF (Gruppo Italiano per lo Studio della 
Sopravvivenza nell’ Infarto miocardico-Heart Failure 
trial). Η μελέτη αυτή ήταν μία τυχαιοποιημένη, 
διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με χορήγηση εικονικού 
φαρμάκου μελέτη, στην οποία διερευνήθηκαν τα 
αποτελέσματα της χορήγησης ω-3 λιπαρών οξέ-
ων35 ή ροσουβαστατίνης36 σε ασθενείς με χρονία 
καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA class II-IV).

Στο πρώτο σκέλος της μελέτης, όπου διερευνήθη-
καν τα αποτελέσματα της χορήγησης ω-3 λιπαρών 
οξέων,35 συμπεριλήφθηκαν 6.975 ασθενείς με χρο-
νία καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι τυχαιοποιήθη-
καν να λάβουν 1 g ω-3 λιπαρών οξέων (EPA+DHA) 
ημερησίως έναντι εικονικού φαρμάκου. Μετά από 
έναν μέσο χρόνο παρακολούθησης 3,9 ετών, στους 
ασθενείς που ελάμβαναν τα ω-3 λιπαρά οξέα πα-
ρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση της 
ολικής θνησιμότητος κατά 9% (P=0,041), της καρ-
διαγγειακής θνησιμότητος κατά 10% (P=0,045) και 
των εισαγωγών στο νοσοκομείο για καρδιαγγειακά 
προβλήματα κατά 7% (P=0,026), ενώ δεν υπήρχε 
σημαντική διαφορά στον κίνδυνο επέλευσης αιφνι-
δίου καρδιακού θανάτου.

Αντιθέτως, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
στο δεύτερο σκέλος της μελέτης GISSI-HF, η χο-
ρήγηση 10 mg ροσουβαστατίνης ημερησίως (ένα-

ντι εικονικού φαρμάκου) σε ασθενείς με χρονία 
καρδιακή ανεπάρκεια36 απέτυχε να αποφέρει 
σημαντική βελτίωση στην ολική θνησιμότητα, την 
καρδιαγγειακή θνησιμότητα, τη συχνότητα των 
εισαγωγών στο νοσοκομείο για καρδιαγγειακά 
προβλήματα ή τον κίνδυνο επέλευσης καρδιαγγει-
ακού θανάτου.

Ως πιθανά αίτια για τη διαφοροποίηση αυτή 
των αποτελεσμάτων στα δύο σκέλη της μελέτης 
GISSI-HF, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και 
τα εξής:

α.  Η διαφορική ευνοϊκή επίδραση των ω-3 λιπα-
ρών οξέων έναντι της ροσουβαστατίνης στο 
κλάσμα εξώθησης της αριστεράς κοιλίας.

Σε μία σημαντική μελέτη οι Ghio et al ανέλυσαν 
τα δεδομένα της μελέτης GISSI-HF, τα σχετικά με 
τη μεταβολή στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής 
κοιλίας, την απορρέουσα από τη χορήγηση ω-3 
λιπαρών οξέων ή ροσουβαστατίνης.37 Στο πρώτο 
σκέλος της μελέτης, όπου συγκρίθηκε η χορήγη-
ση 1 g ω-3 λιπαρών οξέων ημερησίως έναντι ει-
κονικού φαρμάκου, βρέθηκε ότι στους ασθενείς οι 
οποίοι ελάμβαναν τα ω-3 λιπαρά οξέα σημειώθηκε 
μεγαλύτερη αύξηση του κλάσματος εξώθησης της 
αριστερής κοιλίας (+8,1%, +11,1% και +11,5% 
κατά το 1ο, 2ο και 3ο έτος, αντιστοίχως) σε σχέ-
ση με αυτούς που ελάμβαναν το εικονικό φάρμα-
κο (+6,3%, +8,2% και +9,9% κατά το 1ο, 2ο και 
3ο έτος, αντιστοίχως) και η διαφορά αυτή ήταν 
στατιστικά σημαντική (P=0,005). Αντιθέτως, στο 
δεύτερο σκέλος της μελέτης, στους ασθενείς που 
ελάμβαναν 10 mg ροσουβαστατίνης ημερησίως 
δεν σημειώθηκε μεγαλύτερη αύξηση του κλάσμα-
τος εξώθησης της αριστεράς κοιλίας σε σύγκριση 
με αυτούς που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο.

β.  Η διαφορική ευνοϊκή επίδραση της συγχορήγη-
σης ω-3 λιπαρών οξέων και στατινών, έναντι 
της χορήγησης μόνο στατινών, επί του τύπου 
των σωματιδίων LDL.

Παρότι οι στατίνες ελαττώνουν το συνολικό αριθ-
μό σωματιδίων LDL, εντούτοις τείνουν να αυξάνουν 
την αναλογία των μικρών πυκνών σωματιδίων LDL 
και μάλιστα το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται ότι είναι 
πιο έκδηλο στους ασθενείς που δεν πάσχουν από 
στεφανιαία νόσο.38 Σε μία πρόσφατη μελέτη, όπου 
συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της συγχορήγησης 
ω-3 λιπαρών οξέων και ατορβαστατίνης έναντι εικο-
νικού φαρμάκου και ατορβαστατίνης, στους ασθε-
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νείς οι οποίοι ελάμβαναν τα ω-3 λιπαρά οξέα σε 
συνδυασμό με ατορβαστατίνη σημειώθηκε ελάττω-
ση της συγκέντρωσης των μικρών πυκνών σωματι-
δίων LDL (P=0,026), αύξηση της συγκέντρωσης των 
μεγαλυτέρου μεγέθους σωματιδίων LDL (P<0,001) 
και αύξηση του μέσου μεγέθους των σωματιδίων 
LDL (P=0,001) με αποτέλεσμα η LDL των ασθενών 
αυτών να καθίσταται λιγότερο αθηρογόνος.39 Εδώ 
πρέπει να αναφερθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
των ασθενών (>20%), οι οποίοι ελάμβαναν ω-3 λι-
παρά οξέα στο πρώτο σκέλος της μελέτης GISSI-
HF,35 ελάμβαναν επίσης στατίνες και επομένως η δι-
αφορική αυτή ευνοϊκή επίδραση της συγχορήγησης 
ω-3 λιπαρών οξέων και στατινών επί του τύπου 
των σωματιδίων LDL μπορεί πιθανότατα να έπαιξε 
σημαντικό ρόλο για τα θετικά αποτελέσματα των 
ω-3 λιπαρών οξέων στη μελέτη GISSI-HF.

Σε μία πρόσφατη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με 
χορήγηση εικονικού φαρμάκου μελέτη, οι Nodari 
et al διερεύνησαν τα αποτελέσματα της χορηγή-
σεως ω-3 λιπαρών οξέων (2 g EPA+DHA ημερη-
σίως), έναντι εικονικού φαρμάκου, σε ασθενείς με 
διατατική μυοκαρδιοπάθεια μη ισχαιμικής αιτιο-
λογίας με κλάσμα εξώθησης της αριστεράς κοιλί-
ας ≤45%.40 Μετά από παρακολούθηση 12 μηνών, 
η χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων, συγκρινόμενη 
προς τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου, απέφερε 
τα εξής ευεργετικά αποτελέσματα:

α.  Αύξηση του κλάσματος εξώθησης της αριστε-
ρής κοιλίας.     
(+10,4% έναντι –5,0%,  P<0,001)

β.  Αύξηση της μεγίστης κατανάλωσης οξυγόνου 
(peak VO2).     
(+6,2% έναντι –4,5%,  P<0,001)

γ. Αύξηση του χρόνου άσκησης.   
(+7,5% έναντι –4,8%,  P<0,001)

δ.  Βελτίωση του μέσου δείκτου λειτουργικής κατά-
ταξης κατά NYHA (NYHA functional class)  
(Μείωση από 1,88±0,33 σε 1,61±0,49 έναντι αύ-
ξησης από 1,83±0,38 σε 2,14±0,65,  P<0,001)

ε. Ελάττωση της συχνότητας εισαγωγής στο νο-
σοκομείο λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.  
(6% έναντι 30%,  P=0,0002)

Μία πολύ σημαντική, πρόσφατη, προοπτική 
μελέτη κοορτής διερεύνησε τη σχέση μεταξύ των 
επιπέδων των λιπαρών οξέων EPA και DHA στα 
φωσφολιπίδια του πλάσματος και της επίπτω-
σης της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας σε 

άτομα ηλικίας ≥65 ετών.41 Η μελέτη αυτή είχε τα 
εξής αξιοσημείωτα αποτελέσματα:

α.  Μετά από εφαρμογή πολυπαραγοντικής στα-
τιστικής προσαρμογής, τα επίπεδα του EPA 
στα φωσφολιπίδια του πλάσματος συνδέο-
νταν με μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση προς 
την επίπτωση της συμφορητικής καρδιακής 
ανεπάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχε μεί-
ωση της επίπτωσης της συμφορητικής καρ-
διακής ανεπάρκειας κατά 48% στους ασθενείς 
που βρίσκονταν στο υψηλότερο τεταρτημό-
ριο, όσον αφορούσε στα επίπεδα του EPA στα 
φωσφολιπίδια του πλάσματος, εν σχέσει προς 
αυτούς στο χαμηλότερο τεταρτημόριο (P for 
trend=0,001).

β.  Αντιθέτως, η αύξηση των επιπέδων του DHA 
στα φωσφολιπίδια του πλάσματος δεν απέφερε 
στατιστικά σημαντική βελτίωση στην επίπτωση 
της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.

Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι τα ω-3 
λιπαρά οξέα, και ιδιαίτερα το EPA, ασκούν ευερ-
γετική επίδραση στους ασθενείς με συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια και επομένως η χορήγησή 
τους στους ασθενείς αυτούς φαίνεται ότι θα ήταν 
ενδεδειγμένη.

5.  Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και καρδιακές 
αρρυθμίες

Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν διεξαχθεί με 
σκοπό τη διερεύνηση της αντιαρρυθμικής δράσης 
των ω-3 λιπαρών οξέων, κυρίως επί της κολπικής 
μαρμαρυγής και επί των κοιλιακών ταχυαρρυθμι-
ών, με μεικτά όμως αποτελέσματα. Κατωτέρω πα-
ρουσιάζονται τα σχετικά δεδομένα.

5.1.  Ωμέγα3 λιπαρά οξέα 
και κολπική μαρμαρυγή

Ένας μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών έχουν 
διερευνήσει τον ρόλο των ω-3 λιπαρών οξέων 
στην πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής. Σε μία 
πρόσφατη μετα-ανάλυση 10 τυχαιοποιημένων, 
ελεγχομένων μελετών, η χορήγηση ω-3 λιπαρών 
οξέων δεν απέφερε στατιστικά σημαντικό όφελος 
στην πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής.42

Σε μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυ-
φλή, ελεγχόμενη με τη χορήγηση εικονικού φαρ-
μάκου, πολυκεντρική μελέτη με σχεδιασμό πα-
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ραλλήλων ομάδων, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 
663 ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή 
αλλά χωρίς σημαντική οργανική καρδιακή νόσο, οι 
Kowey et al διερεύνησαν την επίδραση της χορη-
γήσεως ω-3 λιπαρών οξέων (8 g ημερησίως κατά 
την πρώτη εβδομάδα και κατόπιν 4 g ημερησίως), 
έναντι εικονικού φαρμάκου, επί της συχνότητας 
των υποτροπών των παροξυσμών κολπικής μαρ-
μαρυγής. Μετά από παρακολούθηση 24 εβδομά-
δων, στους ασθενείς που ελάμβαναν τα ω-3 λιπα-
ρά οξέα δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
μείωση των υποτροπών των παροξυσμών κολπι-
κής μαρμαρυγής παρά τη σημαντική αύξηση των 
επιπέδων των ω-3 λιπαρων οξέων στο αίμα.43

Σε μία άλλη μελέτη, οι Virtanen et al παρακολού-
θησαν 2.174 ασθενείς ηλικίας 42–60 ετών, οι οποί-
οι συμμετείχαν στην προοπτική, πληθυσμιακή 
μελέτη “Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor 
Study” και οι οποίοι δεν είχαν πρότερο ιστορικό 
κολπικής μαρμαρυγής κατά τον χρόνο ένταξής 
τους στη μελέτη. Στους ασθενείς αυτούς μετρή-
θηκαν τα επίπεδα των ω-3 λιπαρών οξέων EPA, 
DPA και DHA στον ορό του αίματος. Μετά από 
έναν μέσο χρόνο παρακολούθησης 17,7 ετών και 
μετά από εφαρμογή πολυπαραγοντικής στατιστι-
κής εφαρμογής, βρέθηκε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης 
κολπικής μαρμαρυγής ήταν κατά 35% μειωμένος 
στα άτομα που βρίσκονταν στο υψηλότερο τεταρ-
τημόριο, όσον αφορούσε στα συνολικά επίπεδα 
ω-3 λιπαρών οξέων (EPA+DPA+DHA) στον ορό 
του αίματος, σε σχέση με αυτούς στο χαμηλότερο 
τεταρτημόριο. Επιπροσθέτως, όταν τα επίπεδα 
του EPA, του DPA και του DHA εξετάσθηκαν ξε-
χωριστά, βρέθηκε ότι μόνο τα επίπεδα του DHA 
(και όχι αυτά του EPA ή του DPA) συνδέονταν με 
μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση προς τον κίνδυ-
νο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. Πιο συγκε-
κριμένα, ο κίνδυνος εμφάνισης κολπικής μαρμα-
ρυγής ήταν κατά 38% μειωμένος στα άτομα που 
βρίσκονταν στο υψηλότερο τεταρτημόριο, όσον 
αφορούσε στα επίπεδα του DHA στον ορό του 
αίματος, εν σχέσει προς αυτούς στο χαμηλότερο 
τεταρτημόριο (P for trend=0,02).44

Σε μία πολύ πρόσφατη, σημαντική μελέτη, 
παρομοίου σχεδιασμού προς την αμέσως προ-
ηγουμένη, οι Wu et al παρακολούθησαν 3.326 
άνδρες και γυναίκες ηλικίας ≥65 ετών, οι οποίοι 
συμμετείχαν στην πληθυσμιακή μελέτη κοορτής 
“Cardiovascular Health Study” και οι οποίοι δεν 

είχαν πρότερο ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής ή 
καρδιακής ανεπάρκειας κατά τον χρόνο ένταξής 
τους στη μελέτη. Στους ασθενείς αυτούς μετρή-
θηκαν τα επίπεδα των ω-3 λιπαρών οξέων EPA, 
DPA και DHA στα φωσφολιπίδια του πλάσματος. 
Μετά από παρακολούθηση 31.169 ατόμων-ετών 
και μετά από εφαρμογή πολυπαραγοντικής στα-
τιστικής εφαρμογής, βρέθηκε ότι ο κίνδυνος εμφά-
νισης κολπικής μαρμαρυγής ήταν κατά 29% μειω-
μένος στα άτομα που βρίσκονταν στο υψηλότε-
ρο τεταρτημόριο, όσον αφορούσε στα συνολικά 
επίπεδα ω-3 λιπαρών οξέων (EPA+DPA+DHA) 
στα φωσφολιπίδια του πλάσματος, σε σχέση 
με αυτούς στο χαμηλότερο τεταρτημόριο (P for 
trend=0,004). Επιπροσθέτως, όταν τα επίπεδα 
του EPA, του DPA και του DHA εξετάσθηκαν ξε-
χωριστά, βρέθηκε ότι μόνον τα επίπεδα του DHA 
(και όχι αυτά του EPA ή του DPA) συνδέονταν με 
μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση προς τον κίνδυ-
νο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. Πιο συγκε-
κριμένα, ο κίνδυνος εμφάνισης κολπικής μαρμα-
ρυγής ήταν κατά 23% μειωμένος στα άτομα που 
βρίσκονταν στο υψηλότερο τεταρτημόριο, όσον 
αφορούσε στα επίπεδα του DHA στα φωσφολι-
πίδια του πλάσματος, εν σχέσει προς αυτούς στο 
χαμηλότερο τεταρτημόριο (P for trend=0,01).45

Εκ των ανωτέρω φαίνεται ότι ενώ γενικά υπάρ-
χει διάσταση στα αποτελέσματα των διεξαχθει-
σών μελετών, όσον αφορά στο όφελος από τη 
χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων στην πρόληψη της 
κολπικής μαρμαρυγής, τα υψηλά επίπεδα του 
DHA στο αίμα φαίνεται ότι είναι προστατευτικά.

5.2.  Ωμέγα3 λιπαρά οξέα 
και κοιλιακές ταχυαρρυθμίες

Τρεις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με χορήγη-
ση εικονικού φαρμάκου μελέτες έχουν γίνει, για να 
εξετάσουν τον ρόλο των ω-3 λιπαρών οξέων στην 
πρόληψη της υποτροπής κοιλιακών ταχυαρρυθ-
μιών (κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής μαρμα-
ρυγής) σε ασθενείς με εμφυτεύσιμους απινιδωτές, 
που τοποθετήθηκαν ακριβώς λόγω προτέρου 
ιστορικού κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής μαρ-
μαρυγής. Μία μετα-ανάλυση των 3 αυτών μελε-
τών απέτυχε να δείξει την ύπαρξη προστατευτι-
κής δράσης των ω-3 λιπαρών οξέων επί των υπο-
τροπών των κοιλιακών αρρυθμιών σε ένα σύνολο 
1.148 ασθενών με εμφυτεύσιμους απινιδωτές.46 
Όμως εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη μετα-ανά-
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λυση αυτή η μελέτη ορισμένων συγκεκριμένων 
υποομάδων ασθενών οδήγησε στις εξής πολύ ση-
μαντικές παρατηρήσεις:

α.  Στην υποομάδα των ασθενών οι οποίοι έπα-
σχαν από στεφανιαία νόσο/ισχαιμική καρδιο-
πάθεια κατά τον χρόνο ένταξής τους στη μελέ-
τη, η συχνότητα των υποτροπών των κοιλια-
κών ταχυαρρυθμιών ήταν κατά 21% χαμηλότε-
ρη στους ασθενείς που έλαβαν τα ω-3 λιπαρά 
οξέα εν σχέσει προς αυτούς που έλαβαν εικο-
νικό φάρμακο, η διαφορά δε αυτή έτεινε προς 
τη στατιστική σημαντικότητα.

β. Από την άλλη πλευρά, στην υποομάδα των 
ασθενών οι οποίοι εντάχθηκαν στη μελέτη λό-
γω κοιλιακής ταχυκαρδίας και οι οποίοι δεν 
ελάμβαναν αντιαρρυθμική αγωγή τάξης Ι ή ΙΙΙ, η 
συχνότητα των υποτροπών των κοιλιακών τα-
χυαρρυθμιών ήταν κατά 48% υψηλότερη στους 
ασθενείς που έλαβαν τα ω-3 λιπαρά οξέα εν 
σχέσει προς αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρ-
μακο, η διαφορά δε αυτή έτεινε προς τη στατι-
στική σημαντικότητα.

Εκ των ανωτέρω φαίνεται δηλαδή ότι τα ω-3 
λιπαρά οξέα είχαν σχετικά θετική επίδραση στην 
πρόληψη των υποτροπών των κοιλιακών αρρυθ-
μιών σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο/ισχαιμική 
καρδιοπάθεια, ενώ αντιθέτως η αντίστοιχη δράση 
τους σε ασθενείς με αρχική κοιλιακή ταχυκαρδία 
ήταν μάλλον δυσμενής.

Η διαφοροποίηση αυτή των αποτελεσμάτων της 
χορήγησης ω-3 λιπαρών οξέων στην πρόληψη των 
κοιλιακών αρρυθμιών οφείλεται πιθανά στο γεγο-
νός ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα μπορεί να έχουν αντι-
αρρυθμική ή προαρρυθμική δράση αναλόγως του 
μηχανισμού γένεσης της εκάστοτε αρρυθμίας υπό 
εξέταση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν σοβαρές εν-
δείξεις ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα, μέσω μείωσης της 
διαστολικής συγκέντρωσης των ιόντων Ca2+ και 
ελάττωσης των αυτομάτων κυμάτων απελευθέ-
ρωσης ιόντων Ca2+ από το σαρκοπλασματικό δί-
κτυο, μπορεί να έχουν αντιαρρυθμική δράση ένα-
ντι αρρυθμιών, η γένεση των οποίων οφείλεται σε 
πυροδοτούμενη δραστηριότητα (triggered activity). 
Αντιθέτως, μέσω αποκλεισμού των ιοντικών διαύ-
λων Na+ και βράχυνσης της διάρκειας του δυναμι-
κού ενεργείας των μυοκαρδιακών κυττάρων, τα ω-
3 λιπαρά οξέα μπορεί να προάγουν την εμφάνιση 
αρρυθμιών εξ επανεισόδου (re-entry).47

Επομένως, όπως φάνηκε και στην προαναφερ-
θείσα μετα-ανάλυση, τα ω-3 λιπαρά οξέα μπορεί 
να δρουν προστατευτικά, όσον αφορά στην πρό-
ληψη των κοιλιακών ταχυαρρυθμιών, σε ασθενείς 
με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή οξεία 
ισχαιμία, καθόσον η πλειονότητα των κοιλιακών 
ταχυαρρυθμιών στους ασθενείς αυτούς οφείλεται 
σε πυροδοτούμενη δραστηριότητα. Αντιθέτως, τα 
ω-3 λιπαρά οξέα μπορεί να είναι επιζήμια σε ορι-
σμένους μη ισχαιμικούς ασθενείς, οι οποίοι είναι 
περισσότερο ευάλωτοι σε κοιλιακές ταχυαρρυθμί-
ες εξ επανεισόδου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξηγηθεί και η 
διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της χορήγη-
σης ω-3 λιπαρών οξέων όσον αφορά στην πρόλη-
ψη των αιφνιδίων καρδιακών θανάτων, στις με-
λέτες GISSI-Prevenzione και GISSI-HF. Στη μελέτη 
GISSI-Prevenzione,16 όπου όλοι οι συμμετέχοντες 
ασθενείς είχαν πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου και επομένως η πλειονότητα των κοιλιακών 
ταχυαρρυθμιών τους οφείλετο πιθανότατα σε πυ-
ροδοτούμενη δραστηριότητα, η χορήγηση των ω-
3 λιπαρών οξέων απέφερε στατιστικά σημαντική 
μείωση των αιφνιδίων καρδιακών θανάτων κατά 
26% στην ανάλυση δύο σκελών (two-way analysis) 
και κατά 45% στην ανάλυση τεσσάρων σκελών 
(four-way analysis). Αντιθέτως, στη μελέτη GISSI-
HF,35 όπου όλοι οι συμμετέχοντες ασθενείς είχαν 
χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και επομένως η πλει-
ονότητα των κοιλιακών ταχυαρρυθμιών τους οφεί-
λετο πιθανότατα σε επανείσοδο, η χορήγηση των 
ω-3 λιπαρών οξέων δεν μετέβαλε σημαντικά τη συ-
χνότητα των αιφνιδίων καρδιακών θανάτων.

Παρά ταύτα, γίνεται σαφώς αντιληπτό ότι χρει-
άζονται περαιτέρω τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες 
μελέτες με την απαιτούμενη στατιστική ισχύ, ού-
τως ώστε να καθορισθεί σαφέστερα ο ρόλος των 
ω-3 λιπαρών οξέων στην πρωτογενή και δευτερο-
γενή πρόληψη των κοιλιακών ταχυαρρυθμιών.

6.  Συμπεράσματα-Παρατηρήσεις-
Προοπτικές

Από την ανωτέρω παράθεση των σχετικών 
κλινικών και επιστημονικών δεδομένων φαίνεται 
σαφώς ότι η πρόσληψη των ω-3 λιπαρών οξέων 
αποφέρει γενικώς μείωση της συχνότητας των 
στεφανιαίων συμβαμάτων, κυρίως λόγω ελάτ-
τωσης των θανάτων στεφανιαίας αιτιολογίας. 
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Επιπλέον, τα ω-3 λιπαρά οξέα μειώνουν την ολι-
κή θνησιμότητα σε ασθενείς με χρονία καρδιακή 
ανεπάρκεια. Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος των 
ω-3 λιπαρών οξέων στην πρόληψη των ισχαι-
μικών εγκεφαλικών επεισοδίων, όπως και στην 
πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής και των κοι-
λιακών ταχυαρρυθμιών, δεν είναι σαφώς καθο-
ρισμένος και επομένως χρειάζεται να γίνουν πε-
ρισσότερες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέ-
τες με την απαιτούμενη στατιστική ισχύ, για την 
αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση του ρόλου 
των ω-3 λιπαρων οξέων στους τομείς αυτούς.

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι η 
απορρόφηση των ω-3 λιπαρών οξέων από τον αν-
θρώπινο οργανισμό (και επομένως η βιοδιαθεσιμό-
τητά τους), όταν αυτά χορηγούνται ως εθυλ-εστέ-
ρες, όπως στις περισσότερες μέχρι σήμερα κλινι-
κές μελέτες, μπορεί να ποικίλει σημαντικά, αναλό-
γως της περιεκτικότητας της δίαιτας σε λιπαρά. 
Συγκεκριμένα, η απορρόφηση των εθυλ-εστέρων 

των ω-3 λιπαρών οξέων μειώνεται σημαντικά σε 
κενό στομάχι, ενώ αντιθέτως αυξάνει, όταν χορη-
γούνται με γεύμα πλούσιο σε λιπαρά. Έτσι, η μέ-
τρηση των επιπέδων των ω-3 λιπαρών οξέων στον 
ορό του αίματος, στα φωσφολιπίδια του πλάσμα-
τος ή στη μεμβράνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
φαίνεται ότι οδηγεί με μεγαλύτερη ασφάλεια σε 
μία πιο αξιόπιστη και αντικειμενική εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της χορηγήσής τους.

Πολύ πρόσφατα, η χορήγηση των ω-3 λιπα-
ρών οξέων σε ελεύθερη μορφή (και όχι σε μορφή 
εθυλ-εστέρων), οδήγησε σε σημαντική αύξηση της 
βιοδιαθεσιμότητάς τους, ακόμη και όταν ελήφθη-
σαν με κενό στομάχι.48 Επομένως, η μορφή αυτή 
χορήγησής των ω-3 λιπαρών οξέων φαίνεται ότι 
μπορεί να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση των απο-
τελεσμάτων τους αλλά δυνητικώς και στην αξιο-
λόγηση των αποτελεσμάτων των επιστημονικών 
μελετών με μεγαλύτερη αξιοπιστία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
προστάτη, ο οποίος αποτελεί τον συχνότερο καρ
κίνο και τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου 
στους άνδρες, ενέχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η εκτί
μηση της όξινης προστατικής φωσφατάσης στην 
αρχή και του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) 
στη συνέχεια συνέβαλαν στην πρώιμη διάγνωση του 
προστατικού καρκίνου. Με την ευρεία εφαρμογή 
της μέτρησης του PSA στο πλαίσιο του προσυμπτω
ματικού ελέγχου (screening) αυξήθηκε σημαντικά η 
συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη 
και παράλληλα σε ένα σημαντικό αριθμό ανδρών 
έγινε υπερδιάγνωση και ως εκ τούτου υπερθερα
πεία. Είναι γεγονός ότι η εκτίμηση του PSA έχει 
πολλά μειονεκτήματα και δεν μπορεί με ακρίβεια 
να διαφοροδιαγνώσει τον προστατικό καρκίνο 
από την καλοήθη υπερπλασία που είναι ιδιαίτερα 
συχνή στον ανδρικό πληθυσμό. Έτσι προέκυψε η 
ανάγκη βελτίωσης της διαγνωστικής ακρίβειας του 
PSA αφενός αλλά και η ανακάλυψη νέων δεικτών 
της νόσου αφετέρου. Με την παρούσα ανασκόπηση 
επιχειρείται η καταγραφή των νεότερων δεδομένων 
που αφορούν στην πρώιμη διάγνωση του προστα
τικού καρκίνου.  
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ABSTRACT Early detection of prostate cancer, the 
most prevalent cancer and the second cause of death 
in men, has special difficulties. The use of prostatic 
acid phosphatase at first and of prostatic specific an
tigen (PSA) later on, was a significant advance in the 
early diagnosis of prostate cancer. As a result the inci
dence of prostate cancer increased significantly, lead
ing to overdiagnosis and overtreatment. PSA screen
ing is in many ways problematic and lacks potential 
to differentiate between prostate cancer and benign 
prostatic hyperplasia. Therefore, there is a need to 
improve the diagnostic accuracy of PSA and addi
tionally to discover new potent tumor markers. We 
reviewed the relevant literature focusing on emerging 
prostate cancer biomarkers. 
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1. Εισαγωγή

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ίσως ο συχνό-
τερος καρκίνος στους άνδρες, ιδιαίτερα στους 
ηλικιωμένους, και η επίπτωσή του στον ανδρικό 
πληθυσμό του δυτικού κόσμου βαίνει διαρκώς αυ-
ξανόμενη.1 Η αύξηση αυτή ενδεχομένως δεν είναι 
αληθής και οφείλεται πιθανώς στην αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης, στον αυξημένο αριθ-
μό των βιοψιών του προστάτη και βέβαια στην 
εκτεταμένη κλινική εφαρμογή της εκτίμησης του 
ειδικού προστατικού αντιγόνου-prostate specific 
antigen (PSA) για προσυμπτωματικό έλεγχο 
(screening) μετά το 1994 και αρκετά χρόνια μετά 
από την ανακάλυψή του το 1960.2 Η έγκαιρη διά-
γνωση και θεραπεία του καρκίνου του προστάτη 
οδήγησε από τη μία πλευρά στη μείωση της θνη-
τότητας από τη νόσο, ταυτόχρονα όμως σε υπερ-
διάγνωση και υπερθεραπεία.3–5 Έτσι προέκυψε η 
ανάγκη βελτίωσης της διαγνωστικής ακρίβειας 
της εκτίμησης του PSA και παράλληλα η έρευνα 
για την ανακάλυψη και άλλων δεικτών που μό-
νοι τους ή σε συνδυασμό με το PSA θα μπορού-
σαν να συμβάλουν στην έγκαιρη και ακριβέστε-
ρη διάγνωση της νόσου. Τέτοιοι νέοι δείκτες που 
ανιχνεύονται στον ορό του αίματος είναι: human 
kallikrein 2 (hK2), urokinase plasminogen activator 
(uPA), Endoglin, prostate specific membrane antigen 
(PSMA), early prostate cancer antigen (EPCA), sialic 
acid και άλλοι.6–8 Έχουν επίσης προταθεί και δεί-
κτες που ανιχνεύονται στα ούρα, με κύριο εκπρό-
σωπο το Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3).9 

2.  Προστατική όξινη φωσφατάση 
Prostatic acid phosphatase (PAP)

Η PAP απετέλεσε τον πρώτο δείκτη του καρκίνου 
του προστάτη. Αυξημένα επίπεδά της στον ορό 
συσχετίσθηκαν με μεταστατική νόσο και αξιοποιή-
θηκε από μελέτες ως προγνωστικός δείκτης.10,11 
Απέτυχε όμως να χρησιμοποιηθεί διαγνωστικά και 
παραγκωνίστηκε μετά την εισαγωγή του PSA.12

3. Prostate-specific antigen (PSA)

Το PSA είναι μια καλλικρεϊνική γλυκοπρωτεΐνη 
(KLK3) με μοριακό βάρος 33 kDa που εκκρίνεται 
από τα επιθηλιακά κύτταρα του προστάτη και 
συντελεί στη ρευστοποίηση του εκσπερματήμα-

τος.13 Είναι ανιχνεύσιμο στον ορό, όπου ανευρίσκε-
ται αυξημένο σε άνδρες με καρκίνο προστάτη.14 

3.1. Κλινική χρησιμότητα

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, το PSA 
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της νό-
σου μετά θεραπεία, ως ευαίσθητος δείκτης τόσο 
για την υπολειπόμενη νόσο όσο και για την υπο-
τροπή.15,16 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
χρησιμοποιείται και για screening, του οποίου η 
ωφέλεια αλλά και η σχέση ωφέλειας-κινδύνων 
αποτελούν ακόμα αντικείμενο διχογνωμίας.

3.2. PSA screening

3.2.1. Επιδημιολογία. Με την εισαγωγή του screen-
ing η επίπτωση του καρκίνου του προστάτη αυξή-
θηκε δραματικά κατά τη δεκαετία του 1990 και η 
διά βίου πιθανότητα διάγνωσης της νόσου σχεδόν 
διπλασιάστηκε κατά την περίοδο 1985–2007.17–18 
Επιπλέον, κατά τη διάγνωση η νόσος στους περισ-
σότερους ασθενείς βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο 
και πολύ λίγοι ασθενείς παρουσίαζαν απομακρυ-
σμένες μεταστάσεις.19 

3.2.2. Ευαισθησία, ειδικότητα και το πρόβλημα του 
ουδού. Ο ουδός συγκέντρωσης του PSA στον ορό 
προκειμένου να αποφασισθεί η εκτέλεση βιοψίας 
αρχικά τέθηκε στα 4 ng/mL, αλλά μετέπειτα προ-
τάθηκαν χαμηλότερα όρια.8,20 Φαίνεται όμως ότι 
ακόμη και πολύ χαμηλές ή και φυσιολογικές τιμές 
του PSA δεν αποκλείουν την πιθανότητα καρκί-
νου του προστάτη.21 

Επιπλέον, η ελάττωση του ουδού, παρότι βελ-
τίωσε την ευαισθησία του PSA screening, συνο-
δεύθηκε από μείωση της ήδη χαμηλής ειδικότη-
τας.22 Ψευδώς θετικό αποτέλεσμα προκύπτει 
σε μια πληθώρα μη κακοήθων καταστάσεων, 
όπως η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, 
προστατίτιδα ή κυστίτιδα, μετά εκσπερμάτιση ή 
τραύμα στο περίνεο, καθώς και ιατρογενώς (με-
τεγχειρητικά, μετά διορθικό u/s και λοιπούς χει-
ρισμούς).18,20 Η ελαττωμένη ειδικότητα οδηγεί σε 
άσκοπες βιοψίες, οι οποίες αποτελούν σημαντική 
πηγή αναίτιου κόστους και ανησυχίας στον ασθε-
νή, αλλά και πιθανής νοσηρότητας (αιμορραγία, 
άλγος, λοιμώξεις).23

3.2.3. Το πρόβλημα της υπερδιάγνωσης και υπερθε
ραπείας. Εκτιμάται βάσει μαθηματικών μοντέλων 
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ότι 23–42% των ανιχνευόμενων με αυξημένες τι-
μές PSA καρκίνων υπερδιαγιγνώσκονται, καθώς 
βάσει του προσδόκιμου επιβίωσης κατά τη διά-
γνωση και της φυσικής ιστορίας της νόσου, δεν 
θα αναμενόταν να έχουν κλινικές εκδηλώσεις κα-
τά τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς.24 Λόγω 
της αδυναμίας του screening να προβλέψει ποι-
οι από τους διαγνωσμένους καρκίνους θα οδη-
γήσουν σε νόσο, στην πλειοψηφία αυτών των 
περιπτώσεων επιλέγεται επιθετική θεραπεία, η 
οποία αφενός μεν είναι δαπανηρή και αφετέρου 
ενέχει τον κίνδυνο επιπλοκών από το ουροποιη-
τικό και το γαστρεντερικό σύστημα, και βέβαια 
την πρόκληση σεξουαλικών διαταραχών (στυτική 
δυσλειτουργία) καθώς και σημαντική νοσηρότητα 
ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς.25,26

3.2.4. Εναλλακτικές προσεγγίσεις. Διάφορες τρο-
ποποιήσεις έχουν προταθεί για τη βελτίωση της 
διαγνωστικής ακρίβειας του PSA screening, μεταξύ 
των οποίων ο ρυθμός αύξησης των τιμών του PSA, 
ο λόγος του ελεύθερου προς ολικό PSA, η πυκνότη-
τα του PSA, καθορισμός ανώτερων φυσιολογικών 
επιπέδων PSA ανάλογα με την ηλικία ή τη φυλή 
και άλλοι δείκτες – παράγωγα του PSA.27 Η χρησι-
μότητά τους ωστόσο παραμένει ατεκμηρίωτη.18

Μια εναλλακτική υπό διερεύνηση προσέγγιση 
που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των κινδύ-
νων της υπερδιάγνωσης είναι η ενεργός παρακο-
λούθηση (active surveillance) των ασθενών χαμηλού 
κινδύνου.28 Μειονέκτημα της στρατηγικής αυτής 
είναι οι δυσμενείς ψυχολογικές της επιπτώσεις.32

3.2.5. Τεκμηρίωση της ωφέλειας – Μεγάλες μελέτες. 
Πληθώρα βιβλιογραφικών δεδομένων συσχετί-
ζουν το PSA screening με τη μείωση της θνητό-
τητας από καρκίνο του προστάτη. Όμως τα ευ-
ρήματα μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών είναι 
αλληλοσυγκρουόμενα και δεν έχουν τεκμηριώσει 
πειστικά την αξία του PSA screening όσον αφορά 
στη μείωση της θνητότητας των ασθενών.3–5

H European Randomized Study of Screening for 
Prostate Cancer (ERSPC) έδειξε ότι το screening οδή-
γησε σε μια σχετική μείωση της θνητότητας από 
τη νόσο. Η μελέτη περιλάμβανε 182.160 άνδρες 
ηλικίας 50–74 ετών με μέσο χρόνο παρακολού-
θησης τα 9 έτη. Παρότι η θνητότητα στην ομάδα 
που υπεβλήθη σε screening ήταν 20% μικρότερη 
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η απόλυτη δια-
φορά ήταν μόνο 0,7 θάνατοι ανά 1000 άνδρες.3 H 

Göteborg Screening Trial, που περιέλαβε 20.000 άν-
δρες ηλικίας 50–64 ετών, με μέσο χρόνο παρακο-
λούθησης 14 έτη, έδειξε ακόμα μεγαλύτερη μείωση 
της θνητότητας με το PSA screening.5 Πιθανώς το 
όφελος από το screening αυξάνεται προϊόντος του 
χρόνου παρακολούθησης.29

Αντίθετα, η Prostate, Lung, Colorectal and Ova-
rian Cancer Screening Trial (PLCO), που περιέ-
λαβε 76.693 άνδρες ηλικίας 55–74 ετών με μέσο 
χρόνο παρακολούθησης 7 έτη, δεν έδειξε κάποια 
μείωση της θνητότητας με την εφαρμογή του 
PSA screening. Στην ομάδα που υπεβλήθη σε 
screening, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, οι δια-
γνωσμένοι καρκίνοι ήταν κατά 22% περισσότεροι, 
πρωιμότερου σταδίου και χαμηλότερου Gleason 
score. Χρειάζονται αναμφίβολα περισσότερες 
μελέτες και μεγαλύτερος χρόνος παρακολούθη-
σης των ασθενών για να διαπιστωθεί αν αυτά τα 
ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά των προστατικών 
καρκίνων έχουν πράγματι σημαντικό αντίκτυπο 
και στη θνητότητα από τη νόσο.4,30

3.2.6. Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες (Guide
lines). Μετά τη δημοσίευση των ERSPC και PLCO 
μελετών, η American Urological Association (AUA) 
και η American Cancer Society (ACS) συστήνουν 
την από κοινού λήψη ενημερωμένων αποφάσεων 
μεταξύ ασθενούς-ιατρού και την περιοδική μέτρη-
ση του PSA σε ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης 
μεγαλύτερο των 10 ετών, έναντι της παλαιάς σύ-
στασης για ετήσιο screening. Η AUA ως κατάλλη-
λη για έναρξη screening θεωρεί την ηλικία των 40 
ετών, ενώ η ACS θέτει μεγαλύτερο ηλικιακό όριο 
και συγκεκριμένα την ηλικία των 50 ετών για άν-
δρες με προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον 10 
χρόνια, και την ηλικία των 45 ή 40 ετών για άνδρες 
με αυξημένο ή πολύ αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου προστάτη αντίστοιχα. Διαφορές υπάρ-
χουν επίσης στα κριτήρια παραπομπής για βιοψία 
και η ACS τονίζει τη δυσκολία λήψης ενημερωμέ-
νων αποφάσεων για τους ασθενείς και ενθαρρύ-
νει τη χρήση εγγράφων και διαδικτυακών βοη-
θημάτων.22,27 Αντίθετα, το US Preventive Services 
Task Force (USPSTF), θεωρώντας ότι οι κίνδυνοι 
του screening υπερτερούν της ωφέλειας (D-level 
of recommendation), δεν συστήνει τη μέτρηση 
του PSA σε ασυμπτωματικούς άνδρες ανεξαρτή-
τως ηλικίας, φυλής και οικογενειακού ιστορικού.31 
Πάντως και οι περισσότεροι οργανισμοί στις ΗΠΑ 
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συμφωνούν ότι με το screening επιτυγχάνεται η 
διάγνωση νόσου σε πρωιμότερο στάδιο, οπότε 
αυτή είναι συνήθως εντοπισμένη. 

Αντίστοιχη θεώρηση κινδύνων-ωφέλειας με το 
USPSTF υιοθετούν και η European Association of 
Urology, η United Kingdom National Health Services 
και η New Zealand National Health Committee που 
αντί του screening σε εθνική βάση, προτείνουν ενη-
μέρωση του ασθενούς και εξατομικευμένες προ-
σεγγίσεις. Σημαντικά διαφοροποιείται από αυτή 
την κατεύθυνση η Japanese Urological Association, 
που συστήνει ετήσιο PSA screening μετά τα 50 
έτη και εκτίμηση μιας βασικής τιμής PSA σε ηλικία 
40 ετών σε όλους τους άνδρες ανεξαρτήτως πα-
ραγόντων κινδύνου, ως σημείο αναφοράς για τις 
μελλοντικές μετρήσεις του PSA.31

4. Παράγωγα του PSA

4.1. Λόγος ελεύθερου προς ολικό PSA (%fPSA)

Το PSA ορού κυκλοφορεί είτε ελεύθερο είτε συ-
ζευγμένο με διάφορες πρωτεΐνες, κυρίως με την 
α1-αντιχυμοθρυψίνη.33 Έχει δειχθεί ότι υψηλά 
επίπεδα συζευγμένου PSA σχετίζονται με αυξη-
μένη πιθανότητα προστατικού καρκίνου και ότι 
το %fPSA είναι χαμηλότερο σε άνδρες με καρκίνο 
παρά με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.34 

Μάλιστα για την «γκρίζα ζώνη» τιμών PSA 4–10 
ng/mL, φαίνεται ότι το %fPSA μπορεί να διαγνώσει 
ακριβέστερα από το PSA την παρουσία κακοήθει-
ας μειώνοντας το ποσοστό των άσκοπων βιοψι-
ών.35 Έτσι συστήνεται η εκτίμησή του σε άνδρες 
με τιμές PSA στην γκρίζα ζώνη (4–10 ng/mL).

4.2. Πυκνότητα PSA (PSAD)

Πρόκειται για τον λόγο της συγκέντρωσης του 
PSA προς τον προστατικό όγκο και αρχικά προ-
τάθηκε για τη διαφοροδιάγνωση του καρκίνου 
του προστάτη από την καλοήθη υπερπλασία.36 
Στη συνέχεια εισήχθη ο λόγος συγκέντρωσης PSA 
προς τον όγκο της μεταβατικής ζώνης του αδέ-
να (PSADTZ) ως πιο ακριβής δείκτης (σε σχέση με 
τον PSAD) για την περιοχή τιμών PSA 4–10 ng/mL, 
κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από άλλες με-
λέτες.37,20 Αυξημένες τιμές PSAD συσχετίσθηκαν 
κυρίως με εξωκαψική επέκταση του καρκίνου και 
εμμονή της νόσου μετά από προστατεκτομή.38 
Παράλληλα, ο δείκτης αυτός έχει χρήση σε ασθε-

νείς υπό συστηματική παρακολούθηση (active 
surveillance).39 Βασικό όμως μειονέκτημά του είναι 
το προαπαιτούμενο διορθικό υπερηχογράφημα. 

4.3. Ισομορφές PSA

Το ελεύθερο PSA του ορού κυκλοφορεί με διά-
φορες ισομορφές, μεταξύ των οποίων το BPSA 
(benign prostatic hyperplasia associated PSA) που 
συσχετίζεται με την καλοήθη προστατική υπερ-
πλασία, ενώ το ανενεργό PSA (iPSA) και το proPSA 
που κυκλοφορεί με διάφορες αμινοαρχικές αλλη-
λουχίες, σχετίζονται με τον καρκίνο του προστά-
τη.40 Φαίνεται ότι ο δείκτης %pPSA (λόγος proPSA 
προς fPSA) είναι ειδικότερος του %fPSA στη διά-
γνωση της κακοήθειας και έτσι μειώνονται οι αναί-
τιες βιοψίες,41 ενώ σε μια μελέτη φάνηκε ότι ανι-
χνεύει επιλεκτικά την προχωρημένη νόσο και την 
εξωκαψική επέκταση του όγκου,42 κάτι που πιθα-
νώς τον καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο στα πλαίσια 
του active surveillance. Πρόσφατα το proPSA εν-
σωματώθηκε στην εξίσωση phi (Beckman Coulter 
Prostate Health Index), η αξία της οποίας είναι υπό 
διερεύνηση.20

4.4. Κινητική του PSA

Ο ρυθμός αύξησης του PSA (PSA velocity, PSAV) 
φαίνεται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερος στους 
υπό παρακολούθηση άνδρες που τελικά ανέπτυ-
ξαν καρκίνο του προστάτη σε σχέση με αυτούς 
που δεν ανέπτυξαν τη νόσο. Μάλιστα η διαφορά 
αυτή στον ρυθμό αύξησης του PSA είναι εμφανής 
αρκετά χρόνια πριν από την κλινική διάγνωση, 
γεγονός που δίνει τη δυνατότητα πρώιμης και 
έγκαιρης διάγνωσης. Επιπλέον, παρότι στο ίδιο δι-
άστημα το PSA του ορού δεν διέφερε μεταξύ των 
δυο ομάδων, ο PSAV διέκρινε με υψηλή ειδικότη-
τα την κακοήθεια από την καλοήθη υπερπλασία 
προστάτη.43 Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει η 
εκθετική αύξηση των επιπέδων του PSA, η οποία 
συμβαίνει 7–9 χρόνια πριν από τη διάγνωση του 
καρκίνου του προστάτη.44 

4.5. Άλλα παράγωγα του PSA

Ο χρόνος διπλασιασμού του PSA (PSA doubling 
time) είναι επίσης ένας σημαντικός δείκτης της 
βαρύτητας της νόσου που σχετίζεται κυρίως με 
την επιβίωση του ασθενούς μετά από υποτροπή 
της. Μικρός χρόνος διπλασιασμού (<10 μήνες) 
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προοιωνίζει χειρότερη πρόγνωση. Πολλές πρό-
σφατες μελέτες εξετάζουν τον ρόλο της κινητικής 
του PSA στην πρόγνωση με αισιόδοξα αποτελέ-
σματα, η χρήση της όμως στο screening παραμέ-
νει αμφιλεγόμενη.45

Άλλος υπό διερεύνηση δείκτης είναι ο λόγος PSA 
ορού προς PSA ούρων. Όμως, τα αποτελέσματα 
των μελετών για τον δείκτη αυτό είναι αμφιλεγό-
μενα.

5. Νέοι υπό διερεύνηση δείκτες

Η έρευνα στοχεύει σήμερα στην ανακάλυψη νέ-
ων δεικτών τόσο για τη διάγνωση και την παρα-
κολούθηση των ασθενών με καρκίνο του προστά-
τη όσο και για τον καθορισμό της κλινικής σημασί-
ας των καρκίνων που διαγιγνώσκονται σε πρώιμο 
στάδιο. Φαίνεται επίσης ότι λόγω της φαινοτυ-
πικής ετερογένειας των προστατικών καρκίνων, 
ο συνδυασμός πολλαπλών καρκινικών δεικτών 
μόνων ή και σε συνδυασμό με κλινικά και δημο-
γραφικά δεδομένα θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
ακριβέστερη διάγνωση της νόσου.46 Παρακάτω 
περιγράφονται οι κυριότεροι νέοι δείκτες και κυ-
ρίως αυτοί με ιδιαίτερα σημαντική διαγνωστική 
αξία που ανιχνεύονται στο αίμα και στα ούρα.

5.1.  Human Kallikrein Related Peptidase 2 
(KLK2 ή hK2)

H KLK2 είναι μια πρωτεάση της σερίνης που 
ανήκει στην ίδια γονιδιακή οικογένεια με το PSA. 
Μελέτες στον ορό έχουν δείξει ότι συνδυαζόμε-
νη με το ολικό και το ελεύθερο PSA αυξάνει τη 
διαγνωστική ακρίβεια όσον αφορά στη διάκριση 
ανδρών με καρκίνο προστάτη από τους ελεύθε-
ρους νόσου, ενώ ειδικότερα έχει συσχετιστεί με 
το μέγεθος, την εξωκαψική επέκταση και τη χα-
μηλή διαφοροποίηση του όγκου.47,48 Επίσης ως 
προγνωστικός δείκτης συσχετίζεται με τον κίνδυ-
νο βιοχημικής υποτροπής της νόσου μετά προ-
στατεκτομή σε άνδρες με τιμές PSA≤10 ng/mL.49 

5.2. Άλλες καλλικρεΐνες

Πέραν του PSA (KLK3) και της KLK2, ο προστατι-
κός ιστός παράγει και εκκρίνει και άλλες καλλικρεΐ-
νες όπως οι: 4, 10, 11, 12, 13 και 15. Από αυτές, ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η KLK11, η οποία 
σε συνδυασμό με το ολικό PSA και το %fPSA φαίνε-
ται να έχει αυξημένη διαγνωστική ακρίβεια.50

5.3. Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3)

Το PCA3, γνωστό και ως Differential Display 
clone 3 (DD3), είναι ένα μη κωδικοποιό μόριο 
mRNA που συντίθεται σχεδόν αποκλειστικά 
στον προστάτη.51 Εκτιμάται σε δείγματα ούρων 
που συλλέγονται μετά από προστατικές μαλά-
ξεις σε δακτυλική εξέταση.52 Έχει δειχθεί ότι το 
PCA3 υπερεκφράζεται και υπερπαράγεται από 
τον καρκινικό προστατικό ιστό, ακόμα και το με-
ταστατικό (σε ποσοστό >95% των ελεγχθέντων 
καρκίνων), κάτι που δεν συμβαίνει στην καλοήθη 
υπερπλασία του προστάτη.53 Η ηλικία, ο όγκος 
του αδένα και διάφορες άλλες παθολογικές κα-
ταστάσεις όπως η προστατίτιδα δεν φαίνεται 
να επηρεάζουν τις τιμές του PCA3, σε αντίθεση 
με το PSA.51 Πολλές μελέτες έδειξαν την υπερο-
χή του PCA3 σε σχέση με το PSA ορού και η εξαι-
ρετικά υψηλή ειδικότητά του θα βοηθούσε πι-
θανώς στην αποφυγή αναίτιων βιοψιών. Παρόλ’ 
αυτά, σε άνδρες με τιμές PSA στην γκρίζα ζώνη, 
δηλαδή στην ομάδα αυτή που έχει πράγματι να 
ωφεληθεί από έναν επιπλέον δείκτη, η ευαισθη-
σία του PCA3 είναι χαμηλή. Φαίνεται ότι αν και 
σε μικρότερο βαθμό, το PCA3 έχει παρόμοιες 
διαγνωστικές αδυναμίες με το PSA και πιο συ-
γκεκριμένα δεν υπάρχει κάποιος ουδός για τον 
οποίο η ευαισθησία και ειδικότητά του να εί-
ναι αποδεκτές.9 Προσπάθειες αξιοποίησης του 
PCA3 ως προγνωστικού δείκτη σε σχέση με το 
μέγεθος, το Gleason score και την εξωκαψική 
επέκταση του όγκου είχαν αντικρουόμενα απο-
τελέσματα.54,55 Συνοπτικά, η εκτίμηση του PCA3 
είναι χρήσιμη σε καταστάσεις όπως υψηλά επί-
πεδα PSA με αρνητική βιοψία, αυξημένο PSA σε 
προστατίτιδα και λήψη φαρμάκων που επηρε-
άζουν τα επίπεδα του PSA, αλλά και στην πα-
ρακολούθηση ασθενών στα πλαίσια του active 
surveillance ή και μετά από θεραπεία στα πλαί-
σια ανίχνευσης πιθανής υποτροπής.52,54 Ο συν-
δυασμός του PCA3 με άλλους δείκτες στα ούρα, 
όπως το γονίδιο TMPRSS2: ERG που προκύπτει 
από σύντηξη (gene fusion), φαίνεται να έχει αυ-
ξημένη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση μόνο με 
το PCA3.56

Αναμφίβολα απαιτούνται περισσότερες και 
μεγαλύτερες μελέτες για την αξιολόγηση του 
PCA3 ως δείκτη screening, διάγνωσης ή και πρό-
γνωσης.
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5.4. Early Prostate Cancer Antigen (EPCA)

Διάφορες αλλαγές στις πρωτεΐνες της θεμέλιας 
ουσίας του πυρήνα του κυττάρου έχουν συσχετι-
σθεί με την καρκινογένεση. Μια τέτοια πρωτεΐνη 
είναι το EPCA, το οποίο μελετήθηκε ανοσοϊστο-
χημικά σε δείγματα προστατικού ιστού αλλά και 
στο αίμα, όπου φάνηκε να έχει υψηλή ευαισθη-
σία και ειδικότητα στη διάγνωση του καρκίνου.57 

Αντίστοιχη διαγνωστική αξία φαίνεται να έχει και 
η πρωτεΐνη EPCA-2, που επιπλέον μπορεί ίσως 
να διακρίνει την εντοπισμένη από τη μεταστατική 
νόσο με υψηλή ακρίβεια.58 Ο ρόλος όμως αυτών 
των δεικτών παραμένει διφορούμενος κυρίως λό-
γω των μεθοδολογικών δυσκολιών στη μέτρησή 
τους.59

5.5. αMethylacylCoA Racemace (AMACR)

Το AMACR είναι ένα ένζυμο που εμπλέκεται 
στον οξειδωτικό μεταβολισμό των λιπαρών οξέ-
ων διακλαδισμένης αλύσου, κύρια πηγή των 
οποίων είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το 
κόκκινο κρέας, που έχουν θεωρηθεί διατροφικοί 
παράγοντες κινδύνου για τον προστατικό καρ-
κίνο. Φαίνεται ότι στον προστατικό καρκίνο το 
AMACR υπερεκφράζεται, τόσο σε πρωτεϊνικό 
όσο και σε επίπεδο mRNA. Σε ιστικά παρασκευά-
σματα φάνηκε με ανοσοϊστοχημεία ότι το AMACR 
μπορούσε να διαγνώσει την κακοήθεια με υψη-
λή ακρίβεια και ειδικότητα.60,61 Τα επίπεδα του 
mRNA του AMACR μπορούν επίσης να μετρηθούν 
στα ούρα και στον ορό, αν και το ίδιο το ένζυμο 
ανιχνεύεται μόνο στα ούρα. Παρουσία αυξημέ-
νων τίτλων αντισωμάτων έναντι του AMACR δι-
έγνωσε με ακρίβεια τον καρκίνο σε άτομα με PSA 
4–10 ng/mL.62–64 Πρόσθετες μελέτες απαιτούνται 
για να αποσαφηνιστεί η σημασία του AMACR ως 
καρκινικού δείκτη.

5.6.  Urokinase Plasminogen Activator (uPA) 
και uPA Receptor (uPAR)

Πιθανολογείται ότι τα uPA και uPAR εμπλέκο-
νται στην εξέλιξη του καρκίνου, μέσω της εκκίνη-
σης ενός βιοχημικού καταρράκτη που περιλαμβά-
νει την πλασμίνη και εν συνεχεία και άλλες πρω-
τεάσες που ευθύνονται για την αποδόμηση των 
πρωτεϊνών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας.65 
Η ανίχνευση στον ορό ισομορφών του uPAR, μόνη 
ή σε συνδυασμό με ανίχνευση της KLK2 και ισο-

μορφών του PSA, βοηθά στην ορθότερη επιλογή 
των υποψήφιων για βιοψία προστάτη ασθενών 
σε σχέση με την επιλογή που γίνεται με βάση μόνο 
το αυξημένο PSA.66 Φαίνεται ακόμα ότι ο δείκτης 
αυτός έχει ενδεχομένως και προγνωστική αξία, 
δεδομένου ότι αυξημένα επίπεδά του σε ιστικά 
δείγματα αλλά και στον ορό έχουν συσχετιστεί με 
προχωρημένη νόσο, οστεοβλαστικές μεταστάσεις 
και βιοχημική υποτροπή μετά θεραπεία.67

5.7.  Insulinlike Growth Factors (IGFs) 
και IGF Binding Proteins (IGFBPs)

Η συγκέντρωση των IGFs και IGFBPs στον ορό 
έχει συσχετισθεί με τον προστατικό καρκίνο. 
Συγκεκριμένα, αυξημένη συγκέντρωση του IGF-
1 και ελαττωμένη συγκέντρωση της IGFBP-3 συ-
σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της 
νόσου, εύρημα που όμως δεν τεκμηριώθηκε από 
άλλες μελέτες.68 Επίσης, η IGFBP-2, που είναι η 
κυριότερη συζευκτική πρωτεΐνη που συντίθεται 
στον προστάτη, είναι αυξημένη σε προστατικό 
καρκίνο, ενώ η συγκέντρωση της IGFBP-3 φαίνε-
ται να έχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την 
παρουσία οστικών μεταστάσεων.69

5.8. Glutathione STransferase Ρ 1 (GSTP1)

Η GSTP1 είναι ένα ένζυμο που προστατεύει 
το DNA από τη βλαπτική δράση των ελεύθερων 
ριζών οξυγόνου και η απενεργοποίησή του πι-
θανώς παίζει κάποιο ρόλο στην καρκινογένεση. 
υπερμεθυλίωση ογκοκατασταλτικών γονιδίων 
έχει περιγραφεί σε πολλές κακοήθειες και ειδικό-
τερα στον καρκίνο του προστάτη η υπερμεθυλί-
ωση νησίδων κυτοσίνης/γουανίνης στην περιοχή 
του υποκινητή του γονιδίου της GSTP1 οδηγεί σε 
ελαττωμένη έκφραση του γονιδίου.70 Αυτή είναι 
και η συχνότερη μεταβολή στο DNA (σε ποσο-
στό 94% των περιπτώσεων ανιχνεύσιμη σε ιστικό 
δείγμα) που έχει συσχετισθεί με τον προστατι-
κό καρκίνο. Σε χαμηλότερα ποσοστά ανιχνεύθη-
κε και στον ορό, τα ούρα και το εκσπερμάτημα. 
Σε πολλές μελέτες η υπερμεθυλίωση της GSTP1 
ανιχνεύθηκε σε ίζημα ούρων και παρότι μερικές 
μελέτες έδειξαν υψηλή ειδικότητα και ευαισθη-
σία της δοκιμασίας για την ανίχνευση της νόσου, 
στην πράξη τα αποτελέσματα είναι αλληλοσυγ-
κρουόμενα.71
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5.9.  mRNA δείκτες: TMPRSS2:ERG  
και TMPRSS2:ETV1 gene fusions, 
GOLPH2, SPINK1 

Διάφορες γονιδιακές ανακατατάξεις λαμβάνουν 
χώρα σε κακοήθειες και στον καρκίνο του προστά-
τη. Η σύντηξη των γονιδίων (gene fusion) TMPRSS2 
(ανδρογονοεξαρτώμενη μεμβρανική πρωτεάση 
της σερίνης με ρόλο μεταγραφικού υποκινητή) 
και ERG (ETS related gene, ογκογονίδιο) είναι οι πιο 
κοινές (50% των περιπτώσεων). Το μεταγράφημα 
του υβριδικού γονιδίου ανιχνεύεται στα ούρα και 
διαγιγνώσκει τον προστατικό καρκίνο με υψηλή 
ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία.72 Αντίστοιχα, 
μετρήσιμα στα ούρα είναι τα επίπεδα του mRNA 
των GOLPH2 (Golgi phosphoprotein 2) και SPINK1 
(serine protease inhibitor Kazal-type 1). Οι τρεις 
προαναφερθέντες δείκτες συνδυαζόμενοι με το 
PCA3, αυξάνουν τη διαγνωστική του ακρίβεια.73 
Τέλος, η υπερέκφραση του SPINK1 σε ασθενείς με 
προστατικό καρκίνο, αρνητικών για τις ανακατα-
τάξεις των ERG και ETV1 (ETS variant 1, ογκογονί-
διο), συσχετίστηκε με δυσμενή πρόγνωση.74

5.10.  Δείκτες νευροενδοκρινούς διαφοροποίησης 
του προστατικού καρκίνου

Η chromogranin-A χρησιμοποιείται για τη διάγνω-
ση και την πρόγνωση του προστατικού καρκίνου με 
νευροενδοκρινική διαφοροποίηση. Η αύξηση της 
συγκέντρωσής της στον ορό φαίνεται να προηγείται 
αυτής του PSA και συνδυαζόμενη με το fPSA βελτι-
ώνει τη διαγνωστική ειδικότητα.75 Η chromogranin-
A αλλά και το progastrin-releasing peptide έχουν 
ειδικότερα συσχετισθεί με την πρόγνωση του ορ-
μονοάντοχου προστατικού καρκίνου.76

5.11.  Annexin A3 (ANXA3) 
και άλλοι πρωτεϊνικοί δείκτες στα ούρα

Η ANXA3 είναι μια ασβεστιοδεσμευτική πρωτε-
ΐνη, η παραγωγή της οποίας είναι μειωμένη στα 
καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Στα ούρα, τα 
επίπεδα της ANXA3 φαίνεται να είναι σημαντικά 
χαμηλότερα σε ασθενείς με καρκίνο έναντι αυτών 
με καλοήθη υπερπλασία προστάτη, τους οποί-
ους διέκρινε με υψηλή ειδικότητα και μεγαλύτερη 
ευαισθησία σε σχέση με το ολικό PSA.77,78 Με ανο-
σοϊστοχημικές μελέτες ερευνάται και η αξία της 
ως προγνωστικού ιστικού δείκτη.77 

Επιπλέον, κάποιες μεταλλοπρωτεϊνάσες της 
εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (matrix metallo-
proteinases, MMPs) φαίνεται να παίζουν ρόλο 
στην εκδήλωση της επιθετικότητας των καρ-
κίνων. H MMP9 στα ούρα είναι ένας ανεξάρτη-
τος διαγνωστικός παράγοντας του προστατικού 
καρκίνου σε μοντέλο πολλαπλής ανάλυσης όπως 
έδειξε πρόσφατη μελέτη.79

Σε πιλοτικές μελέτες έχουν εξεταστεί και οι: 
delta-catenin, hepatocyte growth factor (c-met) και 
η thymosin β-15 ως πιθανοί καρκινικοί προστατι-
κοί δείκτες στα ούρα.80–82

5.12. Endoglin

Η endoglin (CD105) είναι μια διαμεμβρανική 
γλυκοπρωτεΐνη που εκφράζεται στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αγ-
γειογένεση. Φαίνεται ότι τα επίπεδα της endoglin 
στα ούρα μπορούν να διακρίνουν τους ασθενείς 
με προστατικό καρκίνο και ενδεχομένως βοηθούν 
στη σταδιοποίηση της νόσου.83 Η εκτίμηση της 
endoglin στο πλάσμα έχει ίσως περισσότερο προ-
γνωστική αξία και συσχετίζεται κυρίως με τοπι-
κές λεμφαδενικές μεταστάσεις.84

5.13. Prostate Stem Cell Antigen (PSCA)

Πρόκειται για μια μεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη 
που συντίθεται στον προστάτη. Η PSCA ανιχνεύθη-
κε ανοσοϊστοχημικά σε ιστικά δείγματα ενώ το RNA 
της ανιχνεύθηκε στο αίμα. Φαίνεται ότι αυξημένη 
παραγωγή της PSCA συνοδεύεται από αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης προστατικού καρκίνου αλλά και 
από νόσο χειρότερης πρόγνωσης.85 υπό διερεύνηση 
είναι και η χρησιμότητα του PSCA θεραπευτικά.86

5.14. Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA)

Το PSMA είναι επίσης μια μεμβρανική γλυ-
κοπρωτεΐνη που παράγεται στον προστάτη. 
Φαίνεται ότι στα επιθηλιακά κύτταρα του καρκι-
νικού προστατικού ιστού η παραγωγή του PSMA 
είναι αυξημένη.87 Με βάση το PSMA έχει αναπτυ-
χθεί μια ραδιοανοσοσπινθηρογραφική απεικόνιση 
του προστατικού ιστού και διανοίγονται και θε-
ραπευτικές εφαρμογές του PSMA.88

5.15. Αυτοαντισώματα

Είναι γνωστό ότι το ανοσοποιητικό σύστημα, 
ερεθιζόμενο από διάφορα καρκινικά αντιγόνα 
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προάγει αυτοαντισωματική αντίδραση. Διάφορα 
αυτοαντιγόνα έχουν περιγραφεί, μεταξύ των 
οποίων και το AMACR.64 Οι Wang et al ανιχνεύ-
οντας αντίστοιχα αυτοαντισώματα στον ορό, 
κατάφεραν να διαγνώσουν την παρουσία προ-
στατικού καρκίνου με σημαντική ευαισθησία και 
ειδικότητα (81,6% και 88,2%, αντίστοιχα).89

5.16. Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) 

Οι SNPs είναι κληρονομούμενες μονονουκλεο-
τιδικές μεταλλάξεις παρούσες τουλάχιστον στο 
1% του πληθυσμού. Έχουν βρεθεί πάνω από 35 
SNPs που σχετίζονται με τον προστατικό καρ-
κίνο. Αυτοί οι πολυμορφισμοί είναι κοινοί στον 
γενικό πληθυσμό (>5%) και συνοδεύονται από 
χαμηλό σχετικά κίνδυνο (odds ratio=1,1–1,3) για 
ανάπτυξη καρκίνου. Σε αυτούς τους πολυμορφι-
σμούς ωστόσο αποδίδεται το 25% των οικογενών 
περιπτώσεων προστατικού καρκίνου. Οι SNPs 
μπορούν να ανιχνευθούν σε κάθε ιστό, συχνότε-
ρα όμως χρησιμοποιείται DNA από λευκά αιμο-
σφαίρια.90 

Η πρώτη περιοχή γενετικής προδιάθεσης για 
προστατικό καρκίνο αναγνωρίστηκε το 2006 στο 
χρωμόσωμα 8q24, το οποίο φαίνεται πως βρίθει 
πολυμορφισμών σχετιζόμενων με προστατικό 
αλλά και με άλλους καρκίνους.91 Επίσης, διερευ-
νάται ο συσχετισμός κάποιων πολυμορφισμών με 
την επιθετικότητα του προστατικού καρκίνου.90

Οι SNPs συνδυαζόμενοι μεταξύ τους ή με άλ-
λες παραμέτρους ίσως φανούν χρήσιμοι στο 
screening και την εκτίμηση του κινδύνου για την 
ανάπτυξη της νόσου. 

5.17.  Ελεύθερο (εξωκυττάριο) κυκλοφορούν DNA 
και microRNA (miRNA)

Είναι γνωστό ότι στο αίμα ατόμων με κακοήθη 
νόσο ανιχνεύονται αυξημένα επίπεδα ελεύθερου 
DNA που μπορουν να χρησιμοποιηθούν διαγνω-
στικά.92 

Τα miRNAs είναι βραχέα, μη κωδικοποιά, λει-
τουργικά μόρια RNA με ρόλο στη ρύθμιση της γο-
νιδιακής έκφρασης που ανιχνεύονται και σε ιστι-
κά δείγματα και μπορούν ενδεχομένως να συμ-
βάλουν στη διάκριση ενός καρκινικού από υγιή 
ιστό.93 

5.18. Sialic Acid

Το σιαλικό οξύ ανήκει στην οικογένεια των ακε-
τυλιωμένων παραγώγων του νευραμινικού οξέος. 
Έχει δειχθεί ότι το συνδεδεμένο με λιπίδια σιαλικό 
οξύ (lipid associated sialic acid, LSA) είναι αυξημέ-
νο σε διάφορες κακοήθειες, μεταξύ των οποίων 
και ο καρκίνος του προστάτη.94 Φαίνεται να εί-
ναι ένας πολλά υποσχόμενος καρκινικός δείκτης, 
απαιτούνται όμως πολλές προοπτικές μελέτες 
για να τεκμηριωθεί η χρησιμότητά του.

5.19. Άλλοι δείκτες

Αρκετοί ακόμα νέοι δείκτες αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία. Πολλοί από αυτούς έχουν αμιγώς 
προγνωστικό χαρακτήρα και κάποιοι έχουν ανι-
χνευθεί ή μελετηθεί μόνο σε ιστικά δείγματα. Η 
λεπτομερής περιγραφή τους ξεφεύγει από τους 
σκοπούς αυτής της εργασίας. Συνοπτικά αναφέ-
ρονται:7,46,95

–  Transforming growth factor β1 (TGFβ1): προγνω-
στικός δείκτης στο πλάσμα

–  Interleukin-6 (IL-6) και IL-6 Receptor(IL-6R): προ-
γνωστικοί δείκτες στον ορό, συνδυάζονται με 
τον TGFβ1

–  EZH2 - Enhancer of Zeste Homolog 2 (Drosophila): 
ιστικός προγνωστικός δείκτης

–  Prostate Secretory Protein 94 (PSP94 – γνωστή 
και ως β-microseminoprotein) και η συζευκτική 
της πρωτεΐνη: προγνωστικοί δείκτες στον ορό

–  Cysteine-Rich Secretory Protein 3 (CRISP3): ιστι-
κός προγνωστικός δείκτης

–  E-Cadherin: ιστικός προγνωστικός δείκτης

–  Hepsin: ιστικός δείκτης

–  Κυκλοφορούντα κύτταρα του όγκου (Circulating 
Tumor Cells, CTC): προγνωστικός δείκτης στον 
ορό

–  Κυτταροκερατίνη 5 (υψηλού μοριακού βάρους 
κυτταροκερατίνη): ιστικός διαγνωστικός δεί-
κτης.

–  p63 (και σε συνδυασμό με την κυτταροκερατίνη 
5): ιστικός διαγνωστικός δείκτης

–  p53: ιστικός προγνωστικός δείκτης

–  Ki-67: ιστικός προγνωστικός δείκτης

–  Ανδρογονικός υποδοχέας: ιστικός προγνωστι-
κός δείκτης
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–  Διαγραφή του γονιδίου PTEN (Phospatase and 
tensin homolog): ιστικός προγνωστικός δείκτης

–  Heat Shock Proteins (HSPs) 27, 60 και 70: ιστικοί 
προγνωστικοί δείκτες

–  Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2): 
ιστικός προγνωστικός δείκτης

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας ερευνητικός 
οργασμός όσον αφορά στον καρκίνο του προστά-
τη, ο οποίος απασχολεί μεγάλη μερίδα του ανδρι-
κού πληθυσμού παγκοσμίως. Τα σημερινά δεδομέ-
να διανοίγουν σίγουρα ευοίωνες προοπτικές τόσο 
στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία της νόσου.
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ΣΚΟΠΟΣ  Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να 
μελετηθούν: (α) πόσο ενημερωμένοι είναι οι ασθε
νείς με φλεβική ανεπάρκεια για την πάθησή τους, 
(β) τα συμπτώματα και τα κλινικά σημεία που 
εμφανίζουν καθώς και (γ) η φαρμακευτική αντι
μετώπιση που εφαρμόσθηκε.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ  Μελετήσαμε 224 άτομα τα 
οποία είχαν φλεβική ανεπάρκεια. Σε όλα τα άτο
μα δόθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο και έγινε 
προσωπική συνέντευξη και εξέταση από την ειδι
κά για αυτή την έρευνα εκπαιδευμένη ομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το πιο εντυπωσιακό εύρημα 
ήταν ότι οι ασθενείς έλαβαν τις πρώτες πληροφο
ρίες τους για τη νόσο, κατά το ίδιο ποσοστό, από 
τους ιατρούς, από τους συγγενείςφίλους και από 
τους φαρμακοποιούς. Τα συμπτώματα της χρο
νίας φλεβικής ανεπάρκειας ήταν πιο έντονα την 
καλοκαιρινή περίοδο στο 26,8% αλλά ένας στους 
δύο ασθενείς ανέφεραν ότι τα συμπτώματά τους 
υπήρξαν καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η φαρ
μακευτική αγωγή που έλαβαν οι ασθενείς περιε
λάμβανε φλαβονοειδή στο 26% των περιπτώσεων, 
μη φλαβονοειδή στο 9,5% και τοπικές κρέμες στο 
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ΑΙΜ  The aim of the study was to figure out how 
aware are the Greek people about the diagnosis and 
the management of chronic venous insufficiency 
(CVI).

ΜATERIAL-METHODS  We studied 224 patients 
from a sample of 1500 persons, representative of the 
Greek population. Personal interview was under
taken with each of the participants and a question
naire was fulfilled.

RESULTS  Sufferers from CVI mentioned that 
they took the first advice by a physician (28%), 
by friends or relatives (27%) and by pharmacists 
(26%). The symptoms of CVI were worse during 
the summer only in 26,8% of the patients, whereas 
50,8% complained of  symptoms throughout the 
year. The pharmacological treatment consisted in 
flavonoides (25,4%), in nonflavonoids (9,5%), 
and in locally active agents. 76% of the patients 
were very satisfied from thε pharmacological treat
ment they received.

CONCLUSIONS  More efforts need for the aware
ness of the patients regarding CVI, such as educa
tional days on CVI, clear guidelines from the min
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Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (ΧΦΑ) είναι μια 
νόσος κοινή σε όλον τον κόσμο και κυρίως στη 
Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής.1 Η ΧΦΑ χαρακτηρίζεται από συμ-
πτώματα και σημεία που προκαλούνται από τη 
φλεβική υπέρταση, σαν αποτέλεσμα των τοιχω-
ματικών ή λειτουργικών ανωμαλιών των φλεβών. 
Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πό-
νο στα κάτω άκρα, αίσθηση βάρους των κάτω 
άκρων, κόπωση των άκρων, κράμπες, κνησμό και 
αίσθηση καυσαλγίας των κάτω άκρων. Τα σημεία 
μπορεί να περιλαμβάνουν ευρυαγγείες, τηλαγγει-
εκτασίες, δικτυωτές ή κιρσώδεις φλέβες, οίδημα 
και αλλαγές στο δέρμα, όπως μελάγχρωση, λι-
ποδερματοσκλήρυνση, έκζεμα και εξέλκωση του 
δέρματος. Ο όρος χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 
περιγράφει μια κατάσταση που επηρεάζει το 
φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων με φλεβική 
υπέρταση, προκαλώντας διάφορες παθολογικές 
καταστάσεις. Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια χω-
ρίζεται σε στάδια σύμφωνα με την ταξινόμηση 
κατά CEAP.2

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να μελετή-
σουμε πόσο ενημερωμένοι είναι για την πάθησή 
τους οι ασθενείς με φλεβική ανεπάρκεια, τα συμ-
πτώματα και τα κλινικά σημεία που εμφανίζουν 
καθώς και τη φαρμακευτική αγωγή που έλαβαν.

Yλικό και μέθοδος

Τα δεδομένα που αναλύονται στην παρούσα μελέτη 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια μιας έρευνας που έλαβε χώ-
ρα στην Ελλάδα στα τέλη του φθινοπώρου του 2010. 
Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν μεταξύ των Ελλήνων 
πολιτών από όλη την Ελλάδα.

Μεθοδολογία έρευνας

Η έρευνα έλαβε χώρα με τη βοήθεια μιας εταιρείας 
δημοσκοπήσεων (QED, Αθήνα). Το ερευνητικό πρω-
τόκολλο μελετήθηκε και εγκρίθηκε από την επιτρο-
πή βιοηθικής της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και 
Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας. Οι 
συμμετέχοντες επιλέχθηκαν τυχαία και το δείγμα ορί-
στηκε με τη χρήση μιας μεθόδου αναλογικού, τυχαίου 
δειγματισμού πολλαπλών σταδίων. Πιο συγκεκριμένα, 
το δείγμα βασίστηκε στα στοιχεία που εξήχθησαν από 
τα δημογραφικά κριτήρια αξιολόγησης της Ελληνικής 
απογραφής του 2001 και την κατανομή των νοικοκυρι-
ών, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική υπηρεσία, και 
εξισορροπήθηκε σύμφωνα με τις αναλογίες του ελλη-
νικού πληθυσμού ως προς το φύλο, την ηλικία και τη 
γεωγραφική κατανομή. Έγινε προσωπική συνέντευξη 
και κλινική εξέταση από εκπαιδευμένο προσωπικό. 
Η συνέντευξη ξεκινούσε με ορισμένες γενικές ερωτή-
σεις (ηλικία, φύλο, ύψος, σωματικό βάρος, επάγγελμα, 
ώρες ορθοστασίας ή καθιστικής εργασίας κ.λπ.), ακο-
λουθούμενες από ερωτήσεις σχετικά με τη χρόνια φλε-

ister of health, and more information and advices 
from the centers for CVI in Greece.

9,5%. Το 76% ανάφερε ότι ήταν ικανοποιημένοι 
από τη φαρμακευτική αγωγή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Χρειάζονται περισσότερες 
προσπάθειες για την ενημέρωση των ασθενών, 
όπως ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ημερί
δες και σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες από τα 
κέντρα που ασχολούνται με τη χρονία φλεβική 
ανεπάρκεια, ώστε να επιτευχθεί σωστή σχέση και 
επικοινωνία μεταξύ ιατρού και ασθενούς.
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βική ανεπάρκεια όπως κλινικά σημεία (ευρυαγγείες, 
τηλαγγειεκτασίες ή κιρσοί), συμπτώματα (οιδηματώδη 
άκρα, βαριά πόδια, πόνο στα πόδια), εάν τα συμπτώ-
ματα παρουσιάζονταν στη διάρκεια όλου του έτους, 
εάν οι ασθενείς επισκέπτονται ιατρό και τη φαρμακο-
λογική αγωγή που ελάμβαναν.

Διαγνωστικά κριτήρια 

Το κριτήριο εισαγωγής στην έρευνα ήταν απλώς η 
συμμετοχή του εθελοντή σε αυτή τη μελέτη. Τα δια-
γνωστικά κριτήρια για τους ασθενείς που εμφάνιζαν 
ΧΦΑ ήταν στη βάση των κλινικών κριτηρίων (ταξινό-
μηση κατά CEAP):3 (α) όλοι οι ασθενείς έπρεπε να εί-
χαν τουλάχιστον δύο συμπτώματα χρόνιας φλεβικής 
ανεπάρκειας τους τελευταίους 12 μήνες και/ή τουλάχι-
στον ένα σημείο χρονίας φλεβικής ανεπάρκειας, (β) οι 
ασθενείς δεν εμφάνιζαν άλλο ιατρικό πρόβλημα όπως 
καρδιακή, ηπατική ανεπάρκεια ή νεφρική ανεπάρκεια 
ή εμφανή αρθρίτιδα στα κάτω άκρα. 

Αποτελέσματα

Ελήφθησαν συνεντεύξεις από 1.500 άτομα, 765 
γυναίκες και 735 άνδρες. Από τον συνολικό πληθυ-
σμό, 224 άτομα (14,9%) εμφάνιζαν ΧΦν σύμφωνα 
με τα κριτήρια εισαγωγής, και σε σχέση με το φύλο 
το 9,6% των ανδρών και το 20,1% των γυναικών 
εμφάνιζε ΧΦΑ. Από τα 1500 άτομα, το 1,1% είχε 
«πάντοτε/πολύ συχνά» εμφάνιση των συμπτωμά-
των ΧΦΑ, το 2,9% τακτικά, το 5,5% περιστασιακά, 
το 5,4% σπάνια και το 85,1% ήταν χωρίς συμπτώ-
ματα. Το υψηλότερο ποσοστό των εμφανιζόμενων 
συμπτωμάτων ΧΦΑ ήταν σε άτομα ηλικίας 45–54 
ετών (23,4%) και 55–64 ετών (27%) (εικ. 1). 

Τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν περισσότε-
ρο από τους πάσχοντες από ΧΦΑ ήταν 58% πό-
νος στα κάτω άκρα, 37,4% οιδηματώδη άκρα και 
25,3% βαριά πόδια, ενώ τα πιο συχνά κλινικά ση-
μεία μεταξύ των πασχόντων ήταν ευρυαγγείες-τη-
λαγγειεκτασίες (19,2%) και κιρσοί (14,8%). Τα πιο 
συχνά συμπτώματα μεταξύ των ανδρών ήταν 56% 
πόνος στα κάτω άκρα και 22% βαριά πόδια, ενώ 
τα πιο συχνά συμπτώματα μεταξύ των γυναικών 
ήταν 59% πόνος στα κάτω άκρα και 48% οιδημα-
τώδη άκρα. Τα πιο συχνά κλινικά σημεία εμφανίζο-
νταν μεταξύ των γυναικών και των παχύσαρκων 
(γυναίκες: 26% ευρυαγγείες- τηλαγγειεκτασίες και 
19% κιρσοί, παχύσαρκοι: 35% ευρυαγγείες-τηλαγ-
γειεκτασία και 25% κιρσοί). 

Όσον αφορά στην παχυσαρκία, που είναι ένας 
παράγοντας κινδύνου της ΧΦΑ, διαπιστώθηκε ότι 
ο μέσος όρος του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 
όλων των ατόμων ήταν 24,6 (άνδρες: 25, γυναί-
κες 24,3). Μεταξύ του συνολικού πληθυσμού, το 
35% ήταν υπέρβαροι και το 7% παχύσαρκοι. Από 
τους 224 ασθενείς, οι 141 (62,9%) εμφάνιζαν τό-
σο ΧΦΑ όσο και παχυσαρκία (ΔΜΣ>25) (εικ. 2). 

Επιπλέον, κατά την εξέταση του τρόπου ζωής 
(ορθοστασία) των ατόμων βρήκαμε ότι από τους 
948 εργαζομένους, οι 767 ήταν εκτεθειμένοι σε 
ορθοστασία στη διάρκεια της εργασίας, με 515 
άτομα να είναι εκτεθειμένα σε παρατεταμένη ορ-
θοστασία στη διάρκεια της εργασίας για τουλάχι-
στον 4 ώρες. Η εμφάνιση ΧΦΑ μεταξύ των ατό-
μων με παρατεταμένες ώρες ορθοστασίας στην 
εργασία (>4 ώρες) ήταν 20,8%. 
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Εικόνα 1. Άτομα με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια στο σύνολο του πληθυσμού 
και ανά ηλικιακή ομάδα
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Εικόνα 5. Ειδικότητα Ιατρού/Ειδικού που επισκέφθηκαν για το πρόβλημα της 
χρονίας φλεβικής ανεπάρκειας

Όταν οι πάσχοντες (224 άτομα) ερωτήθηκαν 
σε ποια εποχή του έτους ήταν πιο έντονα τα συ-
μπτώματα της ΧΦΑ, το 50,8% δεν συσχέτισε την 
κατάστασή του με κάποια συγκεκριμένη εποχή, 
ενώ μόνο το 26,8% ανέφερε τη θερινή περίοδο. 
Στη διάρκεια του καλοκαιριού, τα συμπτώματα 
ΧΦΑ επιδεινώνονταν, κυρίως μεταξύ των γυναι-
κών (32,1%) και μεταξύ των παχύσαρκων ασθε-
νών (47,8%) (εικ. 3). 

Οι πάσχοντες ανέφεραν ότι έλαβαν τις πρώ-
τες συμβουλές από ιατρούς (28%), από φίλους 
ή συγγενείς (27%) και από φαρμακοποιούς (26%) 
(εικ. 4). Το 52% των συστηματικά πασχόντων 
ανέφερε ότι επισκέφθηκε ιατρό για τις πρώτες 
συμβουλές. 

Η ειδικότητα των ιατρών που επισκέφτηκαν οι 
ασθενείς ήταν γενικοί ιατροί/παθολόγοι (60%) και 
αγγειοχειρουργοί (25%), ενώ το 15% επισκέφτηκε 
άλλες ειδικότητες (εικ. 5). 

Από τους 224 πάσχοντες, το 28% επισκέφθη-
κε ιατρό. Το 37% από αυτούς δεν έλαβε κάποιο 
φάρμακο, το 22,2% δεν θυμόταν την ονομασία 
του φαρμάκου και από το 40,6% που αναζήτη-
σε φαρμακευτική αγωγή, στο 25,4% χορηγήθηκαν 
φλαβονοειδή, στο 9,5% μη φλαβονοειδή και στο 
9,5% τοπικά φάρμακα! (εικ. 6). Οι πάσχοντες 
έλαβαν αυτή την αγωγή για έναν μέσο όρο 7,5 
μηνών, ενώ το 76% από αυτούς ήταν ικανοποιη-
μένο από την αγωγή, το 20% ήταν ουδέτερο, ενώ 
μόνο το 5% ήταν πολύ δυσαρεστημένο (εικ. 7). 
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Εικόνα 3. Εποχή του χρόνου που παρουσιάζονται πιο έντονα τα συμπτώματα της χρονίας φλεβικής ανεπάρκειας ανά φύλο
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(2:1), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης της 
ΧΦΑ είναι στις ηλικίες μεταξύ 45–64 ετών. Αυτό 
εξαρτάται από τους ορμονικούς παράγοντες 
στις γυναίκες, τον τρόπο ζωής (καθιστική ζωή 
ή ορθοστασία), την εγκυμοσύνη, την ηλικία, την 
παχυσαρκία και τον παράγοντα κληρονομικότη-
τας, που βοηθά στην έναρξη και την εξέλιξη της 
ΧΦΑ.5,7 

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η παχυσαρκία, και 
η παρούσα μελέτη έρχεται να το επιβεβαιώσει: οι 
περισσότεροι ασθενείς (62,9%) με ΔΜΣ>25 εμφά-
νιζαν ΧΦΑ, προφανώς λόγω της δυσκολίας στο 
βάδισμα και επιπλέον είναι εκτεθειμένοι είτε σε 
πολλές ώρες ορθοστασίας και/ή σε πολλές ώρες 
καθιστικής ζωής. Αυτή η κατάσταση αυξάνει την 
πίεση του φλεβικού συστήματος και οδηγεί σε 
ΧΦΑ.8,9 Επιπλέον, αυτό το μεγάλο ποσοστό των 
ασθενών, 62,9%, ίσως οφείλεται στο ότι οι ίδιοι οι 
ασθενείς πιστεύουν ότι η ΧΦΑ δεν είναι μια σημα-
ντική πάθηση και δεν ενδιαφέρονται για τη νόσο 
τους, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια της ΧΦΑ. 

Τα χαμηλά ποσοστά (20,4%) εμφάνισης ΧΦΑ 
σε ασθενείς με παρατεταμένη ορθοστασία (>4 
ώρες) μας υποδεικνύουν ότι η ορθοστασία, δηλα-
δή ο τρόπος της καθημερινής μας ζωής, δεν είναι 
παράγοντας κινδύνου αλλά όμως επιδρά επιβα-
ρυντικά στην ανάπτυξη της ΧΦΑ. Ο μηχανισμός 
εμφάνισης της ΧΦΑ είναι ο ίδιος με αυτόν που 
περιγράψαμε παραπάνω σχετικά με την παχυ-
σαρκία. Επιπλέον, όπως γνωρίζουμε, το βάδισμα 
βοηθά στη λειτουργία της μυϊκής αντλίας της γα-
στροκνημίας για την ώθηση του φλεβικού αίμα-
τος προς την καρδιά.10 Η ακινητοποίηση αυτών 
των ασθενών (παρατεταμένη ορθοστασία και/ή 
καθιστική ζωή) αυξάνει την πίεση του φλεβικού 
συστήματος και οδηγεί σε ΧΦΑ. Επομένως, το 
βάδισμα και γενικά η άσκηση είναι πολύ σημαντι-
κό εργαλείο στην πρόληψη ή την αποφυγή των 
διαδικασιών επιδείνωσης της ΧΦΑ ειδικά στους 
ασθενείς που είναι εκτεθειμένοι σε πολλές ώρες 
ορθοστασίας ή καθιστικής ζωής στη διάρκεια της 
εργασίας τους.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι οι περισ-
σότεροι ασθενείς ανέφεραν ότι τα συμπτώματά 
τους δεν επιδεινώνονται σε μια συγκεκριμένη 
εποχή του έτους, και μόνο το 26% ανάφερε ότι 
τα συμπτώματα επιδεινώνονται το καλοκαίρι. 
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Εικόνα 6. Σύσταση φαρμακευτικής αγωγής από γιατρό/ειδικό για την αντι-
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Εικόνα 7. Ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της φαρμακευτικής αγωγής για 
την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας (Μέσος όρος φαρμα-
κευτικής θεραπείας: 7,5 μήνες)

Συζήτηση

υπάρχουν πολλές επιδημιολογικές μελέτες για 
τη ΧΦΑ επειδή είναι μια συχνή νόσος κυρίως στη 
Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής.4,5 Η ΧΦΑ είναι μια απλή πάθηση, αλ-
λά έχει σημαντικές επιπλοκές όπως αιμορραγία, 
εξελκώσεις, φλεβική θρόμβωση και πνευμονική 
εμβολή.6 Η παρούσα μελέτη είναι μια ευρεία επι-
δημιολογική μελέτη στην Ελλάδα, που αφορά στη 
ΧΦΑ στον γενικό πληθυσμό, και τα ευρήματά της 
είναι πολύ σημαντικά. Περίπου το 14,9% του γε-
νικού πληθυσμού της Ελλάδας παρουσιάζει συμ-
πτώματα και/ή σημεία ΧΦν. Η ΧΦΑ εμφανίζεται 
κυρίως στις γυναίκες και λιγότερο στους άνδρες 
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Είναι γνωστό πως όταν οι ασθενείς βρίσκονται 
σε θερμό περιβάλλον τα φλεβικά συμπτώματα 
επιδεινώνονται.11 Το γεγονός ότι περίπου το 50% 
των ασθενών ανέφερε την παρουσία των συμ-
πτωμάτων στη διάρκεια όλου του έτους και όχι 
μόνο στη διάρκεια της θερινής περιόδου, οφείλε-
ται στο ότι η Ελλάδα και οι Μεσογειακές χώρες 
γενικά είναι πιο θερμές σε σύγκριση με τις βόρειες 
χώρες της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι οι ιατροί 
στις μεσογειακές χώρες θα πρέπει να θεωρούν 
ότι η χρονία φλεβική ανεπάρκεια (ΧΦΑ) δεν είναι 
μόνο μια θερινή νόσος, αλλά μια χρόνια νόσος, σε 
όλη τη διάρκεια του έτους, και θα πρέπει να δίδο-
νται σωστές συμβουλές και θεραπευτική αγωγή 
στους ασθενείς. 

Από τη μελέτη μας διαπιστώθηκε ένα ανέλ-
πιστο εύρημα: οι ασθενείς έλαβαν τις πρώτες 
συμβουλές σχετικά με τη νόσο τους σχεδόν στην 
ίδια αναλογία είτε από φίλους, συγγενείς (27%) 
ή ιατρούς (28%) ή φαρμακοποιούς (26%). Αυτό 
μας υποδηλώνει την κακή αντιμετώπιση της νό-
σου από τους ασθενείς και ίσως από ορισμένους 
ιατρούς λόγω της μη καλής, ορθής και έγκαιρης 
διάγνωσης των συμπτωμάτων των ασθενών που 
πάσχουν από ΧΦΑ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζο-
νται περισσότερες προσπάθειες για τη ενημέρω-
ση των ασθενών με εκπαιδευτικές ημερίδες-συνέ-
δρια σχετικά με τη ΧΦΑ, σαφείς οδηγίες από το 
υπουργείο υγείας, περισσότερη πληροφόρηση 
και συμβουλές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
όπως η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο κ.λπ. Από την 
άποψη των ιατρών, θα πρέπει πάντοτε να είναι 
ενημερωμένοι για τις τελευταίες κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
της ΧΦΑ.12

Σχετικά με την ποιότητα της ζωής, το ένα τρίτο 
των ατόμων με ΧΦΑ (περίπου 40%) παραδέχεται 
ότι έχει είτε πρόβλημα υγείας ή αισθητικής σε ένα 
επίπεδο τέτοιο ώστε να αποφεύγει να βγαίνει 
έξω (19,5%) ή να ακυρώνει δραστηριότητες και να 
μένει σπίτι (11,8%), να αποφεύγει να φορά ρούχα 
που εκθέτουν τα πόδια (8,7%), ή να αποφεύγει 
να πηγαίνει διακοπές σε πολύ θερμούς τόπους 
(6,6%). Αυτό το γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει 
ότι η ΧΦΑ δεν είναι μόνο μια σοβαρή νόσος, αλλά 
είναι επίσης μια νόσος με μεγάλες κοινωνικές επι-
πτώσεις, που μπορεί να δημιουργήσει πολλές και 

σημαντικές δυσκολίες στις καθημερινές δραστηρι-
ότητες του ασθενούς.13,14 

υπάρχουν διάφορα φάρμακα για την αντιμετώ-
πιση της ΧΦΑ.15,16 Σε αυτή τη μελέτη μόνο τα δύο 
τρίτα (62,8%) των ασθενών που επισκέφθηκαν 
ιατρούς έλαβαν συστάσεις για τη χρήση φλεβο-
τονικών φαρμάκων σε δισκία και/ή τοπικές αλοι-
φές (VitisVinifera/AS 195 ή ηπαρινοειδή), ώστε να 
επιτευχθεί καλύτερη ανακούφιση των συμπτω-
μάτων της ΧΦΑ.17 Όμως, είναι σημαντικό ότι 
υπήρξε ένα μεγάλο ποσοστό (76%) ασθενών που 
ήταν ικανοποιημένο από αυτή τη φαρμακευτική 
αγωγή, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής ελάμβανε και τα 
δύο φάρμακα: ένα φάρμακο με χορήγηση από το 
στόμα και ένα τοπικό φάρμακο για την καλύτερη 
ανακούφιση των συμπτωμάτων της ΧΦΑ. Σε αυ-
τό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν 
αρκεί μόνο η φαρμακευτική αντιμετώπιση της 
ΧΦΑ, αλλά χρειάζεται σαφώς η χρήση ελαστικών 
καλτσών, η αντιμετώπιση των παραγόντων κιν-
δύνου της ΧΦΑ, η άμεση επικοινωνία με τον ειδι-
κό ιατρό, που μπορεί να δώσει τις σωστές συμ-
βουλές και τη θεραπευτική αντιμετώπιση στους 
ασθενείς, η χειρουργική επέμβαση και η σκληρο-
θεραπεία. 

Συμπεράσματα 

Πρόκειται για μια επιδημιολογική μελέτη στην 
Ελλάδα – μια αντιπροσωπευτική μελέτη του ελ-
ληνικού πληθυσμού, που παρέχει σημαντικά και 
αξιόλογα στοιχεία σχετικά με τον επιπολασμό, 
την επίπτωση των συμπτωμάτων και σημείων, 
τους παράγοντες κινδύνου και τη φαρμακευτι-
κή αγωγή της χρονίας φλεβικής ανεπάρκειας. Η 
γνώση σχετικά με την κατάσταση μιας νόσου σε 
μια χώρα θα μπορούσε να βοηθήσει και να βελτι-
ώσει τις σχέσεις του τριγώνου: ιατροί, ασθενείς 
και νόσος. 

Åõ÷áñéóôßåò

Στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα για τη βοήθεια που 
προσέφερε στην πραγματοποίηση της έρευνας, 
στην Ειρήνη Καπελώνη η οποία διοργάνωσε την 
έρευνα και στη Boehringer Ingelheim Hellas η 
οποία χρηματοδότησε την έρευνα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση της επίπτωσης της φυματίω
σης παγκοσμίως αποτελεί μείζον υγειονομικό πρό
βλημα. Εξαιτίας, τουλάχιστον εν μέρει, της πανδη
μίας του HIV και της μαζικής εισόδου μεταναστών 
προερχόμενων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
σπάνιες μορφές εξωπνευμονικής φυματίωσης έχουν 
αναδυθεί στις αναπτυγμένες χώρες. Η επίπτωση της 
εντερικής φυματίωσης στην Ελλάδα δεν είναι γνω
στή. Καθώς έχει πολλά κοινά κλινικά, εργαστηριακά, 
απεικονιστικά και ενδοσκοπικά χαρακτηριστικά με 
τη νόσο Crohn, η διάγνωση της εντερικής φυματί
ωσης μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Στο άρθρο 
αυτό παρουσιάζουμε έναν 43χρονο ανοσοεπαρκή 
άντρα από το Πακιστάν που προσήλθε με ένα σύ
νολο συμπτωμάτων, αντικειμενικών και εργαστηρι
ακών ευρημάτων τυπικών της νόσου Crohn και που 
μετεγχειρητικά διεγνώσθη ως εντερική φυματίωση. 
Επιπλέον, γίνεται συζήτηση των διαφόρων χαρακτη
ριστικών που μπορεί να βοηθήσουν στη διαφοροδιά
γνωση μεταξύ των δύο αυτών νοσημάτων. 
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ABSTRACT The rise of the incidence of tuberculosis 
globally has become a major health crisis. Owing, at 
last partially, to the HIV pandemic and to the influx 
of immigrants from developing countries, rare forms 
of extrapulmonary tuberculosis have reemerged in 
developed countries. The incidence of intestinal tu
berculosis in Greece is unknown. Since it shares many 
common clinical, laboratory, imaging and endoscopic 
features with Crohn’s disease, the diagnosis of intesti
nal tuberculosis can pose a serious challenge. In this 
article we present a 43 year old immunocompetent 
man from Pakistan, who presented with a constella
tion of symptoms, physical and laboratory findings 
suggestive of Crohn’s disease, who was diagnosed post 
surgery with intestinal tuberculosis. We also discuss 
the various clues that can help to the differential di
agnosis between these two entities.
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Λέξεις ευρετηρίου Εντερική φυματίωση, νόσος Crohn.

Η ενδοκοιλιακή φυματίωση αποτελεί σήμερα 
το 11% των περιπτώσεων εξωπνευμονικής φυ-
ματίωσης,1 με την εντερική φυματίωση (intestinal 
tuberculosis, ITB) να αφορά στο 50–78% αυτών.2 

Σε αγγλική μελέτη η επίπτωση της ITB στον λευκό 

πληθυσμό ήταν 0,1/100.000/έτος και στους προ-
ερχόμενους από την νΑ Ασία 9,32/100.000/έτος.1 

Παρουσιάζεται περίπτωση ITB με κλινικές εκδη-
λώσεις που δημιούργησαν πρόβλημα διαφορικής 
διάγνωσης με νόσο Crohn (CD). 
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Εικόνα 1. CT κοιλίας. Σημειώνεται παρουσία αποστημάτων με έγκλειστα αέρα 
καθώς και ινολιπώδης διήθηση του μεσεντερίου και του περιτοναϊκού λίπους

Εικόνα 2. CT κοιλίας. Ξένα σώματα εντός της αποστηματικής κοιλότητας του 
περιτοναίου, τα οποία έθεσαν την υπόνοια συγκεκαλυμμένης διάτρησης

Περιγραφή περιπτώσεως 

Άνδρας 43 ετών, εισήχθη επειγόντως αναφέ-
ροντας απώλεια βάρους (>20 kg) το τελευταίο 
δίμηνο (BMI: 14,6 kg/m2), ανορεξία, μετεωρισμό 
κοιλίας, κοιλιακό άλγος και ενίοτε κενώσεις με 
αιματηρή πρόσμιξη χωρίς πυρετό. Το τελευταίο 
24ωρο προστέθηκαν δυσουρικά ενοχλήματα. Ο 
ασθενής γεννήθηκε στο Πακιστάν αλλά ζει και ερ-
γάζεται ως ξυλουργός στην Ελλάδα από 20ετίας 
χωρίς ποτέ να ταξιδέψει σε άλλη χώρα. Σε εξω-
τερικό έλεγχο που προηγήθηκε διαπιστώθηκε σι-
δηροπενική αναιμία (έλαβε σιδηροθεραπεία) και 
ήπια γαστρίτιδα. Ο ασθενής είχε ελεύθερο ιατρι-
κό ιστορικό, χωρίς κατάχρηση αλκοόλ και δεν κά-
πνιζε.

Κλινικά εμφάνιζε επηρεασμένη γενική κατάστα-
ση, απίσχνανση και υποθρεψία με αίσθηση πλη-
ρότητας της δεξιάς κάτω κοιλίας από συμπαγές, 
μαλακής σύστασης μόρφωμα, ευαίσθητου στην 
ψηλάφηση. Τα ζωτικά του σημεία ήταν: αρτηρια-
κή πίεση 110/75 mmHg, σφύξεις 95 bpm, θερμο-
κρασία 38,8 °C. 

Από τον εργαστηριακό έλεγχο σημειώνο-
νται: Hct 24,8%, Hb 8,2 g/dL, MCV 67,4 fl, 
MCH 22,3 pg, WBC 13.930/mm3 (ουδετερόφιλα 
91%), Αιμοπετάλια 504.000/mm3, ΤΚΕ 65 mm, 
Λευκωματίνη 1,8 g/dL, CRP 12,60 mg/dL, SatO2 
98%. υπήρχε πυουρία και μικροβιουρία. Η καλ-
λιέργεια ούρων ανέδειξε Escherichia coli. Η ακτι-

νογραφία θώρακος ήταν αρνητική. Η δερμοαντί-
δραση Mantoux και ο έλεγχος για HIV λοίμωξη 
ή άλλο αίτιο ανοσοκαταστολής ήταν αρνητικός. 
Στο υπερηχογράφημα κοιλίας διαπιστώθηκε συλ-
λογή υγρού στην ελάσσονα πύελο ενώ η CT κοιλί-
ας παρουσιάζεται στις εικόνες 1 και 2. 

Η γαστροσκόπηση ήταν φυσιολογική. Στην κο-
λονοσκόπηση παρατηρήθηκε στενωτική περιοχή 
στο ανιόν κόλο, έντονα οιδηματώδης με επιφα-
νειακά έλκη που εμπόδιζε την περαιτέρω προ-
ώθηση του ενδοσκοπίου, ενώ στο εγκάρσιο κόλο 
υπήρχαν μικρές διαβρώσεις. Η εντερόκλυση ανέ-
δειξε ογκόμορφη κοιλότητα και πιθανώς εντερο-
κυστικό συρίγγιο (εικ. 3). Στον βαριούχο υποκλυ-
σμό ήταν αδύνατη η δίοδος του βαρίου από το 
ανιόν με ανώμαλης παρυφής έλλειμμα σκιαγρά-
φησης στην περιοχή. 

Εξαιτίας της αδυναμίας τεκμηρίωσης της διά-
γνωσης, της κλινικοεργαστηριακής επιδείνωσης 
του ασθενούς και της ανάγκης αντιμετώπισης 
των συριγγίων, ο ασθενής υποβλήθηκε σε χει-
ρουργική επέμβαση με δεξιά κολεκτομή, αφαίρε-
ση τμήματος του λεπτού εντέρου και αποκατά-
σταση της ομαλής συνέχειας του εντέρου στον 
ίδιο χειρουργικό χρόνο, ενώ αφαιρέθηκαν και δύο 
ξένα σώματα που είχαν απεικονιστεί στη CT κοι-
λίας (τμήμα ξύλου και πέτρα διαμέτρου 1,5 cm). 
Η ιστολογική εξέταση ήταν ενδεικτική εντερικής 
φυματίωσης (εικ. 4), ενώ η PCR στο βιοπτικό υλι-
κό ήταν θετική για DNA M. tuberculosis.
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Ακολούθησε αξονική τομογραφία θώρακος που 
ανέδειξε εικόνα μεταπρωτοπαθούς φυματίωσης 
(εικ. 5).

Από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα ο ασθε-
νής τέθηκε σε αντιφυματική αγωγή αρχικώς πα-
ρεντερικά με ριφαμπικίνη, αμικασίνη και μοξι-
φλοξασίνη λόγω μη διαθεσιμότητας ενδοφλεβίου 
σκευάσματος ισονιαζίδης, και μετά την αποκα-
τάσταση της λειτουργικότητας του εντέρου από 
του στόματος με μοξιφλοξασίνη, ριφαμπικίνη, 
ισονιαζίδη, πυραζιναμίδη για λόγους που αναφέ-
ρονται παρακάτω. Επίσης, λόγω περαιτέρω απί-
σχνανσης κατά τη νοσηλεία του (μετεγχειρητικό 

Εικόνα 3. Διακρίνεται ογκόμορφη κοιλότητα με οδοντωτή παρυφή που απω-
θεί έλικα του ειλεού καθώς και πλήρωση της ουροδόχου κύστεως από σκια-
γραφικό που αδειάζει μετά την ούρηση

Εικόνα 4. Βιοψία εντέρου. Συρρέοντες, νεκρωτικοί, φυματιοειδείς, κοκκιωμα-
τώδεις σχηματισμοί με τυροειδή νέκρωση και γιγαντοκύτταρα τύπου ξένων 
σωμάτων, στα πλαίσια εκτεταμένης φυματίωσης εντέρου, χωρίς να απεικο-
νίζονται οξεάντοχοι βάκιλοι από την άμεσο χρώση

Εικόνα 5. CT Θώρακος. Κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις στα άνω πνευμονικά 
πεδία με ανάπτυξη οζιδίων τα οποία συρρέουν μέχρι 2 cm και μερικά εμφα-
νίζουν κοιλοποιημένο κέντρο

BMI 11 kg/m2) έλαβε περιφερική παρεντερική σί-
τιση και μεταγγίστηκε με παράγωγα αίματος.

Έκτοτε ο ασθενής παρέμεινε απύρετος, με 
σημαντική κλινική και εργαστηριακή βελτίωση, 
χωρίς μείζονες μετεγχειρητικές επιπλοκές, και 
αποκατέστησε μέρος του σωματικού του βάρους 
(BMI εξόδου 13,3 kg/m2).

Συζήτηση

Η κλινική εικόνα του ασθενούς κατεύθυνε τη 
διαγνωστική σκέψη προς συστηματικό νόσημα με 
προσβολή του εντέρου (ΙΤΒ, CD, λέμφωμα, νεό-
πλασμα, βακτηριακή εντερίτιδα). Στοιχεία όπως 
ο πυρετός, η πρόσφατη έναρξη της νόσου, η 
απουσία αιμορραγίας από το πεπτικό, ο ασκίτης, 
η μη προσβολή του πρωκτού βοηθούν στη διαφο-
ροδιάγνωση της ΙΤΒ από τη CD με την οποία έχει 
πολλά κοινά κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα.3 

Η παρουσία ψηλαφητής μάζας στο δεξιό κάτω 
τεταρτημόριο της κοιλίας αντικατοπτρίζει τη συ-
νήθη εντόπιση της ITB: Σε σειρά 50 ασθενών με 
ΙΤΒ, οι 35 είχαν προσβολή της ειλεοτυφλικής βαλ-
βίδας με ή χωρίς προσβολή άλλων θέσεων, οι 13 
είχαν νόσο μόνο στο παχύ έντερο και οι 2 είχαν 
παγκολίτιδα. Σε 18 ασθενείς διαπιστώθηκε και 
πνευμονική νόσος.4 Στον ασθενή μας, οι βλάβες 
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εντοπίζονταν στον τελικό ειλεό και στο ανιόν κό-
λον. Η ακτινογραφία θώρακος ήταν φυσιολογική 
αλλά η αξονική τομογραφία θώρακος ανέδειξε ει-
κόνα πνευμονικής φυματίωσης. Τα εργαστηριακά 
ευρήματα ήταν μη ειδικά, ενδεικτικά φλεγμονώ-
δους ή νεοπλασματικής εξεργασίας. 

Η δερμοαντίδραση Mantoux είναι θετική στους 
περισσότερους ασθενείς με ITB (50–86%), δεν εί-
ναι όμως ειδική για ενεργό νόσο.5,6 Στον δικό μας 
ασθενή ήταν αρνητική, πιθανώς λόγω της εκσε-
σημασμένης υποθρεψίας και της σημαντικής δια-
σποράς της νόσου. 

Σημαντική βοήθεια για τη διάγνωση της ITB 
προσφέρει ο ακτινολογικός έλεγχος. Ο βαριούχος 
υποκλυσμός μπορεί να αναδείξει τις επιπλοκές 
της νόσου αλλά στην περίπτωσή μας δεν βοηθη-
σε λόγω σημαντικής στένωσης στο ανιόν κόλο. Η 
εντερόκλυση ανέδειξε πολλαπλά ευρήματα συμ-
βατά με ITB αλλά και CD. Η αξονική τομογραφία 
και το υπερηχογράφημα ανέδειξαν συνήθεις αλλά 
μη ειδικές βλάβες8,9 (πάχυνση του εντερικού τοι-
χώματος, αποστήματα, συλλογή στην ελάσσονα 
πύελο, παθολογικοί λεμφαδένες).

Η κολονοσκόπηση οδηγεί στη διάγνωση στο 
40% των περιπτώσεων, αλλά στην περίπτωση 
μας ήταν αδύνατη η προώθηση του ενδοσκοπίου 
μέσω του έντονα στενωμένου ανιόντος κόλου. 

Βάσει των ανωτέρω η διαφοροδιάγνωσή μας 
περιορίστηκε μεταξύ ΙΤΒ, CD ή νεοπλάσματος 
του εντέρου. Φυσικά η διαπίστωση του τι ακρι-
βώς συνέβαινε είχε μεγάλη πρακτική σημασία κα-
θώς χορήγηση ανοσοκατασταλτικής ή κυτταρο-
στατικής θεραπείας σε ασθενή με φυματίωση θα 
είχε δυσμενή αποτελέσματα. Η κλινική επιδείνω-
ση του ασθενούς και η παρουσία εντεροκυστικού 
συριγγίου πίεζαν προς την κατεύθυνση χειρουρ-
γικής διερεύνησης αλλά παράλληλα οφείλαμε να 
λάβουμε υπόψη μας τους κινδύνους που συνεπά-
γεται κάθε χειρουργική παρέμβαση σε περίπτω-
ση CD. Τελικά αποφασίστηκε η διενέργεια λαπα-
ροτομίας με στόχο τη λήψη επαρκούς βιοπτικού 
υλικού, τη σύγκλειση του συριγγίου, την εκτομή 
των σοβαρών στενώσεων και την αποκατάσταση 
της συνέχειας του εντέρου.

Η τεκμηρίωση της ΙΤΒ γίνεται ιστολογικά με 
την ανάδειξη τυροειδούς νέκρωσης ή την ανεύ-

ρεση οξεάντοχων βακίλλων σε βιοπτικό υλικό (με 
ειδικότητα 100% αλλά χαμηλή ευαισθησία) ή με 
καλλιέργεια. Οι μοριακές τεχνικές (PCR) θέτουν 
τη διάγνωση εντός 48 ωρών με υψηλή ειδικότη-
τα (>95%) αλλά ποικίλη ευαισθησία.18 Στην περί-
πτωση του ασθενούς μας, η διάγνωση τέθηκε με 
τη διαπίστωση τυροειδούς νέκρωσης στο βιοπτι-
κό υλικό από το λεπτό έντερο και το περιτόναιο 
καθώς και με θετική PCR για DNA Mycobacterium 
tuberculosis.

Η έναρξη της θεραπείας έγινε άμεσα στη με-
τεγχειρητική περίοδο αρχικά ενδοφλέβια και αρ-
γότερα από του στόματος. Χορηγήθηκε μοξιφλο-
ξασίνη αντί της «κλασικής» εθαμβουτόλης αρχικά 
επειδή δίδεται ενδοφλέβια και συνεχίστηκε βάσει 
δεδομένων που δείχνουν ταχύτερη μικροβιολο-
γική επιτυχία και υψηλότερο ποσοστό αποστεί-
ρωσης μετά 2 μήνες θεραπείας με αυτή.11 Η εξά-
μηνης διάρκειας θεραπεία με τετραπλό σχήμα το 
πρώτο δίμηνο και ισονιαζίδη+ριφαμπικίνη τους 
υπόλοιπους 4 πετυχαίνει ποσοστό ίασης 99% και 
δεν υστερεί σε σχέση με την εννεάμηνη.12 Τα κορ-
τικοστεροειδή δεν έχουν θέση στη θεραπεία της 
ITB.13

Τέλος, άξιος σχολιασμού είναι ο λόγος για τον 
οποίο νόσησε ο συγκεκριμένος ασθενής, ο οποί-
ος ζει στην Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια σε καλές 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Προέρχεται από 
το Πακιστάν όπου η φυματίωση παραμένει ενδη-
μική και μάλιστα η ITB είναι η δεύτερη συχνότερη 
εξωπνευμονική μορφή. Επειδή η ITB έχει μακρά 
λανθάνουσα περίοδο από την πρωτολοίμωξη, 
είναι πιθανό ότι ο ασθενής μολύνθηκε με το μυ-
κοβακτηρίδιο στην πατρίδα του, εμφάνισε μετά 
από χρόνια μεταπρωτογενή πνευμονική φυματί-
ωση και στη συνέχεια ΙΤΒ λόγω κατάποσης μολυ-
σμένου πτυέλου, που αποτελεί και το συχνότερο 
παθογενετικό μηχανισμό.14 

Συμπερασματικά, παρουσιάζουμε περιστατι-
κό φυματίωσης λεπτού εντέρου σε έναν ασθενή 
χωρίς λοίμωξη με HIV. Η σπανιότητα της νόσου 
στον Ελλαδικό χώρο, ο μικρός αριθμός περιστατι-
κών που έχουν παρουσιαστεί και ο εκπαιδευτικός 
ρόλος του περιστατικού σχετικά με τη διαφορική 
διάγνωση με τη CD, καθιστούν το περιστατικό 
αυτό άξιο αναφοράς.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
1940, στη φτωχή και τότε μαραζωμένη από τον 
πόλεμο χώρα μας, συντελείται μία από τις πιο ση
μαντικές στιγμές όσον αφορά στις διακομιδές νεο
γνών στην Ελλάδα. Το 1947 οι μαίες του «Ιδρύματος 
Μαρίκα Ηλιάδη Δωρεά Έλενας Ε. Βενιζέλου», η 
τέως Διευθύνουσα Μαία Χαρά Βογιατζάκη και η 
μαία Χρυσούλα ΜισιρλήΒατάκογλου, θεωρώντας 
τη διακομιδή άρρωστων νεογνών καθήκον τους 
ξεκινούν την πρώτη προσπάθεια «Μεταφοράς 
Νεογνών». Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη 
διακομιδή άρρωστων νεογνών της σύγχρονης ιστο
ρίας στον κόσμο. Οι Αμερικανίδες Μαίες της Νέας 
Υόρκης άρχισαν να κάνουν μεταφορές νεογνών 
το 1948 και πέρασαν στην Ιστορία της Ιατρικής 
εσφαλμένα ως οι πρώτες.

The first organized model 
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of neonates in the world
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ABSTRACT  In the second half of the 1940’s, in 
our poor and at the times languished from the war 
country, one of the most important moments occurs 
in the history of premature infants’ transportation 
in Greece. In 1947, “Marika HeIiadi Institution 
Donatated by Helena E. Venizelou” midwives, 
under the guidance of the former head midwife 
Chara Vogiatzaki and midwife Chrisoula Misirli
Vatakoglou, assuming the transportation of sick 
newborns as their duty, attempted for the first time 
to “Transfer Neonates”.  This is considered the first 
organized transportation of sick newborns in mod
ern medical history. The American midwives from 
New York did not start neonate transportation until 
1948, so they were incorrectly assumed to be the 
first in the History of Medicine.
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Λέξεις ευρετηρίου Διακομιδή νεογνών, μαιευτήριο 
«Μαρίκα Ηλιάδη», Χαρά Βογιατζάκη, Χρυσούλα 
Μισιρλή-Βατάκογλου.

1. Εισαγωγή

Η φιλογενής, ερίτιμος Δέσποινα Έλενα 
Ελευθερίου Βενιζέλου γνώριζε καλά ότι ήταν 
επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί στην Αθήνα ένα 
Μαιευτήριο αντάξιο του επιστημονικού και κοινω-

νικού του προορισμού και ικανού να θεραπεύσει 
και να ικανοποιήσει κυρίως τις ανάγκες των από-
ρων εγκύων γυναικών. Έκανε λοιπόν σκοπό της 
ζωής της την ίδρυσή του με δικές της δαπάνες. 
Με προσωπική της πρωτοβουλία δωρίζει στην 
Ελλάδα και ειδικότερα στην πόλη των Αθηνών το 
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«Μαιευτήριο» που ίδρυσε (εικ. 1). Στο μαιευτήριο 
αυτό έδωσε με μετριοφροσύνη ανάλογη της μεγά-
λης της καρδιάς, όχι το όνομα το δικό της, αλλά 
το όνομα της φίλης της Μαρίκας Ηλιάδη, μητέρας 
της Lady Crosfield, που μόλις είχε χάσει.

Στις 28 Δεκεμβρίου του 1928 ο υφυπουργός της 
υγιεινής Απόστολος Δοξιάδης έβαλε τον θεμέλιο λί-
θο σε γήπεδο 10.000 τετραγωνικών πήχεων στους 
Αμπελοκήπους. Άρχισε λοιπόν να οικοδομείται 
το Ίδρυμα με όλους τους κανόνες της νεότερης 
Αρχιτεκτονικής. Μία από τις σπουδαιότερες στιγ-
μές στη μακρά και σπουδαία ιστορία του μαιευτη-
ρίου αποτελεί η πρόταση, αλλά και η οργανωμέ-
νη «Μεταφορά νεογνών», η οποία γεννήθηκε ως 
ιδέα από τη Διευθύνουσα Μαία του «Ιδρύματος 
Μαρίκα Ηλιάδη Δωρεά Έλενας Ε. Βενιζέλου», Χαρά 
Βογιατζάκη (εικ. 2).

2.  Η έγγραφη πρόταση και η πρώτη 
μεταφορά άρρωστων νεογνών

Το 1933 η τότε Διευθύνουσα Μαία του «Ιδρύματος 
Μαρίκα Ηλιάδη Δωρεά Έλενας Ε. Βενιζέλου» Χαρά 
Βογιατζάκη κάνει έγγραφη πρόταση για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα «Περί Διακομιδών Περιγεννητικών 
Ασθενών».1 Ένα χρόνο αργότερα, το 1934, η δωρεά 
ενός ειδικά διαμορφωμένου οχήματος στο Chicago, 
γίνεται η απαρχή για τη δημιουργία του “The 
Chicago model” μεταφοράς νεογνών.2 Περνούν 
όμως αρκετά χρόνια και η οργανωμένη διακομιδή 
νεογνών αποδίδεται τελικά στην Πολιτεία της νέας 
υόρκης, το 1948.

Η πρόταση για μεταφορά νεογνών, καθώς και 
η πρόταση για την οργάνωση της Περιγεννητικής 

Φροντίδας σε εθνικό επίπεδο αποτελούσε έργο 
ζωής της Χαράς Βογιατζάκη, προηγείται δε χρο-
νικά της Αμερικανικής. Αν και κανείς λογικά σκε-
πτόμενος δεν ήταν δυνατόν να μη δεχτεί αυτή την 
ολοκληρωμένη πρότασή της, δυστυχώς πραγμα-
τοποιήθηκε μόνο το κομμάτι εκείνο της πρότα-
σης που αφορούσε στις μεταφορές νεογνών και 
αυτό μόνο μέσα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η 
Πολιτεία δεν έκανε αποδεκτό το αίτημά της και 
έτσι οι Μαίες θεωρώντας το έργο της διακομιδής 
ασθενών νεογνών μέσα στα καθήκοντά τους, το 
έπραξαν σε εθελοντική βάση.3 Η διαδικασία, το 
πρωτόκολλο, καθώς και η ομάδα μεταφοράς, 
βελτιώθηκαν και συστηματοποιήθηκαν μέσω της 
εμπειρίας και των τότε επιστημονικών δεδομέ-
νων. Με την πάροδο του χρόνου το «μοντέλο» 
του «Ιδρύματος Μαρίκα Ηλιάδη» πήρε σάρκα και 
οστά και μέχρι το 1947 η μεταφορά νεογνών ήταν 
πραγματικότητα. 

Έτσι, οι μαίες, με πρώτη τη Χρυσούλα Μισιρλή-
Βατάκογλου4 του «Ιδρύματος Μαρίκα Ηλιάδη 
Δωρεά Έλενας Ε. Βενιζέλου» αρχίζουν, σε πα-
γκόσμια πρώτη, την οργανωμένη «Μεταφορά 
νεογνών» από τις Μαιευτικές Κλινικές προς το 
πρώτο οργανωμένο Τμήμα Προώρων της χώρας 
μας, που διέθετε το Ίδρυμα. Δυστυχώς όμως αυτή 
τους την πράξη δεν την κατοχύρωσαν, δεν τη δη-
μοσιοποίησαν, δεν υπήρξαν δημοσιογραφικές τυ-
μπανοκρουσίες, απλά την εκτελούσαν καθημερινά 
με σεμνότητα (εικ. 3).5 Αντίθετα με τις Αμερικανίδες 
συναδέλφους τους Μαίες της νέας υόρκης, που 
άρχισαν να κάνουν μεταφορές νεογνών το 1948 
και πέρασαν στην ιστορία ως οι πρώτες που το 
έπραξαν.6

Εικόνα 1. Ημέρα εγκαινίων, 16-02-1933. Προσωπική συλλογή φωτογραφιών 
Ι. Τσουκαλά

Εικόνα 2. Η τέως Διευθύνουσα Μαία Χαρά Βογιατζάκη. Προσωπική Συλλογή 
φωτογραφιών Ι. Τσουκαλά
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Ας δούμε όμως τι επιμαρτυρεί η τέως Διευ-
θύνουσα Μαία του Ιδρύματος, Χαρά Βογιατζάκη: 
«Στη μεταπολεμική περίοδο μαίες και ιατροί, πη-
γαίνουν στα σπίτια των γυναικών που γεννούν στο 
Ίδρυμα, και φροντίζουν τις λεχωΐδες και τα μωρά 
τους». Επιπλέον, σύμφωνα με τη μαρτυρία της ίδι-
ας, υπήρχε στο Ίδρυμα πάντοτε έτοιμη μια πλήρης 
«Ομάδα Διακομιδής» για να μεταφέρει νεογνά από 
τις ιδιωτικές κλινικές του λεκανοπεδίου προς το 
«Έλενα». Η Χαρά Βογιατζάκη θυμάται σχετικά:

Την ομάδα αυτή αποτελούσαν:

1.  Μία Προϊσταμένη που συνοδευόταν πάντα από 
μια νεότερη διπλωματούχο Μαία.

2.  Ένα «ασθενοφόρο». Αρχικά ήταν ένα μικρό «πουλ-
μανάκι» και στη συνέχεια ένα ταξί (εικ. 4). Υπήρχε 
ένας ειδικός «ταξιτζής», πολύ προσεκτικός στην 
οδήγηση, που έκανε «πιάτσα» έξω από το 
Μαιευτήριο. 

3.  Μια «φορητή θερμοκοιτίδα», δηλαδή ένα καλα-
θάκι μεγάλο, στρωμένο πάντα με αποστειρω-
μένα πανιά.

4.  Ένας ασκός οξυγόνου, πάντα γεμάτος, που 
ήταν τοποθετημένος μέσα σε μια τσάντα και 
απ’ αυτόν δίναμε λίγο-λίγο οξυγόνο.

Εικόνα 3. Μεταφορά νεογνού. Προσωπική Συλλογή φωτογραφιών Ι. 
Τσουκαλά

Εικόνα 4. Μεταφορά νεογνού με ταξί. Προσωπική Συλλογή φωτογραφιών 
Ι. Τσουκαλά

5.  Ένας καθετήρας αποστειρωμένος για τις αναρ-
ροφήσεις των εκκριμάτων. 

6.  Ο ρουχισμός του προώρου, δηλαδή μια πε-
λερίνα με κουκούλα κι ένα πανάκι, «μούλι» το 
λέγαμε, για να καλύπτουμε τα γεννητικά του 
όργανα. Όταν βάζαμε το νεογνό μέσα στην πε-
λερίνα προσέχαμε να μην είναι σφιχτή ώστε το 
νεογνό να αισθάνεται άνετα και να μπορεί να 
κουνάει τα χεράκια του και τα ποδαράκια του. 
Το καλαθάκι και τον ρουχισμό του προώρου 
τα διατηρούσαμε πάντα ζεστά τοποθετώντας 
επάνω σ’ αυτά μόνιμα ζεστές θερμοφόρες».5

Την ίδια περίοδο στο «Δημόσιον Μαιευτήριον» 
(Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανε-
πιστημίου Αθηνών) εισάγονται για νοσηλεία νεο-
γνά που προσκομίζονται στο Ίδρυμα από τους 
γονείς τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την εποχή 
αυτή το «Δημόσιον Μαιευτήριον» φιλοξενείται στο 
«Μαιευτήριον Μαρίκα Ηλιάδη» (ΜΜΗ). Σύμφωνα με 
τη μαρτυρία του Ε. Σαμαρά, ιατρού του «Δημοσίου 
Μαιευτηρίου»: «Μεταφορές νεογνών εμείς δεν κά-
ναμε, όμως δεχόμασταν και εξωτερικά νεογνά που 
έφθαναν στο Μαιευτήριο σε άσχημη κατάσταση 
τυλιγμένα σε πανιά ή σε βαμβάκι».7
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Η τέως Διευθύνουσα Μαία Χαρά Βογιατζάκη 
αναφέρει στη μαρτυρία της, «Το 1950, αποκτάμε 
την πρώτη μας φορητή θερμοκοιτίδα μεταφοράς 
με μπαταρία, την πρώτη στη χώρα μας, που ήταν 
πάντα ζεστή συνδεδεμένη στην πρίζα (εικ. 5). Οι ιδι-
ωτικές Μαιευτικές Κλινικές μας τηλεφωνούσαν στο 
ΜΜΗ, η ομάδα ξεκινούσε αμέσως και πήγαινε στο 
Μαιευτήριο για να παραλάβει το νεογνό. Εάν το πρό-
ωρο διακομιζόταν μέσα στο πρώτο 24ωρο της ζωής 
του νοσηλευόταν στο Τμήμα Προώρων. Εάν διακομι-
ζόταν από το δεύτερο 24ωρο και μετά νοσηλευόταν 
στην Απομόνωση υπό παρατήρηση προκειμένου 
να προληφθεί τυχόν μετάδοση λοίμωξης στα υπό-
λοιπα νοσηλευόμενα νεογνά. Πάρα πολλά νεογνά 
όμως έφθαναν στο Μαιευτήριο συνοδευόμενα από 
τους γονείς των. Η κατάστασίς των ήτο οικτρωτάτη 
γιατί οι αρμόδιοι δεν είχαν το ενδιαφέρον να γίνει η 
διακομιδή τους με τις κατάλληλες συνθήκες. Ήταν 
τυλιγμένα με βαμβάκι σφιχτά και πολλές φορές ήταν 
κολλημένη η μυτούλα τους ώστε να μην μπορούν να 
αναπνεύσουν κανονικά. Γενικά τα νεογνά που ερχό-
ντουσαν, αν ετύχαιναν καλύτερης αντιμετώπισης 
κατά τη διάρκεια της διακομιδής και αν είχε δοθεί η 
δέουσα προσοχή, ίσως να είχαν καλύτερη έκβαση. 
Πολλά νεογνά έφθαναν με μεγάλη υποθερμία ή πυ-
ρετό από τις πολύ ζεστές θερμοφόρες. Ασκός οξυ-
γόνου κατά τη διακομιδή δεν υπήρχε ποτέ. Αλλά και 
αργότερα όταν έρχονταν με τις θερμοκοιτίδες, άλλα 
ήταν παγωμένα κι άλλα είχαν πυρετό. Έτσι μπο-
ρώ να πω ότι μέχρι την εποχή που έφυγα από το 
Μαιευτήριο (1982), δεν είδα να γίνονται διακομιδές 
όπως θα έπρεπε να γίνονται. Η αποτυχία στον το-
μέα αυτό ήταν οικτρότατη…».5

3. Εν κατακλείδι

Το 1996 η τέως Διευθύνουσα Μαία Χαρά Βογια-
τζάκη, κατά τη διάρκεια της προσωπικής της μαρ-
τυρίας, φανερώνει την απογοήτευσή της σχετικά 
με το όνειρο που είχε για την πραγματοποίηση ενός 
οργανωμένου συστήματος μεταφοράς νεογνών. 
Την εποχή εκείνη η άτυπη, αλλά οργανωμένη αυτή 
προσπάθεια διακομιδής νεογνών, συζητήθηκε διε-
θνώς, όπως μαρτυρά η κ. Βογιατζάκη, αλλά δυστυ-
χώς δεν κατοχυρώθηκε. Η πρώτη λοιπόν διακομιδή 
ασθενούς νεογνού έγινε στην Ελλάδα, στο «Ίδρυμα 
Μαρίκα Ηλιάδη Δωρεά Έλενας Ε. Βενιζέλου», κατά 
τη δεκαετία του 1940, μία πράξη που ακόμα ζητά 
τη θέση της στη παγκόσμια Ιστορία της Ιατρικής. 
Στα δικά μας μάτια θα παραμένει η πρώτη μαία 
στο κόσμο που το έκανε πράξη.

Εικόνα 5. Η πρώτη φορητή θερμοκοιτίδα στην Ελλάδα, 1950. Προσωπική 
Συλλογή φωτογραφιών Ι. Τσουκαλά
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Ε. Αλιγιζάκης, Ι. Δήμος, Β. Σεγρέδος, 
Ε. Ηλιόπουλος, Ι. Γόγαλης, Ι. Κούβαρης

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Α΄ Εργαστήριο 
Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αρεταίειο» Νο
σοκομείο, Αθήνα

ΣκοπOΣ: Το λέμφωμα Burkitt του μαστού είναι 
σπάνια νόσος με ποσοστό εμφάνισης 0,05–0,25% 
του συνόλου των κακοήθων νεοπλασμάτων του μα-
στού. Για την αντιμετώπιση της νόσου χρησιμοποι-
ούμε σύγχρονη ΑΚΘ και ΧΜΘ.

πΕριγραφη πΕριπτωΣΕωΣ: Γυναίκα 28 ετών προ-
σήλθε στο τμήμα μας με μαστοδυνία άμφω σε περίο-
δο θηλασμού. Κατά την κλινική εξέταση παρουσίαζε 
μαστούς οιδηματώδεις, θερμούς με διάμετρο 35 cm 
και 40 cm, αντίστοιχα. υπεβλήθη σε βιοψία όπου δια-
πιστώθηκε λέμφωμα Burkitt και στους δύο μαστούς. 
Από τον λοιπό εργαστηριακό έλεγχο δεν διαπιστώ-
θηκαν δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Η ασθενής έλαβε 
δύο κύκλους πολυχημειοθεραπείας και στη συνέχεια 
έλαβε ταυτόχρονη χορήγηση ΑΚΘ και ΧΜΘ. Η ΣΔΟ 
ήταν 42,9 Gy σε 13 συνεδρίες με ΗΔΟ 3,3 Gy. Μετά 
το πέρας της ΑΚΘ οι μαστοί εμφάνιζαν κανονικό μέ-
γεθος ενώ μετά την πάροδο ενός έτους δεν υπάρ-
χει καμία δερματική βλάβη. Η ασθενής υπεβλήθη σε 
αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού και είναι ελεύθερη 
νόσου εδώ και δύο χρόνια. 

ΣυμπΕραΣματα: Το παρόν περιστατικό αποδεικνύει 
τα θεαματικά αποτελέσματα της επιλογής της βέλτι-
στης ακτινοθεραπευτικής τεχνικής και της πολυπαρα-
γοντικής θεραπείας στην αντιμετώπιση της νόσου.

02. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ε. Αλιγιζάκης, Μ. Μπαλαφούτα, Α. Ζυγογιάννη, 
Ι. Κοκάκης, Σ. Λαμπρακοπούλου, Δ. Αλεξίου, 
Ι. Δήμος, Β. Σεγρέδος, Ε. Ηλιόπουλος, Δ. Ζιώγας, 
Ι. Κούβαρης

Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Α΄ Εργαστήριο 
Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αρεταίειο» Νο
σοκομείο, Αθήνα

ΣκοποΣ: νοσήματα συνδετικού ιστού και Ακτινο-
θεραπεία. Ανασκόπηση σύγχρονης βιβλιογραφίας.

μΕθοδοΣ: Ανασκόπηση αναδρομικών μελετών και 
ανέκδοτων αναφορών.

αποτΕλΕΣματα: Αναδρομική μελέτη από τους 
Morris και Powel, που περιελάμβανε 209 ασθενείς, 
κατέδειξε ότι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, 
με εξαίρεση τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, σχετίζονται 
με αυξημένη συχνότητα απώτερων επιπλοκών. 
Συγκριτική μελέτη ασθενών με νόσο συνδετικού ιστού 
με ομάδα ελέγχου υγιών, από τους Alexander Lin και 
Eyad Abu-Isa (University of Michigan), έδειξε ότι η ακτι-
νοθεραπεία στην περιοχή της πυέλου και σε ασθε-
νείς με ΣΕΛ και σκληρόδερμα συνδέεται με σοβαρές 
απώτερες παρενέργειες. Συγκριτική μελέτη από το 
Πανεπιστημίου του Luisville καταλήγει ότι οι έχοντες 
σκληροδέρμα μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένη 
τοξικότητα από την ακτινοθεραπεία. Αντίθετα, δυο 
αναδρομικές συγκριτικές μελέτες από τους Ross et al 
και από τους Phan et al δεν επιβεβαίωσαν τη συσχέ-
τιση των νοσημάτων αυτών με σοβαρές απώτερες 
επιπλοκές. Αναφορές άλλων περιστατικών από τους 
Fleck et al και από τους Varga et al παρουσίασαν αυ-
ξημένη τοξικότητα μετά από ακτινοθεραπεία.

ΣυμπΕραΣμα: Φαίνεται να υπάρχει μικρή αύξηση 
απώτερων επιπλοκών σε ασθενείς με νόσημα συν-
δετικού ιστού μετά από ακτινοθεραπεία ιδίως στην 
περίπτωση του σκληροδέρματος. Ωστόσο, αυτό δεν 
μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα μετά και την ανα-
σκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.

03. ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ 
β-ΚΥΤΤΑΡΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Ι. Δήμος, Μ. Μπαλαφούτα, Α. Ζυγογιάννη, 
Ι. Κοκάκης, Σ. Λαμπρακοπούλου, Ε. Αλιγιζάκης, 
Δ. Αλεξίου, Β. Σεγρέδος, Ε. Ηλιόπουλος, 
A. Θεοδωρίδου, Ι. Κούβαρης

Τμήμα ΑκτινοθεραπευτικήςΟγκολογίας, Α΄ Εργαστήριο 
Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αρεταίειο» Νοσο
κομείο, Αθήνα

ΣκοποΣ: Παρουσίαση περιστατικού με δερματικό 
λέμφωμα, από β-κύτταρα, αριστερού κάτω άκρου.

πΕριγραφη πΕριπτωΣΕωΣ: Άνδρας 77 ετών πά-
σχων από σακχαρώδη διαβήτη εμφάνισε από διετίας 
έλκη στην αριστερή κνήμη τα οποία αντιμετωπίστη-
καν ως ελκώδεις βλάβες προκληθείσες από την προϋ-
πάρχουσα νόσο. Εξαιτίας της αύξησης του μεγέθους 
των βλαβών ελήφθησαν βιοψίες οι οποίες κατέδειξαν 
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λέμφωμα από β-κύτταρα. Ο ασθενής έλαβε ΧΜΘ 
με σκοπό τον έλεγχο της νόσου χωρίς καμία αντα-
πόκριση και τον Ιανουάριο του 2008 προσήλθε στο 
τμήμα μας για εκτίμηση και αντιμετώπιση. Ο ασθενής 
εμφάνιζε πολλαπλές εστίες τόσο στην πρόσθια όσο 
και στην οπίσθια επιφάνεια την κνήμης με έντονο διά-
χυτο άλγος. υπεβλήθη σε ΑΚΘ ολόκληρης της κνήμης 
με ηλεκτρόνια ενέργειας 8 ΜeV με ΗΔΟ: 300 cGy και 
ΣΔΟ 3000 cGy.

αποτΕλΕΣμα: Καλή ανοχή στη θεραπεία, ύφεση 
του άλγους, μείωση και επούλωση των βλαβών.

ΣυμπΕραΣμα: Το δερματικό λέμφωμα από β-κύτ-
ταρα αποτελεί το 2% των δερματικών λεμφωμάτων, 
είναι ενδιάμεσης πρόγνωσης και συνήθως εμφανί-
ζεται σε ασθενείς άνω των 70 ετών. Εμφανίζεται 
με ερυθηματώδεις εξελκώμενες βλάβες συχνότερα 
ετερόπλευρες. Θεραπεία εκλογής είναι η ΑΚΘ με 
εξαιρετικά αποτελέσματα και άμεση ανταπόκριση, 
η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
ΧΜΘ όταν πρόκειται για μεγάλης έκτασης νόσο ή 
υπάρχει επέκταση σε άλλα όργανα.

04. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ 
ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ;

Μ.Χ. Παπαδοπούλου, Ρ. Στάνκοβα-Σάλτα, 
Χ. Νάκος, Ν. Ρούσσας, Α. Δράκου, 
Α.Β. Ρουσσάκη-Schulze, Α.Δ. Γιαννούκας

Πολυπαραγοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήμα
τος, Αγγειοχειρουργική και Δερματολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα 

ΣκοποΣ: Εκτίμηση του αντίκτυπου ενός πολυ-
παραγοντικού προγράμματος αντιμετώπισης λεμ-
φοιδήματος στην ποιότητα ζωής των ασθενών 
και τρόποι βελτίωσης μέσα από τη δημιουργία και 
οργάνωση του Ελληνικού Πλαισίου Αντιμετώπισης 
Λεμφοιδήματος. 

αΣθΕνΕιΣ και μΕθοδοΣ: 26 ασθενείς με μο-
νόπλευρο λεμφοίδημα συμμετείχαν στο Εντατικό 
Πολυπαραγοντικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης 
Λεμφοιδήματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό νοσο-
κομείο Λάρισας. Στην αρχή, στο τέλος και 6 μήνες 
μετά χρησιμοποιήθηκε η μέτρηση της περιφέρειας 
του μέλους και η κλίμακα αξιολόγησης ποιότητας 
ζωής Freiburg (FLQA).

αποτΕλΕΣματα: Στο τέλος του προγράμματος οι 
μετρήσεις της περιφέρειας σε 18 (69%) ασθενείς πα-
ρουσίασαν ικανοποιητική βελτίωση (50–100% μείω-

ση), ενώ σε 8 (31%) ασθενείς μέτριου βαθμού βελτί-
ωση (30–50% μείωση). Η ποιότητα ζωής σε 3 (11,5%) 
ασθενείς παρουσίασε ικανοποιητική βελτίωση, σε 
7 (27%) ασθενείς μέτρια βελτίωση και σε 16 (61,5%) 
ασθενείς παρέμεινε σταθερή. Στους 6 μήνες, οι ασθε-
νείς παρουσίασαν αλλαγές, αλλά στο σύνολο τους τα 
αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά. Αναφερόμενοι 
λόγοι για την απουσία βελτίωσης στην ποιότητα ζω-
ής ήταν το οικονομικό βάρος, ο απαιτούμενος χρόνος 
αυτο-διαχείρισης, η εξάρτηση από μέλη της οικογέ-
νειας, καθώς και προβλήματα που σχετίζονταν με 
την ελληνική νοοτροπία απέναντι στο λεμφοίδημα. 

ΣυμπΕραΣμα: Η βελτίωση στην περιφέρεια του μέ-
λους στους ασθενείς με λεμφοίδημα, ακόμα και μέσα 
από ένα πολυπαραγοντικό πρόγραμμα αντιμετώπι-
σης δεν ακολουθείται απαραίτητα από βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. Η αξιολόγηση της ελληνικής εκδο-
χής του FLQA ή του FLQA-l (εκδοχή λεμφοιδήματος) 
μπορεί να προσφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, 
ωστόσο η βελτίωση της ποιότητας ζωής πρέπει να 
είναι ο απώτερος στόχος και τα ζητήματα που δεν 
επιτρέπουν ανάλογου βαθμού βελτίωση πρέπει να 
αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν μέσα από 
την οργανωμένη συνεργασία επαγγελματιών υγείας, 
φορέων, συλλόγων, εταιριών και ασθενών, η οποία 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία και 
οργάνωση ενός Ελληνικού Πλαισίου Αντιμετώπισης 
Λεμφοιδήματος. 

05. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ  
ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ 
ΔΙΗΘΗΣΗ: ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ι. Γραμματικάκης,1 Ε. Δημακάκος,4 W. Eiermann,2 
Σ. Ζερβούδης,3 Δ. Κασσάνος1 
1Μονάδα Μαστού, 3η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αττικό» Νοσοκομείο, 2Breast 
Unit, Dpt of Obstetrics and Gynecology, EUSOMA Breast 
Cancer Center, Red Cross Hospital, University of Munich, 
Germany, 3Μονάδα Μαστού, Μαιευτήριο «Ρέα», Αθήνα, 
4Αγγειολογικό Ιατρείο της Ογκολογικής Μονάδας Γ΄ 
Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο 
«Η Σωτηρία», Αθήνα

ΕιΣαγωγη: Η εκτίμηση σχετικά με την πρόγνωση 
και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού βασίζε-
ται στην κλινική και παθολογοανατομική εικόνα της 
νόσου, που συχνά οδηγεί στη χρήση χημειοθερα-
πείας, χωρίς να είναι κλινικά αποδεδειγμένη η ση-
μαντική βελτίωση της πρόγνωσης συγκριτικά με τη 
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μη χορήγηση χημειοθεραπευτικών, ιδιαίτερα για τις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει προσβολή των λεμ-
φαδένων και κατά συνέπεια η χειρουργική εκτομή 
σε υγιή όρια και η ακτινοθεραπεία θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως επαρκείς. 

υλικο και μΕθοδοΣ: Ανασκόπηση και επεξερ-
γασία άρθρων από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
(pubmed, scholar, embase, Cochrane), πρακτικά συ-
νεδρίων και δεδομένων από την εφαρμογή των μεθό-
δων σε ασθενείς στο νοσοκομείο Red Cross Hospital 
(EUSOMA Breast Cancer).

αποτΕλΕΣματα: Σήμερα εφαρμόζονται στην κλινική 
πράξη προγνωστικές δοκιμασίες για νόσο με αρνη-
τικούς λεμφαδένες και υποδοχείς ER θετικούς ή και 
αρνητικούς. (1) Oncotype DX® Πρόκειται για εξέταση 
μέτρησης της έκφρασης 21 γονιδίων εκ των οποίων 
τα 16 γονίδια σχετίζονται με τον καρκίνο και 5 είναι 
γονίδια αναφοράς. Αξιολογεί την πιθανότητα υπο-
τροπής του καρκίνου του μαστού και εκτιμά κατά 
πόσο θα ωφελήσει η επικουρική χημειοθεραπεία. 
Ακολούθως, με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται 
από τις σχετικές αναλύσεις, υπολογίζεται ένα score, 
το λεγόμενο recurrence score (RS), σύμφωνα με το 
οποίο η ασθενής κατατάσσεται στην ομάδα χαμηλού, 
μέσου ή υψηλού κινδύνου. Στη μέθοδο χρησιμοποιεί-
ται η τεχνική της PCR. (2) MammaPrint® Με τη δοκι-
μασία αυτή μετράται η έκφραση 70 καρκινικών γονι-
δίων καθώς και γονιδίων αναφοράς με τη μέθοδο των 
μικροσυστοιχιών (microarrarys). Με βάση τα σχετικά 
ευρήματα, οι ασθενείς κατατάσσονται σε δύο κατη-
γορίες, υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Κατά συνέπεια 
δεν υπάρχει ενδιάμεση ομάδα. Η δοκιμασία αυτή 
απαιτεί τη χρήση φρέσκου παρασκευάσματος, γεγο-
νός που ενίοτε μπορεί να μην είναι εφικτό. Ωστόσο, 
και η μέθοδος αυτή περιγράφεται ότι έχει αξιόπιστη 
προβλεπτική αξία ανεξάρτητα από την έκφραση των 
υποδοχέων ER (θετικοί ή αρνητικοί). (3) Breast Cancer 
Gene Expression Ratio, 2-gene ratio, H/I ή HOXB13/
IL17BR. Πρόκειται για εξέταση με την οποία προσδι-
ορίζεται ο λόγος του γονιδίου Homebox (HOXB) προς 
το γονίδιο Interleukin-17β receptor gene (IL 17BR) σε 
ασθενείς με αρνητικούς λεμφαδένες και θετικούς υπο-
δοχείς ER. Το υλικό που χρησιμοποιείται λαμβάνεται 
από ιστό σε παραφίνη και η μέθοδος ταυτοποίησης 
είναι η PCR. Όσο αυξάνει ο λόγος, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα υποτροπής στην 5ετία.

ΣυμπΕραΣματα: Συμπερασματικά, οι μέθοδοι της 
μοριακής-γενετικής ανάλυσης μπορούν να προσφέ-
ρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη βιολογία του 
όγκου, βελτιώνοντας και εξειδικεύοντας ακόμη πε-
ρισσότερο την πρόγνωση. 

06. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ DNA ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ι. Γραμματικάκης,1 W. Janni,2 Ε. Δημακάκος3

1Γ΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, «Αττικό» Νοσοκομείο, Αθήνα, 2Breast Unit
Department of Obstetrics and Gynecology, Heinrich Heine 
University, Düsseldorf, Germany, 3Αγγειολογικό Ιατρείο 
της Ογκολογικής Μονάδας, Γ΄ Παθολογική Κλινική Πανε
πιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», Αθήνα

ΕιΣαγωγη: Η καρκινική μετάσταση είναι η πιο κοινή 
αιτία θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. 
Η περίπλοκη διαδικασία της μετάστασης είναι απο-
τέλεσμα ενός καταρράκτη γεγονότων που αρχίζει 
με τη μετακίνηση των καρκινικών κυττάρων από 
την αρχική περιοχή και ακολουθείται από την εί-
σοδο στον λεμφαγγειακό χώρο και την ενδεχόμενη 
εξάπλωση της νόσου σε άλλους ιστούς. Η επέκταση 
των μεταστατικών εστιών μπορεί να συμβεί πολύ 
νωρίς στην πορεία της νόσου, σε ένα σημείο όταν η 
μετάσταση δεν είναι εμφανής ακόμη και με τη χρή-
ση τεχνικών υψηλής ευκρίνειας. Σήμερα η έρευνα 
στρέφεται στην ανάπτυξη μεθόδων όσο το δυνατόν 
πρωιμότερης ανίχνευσης καρκινικών κυττάρων στο 
πλάσμα του αίματος πριν οι μεταστατικές εστίες γί-
νουν κλινικά και εργαστηριακά αντιληπτές. 

υλικο: Ανασκόπηση και επεξεργασία άρθρων από ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδομένων (pubmed, scholar, embase, 
Cochrane), πρακτικά συνεδρίων και δεδομένων από την 
εφαρμογή των μεθόδων σε ασθενείς στο νοσοκομείο 
Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany. 

αποτΕλΕΣματα: Ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο 
του μαστού έχουν συχνά στοιχεία ελάχιστης υπολειμ-
ματικής νόσου (Minimal residual disease, MRD) παρά 
την απουσία κλινικών ή ακτινολογικών μεταστάσεων. 
Η ανίχνευση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττά-
ρων (CTCs) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού έχει 
τεκμηριωθεί καλά. Η παρουσία τους εντοπίζει τους 
ασθενείς με χειρότερη πρόγνωση. Η κλινική σημασία 
της ανίχνευσης κυκλοφορούντων στο πλάσμα καρ-
κινικών κυττάρων (CTCs, circulating tumor cells) σε 
διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών με καρκίνο του 
μαστού εξελίσσεται ραγδαία. Έχει αποδειχθεί ότι η 
ανίχνευση CTCs δίνει σημαντικές προγνωστικές πλη-
ροφορίες πριν και μετά την έναρξη της χημειοθεραπεί-
ας σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, 
ενώ, επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η μέτρηση CTCs είναι 
πιο αξιόπιστη από τις συμβατικές απεικονιστικές τε-
χνικές για την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Επί 
του παρόντος, δύο εμπορικά συστήματα είναι διαθέσι-
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μα για την ανίχνευση CTCs: η δοκιμή CellSearch (ΗΠΑ) 
και τα προϊόντα AdnaGen (Langenhagen, Γερμανία). Η 
δοκιμή CellSearch έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό 
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για την ανίχνευση 
των CTCs στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Οι 
περισσότερες από αυτές τις τεχνικές χρησιμοποιούν 
την ανάστροφη μεταγραφάσης-αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (RT-PCR) για την αναγνώριση του αγγε-
λιοφόρου RNA επιλεγμένων δεικτών που ανιχνεύουν 
CTCs στο περιφερικό αίμα από ασθενείς με πρώιμο 
στάδιο του καρκίνου του μαστού.

ΣυμπΕραΣματα: Η ανίχνευση κυκλοφορούντων 
καρκινικών κυττάρων (CTCs) σε ασθενείς με καρκί-
νο του μαστού αποτελεί μια νέα αξιόπιστη μέθοδο 
έγκαιρης διάγνωσης της μεταστατικής νόσου αλλά 
και γενικότερα της πρόγνωσης, ωστόσο η μέθοδος 
χρήζει περαιτέρω εφαρμογής και κλινικών μελετών 
προκειμένου να αποκτήσει ευρεία κλινική εφαρμογή. 

07. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Γρ. Χάμψας, Επ. Κωστόπουλος, Μ. Φραγκούλης, 
Δ. Καρυπίδης, Π. Κονοφάος, Γ. Δριμούρας, 
Μ.Α. Δασκαλάκη, Φ. Καραντώνης, Α.Β. Δούναβης, 
Οθ. Παπαδόπουλος

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο 
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

ΕιΣαγωγη: Όπως είναι γνωστό, όσο αυξάνεται το 
βάθος (Breslow) του μελανώματος του δέρματος αυ-
ξάνονται και οι πιθανότητες τα μελανοκύταρρα να 
διηθήσουν το λεμφαγγειακό σύστημα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρόκειται είτε για μικρομετάσταση (βι-
οψία λεμφαδένα φρουρού – SLN ) είτε για μακρομε-
τάσταση (ψηλαφητή διόγκωση λεμφαδένα). Αρχικά, 
η κλινική μας πριν την εφαρμογή της βιοψίας του 
λεμφαδένα φρουρού (10/2000), πραγματοποιούσε 
θεραπευτικούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς επί εμ-
φανώς διηθημένων λεμφαδενικών ομάδων. Οι ενδεί-
ξεις που πλέον ακολουθούμε είναι εκτός από τους 
κλινικά εμφανείς διηθημένους λεμφαδένες, η θετική 
βιοψία του λεμφαδένα φρουρού, η μικρότερη από 10 
cm απόσταση του μελανώματος από το λεμφαδενι-
κό σταθμό και η ύπαρξη in transit μεταστάσεων.

υλικο και μΕθοδοΣ: Στο διάστημα 1983–2000 
πραγματοποιήθηκαν 27 λεμφαδενικοί καθαρισμοί 
(13 μασχαλιαίοι, 11 βουβωνικοί και 3 τραχηλικοί). 
Μετά το 2000, όπου πλέον εφαρμόζουμε τη βιοψία 
του λεμφαδένα φρουρού, αυξήθηκε ο αριθμός των 
λεμφαδενικών καθαρισμών λόγω της θετικότητας 
του SLN (παρουσία μικρομετάστασης). Στο διάστη-

μα 2000–2010, πραγματοποιήθηκαν 89 λεμφαδενι-
κοί καθαρισμοί (45 μασχαλιαίοι, 34 βουβωνικοί και 
10 τραχηλικοί). Όσον αφορά στον λεμφαδενικό κα-
θαρισμό μασχάλης και βουβωνικής περιοχής, πραγ-
ματοποιούνται οι κλασικές τεχνικές. Στα μελανώ-
ματα κεφαλής, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν 
παρωτιδικές μεταστάσεις, πραγματοποιούμε συνή-
θως επιπολής παρωτιδεκτομή με παρασκευή και 
διατήρηση του προσωπικού νεύρου σε συνδυασμό, 
ανάλογα με την περίπτωση, με ριζικό ή τροποποιη-
μένο λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου. 

αποτΕλΕΣματα: Όσον αφορά στις επιπλοκές των 
προαναφερθεισών επεμβάσεων, παρουσιάστηκαν 
17 λεμφόρροιες, 6 λεμφαγγειίτιδες που αντιμετωπί-
στηκαν συντηρητικά και με τη χορήγηση κατάλληλης 
φαρμακευτικής αγωγής. Σε 8 περιπτώσεις παρουσιά-
στηκαν προβλήματα επούλωσης, ενώ 8 ασθενείς πα-
ρουσίασαν υποτροπή. Η πρακτική της κλινικής μας 
να προβαίνει σε προληπτικό λεμφαδενικό καθαρισμό 
τραχήλου σε συνδυασμό ή μη με επιπολής παρωτιδε-
κτομή όταν η εντόπιση του μελανώματος είναι πολύ 
κοντά στο λεμφαδενικό σταθμό, δείχνει να προστα-
τεύει τον ασθενή από μελλοντικές υποτροπές-μετα-
στάσεις, δίνοντάς του συνήθως μία επιβίωση μεγαλύ-
τερη των 11 χρόνων. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε τροποποιημένο λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου 
παρουσίασαν καλύτερη μετεγχειρητική πορεία.

08. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Γρ. Χάμψας, Εο. Κωστόπουλος, Μ. Φραγκούλης, 
Δ. Καρυπίδης, Π. Κονοφάος, Γ. Δριμούρας, 
Μ.Α. Δασκαλάκη, Φ. Καραντώνης, Α.Β. Δούναβης, 
Οθ. Παπαδόπουλος

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο 
«Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

ΕιΣαγωγη: Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την 
κατάσταση των λεμφαδένων σε έναν ασθενή με δερ-
ματικό μελάνωμα επειδή, όπως είναι γνωστό, τα με-
λανοκύτταρα μπορεί να διηθήσουν το λεμφαγγειακό 
σύστημα. Ο Morton έδωσε λύση σε αυτό εισάγοντας 
την τεχνική της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού 
(SLN). Στην κλινική μας χρησιμοποιούμε την τεχνι-
κή με χρωστική (Patent blue V) και ραδιενεργό να-
νοκολλοειδές (Tc-99) προκειμένου να ανιχνεύσουμε 
τον πρώτο λεμφαδένα στον οποίο παροχετεύεται η 
λέμφος της πρωτοπαθούς εντόπισης του μελανώ-
ματος. Η βιοψία του SLN ενδείκνυται σε περιπτώ-
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σεις ασθενών με βάθος μελανώματος >1,00 mm. 
Ωστόσο, η βιοψία του SLN πραγματοποιείται και σε 
ασθενείς με βάθος μελανώματος από 0,5–1,00 mm 
εάν η ιστολογική έκθεση παρουσιάζει επιβαρυντι-
κούς παράγοντες όπως εξέλκωση, υψηλό μιτωτικό 
δείκτη, εκτεταμένη υποστροφή >1,00 mm, λεμφαγ-
γειακή διήθηση ή εάν πρόκειται για άτομα νεαρής 
ηλικίας. 

υλικο και μΕθοδοΣ: Από τον Οκτώβριο του 2000 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε  
βιοψία του λεμφαδένα φρουρού σε 350 ασθενείς 
(182 άνδρες και 168 γυναίκες).

αποτΕλΕΣματα: Όσον αφορά στην εντόπιση 
του SLN, η περιοχή της μασχάλης ήταν η συχνό-
τερη (174/350 ασθενείς), ακολουθούσε η βουβωνι-
κή περιοχή (109/350) και η κεφαλή και ο τράχηλος 
(50/350). 45 ασθενείς είχαν διπλή εντόπιση του SLN 
και 2 τριπλή. Το οζώδες μελάνωμα αποτελούσε τον 
πιο συχνό ιστολογικό τύπο (221/350 ή 60%), ενώ 
ακολουθούσε το επιπολής επεκτεινόμενο μελάνω-
μα (107/350 ή 30%). Στο 27 % των περιπτώσεων ο 
λεμφαδένας φρουρός βρέθηκε θετικός για μικρομε-
τάσταση και οι ασθενείς χρειάστηκε να υποβληθούν 
σε ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό της αντίστοιχης 
περιοχής. Με τον συνδυασμό των δύο τεχνικών το 
ποσοστό επιτυχούς και ακριβούς ανεύρεσης του 
SLN ανέρχεται σε 95,5%. Η τεχνική της χρωστικής 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανεύρεση του 
SLN όταν η εντόπισή του αφορά στην περιοχή της 
κεφαλής και του τραχήλου. Το αποτέλεσμα της βιο-
ψίας του SLN (θετικό ή αρνητικό) είναι σημαντικό για 
τη λεμφαδενική σταδιοποίηση του ασθενούς. Όσον 
αφορά στις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν, αυτές 
αφορούσαν σε τοπικές φλεγμονές, τοπικό λεμφοίδη-
μα, αίσθημα καυσαλγίας και σχηματισμό ψευδοκύ-
στης.

ΣυμπΕραΣμα: Η συχνότητα εμφάνισης του μελα-
νώματος βαίνει αυξανόμενη. Η βιοψία του SLN είναι 
σημαντική καθώς αποτελεί στις μέρες μας τον πιο 
ακριβή τρόπο ανίχνευσης της εξάπλωσης του με-
λανώματος στους λεμφαδένες, αποφεύγοντας μη 
απαιτούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. Η πρόληψη, 
η έγκαιρη διάγνωση και η ενδεδειγμένη χειρουργική 
αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς εστίας είναι πρω-
ταρχικής σημασίας για τον έλεγχο της νόσου. 

09. Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΡΡΟΙΑΣ

Ε. Δημακάκος,1 Αικ. Καζάνη,2 Ι. Ψυχογιός,3 
Β. Σμυρνιώτης,2 Ν. Αρκαδόπουλος2

1Αγγειολογικό Ιατρείο της Ογκολογικής Μονάδας, 
Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, «Η Σωτηρία», 
2Δ΄ Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
«Αττικόν», 3Μονάδα Παθήσεων Μαστού, Β΄ Χειρουργική 
Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
Αθήνα

ΣκοποΣ: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να 
ελέγξει εάν η διεγχειρητική χρήση σκόνης κολλαγό-
νου τύπου Ι (CELLERATE Rx) μπορεί να μειώσει τη με-
τεγχειρητική λεμφόρροια στους ασθενείς μετά από 
επεμβάσεις λεμφαδενικού καθαρισμού μασχάλης.

αΣθΕνΕιΣ και μΕθοδοΣ: Κατά το τελευταίο έτος 
30 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εκτομή μαζικού 
αδένα και λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης επι-
πέδου Ι και ΙΙ, τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: Α 
(n=16): ασθενείς στις οποίες η τραυματική επιφά-
νεια καλύφθηκε με κολλαγόνο τύπου Ι στο τέλος της 
επέμβασης και Β (n=14): ομάδα ελέγχου χωρίς χρή-
ση κολλαγόνου. Για όλες τις ασθενείς καταγράφηκαν 
δημογραφικά και ογκολογικά στοιχεία, η μετεγχει-
ρητική ημερήσια παροχή λέμφου, το μετεγχειρητικό 
άλγος με κλίμακα VAS και η μετεγχειρητική κατανά-
λωση αναλγητικών. 

αποτΕλeΣματα: Οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανομή 
των ηλικιών των ασθενών, στο στάδιο της νόσου 
και τον αριθμό των αφαιρεθέντων/προσβεβλημένων 
λεμφαδένων. Η μέση παροχή από την παροχέτευση 
ήταν μικρότερη στην ομάδα του κολλαγόνου (502 
έναντι 643 mL), διαφορά που ήταν σημαντικότερη 
σε ασθενείς με εκτομή >10 λεμφαδένων (495 ένα-
ντι 743 mL, P<0,01). Το μετεγχειρητικό άλγος ήταν 
παρόμοιο στις δύο ομάδες (23,6 έναντι 25, την 3η 
ημέρα).

ΣυμπeραΣμα: Η χρήση κολλαγόνου τύπου Ι σχετί-
ζεται με μικρότερη μετεγχειρητική λεμφόρροια μετά 
λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης.
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ÐáñáóêåõÞ 21/3/2008 

09:00–10:30 Áßèïõóá B΄

10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΙΔΗΜΑΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

Ε. Δημακάκος,1,3 Ι. Καλεμικεράκης,2 Κ. 
Κρουσανιωτάκη,1 Γ. Αντωνάτος,1 Ε. Τσάτσης,1 
Ειρ. Λυμπεροπούλου,1 Χ. Αλεξανδράκης,1 Κ. Συρίγος3 
1Λεμφολογική Μονάδα ΑγγειοΙατρικής, Κέντρο 
Αγγειακών Παθήσεων, 2Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ, 
3Αγγειολογικό Ιατρείο της Ογκολογικής Μονάδας Γ΄ 
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, «Η Σωτηρία», 
Αθήνα

ΣκοποΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να μελε-
τήσουμε τη μείωση του όγκου του άκρου σε ασθε-
νείς με λεμφοίδημα μετά από συντηρητική θεραπεία 
η οποία ονομάζεται πλήρης αποιδηματική θεραπεία 
(ΠΑΘ). Η ΠΑΘ περιλαμβάνει τη φροντίδα και θερα-
πεία του δέρματος, χειρομαλακτική εξειδικευμένη 
θεραπεία του άκρου, περίδεση ειδική του άκρου, 
ειδικές ασκήσεις γυμναστικής και εκπαίδευση του 
ασθενούς.

αΣθΕνΕιΣ και μΕθοδοΣ: Μελετήσαμε 71 ασθε-
νείς με πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές λεμφοίδημα, οι 
οποίοι υποβλήθηκαν σε ΠΑΘ για τέσσερεις εβδομά-
δες. 

αποτΕλΕΣματα: Από τους 71 ασθενείς 20 είχαν 
πρωτοπαθές λεμφοίδημα και 51 ασθενείς δευτερο-
παθές. 48 ασθενείς ήταν γυναίκες και 23 άντρες. 35 
ασθενείς είχαν λεμφοίδημα στο άνω άκρο και 36 στο 
κάτω άκρο. Σε όλους τους ασθενείς διαπιστώθηκε 
μέση μείωση του όγκου του άκρου 65,09% στο άνω 
άκρο και 69,96% στο κάτω άκρο. Στους ασθενείς με 
λεμφοίδημα το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε πριν 
από <12 μήνες η μείωση του όγκου ήταν 72,5%, 
ενώ στους ασθενείς με λεμφοίδημα το οποίο πρωτο-
παρουσιάστηκε πριν από >12 μήνες η μείωση του 
όγκου ήταν 55,5% 

ΣυμπΕραΣματα: Η θεραπεία με ΠΑΘ στους ασθε-
νείς με λεμφοίδημα ήταν επιτυχής σχεδόν σε όλους 
τους ασθενείς με τα ίδια αποτελέσματα τόσο στο 
άνω όσο και στο κάτω άκρο. Όσο όμως πιο σύντο-
μα αρχίζει η θεραπεία όταν πρωτοεμφανίζεται το 
λεμφοίδημα τόσο πιο καλύτερη είναι η πρόγνωση 
του ασθενούς.

11. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ 
ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

Κ.Μ. Στάμου, Α. Πανουσσόπουλος, Ε. Σαμαντά, 
Μ. Πάττας, Γ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Αλμπανόπουλος, 
Ε. Μενενάκος, Λ. Αλεβίζος, Εμμ. Λέανδρος

1η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΑ «Ιππο
κράτειο», Αθήνα

ΕιΣαγωγη: Η έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού 
στη λαπαροσκοπική χειρουργική για ορθοκολικό 
καρκίνο οφείλει να είναι τουλάχιστον όση και στην 
κλασική χειρουργική. Η ογκολογική επάρκεια της λα-
παροσκοπικής κολεκτομής πρέπει να επιβεβαιώνε-
ται συνεχώς σε κάθε νέο κέντρο αναφοράς.

ΣκοποΣ: Η σύγκριση του αριθμού των λεμφαδέ-
νων, του μήκους του παρασκευάσματος και της 
επάρκειας υγιών ορίων εκτομής σε ανοικτές και λα-
παροσκοπικές επεμβάσεις για ορθοκολικό καρκίνο.

υλικο και μΕθοδοΣ: Πρόκειται για προοπτι-
κή συγκριτική μη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη. 
Συγκρίνονται τα δεδομένα των τελικών ιστολογικών 
πορισμάτων που αφορούν σε 319 κολεκτομές.

αποτΕλΕΣματα: Συγκρίνονται 81 λαπαροσκοπικές 
επεμβάσεις (LC) με 238 ανοικτές (OC). Οι δύο ομάδες 
είναι συγκρίσιμες σε ό,τι αφορά στη μετεγχειρητική 
σταδιοποίηση και τα γενικά δημογραφικά στοιχεία. 
Στην αριστερά κολεκτομή, ο μέσος αριθμός λεμφαδέ-
νων ήταν 16,1 στην LC και 17,3 στην OC (P=0,295). 
Στη δεξιά κολεκτομή ήταν 18,0 στην LC και 19,4 
στην OC (P=0,570). Στη χαμηλή πρόσθια εκτομή 
ήταν 15,1 στην LC και 15,4 στην OC (P=0,907). Δεν 
διαπιστώθηκε διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης 
θετικών ορίων εκτομής σε καμία κατηγορία επεμβά-
σεων. Το μήκος του παρασκευάσματος ήταν συγκρί-
σιμο σε ανοικτές και λαπαροσκοπικές δεξιές κολε-
κτομές (22,1 έναντι 25,0 cm, P=0,513) και αριστερές 
κολεκτομές (18,0 έναντι 22,9 cm, P=0,582)

ΣυμπΕρaΣματα: Η λαπαροσκοπική με την ανοικτή 
επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο είναι συγκρίσιμες 
ογκολογικά σε ό,τι αφορά σε ποσοτικά και ποιοτικά 
στοιχεία της τελικής σταδιοποίησης.
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12. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

Δ. Διονυσίου,1 C. Becker,1 G. Piquilloud,1 L. Arrive2

1Clinique Jouvenet, Paris, 2Radiology Department, Hospital 
SaintAntoine, Paris, France

ΕιΣαγωγη: Το λεμφοίδημα των άνω άκρων συχνά πα-
ρατηρείται σε γυναίκες που για τη θεραπεία του καρ-
κίνου του μαστού υποβλήθηκαν σε μασχαλιαίο λεμφα-
δενικό καθαρισμό με ή χωρίς συνοδό ακτινοθεραπεία. 

αΣθΕνΕiΣ και μeθοδοΣ: Μελετήθηκαν τα ιατρικά 
αρχεία των ασθενών που οδηγήθηκαν σε θεραπεία 
λεμφοιδήματος άνω άκρου λόγω μαστεκτομής, λεμ-
φαδενικού καθαρισμού και ακτινοβολίας, την τελευ-
ταία τριετία. Όλες οι ασθενείς με λεμφοίδημα στα-
διοποιήθηκαν σε στάδιο ΙΙ και ΙΙΙ. Η προεγχειρητική 
εξέταση με λεμφοσπινθηρογράφημα και MRI υπέδει-
ξαν την απουσία των μασχαλιαίων λεμφαδένων ή την 
παρεμπόδιση της λεμφικής κυκλοφορίας. Από την πε-
ριοχή της βουβωνικής χώρας ανασηκώθηκε ελεύθερος 
αγγειούμενος κρημνός που περιείχε 2–3 λεμφαδένες. 
Ο κρημνός μεταφέρθηκε και αναστομώθηκε σε διατι-
τραίνοντες κλάδους των θωρακοραχιαίων αγγείων.

αποτΕλeΣματα: Στο 40% των ασθενών με λεμφοί-
δημα σταδίου ΙΙ παρατηρήθηκε ομαλοποίηση του άνω 
άκρου μέσα σε 2 χρόνια από την επέμβαση. Στο 28% 
των ασθενών σημειώθηκε μείωση μεγαλύτερη του 50% 
της περιμέτρου του άνω άκρου, ενώ μείωση της περι-
μέτρου μικρότερη του 50% καταγράφηκε σε άλλο 28% 
των ασθενών. Μόνο το 4% των ασθενών με λεμφοίδη-
μα σταδίου ΙΙ δεν παρουσίασε καμία μεταβολή. Στους 
ασθενείς με λεμφοίδημα σταδίου ΙΙΙ παρατηρήθηκε 
μείωση της περιμέτρου του άνω άκρου πάνω από 30 
εκατοστά στο 98% των περιπτώσεων. 

ΣυμπeραΣμα: Η ελεύθερη μεταφορά αγγειούμε-
νων λεμφαδένων βελτιώνει σημαντικά και μόνιμα το 
λεμφοίδημα του άνω άκρου.

13. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

Δ.Α. Λάππας,1 Θ. Δεμέστιχα,1 Κ. Μαμμάς,2 Γ. Νούσιος,3 
Α. Δρίκος,4 Η. Παναγοδήμος,4 Α. Παναγάκος,4 

Χρ. Σπηλιά,5 Α. Χατζηγεωργίου,4 Π. Σκανδαλάκης1

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, 2Χει
ρουργός, Αθήνα, 3ΤΕΦΑΑ Σερρών, Ανατομία, Σέρρες, 
4Ιατρός, 5Οδοντίατρος, (Συνεργάστηκαν ο ιατροδικαστής 
Κ. Κούβαρης και οι φοιτητές: Ι. Βασιλικός, Α. Ζουρίδης, 
Ν. Σπυρίδωνος, Κ. Ηλιακόπουλος και Χ. Ραυτόπουλος)

ΣκοποΣ: Ο μείζων θωρακικός πόρος, σε συνδυασμό 
με τον ελάσσονα θωρακικό πόρο και τη χυλοφόρο 

δεξαμενή, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του λεμφικού 
συστήματος. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η 
καταγραφή των ανατομικών παραλλαγών του.

υλικο και μΕθοδοΣ: Η μελέτη πραγματοποιήθη-
κε στην Ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών (κατόπιν 
σχετικής αδείας) και το Εργαστήριο Περιγραφικής 
Ανατομικής κατά την τελευταία 5ετία, σε 112 πτώμα-
τα (63 ανδρών, 49 γυναικών) που είχαν ακέραιο κυ-
κλοφορικό και δεν έπασχαν από παθήσεις του λεμφι-
κού. Μετά το πέρας της νεκροτομικής εξέτασης ανα-
ζητήσαμε στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο τη χυλοφόρο 
δεξαμενή στην κανονική της θέση (στο ύψος του 1ου 
οσφυϊκού σπονδύλου). Μελετήσαμε τον τρόπο σχη-
ματισμού, τη μορφολογία και τις διαστάσεις της. Στην 
αντίθετη περίπτωση επεκτείναμε τις τομές μέχρι την 
αποκάλυψη και αναγνώρισή της. Μετά την αποκάλυ-
ψη και αναγνώριση της χυλοφόρου δεξαμενής απο-
καλύπταμε την αρχή του μείζονος θωρακικού πόρου, 
εγχέαμε με σύριγγα δικής μας κατασκευής ορό για την 
καλύτερη επισήμανσή του, τον παρασκευάζαμε σε 
όλη του την πορεία, τον μελετούσαμε και καταγρά-
φαμε τις παραλλαγές ως προς την πορεία, τις σχέσεις 
του και την εκβολή του στην αριστερά φλεβώδη γω-
νία. Επιπλέον, αναζητούσαμε το Αριστερό Σφαγιτιδικό 
Στέλεχος και το Αριστερό υποκλείδιο. Επίσης, αναζη-
τούσαμε την αρχή του ελάσσονος θωρακικού πόρου, 
εγχέαμε με σύριγγα δικής μας κατασκευής ορό για την 
καλύτερη επισήμανσή του, τον παρασκευάζαμε σε 
όλη του την πορεία, τον μελετούσαμε και καταγρά-
φαμε τις παραλλαγές ως προς την πορεία, τις σχέσεις 
του και την εκβολή του.

αποτΕλΕΣματα: Ο μείζων θωρακικός πόρος από 
το ύψος σχηματισμού του (χυλοφόρος δεξαμενή) ει-
σέρχεται διά του αορτικού τρήματος στη θωρακική 
κοιλότητα και φέρεται κατά μήκος της θωρακικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης, μέχρι το ύψος του 
7ου αυχενικού σπονδύλου, όπου εκβάλλει στην αρι-
στερή φλεβώδη γωνία. Έχει μήκος 30–40 cm, πλάτος 
2 mm και ενώ αρχικά πορεύεται επί της σπονδυλικής 
στήλης και λίγο δεξιά, στο ύψος του 5ου θωρακικού 
σπονδύλου περνάει πίσω από τον οισοφάγο και συ-
νεχίζει κατά μήκος αυτού. Ο μείζων θωρακικός πό-
ρος: (α) Σε ποσοστό 76% εξέβαλε στην αριστερή φλε-
βώδη γωνία ακολουθώντας το κλασικό πρότυπο, (β) 
Σε ποσοστό 13% το Αριστερό υποκλείδιο στέλεχος εκ-
βάλλει στην υποκλείδιο φλέβα σε άλλη απόσταση, (γ) 
Σε ποσοστό 11% το αριστερό βρογχομεσοπνευμόνιο 
στέλεχος εκβάλλει στην αριστερή σφαγίτιδα φλέβα 
σε διαφορετική απόσταση. Όταν η χυλοφόρος δεξα-
μενή είναι δίχωρος ή τρίχωρος, αρχίζουν αντίστοιχα 2 
ή 3 μείζονες θωρακικοί πόροι οι οποίοι σε μικρή από-
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σταση συνενώνονται για τον σχηματισμό ενός πόρου. 
Κάποια από τα βασικά στελέχη μπορεί να εκβάλουν 
με περισσότερα του ενός στόμια στην Αριστερή φλε-
βώδη γωνία.

ΣυμπΕρaΣματα: Ο μείζων θωρακικός πόρος αποτε-
λεί, σε συνδυασμό με τον ελάσσονα θωρακικό πόρο και 
τη χυλοφόρο δεξαμενή, κεντρικό στοιχείο του λεμφι-
κού συστήματος με λίγες σχετικά παραλλαγές. Η επι-
σταμένη μελέτη των παραλλαγών δείχνει την ποικιλία 
που σχετίζεται πολλές φορές με τη σωματική κατα-
σκευή του ατόμου (ύψος, φύλο κ.λπ.). Η καλή γνώση 
του σχηματισμού και της πορείας τους είναι απαραί-
τητη, καθώς θα συμβάλει στην καλύτερη εκτίμηση 
και ερμηνεία των λεμφαγγειογραφιών ή των εικόνων 
άλλων απεικονιστικών μεθόδων, και θα βοηθήσει στην 
κατανόηση πολλών φαινομένων απαντώμενων στην 
καθημερινή κλινική πράξη (όπως π.χ. της εμφάνισης 
μεταστάσεων στην αριστερή υποκλείδια χώρα από 
ενδοκοιλιακά καρκινώματα). Επίσης, η γνώση των 
παραλλαγών είναι χρήσιμη σε ασθενείς όπου υποψι-
αζόμαστε ανωμαλίες των λεμφικών πόρων, συμπερι-
λαμβανομένου του χυλοθώρακα και των κληρονομικών 
ανωμαλιών των θωρακικών λεμφαγγείων.

14. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

Δ.Α. Λάππας,1 Θ. Δεμέστιχα,1 Κ. Μαμμάς,2 
Γ. Νούσιος,3 Α. Δρίκος,4 Η. Παναγοδήμος,4 
Α. Παναγάκος,4 Χρ. Σπηλιά,5 Α. Χατζηγεωργίου,4 
Π. Σκανδαλάκης1

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, 2Χει
ρουργός, Αθήνα, 3ΤΕΦΑΑ Σερρών, Ανατομία, Σέρρες, 
4Ιατρός, 5Οδοντίατρος, (Συνεργάστηκαν ο ιατροδικαστής 
Κ. Κούβαρης και οι φοιτητές: Ι. Βασιλικός, Α. Ζουρίδης, 
Ν. Σπυρίδωνος, Κ. Ηλιακόπουλος και Χ. Ραυτόπουλος)

ΣκοποΣ: Ο έλασσον θωρακικός πόρος, σε συνδυα-
σμό με τον μείζονα θωρακικό πόρο και τη χυλοφόρο 
δεξαμενή, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του λεμφικού 
συστήματος. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η 
καταγραφή των ανατομικών παραλλαγών του.

υλικο και μΕθοδοΣ: Η μελέτη πραγματοποιήθη-
κε στην Ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών (κατόπιν 
σχετικής αδείας) και το Εργαστήριο Περιγραφικής 
Ανατομικής κατά την τελευταία 5ετία, σε 112 πτώμα-
τα (63 ανδρών, 49 γυναικών) που είχαν ακέραιο κυκλο-
φορικό και δεν έπασχαν από παθήσεις του λεμφικού. 
Μετά το πέρας της νεκροτομικής εξέτασης αναζητήσα-
με στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο τη χυλοφόρο δεξαμε-
νή στην κανονική της θέση (στο ύψος του 1ου οσφυϊκού 
σπονδύλου). Μελετήσαμε τον τρόπο σχηματισμού, τη 
μορφολογία και τις διαστάσεις της. Στην αντίθετη περί-

πτωση επεκτείναμε τις τομές μέχρι την αποκάλυψη και 
αναγνώρισή της. Μετά την αποκάλυψη και αναγνώρι-
ση της χυλοφόρου δεξαμενής αποκαλύπταμε την αρχή 
του μείζονος θωρακικού πόρου, εγχέαμε με σύριγγα δι-
κής μας κατασκευής ορό για την καλύτερη επισήμανσή 
του, τον παρασκευάζαμε σε όλη του την πορεία, τον 
μελετούσαμε και καταγράφαμε τις παραλλαγές ως 
προς την πορεία, τις σχέσεις του και την εκβολή του 
στην αριστερά φλεβώδη γωνία. Επιπλέον, αναζητούσα-
με το Αριστερό Σφαγιτιδικό Στέλεχος και το Αριστερό 
υποκλείδιο. Επίσης, αναζητούσαμε την αρχή του ελάσ-
σονος θωρακικού πόρου, εγχέαμε με σύριγγα δικής μας 
κατασκευής ορό για την καλύτερη επισήμανσή του, τον 
παρασκευάζαμε σε όλη του την πορεία, τον μελετού-
σαμε και καταγράφαμε τις παραλλαγές ως προς την 
πορεία, τις σχέσεις του και την εκβολή του.

αποτΕλΕΣματα: Ο έλασσον (ή δεξιός) θωρακικός 
πόρος, μήκους κατά μέσο όρο 1,25 cm, φέρεται προς 
τα κάτω, επί του έσω χείλους του πρόσθιου σκαληνού 
μυός και εκβάλλει στη δεξιά φλεβώδη γωνία. Κατά το 
στόμιο εκβολής του έχει δύο βαλβίδες, τα λεμφαγγεία 
του δεξιού ημιμορίου της κεφαλής, του τραχήλου και 
του θώρακα (δεξιού πνεύμονα, δεξιού ημιμορίου καρ-
διάς), της άνω επιφάνειας του ήπατος και του δεξιού 
άνω άκρου. Σχηματίζεται από τη συμβολή τριών λεμ-
φικών στελεχών, που αποτελούν τους κλάδους του, 
ήτοι: (α) Από το δεξιό σφαγιτιδικό στέλεχος, (β) Από 
το δεξιό λεμφικό υποκλείδιο στέλεχος, (γ) Από το δε-
ξιό λεμφικό βρογχομεσοπνευμόνιο στέλεχος. Τα ανω-
τέρω στελέχη ενίοτε εκβάλλουν χωριστά το καθένα, 
οπότε δεν σχηματίζεται έλασσον θωρακικός πόρος.

ΣυμπΕραΣματα: Ο έλασσον θωρακικός πόρος 
αποτελεί, σε συνδυασμό με τον μείζονα θωρακικό 
πόρο και τη χυλοφόρο δεξαμενή, κεντρικό στοιχείο 
του λεμφικού συστήματος με λίγες σχετικά παραλ-
λαγές. Η επισταμένη μελέτη των παραλλαγών δεί-
χνει την ποικιλία που σχετίζεται πολλές φορές με 
τη σωματική κατασκευή του ατόμου (ύψος, φύλο 
κ.λπ.). Η καλή γνώση του σχηματισμού και της πο-
ρείας τους είναι απαραίτητη, καθώς θα συμβάλει 
στην καλύτερη εκτίμηση και ερμηνεία των λεμφαγ-
γειογραφιών ή των εικόνων άλλων απεικονιστικών 
μεθόδων, και θα βοηθήσει στην κατανόηση πολλών 
φαινομένων απαντώμενων στην καθημερινή κλινική 
πράξη (όπως π.χ. της εμφάνισης μεταστάσεων στην 
αριστερή υποκλείδια χώρα από ενδοκοιλιακά καρκι-
νώματα). Επίσης, η γνώση των παραλλαγών είναι 
χρήσιμη σε ασθενείς όπου υποψιαζόμαστε ανωμαλί-
ες των λεμφικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του 
χυλοθώρακα και των κληρονομικών ανωμαλιών των 
θωρακικών λεμφαγγείων.
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15. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΧΥΛΟΦΟΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Δ.Α. Λάππας,1 Θ. Δεμέστιχα,1 Γ. Νούσιος,2 
Α. Δρίκος,3 Η. Παναγοδήμος,3 Α. Παναγάκος,3 
Α.Ε. Καρράς,3 Χρ. Σπηλιά,4 Α. Χατζηγεωργίου,3 
Ε. Φλώρου,3 Π. Σκανδαλάκης1

1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, 
Αθήνα, 2ΤΕΦΑΑ Σερρών, Ανατομία, Σέρρες, 3Ιατρός,  
4Οδοντίατρος, (Συνεργάστηκαν ο ιατροδικαστής Κ. 
Κούβαρης και οι φοιτητές: Ι. Βασιλικός, Α. Ζουρίδης, Ν. 
Σπυρίδωνος, Κ. Ηλιακόπουλος και Χ. Ραυτόπουλος)

ΣκοποΣ: Η χυλοφόρος δεξαμενή, σε συνδυασμό με 
τον μείζονα και τον ελάσσονα θωρακικό πόρο, απο-
τελεί κεντρικό στοιχείο του λεμφικού συστήματος. 
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η καταγραφή 
των ανατομικών παραλλαγών της.

υλικο και μΕθοδοΣ: Η μελέτη πραγματοποιήθη-
κε στην Ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών (κατόπιν 
σχετικής αδείας) και το Εργαστήριο Περιγραφικής 
Ανατομικής κατά την τελευταία 5ετία, σε 112 πτώμα-
τα (63 ανδρών, 49 γυναικών) που είχαν ακέραιο κυκλο-
φορικό και δεν έπασχαν από παθήσεις του λεμφικού. 
Μετά το πέρας της νεκροτομικής εξέτασης αναζητήσα-
με στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο τη χυλοφόρο δεξαμε-
νή στην κανονική της θέση (στο ύψος του 1ου οσφυϊκού 
σπονδύλου). Μελετήσαμε τον τρόπο σχηματισμού, τη 
μορφολογία και τις διαστάσεις της. Στην αντίθετη περί-
πτωση επεκτείναμε τις τομές μέχρι την αποκάλυψη και 
αναγνώριση της. Μετά την αποκάλυψη και αναγνώρι-
σή της χυλοφόρου δεξαμενής αποκαλύπταμε την αρχή 
του μείζονος θωρακικού πόρου, εγχέαμε με σύριγγα δι-
κής μας κατασκευής ορό για την καλύτερη επισήμανσή 
του, τον παρασκευάζαμε σε όλη του την πορεία, τον 
μελετούσαμε και καταγράφαμε τις παραλλαγές ως 
προς την πορεία, τις σχέσεις του και την εκβολή του 
στην αριστερά φλεβώδη γωνία. Επιπλέον, αναζητούσα-
με το Αριστερό Σφαγιτιδικό Στέλεχος και το Αριστερό 
υποκλείδιο. Επίσης, αναζητούσαμε την αρχή του ελάσ-
σονος θωρακικού πόρου, εγχέαμε με σύριγγα δικής μας 
κατασκευής ορό για την καλύτερη επισήμανσή του, τον 
παρασκευάζαμε σε όλη του την πορεία, τον μελετού-
σαμε και καταγράφαμε τις παραλλαγές ως προς την 
πορεία, τις σχέσεις του και την εκβολή του.

αποτΕλΕΣματα: Η χυλοφόρος δεξαμενή ήταν εμ-
φανής στο 53% των περιπτώσεων. Στο 18% των 
περιπτώσεων η διάμετρός της δεν ήταν μεγαλύτερη 
από αυτή του μείζονα θωρακικού πόρου. Σε πολλές 
περιπτώσεις η προέλευση του μείζονα θωρακικού 
πόρου είχε μορφή πλέγματος με ή χωρίς χυλοφόρο 
διεύρυνση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μείζον θωρα-

κικός πόρος άρχιζε στο επίπεδο του 12ου θωρακικού 
σπονδύλου. Πολλαπλά κανάλια στο ύψος του 11ου 
θωρακικού σπονδύλου βρέθηκαν σε 14 περιπτώσεις. 
Σε δύο περιπτώσεις και τα δύο οσφυϊκά στελέχη 
ήταν διευρυμένα στα άκρα τους και ο μείζων θωρα-
κικός πόρος προερχόταν από την συμβολή των τελι-
κών διευρύνσεων. Η χυλοφόρος δεξαμενή βρισκόταν 
στο ύψος του 12ου θωρακικού σπονδύλου σε 38 πε-
ριπτώσεις και το ύψος του 1ου και του 2ου οσφυϊκού 
σπονδύλου σε 74 περιπτώσεις. Κατά κύριο λόγο το 
μήκος ήταν μικρότερο των 5 cm, ωστόσο, σε 5 περι-
πτώσεις ήταν μεγαλύτερο των 5 cm, ενώ σε 5 περι-
πτώσεις ξεπερνούσε τα 7 cm. Η εμφάνισή της ήταν 
πολυμορφική. Στις περισσότερες των περιπτώσεων 
είχε διαμόρφωση ανεστραμμένου “υ” ή “V”, έμοιαζε 
με «σχοινί από μαργαριτάρια» ή κόμμα.

ΣυμπΕραΣματα: Η χυλοφόρος δεξαμενή αποτελεί, 
σε συνδυασμό με τον μείζονα και τον ελάσσονα θω-
ρακικό πόρο, κεντρικό στοιχείο του λεμφικού συστή-
ματος με λίγες σχετικά παραλλαγές. Η επισταμένη 
μελέτη των παραλλαγών δείχνει την ποικιλία που 
σχετίζεται πολλές φορές με τη σωματική κατασκευή 
του ατόμου (ύψος, φύλο κ.λπ.). Η καλή γνώση του 
σχηματισμού και της πορείας τους είναι απαραίτη-
τη, καθώς θα συμβάλει στην καλύτερη εκτίμηση και 
ερμηνεία των λεμφαγγειογραφιών ή των εικόνων άλ-
λων απεικονιστικών μεθόδων, και θα βοηθήσει στην 
κατανόηση πολλών φαινομένων απαντώμενων στην 
καθημερινή κλινική πράξη (όπως π.χ. της εμφάνισης 
μεταστάσεων στην αριστερή υποκλείδια χώρα από 
ενδοκοιλιακά καρκινώματα). Επίσης, η γνώση των 
παραλλαγών είναι χρήσιμη σε ασθενείς όπου υποψι-
αζόμαστε ανωμαλίες των λεμφικών πόρων, συμπε-
ριλαμβανομένου του χυλοθώρακα και των κληρονο-
μικών ανωμαλιών των θωρακικών λεμφαγγείων.

16. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δ.Α. Λάππας,1 Κ. Ηλιακόπουλος,2 Α. Παναγάκος,3 
Στ. Παπαναστασίου
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Ε.Κ.Π.Α, 2Φοιτη
τής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 3Ιατρός

Ο Ιπποκράτης ήταν ένας από τους πρώτους ια-
τρούς που ανέφερε το λεμφικό σύστημα τον 5ο π.Χ. 
αιώνα. Στο έργο του «Περί άρθρων» ανέφερε εν συ-
ντομία τους λεμφαδένες σε μια φράση. Ο Ρούφος ο 
Εφέσιος ένας Ρωμαίος ιατρός, προσδιόρισε τα μα-
σχαλιαία, τα βουβωνικά και τα μεσεντέρια λεμφο-
γάγγλια καθώς και τον θύμο κατά τη διάρκεια του 
πρώτου με δεύτερου αιώνα μ.Χ. Η πρώτη αναφο-
ρά των λεμφαγγείων ήταν τον 3ο αιώνα π.Χ. από 
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τον Ηρόφιλο, έναν Έλληνα ανατόμο που έδρασε 
στην Αλεξάνδρεια, ο οποίος εσφαλμένα κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι «οι φλέβες απορρόφησης των 
λεμφαγγείων», με την οποία εννοούσε τα χυλοφό-
ρα (λεμφαγγεία των εντέρων), κατέληγαν μέσα από 
τις φλέβες της ηπατικής πύλης στο ήπαρ. Οι ανα-
καλύψεις του Ρούφου και του γνωστού Ηρόφιλου 
αξιοποιήθηκαν περαιτέρω από τον Έλληνα ιατρό 
Γαληνό (Clarisimus Galenus), ο οποίος περιέγραψε 
τα χυλοφόρα και τα μεσεντέρια λεμφογάγγλια που 
παρατήρησε στην ανατομή των πιθήκων και των 
χοίρων κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα.

Στα μέσα του 16ου αιώνα ο Gabrielle Falloppio (που 
ανακάλυψε τον σωλήνα σίτισης), περιέγραψε αυτό 
που είναι σήμερα γνωστό ως χυλοφόρα ως κάτι που 
«κυλούσε πάνω από τα έντερα σαν κίτρινη πλήρης 
ύλη». Το 1563 περίπου, ο Bartolomeo Eustachi, κα-
θηγητής της ανατομίας, περιέγραψε τον μείζονα 
θωρακικό πόρο στα άλογα ως κοίλη θώρακος. Η 
επόμενη σημαντική ανακάλυψη ήρθε όταν το 1622 
ένας ιατρός, ο Gaspere Aselli, εντόπισε λεμφαγγεία 
των εντέρων σε σκύλους και τα ονόμασε “venae alba 
et lacteae”, τα οποία είναι τώρα γνωστά ως απλά 
χυλοφόρα. Τα χυλοφόρα αυτά εκτιμήθηκαν ως 
το τέταρτο είδος των αγγείων (τα άλλα τρία είναι 
οι αρτηρίες, οι φλέβες και τα νεύρα, τα οποία τό-
τε πιστεύετο πως αποτελούσαν ένα είδος αγγείου) 
και διέψευσε τον ισχυρισμό του Γαληνού ότι ο χυλός 
μεταφέρεται από τις φλέβες. Αλλά αυτός εξακολου-
θούσε να πιστεύει ότι τα χυλοφόρα μετέφεραν τον 
χυλό στο ήπαρ (όπως διδάσκεται από τον Γαληνό). 
Ταυτοποίησε ακόμα τον μείζονα θωρακικό πόρο, 
αλλά απέτυχε να προσδιορίσει τη σύνδεσή του με 
τα χυλοφόρα. Η σύνδεση αυτή ταυτοποιήθηκε από 
τον Jean Pecquet το 1651, ο οποίος βρήκε ένα λευ-
κό υγρό αναμεμειγμένο με το αίμα στην καρδιά ενός 
σκύλου. υποψιάστηκε ότι το ρευστό αυτό μπορεί να 
είναι χυλός. Ιχνηθέτησε αυτό το υγρό στον μείζο-
να θωρακικό πόρο, το οποίο κατέληγε σε ένα σάκο 
γεμάτο χυλό. Περαιτέρω έρευνες οδήγησαν στο να 
βρει ότι τα περιεχόμενα των χυλοφόρων εισάγονται 
στο φλεβικό σύστημα μέσω του μείζονος θωρακικού 
πόρου. Έτσι, αποδείχθηκε περίτρανα ότι τα χυλο-
φόρα δεν τερματίζουν στο ήπαρ, ανασκευάζοντας 
τη δεύτερη ιδέα του Γαληνού: ότι ο χυλός έρεε στο 
ήπαρ. Ο Johann Veslingius δημιούργησε τα πρώτα 
σκίτσα χυλοφόρων στον άνθρωπο το 1647. Η ιδέα 
ότι το αίμα ανακυκλοφορεί μέσω του σώματος αντί 
να παράγεται εκ νέου από το ήπαρ και την καρδιά, 
έγινε αρχικά αποδεκτό ως αποτέλεσμα των έργων 
του William Harvey, ένα έργο που δημοσιεύθηκε το 
1628. Το 1652, ο Olaus Rudbeck (1630–1702), ένας 
Σουηδός, ανακάλυψε ορισμένα διάφανα αγγεία στο 

ήπαρ που περιείχαν καθαρό υγρό (και όχι λευκό), 
και έτσι τα ονόμασε ηπατικοϋδατικά αγγεία. Επίσης 
παρατήρησε ότι εκβάλλουν στον μείζονα θωρακικό 
πόρο και πως είχαν βαλβίδες. Ανακοίνωσε τα ευρή-
ματά του στην αυλή της Βασίλισσας Χριστίνας της 
Σουηδίας, αλλά δεν δημοσίευσε τα ευρήματά του 
για έναν χρόνο και στην ενδιάμεση περίοδο τα συ-
μπεράσματά του είχαν δημοσιευτεί από τον Thomas 
Bartholin, ο οποίος δημοσίευσε επιπλέον ότι τα εν 
λόγω αγγεία βρίσκονται παντού στο σώμα και όχι 
μόνο στο ήπαρ. Είναι επίσης ο ένας εξ αυτών που 
τα ονόμασε «λεμφαγγεία». Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα μια πικρή διαμάχη μεταξύ των μαθητών του 
Bartholin, ανάμεσα στον Martin Bogdan και του 
Rudbeck, τον οποίο κατηγόρησε για λογοκλοπή. 

Οι ιδέες του Γαληνού κυριάρχησαν στην ιατρική μέ-
χρι τον 17ο αιώνα. Πίστευαν ότι το αίμα παραγόταν 
από το ήπαρ και από χυλό, και περιείχε ουσίες από 
το έντερο και το στομάχι. Ιδέες που υπερασπίστη-
καν αρκετοί ιατροί του 17ου αιώνα. Το λεμφικό σύ-
στημα περιγράφηκε για πρώτη φορά, ανεξάρτητα, 
από τον Olaus Rudbeck και τον Thomas Bartholin.

17. ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Δ. Παπαμιχαήλ, Μ. Χαλιώτη, Β. Θεοφιλάτου, 
Β. Θεοδωρακόπουλος, Ε. Δημακάκος, 
Α. Γουλιάμος, Α. Σταύρακα, Γ. Λυμούρης

Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, 
«Αρεταίειο» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα

ΣκοποΣ: Διερευνάται μέθοδος χαρτογράφησης του 
λεμφικού συστήματος των κάτω άκρων με τη χρήση 
Tc-99m nanocolloid σε 18 ασθενείς (36 κάτω άκρα) 
με το ερώτημα της διάγνωσης ή του αποκλεισμού 
λεμφοιδήματος.

αΣθΕνΕιΣ και MΕθοδοΣ: Σε 18 ασθενείς (2 άνδρες 
και 16 γυναίκες, ηλικίας 29–63 ετών) με ύποπτα κλι-
νικά χαρακτηριστικά λεμφοιδήματος, χορηγήθηκαν 
υποδορίως 40 ΜΒq Tc-99m nanocolloid στη μεσοδα-
κτύλια σχισμή, μεταξύ μεγάλου και 2ου δακτύλου των 
ποδών, ταυτόχρονα, όγκου περίπου 05 cc ανά σχισμή, 
με σύριγγα ινσουλίνης. Αμέσως μετά τη χορήγηση και 
προσεκτική μάλαξη του μεσοδακτυλίου διαστήματος, 
εγένοντο λήψεις με γ-κάμερα ανά 5 min μέχρι συμπλη-
ρώσεως 60 min ή εμφάνισης των βουβωνο-λαγονίων 
λεμφαδένων των εξεταζομένων ατόμων. Ακολούθησαν 
καθυστερημένες λήψεις μετά 2ωρο.

αποτΕλΕΣματα: Η ποιοτική (οπτική) αξιολόγηση 
των σπινθηρογραφημάτων ανέδειξε σε 8/18 ασθε-
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νείς (44,5%) πρωτοπαθές λεμφοίδημα, σε 9/18 ασθε-
νείς (50,0%) φλεβικού χαρακτήρα οίδημα και σε 1/18 
ασθενή (5,5%) λεμφική μικρο-διαρροή ως συνέπεια 
τραυματισμού. Δυσχερής και μειωμένη ή απουσία ρα-
διενεργού πρόσληψης από τους βουβωνο-λαγονίους 
λεμφαδένες παρατηρήθηκε και στους 8 λεμφοιδημα-
τικούς ασθενείς ενώ άμεση και ευχερής κατανομή ση-
μειώθηκε στα 9 φλεβοιδηματικά περιστατικά. Η ευαι-
σθησία της μεθόδου ήταν 97% με 100% ειδικότητα. 

ΣυμπΕραΣμα: Τα αποτελέσματα της ραδιοϊσο-
τοπικής λεμφαγγειογραφίας δείχνουν ότι η τεχνική 
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια εξαιρετικά 
χρήσιμη, εύκολα εφαρμόσιμη και φθηνή διαγνωστική 
εξέταση στην κλινική διερεύνηση του χρόνιου οιδή-
ματος των κάτω άκρων.

18. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ

Ι. Γραμματικάκης,1 Ε. Δημακάκος,3 W. Eiermann,2 
Δ. Κασσάνος1

13η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Παν/μιο Αθηνών, 
«Αττικόν», 2Breast Unit, Department of Obstetrics and Gyne
cology, EUSOMA Breast Cancer Center, Red Cross Hospital, 
University of Munich, Germany, 3Αγγειολογικό Ιατρείο, Γ΄ Παθ/
κή Κλινική Παν/μιο Αθηνών, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

ΕιΣαγωγη: Η λεμφαδενική μετάσταση αποτελεί τον 
βασικότερο προγνωστικό δείκτη στον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου και του αιδοί-
ου, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της νόσου. Η βασι-
κή χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη ριζική 
εκτομή του όγκου καθώς και τη σταδιοποίηση με λεμ-
φαδενεκτομία. Ωστόσο, η λεμφαδενεκτομία σχετίζε-
ται με αυξημένο ποσοστό νοσηρότητος με συνέπεια η 
διερεύνηση του λεμφαδένα φρουρού να αποτελεί μια 
εναλλακτική τεχνική με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας. 

ΣκοποΣ: Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης 
είναι να καταγραφούν όλα τα νεότερα σχετικά δεδομέ-
να και να διερευνηθεί η αξιοπιστία της τεχνικής του λεμ-
φαδένα φρουρού στα γυναικολογικά νεοπλάσματα. 

υλικο και μΕθοδοΣ: Ανασκοπήθηκε υλικό με συ-
γκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης από ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων (Pubmed, Google Scholar, Cohrane 
data base) και πρακτικά σχετικών συνεδρίων. 

αποτΕλΕΣματα: Για τον αρχόμενο καρκίνο του αι-
δοίου ο αρνητικός λεμφαδένας φρουρός αποτελεί 
ασφαλή δείκτη προκειμένου να μη γίνει περαιτέρω 
μηροβουβωνική λεμφαδενεκτομία. Ωστόσο, αναφέ-
ρονται και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα κυρίως 
λόγω σφαλμάτων κατά την εφαρμογή της τεχνικής 

ανεύρεσης του λεμφαδένα φρουρού. Αντίθετα, για 
τον καρκίνο του αιδοίου τα ψευδώς αρνητικά απο-
τελέσματα βρίσκονται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 
σε αποδεκτά ποσοστά. Τέλος, για τον καρκίνο του 
ενδομητρίου δεν υπάρχει σαφής ένδειξη εφαρμογής 
της τεχνικής, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων η χειρουργική αφαίρεση της πρωτο-
παθούς εστίας είναι αρκετή. 

ΣυμπΕραΣματα: Η βιοψία του λεμφαδένα φρου-
ρού αποτελεί σήμερα αποδεκτή μέθοδο σταδιοποί-
ησης για τον καρκίνο του τραχήλου και του αιδοίου 
με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι περαιτέρω χει-
ρουργικοί και περισσότερο ριζικοί χειρισμοί, οι οποί-
οι συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητος. 
Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες προοπτικές 
μελέτες προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εφαρμογή 
της μεθόδου στην κλινική πράξη. 

19. ΒΙΟΨΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ ΣΤΟΝ 
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Ι. Γραμματικάκης,1 Ε. Δημακάκος,2 
Ι. Παπαπαναγιώτου,1 W. Eiermann3

1Μονάδα Μαστού, 3η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αττικό» Νοσοκομείο, 2Αγγειολογικό 
Ιατρείο, Γ΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», Αθήνα, 3Breast Unit, Dpt of 
Obstetrics and Gynecology, EUSOMA Breast Cancer Center
Red Cross Hospital, University of Munich, Germany

ΕιΣαγωγη: Σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητι-
κά δεδομένα, η απουσία διήθησης του λεμφαδέ-
να φρουρού αποτελεί αξιόπιστο δείκτη σχετικά με 
την κατάσταση των λεμφαδένων της μασχαλιαίας 
κοιλότητας, γεγονός που καθιστά τον λεμφαδενικό 
καθαρισμό μη αναγκαίο με συνέπεια τη μείωση των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η προβλεπτική αξία 
της τεχνικής ανίχνευσης του λεμφαδένα φρουρού 
σε σύγκριση με αυτή των υπόλοιπων λεμφαδένων 
της σύστοιχης μασχάλης ανέρχεται στο 95–100%, 
ενώ τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή 
αρνητικός για κακοήθεια λεμφαδένας φρουρός στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει μεταστατική νόσος σε 
λεμφαδένες της μασχάλης, φέρονται να είναι μεταξύ 
0–15%. Κατά συνέπεια, η τεχνική της βιοψίας του 
λεμφαδένα φρουρού αποτελεί σήμερα μια εναλλα-
κτική μέθοδο σταδιοποίησης του πρώιμου καρκίνου 
του μαστού συγκριτικά με τη μασχαλιαία λεμφαδε-
νεκτομία. Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής με-
λέτης είναι να καταγραφούν τα σύγχρονα δεδομένα 
και οι μελλοντικές προοπτικές της μεθόδου. 



ΙΑΤΡΙΚΗ 101, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 1ου ΠΑνΕΛΛΗνΙΟυ ΣυνΕΔΡΙΟυ ΛΕΜΦΟΛΟΓΙΑΣ 67

υλικο και μΕθοδοΣ: Ανασκοπήθηκαν ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες 
ειδικών ενώ κατεγράφη και η κλινική εμπειρία από 
εξειδικευμένα κέντρα όπου εφαρμόζεται η μέθοδος. 

αποτΕλΕΣματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας προέκυψε μια προοπτική τυχαιοποιημένη 
μελέτη (βιοψία λεμφαδένα φρουρού έναντι μασχαλι-
αίας λεμφαδενεκτομίας), τέσσερεις μετα-αναλύσεις 
και 63 σχετικές πρωτότυπες δημοσιεύσεις. Εφόσον 
η μέθοδος του λεμφαδένα φρουρού πραγματοποι-
είται από εξειδικευμένη ομάδα, αποτελεί ασφαλή 
και αξιόπιστη μέθοδο για τον πρώιμο καρκίνο του 
μαστού. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοι-
χεία σχετικά με τη μακροχρόνια επιβίωση. 

ΣυμπΕραΣματα: Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού 
αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο στη σταδιο-
ποίηση του πρώιμου καρκίνου του μαστού χωρίς δι-
ήθηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων συγκριτικά με 
τη μασχαλιαία λεμφαδενεκτομία. Στη μεταστατική νό-
σο η μασχαλιαία λεμφαδενεκτομία είναι απαραίτητη. 
Επίσης, στην περίπτωση που μεμονωμένα καρκινικά 
κύτταρα ανευρεθούν στον λεμφαδένα φρουρό δεν αξι-
ολογούνται. Τέλος, σχετικά με το ποσοστό υποτροπής 
και της μακροχρόνιας επιβίωσης, αυτά αποτελούν 
αντικείμενο μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

20. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ 
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Ι. Καλεμικεράκης,1 Ε. Δημακάκος,2 Γ. Φούκα,1 
Μ. Κελέση,1 Γ. Φασόη,1 Δ. Παπαγεωργίου,1 
Μ. Μαντζώρου,1 Σ. Πλακάς,1 Ε. Κοσμά,3 Ζ. Βαρδάκη1

1Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄, ΤΕΙ Αθήνας, 2Αγγειολογικό 
Ιατρείο της Ογκολογικής Μονάδας, Γ΄ Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», Αθήνα 
3Εξωτερικά Ιατρεία ΕΑΝΠ «Μεταξά», Πειραιάς

ΣκοποΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η αποτύπωση των 
προτεινόμενων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώ-
πιση του λεμφοιδήματος των άνω άκρων σε γυναίκες 
μετά από μαστεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό. 

υλικο και μΕθοδοΣ: Έγινε αναζήτηση δημοσιευ-
μένων άρθρων στη βάση δεδομένων PubMed, σε ει-
δικά επιστημονικά περιοδικά όπως το “Τhe European 
Journal of Lymphology and Related Problems”, καθώς και 
οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές όπως αυτές απο-
τυπώνονται στην ιστοσελίδα www.lymphology.eu, και 
στις οδηγίες της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Οι 
λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν και μελετήθηκαν 
στην αγγλική γλώσσα ήταν “lymphedema”, “breast”, 
“cancer”, “treatment”, “prevention”.

αποτΕλΕΣματα: Τα θεραπευτικά προγράμματα 
περιλαμβάνουν επίδεση, άσκηση, χειρομαλακτική 
αφαίρεση λεμφικών υγρών (μασάζ), προφυλακτική 
φροντίδα του δέρματος και εκπαίδευση του ασθε-
νούς ή των συγγενών του. Είναι πολύ σημαντική η 
έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, καθώς ασθενείς που 
ξεκίνησαν τη θεραπεία νωρίτερα από 12 μήνες από 
τα πρώτα συμπτώματα είχαν καλύτερη αποκατά-
σταση από αυτούς που ξεκίνησαν τη θεραπεία μετά 
τους 12 μήνες. Διάφορες ασκήσεις και προφυλάξεις 
για μη εμφάνιση ή επιδείνωση του λεμφοιδήματος 
συστήνονται στους ασθενείς.

ΣυμπΕραΣμα: Αν και δεν υπάρχει απόλυτη θερα-
πεία για το λεμφοίδημα, μπορεί να ελεγχθεί εάν δι-
αγνωστεί έγκαιρα, και υπάρχουν βήματα που μπο-
ρούμε να ακολουθήσουμε, τα οποία μπορούν μειώ-
σουν τον κίνδυνο εμφάνισής του. 

21. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

Σ. Βασδέκης,1 Π. Ζήκος,2 Α. Λάζαρης,1 
Δ. Αθανασιάδης,1 Μ. Καρούκη,1 Α. Μαστοράκη,1 
Κ. Σερέτης,1 Κ. Γεωργιάδης,1 Α. Μαχαίρας1

1Αγγειοχειρουργική Μονάδα, Γ΄ Πανεπιστημιακή Χει
ρουργική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», 2Τμήμα Φυσικής και 
Αναπτυξιακής Ιατρικής, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

ΕιΣαγωγη: Το λεμφοίδημα των κάτω άκρων αποτε-
λεί χρόνια κλινική οντότητα, η θεραπεία της οποίας 
απαιτεί συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων. 

ΣκοποΣ: Η ανακοίνωση αυτή έχει σκοπό να παρουσι-
άσει την εμπειρία μας και τα προβλήματα που παρου-
σιάζονται στη θεραπεία των ασθενών με λεμφοίδημα. 

αΣθΕνΕιΣ και μΕθοδοΣ: Τα τελευταία πέντε 
χρόνια 21 ασθενείς με λεμφοίδημα κάτω άκρων εξε-
τάσθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά. Από 
αυτούς οι 18 ήταν γυναίκες και οι 3 άνδρες με μέση 
ηλικία 56±19 έτη. Σε όλους έγινε έλεγχος με έγχρωμη 
υπερηχογραφία και αξονική τομογραφία ενώ σπιν-
θηρογράφημα λεμφαγγείων έγινε σε 10 ασθενείς .

αποτΕλΕΣματα: Πρωτοπαθές λεμφοίδημα είχαν 
10 ασθενείς, ενώ 9 είχαν δευτεροπαθές λόγω από-
φραξης από μεταστάσεις σε πυελικούς λεμφαδένες 
(5) ή μετατραυματικό (4) μετά από τοπική αφαίρε-
ση λεμφαγγείων (σάρκωμα κάτω άκρων) και σε 2 
υπήρχε ελεφαντίαση. Χρονία φλεβική ανεπάρκεια 
βρέθηκε σε 3 ασθενείς με πρωτοπαθές λεμφοίδημα 
(30%). Τρεις ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν σε κέντρο 
του εξωτερικού με επανειλημμένες επισκέψεις και 
συνέχιση της θεραπείας από ειδικούς φυσιοθερα-
πευτές στην Ελλάδα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση 
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ήταν αρχικά με λεμφικό μασάζ και περίδεση στο νο-
σοκομείο ή κατ’ οίκον. Συνολικά 11 (52%) ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε ειδικό λεμφικό μασάζ ενώ όλοι χρη-
σιμοποιούν ειδικές κάλτσες. Το 80% των ασθενών 
με αρχική βελτίωση από το μασάζ διέκοψαν τη θε-
ραπεία και συνέχισαν με κάλτσες. Επανήλθαν μόνο 
όταν υπήρχαν επιπλοκές από ερυσίπελας ή κυττα-
ρίτιδα (30%). Στο 90% των περιπτώσεων δεν συνέχι-
σαν την τακτική παρακολούθηση.

ΣυμπΕραΣματα: Οι ασθενείς με λεμφοίδημα κάτω 
άκρων ακολουθούν περιστασιακά και χωρίς οργανω-
μένο πρόγραμμα τις θεραπευτικές οδηγίες, παρόλο 
ότι τους προσφέρεται η ευκαιρία για θεραπεία στο νο-
σοκομείο. Είναι αναγκαία η οργάνωση ειδικών κέντρων 
που θα τους προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
και μακροχρόνια θεραπεία από ομάδα ειδικών.

22. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ 
ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Γ. Κουλαξουζίδης,1 Γ. Καραγκιούζης,1 Ι. Γκιόζος,2 
Κ. Πόταρης,1 Κ. Συρίγος,2 Μ. Κωνσταντίνου1

1Β΄ Θωρακοχειρουργική Κλινική, 2Ογκολογική Μονάδα, 
Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία 
θανάτου που σχετίζεται με κακοήθεις νόσους πα-
γκοσμίως και ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύ-
μονα διαγιγνώσκεται στο 80% των ασθενών. Η χει-
ρουργική θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής 
για κάθε ασθενή με τοπικά περιορισμένη νόσο. 

Η εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου, που ογκολογικά 
απαιτεί συνήθως τη διενέργεια λοβεκτομής ή πνευμο-
νεκτομής, συμπληρώνεται με εκτομή λεμφαδένων του 
μεσοθωρακίου, που ταξινομούνται ως ν2. Η έκταση 
της χειρουργικής παρέμβασης στο μεσοθωράκιο για 
την εκτομή των λεμφαδένων αυτών παραμένει θέμα 
υπό εξέταση. Οι παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν 
ποικίλλουν από την απλή επισκόπηση και ψηλάφηση 
των λεμφαδένων ν2, χωρίς τη διάνοιξη του μεσοθω-
ρακικού υπεζωκότα, μέχρι την εκτεταμένη αμφοτε-
ρόπλευρη ευρεία λεμφαδενική εκτομή. Επιπλέον, δεν 
υπάρχει συμφωνία στη χρήση κοινά αποδεκτών όρων 
για την περιγραφή των αντίστοιχων τεχνικών. 

Ο όρος δειγματοληψία πρέπει να αναφέρεται στην 
εξαίρεση ενός ή περισσοτέρων λεμφαδένων στη βά-
ση προεγχειρητικών και διεγχειρητικών ευρημάτων, 
ενώ ο όρος συστηματικός (πλήρης) λεμφαδενικός 
καθαρισμός (ΛΚ) πρέπει να περιγράφει την εξαίρεση 

του συνόλου του μεσοθωρακικού ιστού (στον οποίο 
περιλαμβάνονται και οι λεμφαδένες), που περιλαμ-
βάνεται εντός σαφώς καθοριζόμενων ανατομικών 
δομών, όπως: η τραχεία, οι κύριοι βρόγχοι, η άνω 
κοίλη φλέβα, η άζυγος φλέβα, η αορτή και οι κλάδοι 
της, η πνευμονική αρτηρία και το περικάρδιο.

Στα επιχειρήματα υπέρ του ΛΚ αναφέρονται η πληρό-
τητα της εκτομής, η ακριβέστερη σταδιοποίηση και ο 
καλύτερος τοπικός έλεγχος της νόσου, λόγω της εξαί-
ρεσης αδιάγνωστων μικρομεταστάσεων που πιθανώς 
υπάρχουν στον ιστό που εξαιρείται. Επιχειρήματα 
αντίθετα στην εκτέλεση του ΛΚ ως ρουτίνα αποτε-
λούν η αυξημένη νοσηρότητα, η αύξηση του εγχειρη-
τικού χρόνου και η απουσία βιβλιογραφικά τεκμηριω-
μένης αύξησης της συνολικής επιβίωσης.

ΣυμπΕραΣματα: Ο πλήρης ΛΚ υποστηρίζεται από 
πολλούς συγγραφείς ως απαραίτητο συμπλήρωμα 
της ογκολογικής εκτομής του πρωτοπαθούς όγκου. 
Ωστόσο, η συμβολή του στην τελική επιβίωση των 
ασθενών πρέπει περαιτέρω να εκτιμηθεί με μεγάλης 
κλίμακας πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες.

23. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΝΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
Θ. Πετροπούλου,1 Α. Πολίτη,2 Α. Κάπουλα,3 
Ε. Σπανίδου-Καρβούνη,2 

Ι. Ψυχογιός,1 Ν. Αρκαδόπουλος3

1Β΄ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 2Κυττα
ρολογικό Εργαστήριο & Εργαστήριο Παθολογικής Ανα
τομικής, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 3Δ΄ Χειρουργική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Η ταχεία κυτταρολογική εξέταση εντυπώματος 
(Imprint Cytology) είναι μια από τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για τη διεγχειρητική εκτίμηση του 
λεμφαδένα φρουρού. Τα πλεονεκτήματά της έναντι 
της ταχείας βιοψίας, είναι αφενός η απλότητα και 
το χαμηλότερο κόστος κι αφετέρου ότι προφυλάσσει 
τον λεμφαδένα για την τελική ιστολογική διάγνωση. Ο 
σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καθορίσουμε 
την ακρίβεια της κυτταρολογικής εντυπώματος, ως 
μεθόδου ανίχνευσης μακρο- και μικρο-μεταστάσεων 
στο λεμφαδένα φρουρό, καθώς και πόσο αυξάνει αυ-
τή, αν συνδυαστεί με ταχεία ανοσοϊστοχημική εξέταση 
με αντισώματα έναντι της κυτταροκερατίνης και να 
συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με αυτά της ταχείας 
βιοψίας και της τελικής ιστολογικής διάγνωσης. Θα συ-
ζητηθούν τα αποτελέσματα στις 40 πρώτες περιπτώ-
σεις εφαρμογής της μεθόδου στη Μονάδα Μαστού μι-
ας Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής.



Αθανασάκης Κ
Αθανασίου Π
Δημητρουλόπουλος Δ
Παναγιώτου Θ
Καραϊτιανός Ι
Κλωνάρης Χ
Κωνσταντίνου Κ
Κώστογλου 

Aθανασίου Ι

Μακρής Θ
Μπακάκος Π
Μυγδάλης Η
ντουράκης Σ
Ξανθούλης Α
Ξυνόπουλος Δ
Πάγκαλος Κ
Πανόπουλος Χ
Πάνος Γ

Πέππας Θ
Πεφάνης Ά
Σακοράφας Γ
Στεφανίδης Α
Συρίγος Κ
Τηνιακού ντ

ευχαριστίες  ΠΡΟΣ ΤΟυΣ ΚΡΙΤΕΣ

Η Σύνταξη του περιοδικού  
ευχαριστεί θερμά  
τους ακόλουθους ιατρούς, 
που βοήθησαν 
στις κρίσεις των εργασιών  
κατά το έτος 2011



ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ε: Παθολογοανατόμος, Αν. Καθη-
γητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Α-
θηνών

ΑΓΓΕΛΟΠΟυΛΟυ Ο: Παθολόγος, νοσοκομείο 
«Ιπποκράτειο»

ΑΔΑΜΟΠΟυΛΟΣ Α: Παθολόγος-Γαστρεντερο-
λόγος, Επ. Καθηγητής, Γ’ Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική ννΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΘΑνΑΣΙΟυ Π: Ρευματολόγος, Δρ Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Συντονιστής, Διευθυ-
ντής Ρευματολογικής Κλινικής Γν Θεσσαλο-
νίκης «Άγιος Παύλος»

ΑΛΕΞΟΠΟυΛΟυ Α: Παθολόγος, Δρ Πανεπι-
στημίου Αθηνών 

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Ι: Ενδοκρινολόγος, Πρόεδρος ΔΣ 
Πολυκλινικής Αθηνών 

ΑνΑΓνΩΣΤΑΚΗΣ Δ: Επ. Καθηγητής Παιδιατρι-
κής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑνΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Φ: Καρδιολόγος, Γενική 
Κλινική «Ιπποκράτης» Πειραιάς

ΑνΔΡΟυΤΣΟΣ Γ: Ουρολόγος, Καθηγητής Ιστο-
ρίας της Ιατρικής ΕΚΠΑ

ΑνΔΡΟυΤΣΟΣ ν: Αναισθησιολόγος, νοσο-
κομείου «Άγιος Σάββας»

ΑνΤΣΑΚΛΗΣ Α: Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναι-
κολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΑνΤΩνΟΠΟυΛΟΣ Α: Καρδιολόγος, Αν. Διευ-
θυντής, Καρδιολογική Κλινική, 7ο νοσοκο-
μείο ΙΚΑ

ΑΠΑΚΗ Κ: Βιβλιοθηκονόμος νοσοκομείου «Γ. 
Γεννηματάς»

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟυΛΟΣ Π: Γαστρεντερολόγος, 
Επιμελητής Β' Γαστρεντερολογικής Κλινικής 
νΙΜΤΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟυΛΟυ Α: Παθολόγος, νοσοκο-
μείο «Ιπποκράτειο»

ΑΡΑΒΑνΗΣ Χ: Καθηγητής Καρδιολογίας

ΑΡΓυΡΙΟυ Π: Ακτινοδιαγνώστης-Επιμελητής 
Αξονικού Μαγνήτη, 401 Στρατιωτικού νο-
σοκομείου

ΑΡΧΟνΤΑΚΗΣ Σ: Κυτταρολόγος, Στρατιωτι-
κός Ιατρός

ΑυΓΕΡΙνΟΣ Ε: Χειρουργός

ΑυΓΟυΛΕΑ Μ: Πνευμονολόγος

ΒΑΪΟΠΟυΛΟΣ Γ: Καθηγητής Παθολογίας Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Παθολόγος, Ρευμα-
τολόγος

ΒΑΡΒΑΤΣΟυΛΗΣ Π: νευροχειρουργός νοσοκο-
μείου «Ο Άγιος Σάββας»

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Δ: Παθολόγος-νεφρολόγος, 
Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΑΣΙΛΟυΔΗΣ Ι: νευροχειρουργός νοσοκο-
μείου «υγεία»

ΒΑΤΟΠΟυΛΟΣ Α: Μικροβιολόγος-Επιδημιο-
λόγος, Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
υγείας

ΒΕΛΟνΑΚΗ Β: νοσηλευτική Σχολή Πανεπι-
στημίου Αθηνών

ΒΕΛΟνΑΚΗΣ Γ: Ακτινολόγος

ΒΕΛΟνΑΚΗΣ Ε: Καθηγητής Ιατρικής της 
Εργασίας

ΒΛΑΧΟΓΙΑννΑΚΟΣ Ι: Γαστρεντερολόγος

ΒΟΛΙΚΑΣ Κ: Παθολόγος-Γηρίατρος, Διευ-
θυντής Β' Παθολογικής Κλινικής, 251 Γν 
Αεροπορίας

ΒΟΡΙΔΗΣ Ε: Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολο-
γίας, Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΒΟυΓΙΟυΚΛΗΣ Γ: Βιολόγος/Αναλυτής-Προ-
γραμματιστής

ΒΟυΔΟυΡΗΣ Ο: Χειρουργός

ΒΟυΤΣΙνΑΣ Δ: Δ/ντής Γ' Παθολογικής Κλινικής 
νοσοκομείου «Τζάνειο» 

ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ Θ: Επεμβατικός Ακτινολόγος, 
Διευθυντής Επεμβατικής Ακτινολογίας, 
νοσοκομείο «Ερρίκος ντυνάν»

ΒΡΟΤΣΟΣ Ι: Δρ Περιοδοντολογίας, Λέκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΓΑΖΟυΛΗ Μ: Βιολόγος

ΓΑΛΑνΑΚΗΣ ν: Επ. Καθηγητής Παθολογίας, 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Α' 
Παθολογικής Κλινικής νοσοκομείου «Άγιος 
Παντελεήμων» 

ΓΑΛΗνΑ Ε: Οφθαλμίατρος, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Πάτρας

ΓΑΛΗνΑΣ Α: Διευθυντής νεφρολογικής  
Κλινικής 401 Στρατιωτικού νοσοκομείου, 
νΙΜΤΣ

ΓΕΡΜΕνΗΣ ΑE: Καθηγητής Ανοσολογίας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΓΕΡΟυΚΑΛΗΣ Δ: Δρ Ψυχίατρος, Πρόεδρος 
ΔΣΕΙΑΑ 

ΓΕΩΡΓΟυΛΙΑΣ Β: Καθηγητής Ιατρικού Τμήμα-
τος Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟυ Ε: Καθηγήτρια Παθολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

τα μέλη  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩν ΣΠΟυΔΩν
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ΓΙΑννΟΠΟυΛΟυ Λ: Βιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΓΙΑΤΡΑΣ Ι: νεφρολόγος, Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού νε-
φρού, Θεραπευτήριο Κυψέλης

ΓΙΑΤΡΟΜΑνΩΛΑΚΗ Α: Παθολογοανατόμος, Λέκτωρ Παθο-
λογικής Ανατομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΓΚΑΛΕΑΣ Θ: Παθολόγος, Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής 
νοσοκομείου «Τρικάλων»

ΓΚΑΤΣΗΣ Α: Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής, νοσο-
κομείο «Ερρίκος ντυνάν»

ΓΚΕΛΗ Μ: Ακτινολόγος, Διευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος, 
νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

ΓΚΙνΟΣΑΤΗΣ Η: Χειρουργός, νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός

ΓΚΙΣΑΚΗΣ Ι: Χειρουργός Οδοντίατρος

ΓΚΟυΡΤΣΟΓΙΑννΗΣ ν: Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστη-
μίου Κρήτης

ΓΟΡΓΟυΛΗΣ Β: Παθολογοανατόμος, Επ. Καθηγητής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΟυΛΙΑΜΟΣ Α: Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθη-
νών 

ΓΟυΡΓΟυΛΙΑνΗΣ Κ: Πνευμονολόγος, Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας

ΔΑΪΚΟΣ Γ: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστη-
μίου Αθηνών 

ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Ευ: Παθολόγος-Αγγειολόγος, νοσοκομείο «Σω-
τηρία»

ΔΗΜΗΤΡΟυΛΟΠΟυΛΟΣ Δ: Γαστρεντερολόγος, νοσοκομείο 
«Ο Άγ. Σάββας»

ΔΗΜΟΠΟυΛΟΣ Γ: Επίκουρος Καθηγητής, Πνευμονολόγος, νο-
σοκομείο «Αττικόν»

ΔΗΜΟΠΟυΛΟΣ ν: Ορθοπαιδικός χειρουργός, ιατρός 
νομαρχιακής Μονάδας υγείας, ΙΚΑ Πύργου Ηλείας

ΔΗΜΟΠΟυΛΟυ Ε: Παθολόγος, Β’ Πανεπιστημιακής Παθολο-
γικής Κλινικής, ΠΓνΑ «Ιπποκράτειο»

ΔΗΜΟυ Β: Γαστρεντερολόγος-ενδοσκόπος, ιατρός νομαρχι-
ακής Μονάδας υγείας, ΙΚΑ Πύργου Ηλείας

ΔΙΑΜΑνΤΗΣ Α: Κυτταρολόγος, Διευθυντής Κυτταρολογικού 
Εργαστηρίου & Εργαστηριακού Τομέα ναυτικού νοσο-
κομείου Αθηνών

ΔΟΣΙΟΣ Θ: Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΔΟυΣΗ-ΑνΑΓνΩΣΤΟΠΟυΛΟυ υ: Παθολογοανατόμος, Λέκτωρ 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΛΕΖΟΓΛΟυ Α: Ενδοκρινολόγος

ΕΛΕυΣΙνΙΩΤΗΣ Ι:  Παθολόγος

ΕΛΙΣΑΦ Μ: Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟυ Γ: Παθολόγος Διαβητολόγος, Επιμ. Α’ Γενικού 
νοσοκομείου νίκαιας

ΖΕΤΟΣ Α: Πνευμονολόγος, νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

ΖΗΡΟΓΙΑννΗΣ Π: νεφρολόγος, Δ/ντής νεφρολογικής Κλι-
νικής νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» 

ΖΗΣΙΜΟΠΟυΛΟΣ Α: Πυρηνικός Ιατρός, Λέκτωρ Πυρηνικής 
Ιατρικής ΔΠΘ

ΖΟυΓΑνΕΛΗΣ Β: Καρδιολόγος

ΖΩΡΑΣ Ο: Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

ΘΕΟΔΟΣΙΟυ Κ: Ιατρός Εργασίας-Δημόσιας υγείας

ΙΑΤΡΟυ Χ: νεφρολόγος, Διευθυντής νεφρολογικής Κλινικής 
νοσοκομείου νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

ΙνΙΩΤΑΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Α: Βιοπαθολόγος, Αν. Διευθύντρια 
Α' Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας νοσοκομείου 
«Γ. Γεννηματάς»

ΙΩΑννΙΔΟυ Π: Γαστρεντερολόγος, ΚΕΕΛ

ΚΑΛΑνΤΖΗΣ Γ: Γενικός Χειρουργός νοσοκομείο «Ερρίκος 
ντυνάν»

ΚΑΚΛΑΜΑνΗ Ε: Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΚΑΛΑνΤΖΗΣ ν: Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής νΙΜΤΣ

ΚΑΛΑνΤΖΗΣ Χ: Γαστρεντερολόγος

ΚΑΛΙΑΤΣΟΣ Ι: Καρδιολόγος, 7ο νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών 

ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΗΣ Π: Αν. Δ/ντής νεφρολογικής Κλινικής νοσοκο-
μείου νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Α: Παθολόγος, Διευθυντής Κέντρου υγείας Καρ-
πάθου

ΚΑνΑΒΑΚΗ Σ: Βιοπαθολόγος, τ. Διευθύντρια Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου νοσοκομείου «Σωτηρία»

ΚΑΡΑΪΤΙΑνΟΣ Ι: Επ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Δ/ντής 
Χειρουργικής Κλινικής νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας»

ΚΑΡΑΪΤΙΑνΟυ-ΒΕΛΟνΑΚΗ Α: Μικροβιολόγος, Αν. Διευθύντρια 
νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ»

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Π: Κυτταρολόγος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΚΑΡΑΜΑνΗ Μ: Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστη-
ρίου Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΚΑΡΑΜΑνΩΛΗΣ Δ: Δ/ντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος 
ΠΓνΑ «Ευαγγελισμός» 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Δ: Γαστρεντερολόγος, Ηπατολόγος

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ν: Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστη-
μίου Αθηνών 

ΚΑΡΜΑνΙΩΛΑΣ Κ: Επιμελητής Α', Α' Παθολογικής Κλινικής 
νΙΜΤΣ 

ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ Κ: Επιμελητής, Χειρουργός

ΚΑΣΚΑΡΑ Α: Παθολόγος, Α’ Παθολογικής Κλινικής, νοσοκομείο 
νΙΜΤΣ

ΚΑΤΤΑΜΗΣ Χ: Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστη-
μίου Αθηνών 

ΚΑΨΩΡΙΤΑΚΗ Α: Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β' ΓνΜ «Αμαλία 
Φλέμινγκ»

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ν: Χειρουργός

ΚΕΣΣΕ-ΗΛΙΑ Μ: Δ/ντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓνΑ 
«Ευαγγελισμός»

ΚΛΗΡΙΔΗΣ Π: Καρδιολόγος Εντατικής Θεραπείας, Επιμελητής 
Α’ ΕΣυ νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»
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ΚΛΩνΑΡΗΣ Χ: Αγγειοχειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Γ: Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος 
Πλαστικής Χειρουργικής νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

ΚΟΜνΗνΟΣ Α: Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΚΟΡΑνΤΖΗΣ Α: Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Δρ Πανεπιστη-
μίου Αθηνών

ΚΟΡΚΟΛΗΣ Δ: Επιμελητής Β' Χειρουργικής Κλινικής νοσοκο-
μείου «Άγιος Σάββας»

ΚΟΣΜΟΠΟυΛΟυ Ο: Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογικής Κλινικής 
νοσοκομείου «Άγιος Παντελεήμων»

ΚΟυΛΕνΤΗ Δ: Παθολόγος

ΚΟυνΤΟυΡΑΣ Δ: Παθολόγος

ΚυΡΑΓΙΑννΗΣ Ι: Παθολόγος 

ΚυΡΙΑΚΙΔΗΣ Μ: Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

ΚυΡΟυΔΗ-ΒΟυΛΓΑΡΗ Α: Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανα-
τομικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΟυ Σ: Παιδίατρος-Αιματολόγος, Αν. Διευθύντρια 
Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, νοσοκομείο 
Παίδων «Αγ. Σοφία»

ΚΩΣΤΟΓΛΟυ-ΑΘΑνΑΣΙΟυ Ι: Ενδοκρινολόγος Δρ Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος Γν 
Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ

ΚΩΤΟυΛΑΣ Ο: Καθηγητής Ανατομίας, Ιστολογίας και Εμβρυο-
λογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ΛΑΓΚΩνΑ-ΣΤΑΘΗ Σ: Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπι-
στημίου Αθηνών 

ΛΑΖΑΡΙΔΟυ νΤ:  Γενικός Ιατρός

ΛΕΚΑΤΣΑΣ ν: Γενικός Ιατρός

ΛΕΟνΤΙΔΟυ Ε: Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Δρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

ΛΙΑΚΟΠΟυΛΟυ-ΤΣΙΤΣΙΠΗ Θ: Διευθύντρια Παιδιατρικής 
Κλινικής Ευρωκλινική 

ΛΙΑΠΑΚΗΣ Ι: Πλαστικός Χειρουργός

ΛΙΑΣΗΣ ν: Αγγειολόγος-Ακτινολόγος, Επιστημονικός Διευ-
θυντής Ευρωϊατρικής

ΛΙνΟΣ Δ: Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής νοσοκομείο 
«υγεία»

ΛΙΟΣΗ Π: Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας νο-
σοκομείου «Άγιος Σάββας»

ΜΑΓΓΑνΑΣ Δ: Χειρουργός

ΜΑΓΙΟΠΟυΛΟυ-ΣυΜΒΟυΛΙΔΟυ Θ: Επ. Καθηγήτρια Παθο-
λογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΜΑΚΡυνΙΩΤΟυ Ι: νεφρολόγος νεφρολογικού Τμήματος ΠΓν 
νίκαιας

ΜΑνΔΑΛΑΚΗ Τ: Αιματολόγος, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

ΜΑνΩΛΑΚΟΠΟυΛΟΣ Σ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Επιμελητής ΕΣυ

ΜΑΡΑΓΚΟυΔΑΚΗΣ Ε: Ακτινοθεραπευτής

ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ Β: Επιμελητής Β' νεφρολογικού Τμήματος ΠΓνΑ 
«Ευαγγελισμός» 

ΜΑΡΚΑνΤΩνΗΣ Λ: Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπι-
στημίου Αθηνών 

ΜΑΡΟυΔΙΑΣ ν: Ωτορινολαρυγγολόγος, Δρ Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Δ/ντής ΩΡΛ Τμήματος νοσοκομείου «Αγ. Όλγα»

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Γ: Ενδοκρινολόγος, Επ. Καθηγητής Πανεπι-
στημίου Αθηνών Αρεταίειου νοσοκομείου 

ΜΑΣΤΡΟΜΗνΑΣ Μ: Γυναικολόγος-Χειρουργός

ΜΑυΡΑνΤΩνΗΣ Κ: Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής 
Κλινικής νοσοκομείο «Ερρίκος ντυνάν»

ΜΑυΡΟΓΙΑννΑΚΗ Α: Επιμελήτρια Α΄,  Β' Παθολογική Κλινική 
και Διαβητολογικό Κέντρο, νΙΜΤΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Μ: Καρδιολόγος, νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

ΜΟυΓΙΑΣ Α: Ψυχίατρος

ΜΟυνΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Θ: Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Πα-
νεπιστημίου Αθηνών 

ΜΟυΡΓΕΛΑ Σ: νευροχειρουργός, Επιμελήτρια Β' νευρο-
χειρουργικό Τμήμα, νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟυ Α: Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανα-
τομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΠΙΛΛΗΣ Α: νεφρολόγος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

ΜΠΟΚΗ Κ: Ρευματολόγος, Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλι-
νικής «Σισμανόγλειου» νοσοκομείου 

ΜΠΟνΑΤΣΟΣ Γ: Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΜΠΟυΖΑΣ Α: Επ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

ΜΠΡΑΜΗΣ Ι: Καθηγητής Χειρουργικής Α'  Προπαιδευτική 
Κλινική ΠΓνΑ «Ιπποκράτειο»

ΜΠΡΟυΧΟυΤΑΣ ν: Ουρολόγος

ΜυΓΔΑΛΗΣ Η: Παθολόγος, Δ/ντής Παθολογίας νοσοκομείο 
νΙΜΤΣ 

νΑνΟυ Γ: Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης 

νΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Ε: Παθολόγος νοσοκομείου Metropolitan 
Αθηνών

νΙΚΟΛΑΟυ ν: Παθολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογικής 
Κλινικής νοσοκομείου νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» 

νΙΚΟυ Γ: Αν. Δ/ντής Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

νΤΑΛΕΚΟΣ Γ: Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής 
Λάρισας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

νΤΟΪΤΣ Μ: Παθολόγος Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλι-
νικής «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου Αθηνών 

νΤΟυΡΑΚΗΣ Σ: Αν. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

νΤΟυΡΑΜΑνΗ Π: Βιοπαθολόγος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστη-
μίου Αθηνών

ΞυνΟΠΟυΛΟΣ Δ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντε-
ρολογικής Κλινικής νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

ΟΡΦΑνΙΔΟυ Μ: Βιοπαθολόγος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης



ΙΑΤΡΙΚΗ 101, 2012  73

ΠΑνΟΠΟυΛΟΣ Χ: Ογκολόγος, Επιμελητής Α', νοσοκομείο 
«Άγιος Σάββας»

ΠΑνΤΕΛΙΔΑΚΗ Ε: Παθολόγος-Εντατικολόγος, «Ιπποκράτειου» 
ΠΓνΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟυ ν: νευροχειρουργός

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ: Διευθυντής νεφρολογικού Τμήματος «Τζά-
νειο» νοσοκομείο Πειραιά 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ι: Διευθυντής, νεφρολόγος «Ιπποκράτειου» 
ΠΓνΑ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑννΗΣ Δ: Καρδιολόγος, Καθηγητής Πανεπι-
στημίου Αθηνών

ΠΑΠΑΘΑνΑΣΙΟυ Α: Βιοπαθολόγος, νοσοκομείο «Αμαλία 
Φλέμινγκ»

ΠΑΠΑΘΑνΑΣΙΟυ Ζ: Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 

ΠΑΠΑΘΑνΑΣΙΟυ-ΚΛΩνΤΖΑ Δ: Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Γ: Επ. Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντε-
ρολογίας Β' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής «Ιππο-
κράτειο» νοσοκομείο

ΠΑΠΑΪΩΑννΟυ Ι: υπεύθυνος Κέντρου Μελέτης Διαταραχών 
Ύπνου, Γενική Κλινική νοσοκομείο «Μητέρα»

ΠΑΠΑΚΩνΣΤΑνΤΙνΟυ Ε: Γυναικολόγος, νοσοκομείου «Άγιος 
Σάββας»

ΠΑΠΑνΙΚΟΛΟΠΟυΛΟΣ Κ: Παθολόγος Ιατρικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΔΑΛΟΣ Γ: Επιμελητής Β', Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανε-
πιστημίου Θεσ/νίκης 

ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ Δ: Καθηγητής Ογκολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΠΕνΤΕΑ-ΚΑΛΟΒΙΔΟυΡΗ Σ: Παθολόγος-Διαβητολόγος, 
Διευθύντρια ΕΣυ, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 
ννΘΑ «Η Σωτηρία»

ΠΕΠΠΑΣ Θ: Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής ΕΣυ, Γ' 
Παθολογική Κλινική νοσοκομείου νίκαιας

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π: Ορθοπαιδικός, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών 

ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ Γ: Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθη-
νών, νοσοκομείο «Αττικόν»

ΠΕΤΡΟΠΟυΛΟΣ Α: Παιδίατρος, Επιμελητής Παιδιατρικής Κλι-
νικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΕΤΡΟΠΟυΛΟυ Θ: Παιδίατρος

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟυ-ΠΑΣΧΟυ Β: Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικρο-
βιολογικού Εργαστηρίου νοσοκομείου Αλεξάνδρα 

ΠΕΦΑνΗΣ Α: Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντ. Διευθυντής, 
Παθολογικής Κλινικής ννΘΑ «Η Σωτηρία» 

ΠΗΡΟυνΑΚΗ Μ: Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ιπποκράτειου 
νοσοκομείου Αθηνών

ΠΛΑΪΤΑΚΗΣ Ι: Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Β' νοσοκομείο 
«Άγιος Σάββας»

ΠΟΛυΖΟΣ Α: Αιματολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθη-
νών 

ΠΟνΗΡΑΚΟΣ Β: Αν. Διευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Πα-
ναρκαδικού νοσοκομείου Τρίπολης

ΠυΛΑΡΙνΟΣ Ι: Καρδιολόγος, νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

ΡΑΛΛΙΔΗΣ Λ: Καρδιολόγος, νοσοκομείο «Αττικόν»

ΡΕνΙΕΡΗ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟυ ν: Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθη-
νών 

ΡΙΓΑνΕΛΗΣ Π: Πλαστικός Χειρουργός, νοσοκομείο «Άγιος 
Σάββας»

ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ Α:  Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

ΡΩΜΑνΙΔΗΣ Κ: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Δ' 
Χειρουργική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ Φ: Βιοπαθολόγος, Γενικό νοσοκομείο Ρόδου, 
Αιμοδοσία

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟυ Γ: Χειρουργός, Διευθύντρια νοσοκομείου Κρα-
τουμένων Κορυδαλλού

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟυΛΟΣ Π: Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστη-
μίου Θράκης 

ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Γ: Χειρουργός, νοσοκομείο «Αττικόν»

ΣΑΜΙΟΣ Β: Επ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Α-
θηνών 

ΣΑΜΩνΗΣ Γ: Καθηγητής Παθολογίας/Ογκολογίας Ιατρικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΣΕΒΑΣΤΙΑνΟΣ Β: Παθολόγος, Επιμελητής Γ’ Παθολογικής 
Κλινικής και Ηπατολογικής Μονάδας, νοσοκομείο «Ερρίκος 
ντυνάν»

ΣΕΒΑΣΤΟΣ ν: Παθολόγος

ΣΙΑΜΟΠΟυΛΟΣ Κ: Αν. Καθηγητής Παθολογίας-νεφρολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΣΚΙΑΘΙΤΟυ ΑΒ: Παιδίατρος-νεογνολόγος, Επιμ. Α’ Παιδιατ-
ρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία»

ΣΚΟνΔΡΑΣ Ι: Παιδοχειρουργός, Β' Παιδοχειρουργική Κλινική 
νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού»

ΣΚΟυΛΑΞΕνΟυ Α: Επιμελήτρια Β' Παθολογίας νοσοκομείου 
«Θριάσειο» 

ΣΟΛΩΜΟυ Σ: Αν. Διευθυντής, Α' Παθολογικής Κλινικής ΠΓν 
νίκαιας

ΣΟΦΟΣ Α: Χειρουργός, Επιμελητής Α΄ Χειρουργικού Τμήματος 
Γενικού νοσοκομείου Καρπενησίου

ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ Γ: Γενικό Ιατρός, Γηρίατρος, Διευθυντής 
Κέντρου υγείας Ιτέας

ΣΠΑΡΟΣ Λ: Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπι-
στημίου Αθηνών

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Ι: Χειρουργός, Διευθυντής Α΄ Χειρουργικού 
Τμήματος, νοσοκομείο «Μεταξά»

ΣΠυΡΟυ Μ: Γενικός Χειρουργός

ΣΤΑΘΟΠΟυΛΟΣ Γ: Επ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστη-
μίου Αθηνών

ΣΤΑΜΟυ Κ: Χειρουργός, Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής 
ΠΓνΑ «Ιπποκράτειο»

ΣΤΑΜΟυΛΗΣ ν: Παθολόγος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΣΤΕΦΑνΑΔΗΣ Χ: Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών 
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ΣΤΕΦΑνΟυΔΑΚΗ Α: Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικής 
Κλινικής «Άγ. Ανάργυροι» 

ΣυΓΓΕΛΑΚΗΣ Π: Ενδοκρινολόγος

ΣυΡΑνΙΔΗ Κ: Ιατρός

ΣυΡΙΓΟΣ Κ: Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ' 
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ννΘΑ «Η Σωτηρία»

ΤΑΣΟυΛΗΣ Α: Ιατρός

ΤΑΣΣΟΠΟυΛΟΣ ν: Επ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστη-
μίου Αθηνών 

ΤΕνΤΕΣ Α: Χειρουργός, Διευθυντής νοσοκομείου Διδυμό-
τειχου

ΤΕΡΖΑΚΗΣ Ε: Γυναικολόγος, νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

ΤΖΑΜΟυΡΑνΗΣ ν: Επίτιμος Διευθυντής Εργαστηρίου Παρα-
σιτολογίας Ελληνικού Ινστιτούτου «Παστέρ» 

ΤΖΑΡΔΗΣ Π: Χειρουργός, Επιμελητής Β' νοσοκομείου ΕΕΣ

ΤΖΟυΒΑΛΑ Μ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' νοσοκομείο 
Δυτικής Αττικής «Αγ. Βαρβάρα»

ΤΗνΙΑΚΟυ Κ: Παθολογοανατόμος, Επίκ. Καθηγήτρια Ιστολο-
γίας-Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΟυΡΣΙΤΖΟΓΛΟυ Α: Γενικός Ιατρός, Διευθυντής νοσοκομειακής 
Ανάπτυξης, Φαρμ. Εταιρεία «Ενόρασις»

ΤΟυΣΙΜΗΣ Δ: Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΡΙΑνΤΑΦυΛΛΙΔΗΣ Ι: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρε-
ντερολογικής Κλινικής ΠΓν νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

ΤΡΙΚΚΑΣ Γ: Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθη-
νών 

ΤΡΟΜΠΟυΚΗΣ Κ: Ακτινοδιαγνώστης, Δρ Πανεπιστημίου Αθη-
νών, 401 ΓΣνΑ

ΤΣΑΒΑΡΗΣ ν: Αν. Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Πα-
νεπιστημίου Αθηνών

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ι: Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣυ, Γ' Πανεπιστημια-
κή Παθολογική Κλινική, ννΘΑ «Η Σωτηρία»

ΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ Κ: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντε-
ρολογικού Τμήματος  νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

ΤΣΕΚΕΣ Γ: Παθολόγος

ΤΣΙΓΚΑΣ Δ: Καρδιολόγος, Δ/ντής Καρδιολογικού Τμήματος νο-
σοκομείου ν. Ιωνίας 

ΤΣΙΓΚΡΗΣ Χ: Αν. Καθηγητής Χειρουργικής «Λαϊκό» ΠΓνΑ

ΤΣΙΜΟΓΙΑννΗΣ Ε: Δ/ντής Κρατικού Χειρουργικού Τμήματος 
Περιφερειακού Γενικού νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζη-
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Σάββας»
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ματος Λαϊκού νοσοκομείου Αθηνών



Ïäçãßåò ãéá ôïõò Óõããñáöåßò

Η ΙΑΤΡΙΚΗ, έκδοση της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, έχει στόχο τη συ-
νεχή επιμόρφωση των γιατρών και επιθυμεί να προβάλει περισσότερο 
εργασίες με θέματα που αφορούν στη παθογένεια, στη διάγνωση και στη 
θεραπεία. Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού δημοσιεύονται στο πε-
ριοδικό:

1. Άρθρα Σύνταξης: Σύντομα ανασκοπικά άρθρα σε επίκαιρα ή και αμ-
φιλεγόμενα θέματα, χωρίς περίληψη (με έως και τρεις λέξεις κλειδιά), τα 
οποία γράφονται με προτροπή της Συντακτικής Επιτροπής. Όταν εκφρά-
ζουν συλλογικά τη Σύνταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα.

2. ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων, στις 
οποίες υπογραμμίζονται οι σύγχρονες απόψεις. Γίνονται δεκτές ανασκοπή-
σεις μέχρι τριών συγγραφέων.

3. Ερευνητικές εργασίες: Κλινικές δοκιμές, πειραματικές, και επιδημιολο-
γικές μελέτες προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα, που πραγματοποι-
ήθηκαν με βάση ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο να περιγράφεται ανα-
λυτικά στη μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτελέσματα 
(εξαιρούνται τα δημοσιευμένα ως περιλήψεις ανακοινώσεων). Με το δεδο-
μένο ότι η ΙΑΤΡΙΚΗ είναι γενικό ιατρικό περιοδικό, η συντακτική επιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει εξαιρετικά εξειδικευμένες μελέτες, κα-
τάλληλες μόνο για ειδικά περιοδικά. Οι κλινικές και οι επιδημιολογικές με-
λέτες που αφορούν Ελληνικό πληθυσμό και έχουν γενικότερο ενδιαφέρον 
δημοσιεύονται κατά προτεραιότητα. Κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση 
της Συντακτικής Επιτροπής δύνανται να δημοσιευθούν αυτούσιες ερευνητι-
κές εργασίες Ελλήνων ιατρών που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα περιοδικά του 
εξωτερικού και που τα αποτελέσματά τους αφορούν άμεσα τον ελληνικό 
χώρο. Οι ανωτέρω εργασίες μεταφράζονται με τη φροντίδα των συγγρα-
φέων οι οποίοι και μεριμνούν για την εξασφάλιση γραπτής αδείας των εχό-
ντων τα πνευματικά δικαιώματα.

4. κλινικές απόψεις: Διαγνωστική, θεραπευτική και επιδημιολογική προ-
σέγγιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, με δεδομένα υπέρ και κατά 
παρουσιαζόμενα κατά προτίμηση με τη μορφή αλγορίθμου.

5. κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις (κπαΣ): Δημοσιεύονται 
κατόπιν προσκλήσεως από τη Συντακτική Επιτροπή προς τους οργανω-
τές των τακτικών κλινικοπαθολογοανατομικών συζητήσεων που γίνονται 
στα μεγάλα νοσοκομεία. Η δημοσίευση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των 
ιατρών (κλινικών και εργαστηριακών) που παρουσιάζουν το περιστατικό, 
του συζητητή και των οργανωτών. Το προς δημοσίευση κείμενο δεν πρέπει 
να αποτελεί απλή απομαγνητοφώνηση της εκδήλωσης. Ειδικά η συζήτη-
ση πρέπει να υποστηρίζεται και από ανάλογη βιβλιογραφία, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο των βιβλιογραφικών πα-
ραπομπών. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της κρίσης του 
υποβαλλομένου προς δημοσίευση κειμένου. Στο κείμενο πρέπει να αναφέ-
ρεται η κλινική ή το νοσοκομείο που οργανώνει την ΚΠΑΣ, η κλινική που 
παρουσιάζει το περιστατικό, το όνομα του/των ιατρών που παρουσιάζουν 
το περιστατικό (το ανώτερο μέχρι δύο ονόματα), το όνομα του συζητητή 
και τα ονόματα των εργαστηριακών και κλινικών ιατρών που συνέβαλαν 
στη διάγνωση, με τη σειρά παρουσίασης εκάστου. Η καταχώρηση και η βι-
βλιογραφική παραπομπή σε ΚΠΑΣ δεν γίνεται με τα ονόματα των συμμετε-
χόντων σε αυτή, αλλά με τον αριθμό του τεύχους και το έτος δημοσίευσης 
αυτής. Για την καλύτερη αναζήτηση της ΚΠΑΣ συνιστάται η χρησιμοποίηση 
ενός μικρής έκτασης τίτλου, π.χ. Ηπατοσπληνομεγαλία και πανκυτταροπε-
νία σε ασθενή με πυρετό. Ιατρική 1996, 70:151–156. Το κείμενο μπορεί να 
περιλαμβάνει και ερωτήσεις του ακροατηρίου.

6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε 
συγκεκριμένο θέμα.

7. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Γίνονται δεκτά άρθρα (μέχρι 6 συγγρα-
φείς), εφόσον αφορούν σε νέα ή πολύ σπάνια νοσήματα, εφαρμόστηκαν 
νέα διαγνωστικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτική μεθόδευση 
με ελεγμένο το αποτέλεσμα.

8. γενικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας και δεν 
εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες άρθρων του περιοδικού. Οι συγγραφείς 
δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των δύο.

9. Εικόνες στην κλινική ιατρική: Δημοσιεύονται 1–2 φωτογραφίες καλής 
ποιότητας με συνοδό ερμηνευτικό βραχύ κείμενο και σχόλιο (έως 200 λέξεις) 
περιπτώσεων με ιδιαίτερο κλινικό (διαγνωστικό ή θεραπευτικό) ενδιαφέρον. 
Βραχύς τίτλος, μέχρι τρεις λέξεις κλειδιά και έως τρεις συγγραφείς.

10. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια.

11. Βιβλιοπαρουσιάσεις: Αναφέρονται ο τίτλος του βιβλίου, οι συγγρα-
φείς, η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης, ο εκδοτικός οίκος και η τιμή πώ-
λησης.

12. γράμματα προς τη Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρ-
θρα, πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για ανεπιθύμητες 
ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

προηγούμενη ή ταυτόχρονη δημοσίευση: Τα άρθρα, που υποβάλλο-
νται στην ΙΑΤΡΙΚΗ, θα θεωρούνται για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι 
τα αποτελέσματα ή το ίδιο κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν 
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται, όμως, τελικά 
αποτελέσματα εργασιών, που δημοσιεύθηκαν ως πρόδρομες ανακοινώσεις. 
Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει στη συνοδευτική επιστο-
λή, αν η εργασία έχει υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν έχει 
κατά οποιονδήποτε τρόπο δημοσιευθεί εν μέρει ή στο σύνολο. Στην τελευ-
ταία περίπτωση, πρέπει να συνυποβάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσε-
ων αυτών, για να εκτιμηθεί ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.

υποβολή εργασιών: Γίνονται δεκτές εργασίες μόνο στην ελληνική γλώσ-
σα. Όλα τα χειρόγραφα συνοδεύονται από επιστολή, που υπογράφεται 
από τον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Η συνοδευτική επι-
στολή πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι τα χειρόγραφα έχουν εγκριθεί 
και από όλους τους υπόλοιπους συγγραφείς, οι οποίοι και συνυπογράφουν 
την επιστολή και ότι τα πνευματικά δικαιώματα μεταβιβάζονται στο πε-
ριοδικό. Σε περίπτωση υποβολής ερευνητικής εργασίας δημοσιευμένης σε 
περιοδικό του εξωτερικού για αναδημοσίευση, θα τονίζεται ρητά ότι οι 
συγγραφείς έχουν εξασφαλίσει την έγγραφη άδεια των εχόντων τα πνευ-
ματικά δικαιώματα, η οποία και θα επισυνάπτεται. Τα προς δημοσίευση 
άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα (συμπεριλαμβανομένων και των 
εικόνων), ένα πλήρες και δύο χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα των συγ-
γραφέων και το νοσοκομείο, η κλινική ή το εργαστήριο προέλευσης των. Για 
την ταχύτερη διεκπεραίωση της κρίσης συνιστάται επιπροσθέτως, η υπο-
βολή του πλήρους άρθρου και σε ηλεκτρονική μορφή. Όταν η εργασία γίνει 
αποδεκτή, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται σε δύο πλήρη αντί-
γραφα με όλα τα στοιχεία της εργασίας (ονόματα συγγραφέων και προέ-
λευση) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Ό,τι δημοσιεύεται στην ΙΑΤΡΙΚΗ 
δεν επιτρέπεται να αναδημοσιευθεί χωρίς γραπτή έγκριση του Διευθυντή 
Σύνταξης στη διεύθυνση: ΙΑΤΡΙΚΗ, Διευθυντή Σύνταξης, Σεβαστουπόλεως 
76, 115 26 Αθήνα.

Έκταση άρθρων: Τα άρθρα σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
1000 λέξεις. Οι ανασκοπήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 6000 λέξεις. Η 
Σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης ανασκοπήσεων με μεγαλύτερη 
έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να είναι συντομότερες και γενικά να 
μην υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις. Οι κλινικές απόψεις δεν πρέπει να υπερ-
βαίνουν τις 1.500 λέξεις, τα επίκαιρα θέματα και οι περιγραφές περιπτώσε-
ων ασθενών τις 1.000 λέξεις και τα γράμματα προς τη Σύνταξη τις 400.

δομή του κειμένου: Η ΙΑΤΡΙΚΗ έχει αποδεχθεί τις Ομοιόμορφες 
Απαιτήσεις για τα Βιοϊατρικά Περιοδικά (σύστημα Vancouver) και οι οδηγί-
ες της προς τους συγγραφείς είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις αυτές. Τα 
κείμενα πρέπει να δακτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα σε λευκό χαρτί 
συνηθισμένων διαστάσεων (ISO A4 210×297 mm), με περιθώρια τουλάχι-
στον 3,5 cm. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστές σελίδες για τον τίτλο, 
την περίληψη και τις λέξεις-κλειδιά, το κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, τη 
βιβλιογραφία, τους πίνακες και τους τίτλους των εικόνων.

Σελίδα τίτλου: Περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του άρθρου (μέχρι 12 λεξεις), 
(β) βραχύ τίτλο (όχι μεγαλύτερο των 50 χαρακτήρων), ονόματα συγγραφέ-
ων (στην ονομαστική) και τίτλο, (γ) το νοσοκομείο (ή νοσοκομεία), 
την κλινική (ή κλινικές), το εργαστήριο (ή εργαστήρια) 
όπου πραγματοποιήθηκε ή εργασία, (δ) πλήρη 
ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλε-
φώνου και FAX του υπεύθυνου για επι-
κοινωνία συγγραφέα. Σε περίπτωση 
αναδημοσίευσης ερευνητικής ερ-
γασίας θα αναγράφεται επιπλέ-
ον ο πρωτότυπος τίτλος, το 
περιοδικό στο οποίο δημοσι-
εύθηκε καθώς και το έτος, 
ο τόμος και οι σελίδες του 
περιοδικού. 

περίληψη και λέξεις 
ευρετηρίου: Οι περιλή-
ψεις των ανασκοπήσε-
ων και των ερευνητικών 
εργασιών πρέπει να 
αποτελούνται το πολύ 
από 200 λέξεις, ενώ αυ-
τές των επίκαιρων θεμά-
των και των περιγραφών 
περιπτώσεων ασθενών, 
το πολύ από 150 λέξεις. 
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Για τις ανασκοπήσεις πρέπει να εφαρμόζονται οι περιγραφικές περιλήψεις 
(descriptive), οι οποίες αναφέρουν συνοπτικά όλα τα κεφάλαια που περιέ-
χει το άρθρο και σημαντικά συμπεράσματα. Οι περιλήψεις των ερευνητι-
κών εργασιών πρέπει να χωρίζονται σε τέσσερις παραγράφους, οι οποίες 
φέρουν κατά σειρά την ακόλουθη επικεφαλίδα: Σκοπός, υλικό-Μέθοδος, 
Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. Μετά την περίληψη παρατίθενται 3–10 
λέξεις κλειδιά. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους 
που χρησιμοποιεί το Index Medicus-MESH Ελλάς, Έκδοση ΕΙΣ, ΙΑΤΡΟΤΕΚ.

κείμενο: Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούνται συνήθως από τα κεφά-
λαια: Εισαγωγή, υλικό ή ασθενείς και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Η 
εισαγωγή περιλαμβάνει τις απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές και 
αναφέρει το λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασία. 

Στη μεθοδολογία περιγράφεται το πρωτόκολλο, με βάση το οποίο εξε-
λίχθηκε η έρευνα. Αναφέρονται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής ασθενών ή 
οποιουδήποτε υλικού, καθώς και η μέθοδος η οποία εφαρμόστηκε, ώστε η 
ίδια έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από μελλοντικούς ερευνητές. Στην 
περίπτωση ερευνών που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να τονίζεται ότι 
η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Οι 
φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη πρέπει να ανα-
φέρονται με την κοινόχρηστη ονομασία τους. Περιγράφεται το υλικό που 
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 
με τα στατιστικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ολοκληρωμέ-
να, αλλά σύντομα. Όσα αναφέρονται σε πίνακες, δεν επαναλαμβάνονται 
στο κείμενο.

Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ομο-
ειδών εργασιών και περιγράφονται οι προοπτικές που διανοίγονται με τα 
αποτελέσματα της μελέτης, καθώς και τα τελικά συμπεράσματα. Δεν επα-
ναλαμβάνονται όσα έχουν αναφερθεί στα αποτελέσματα, τα οποία πρέπει 
να συνδέονται με τους στόχους της μελέτης. Πρέπει να αποφεύγονται αυ-
θαίρετα συμπεράσματα, τα οποία δεν τεκμηριώνονται με τα αποτελέσματα 
της εργασίας. 

Στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών προηγείται η εισαγωγή και 
ακολουθούν η περιγραφή της περιπτώσεως και η συζήτηση. Στα υπόλοιπα 
είδη άρθρων, το κείμενο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τους 
στόχους του συγγραφέα.

Ευχαριστίες: Απευθύνονται μόνο προς τα άτομα, τα οποία έχουν βοη-
θήσει ουσιαστικά.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο 
κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σειρά που εμφα-
νίζονται. Σε περίπτωση αναφοράς σε ονόματα συγγραφέων στο κείμενο, 
εφόσον είναι ξένοι, μετά το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθεί η 
συντομογραφία et al, ενώ στους Έλληνες συγγραφείς «και συν». Εφόσον οι 
συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη «και».

Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου –και μόνον αυτές– 
πρέπει να υπάρχουν στο βιβλιογραφικό κατάλογο.

Ο αριθμός των βιβλιογραφικών παραπομπών πρέπει να περιορίζεται 
στον τελείως απαραίτητο. Στις ανασκοπήσεις, οι βιβλιογραφικές παραπο-
μπές δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 100. Στα άρθρα επικαιρότητας 
(επίκαιρα θέματα, άρθρα Σύνταξης) πρέπει να αναφέρονται μέχρι 10 άρ-
θρα ή μονογραφίες, για τα οποία ο συγγραφέας πιστεύει ότι είναι απα-
ραίτητα για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του αναγνώστη για το θέμα. 
Τα γράμματα προς τη Σύνταξη δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από 5 
βιβλιογραφικές παραπομπές.

Η σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου γίνεται αριθμητικά, με βάση 
τον αύξοντα αριθμό και τη σειρά των βιβλιογραφικών παραπομπών στο 
κείμενο. Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων όλων των 
συγγραφέων μέχρι 3 (όταν είναι περισσότεροι ακολουθεί η ένδειξη et al), ο 
τίτλος της εργασίας, η συντομογραφία του τίτλου του περιοδικού, το έτος, 
ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης· π.χ. You CH, 
Lee KY, Chey WY et al. Electrogastrographic study of patients with unexplained 
nausea. Gastroenterology 1980, 79:311–314.

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέως, σημειώνεται η 
λέξη Ανώνυμος (για ελληνική δημοσίευση) ή Anonymous. Π.χ. Anonymous. 
Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981, 283:628

Παραπομπές οι οποίες αναφέρονται σε εργασίες που δημοσιεύονται σε 
συμπληρώματα (supplements) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με τον 
αριθμό του συμπληρώματος, που σημειώνεται σε παρένθεση μετά τον τό-
μο. π.χ. Blood 1996, 54(Suppl 1):26. Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδι-
κών πρέπει να γίνονται με βάση το Index Medicus. Δεν τοποθετούνται τε-
λείες στα ακρώνυμα των συγγραφέων και στις συντμήσεις των περιοδικών. 
Για την καταχώρηση συγγραμμάτων ή μονογραφιών στο βιβλιογραφικό κα-
τάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέ-
ων, ο τίτλος, ο αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη έκδοσης, το έτος και οι 

σελίδες της αναφοράς. Η αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται 
με τον ακόλουθο τρόπο: Παπαβασιλείου ΙΘ. Πρωτόζωα. Στο: Παθογόνοι 
μύκητες και παράσιτα. ΒΗΤΑ, Αθήνα, 1983:67–113.

Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο συγγράμματος 
το οποίο έχει γραφεί από άλλο συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής: 
Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. 
In: (Στο): Sodeman WA (ed) (ή eds ή Συντ.) Pathologic Physiology. Saunders, 
Philadelphia, 1987:457–472.

Μη δημοσιευμένες εργασίες καθώς και «προσωπικές επικοινωνίες» δεν 
χρησιμοποιούνται ως βιβλιογραφικές παραπομπές. Άρθρα, τα οποία έχουν 
γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να περιληφθούν στη βιβλιογραφία. 
Στην τελευταία περίπτωση, μετά τη συντομογραφία του περιοδικού σημει-
ώνεται η ένδειξη «υπό δημοσίευση».

Η αναφορά της ελληνικής βιβλιογραφίας είναι υποχρεωτική και εί-
ναι δυνατό να αναζητηθεί από τη Ελληνική Βάση Ιατρικής Βιβλιογραφίας 
(ΙΑΤΡΟΤΕΚ), www.iatrotek.org 

αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων και την 
ιδιότητά τους, τον τίτλο της εργασίας και το ίδρυμα ή το εργαστήριο από 
το οποίο προέρχεται η εργασία. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
200 λέξεις, ενώ για τα επίκαιρα θέματα και τις περιγραφές περιπτώσεων 
ασθενών τις 150 λέξεις. Η δομή, η έκταση, το περιεχόμενο και οι λέξεις κλει-
διά της Αγγλικής περίληψης πρέπει να είναι αντίστοιχα αυτών της Ελληνικής 
περίληψης. Η ποιότητα των αγγλικών περιλήψεων πρέπει να είναι αρκετά 
ικανοποιητική, επειδή αποτελεί σημαντικό κριτήριο αποδοχής του περιοδι-
κού στους διεθνείς καταλόγους βιοϊατρικών περιοδικών.

αρίθμηση κεφαλαίων σε ανασκοπήσεις, επίκαιρα θέματα: Όλα τα κε-
φάλαια αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς: 1, 2, 3 κ.λπ. Τα υποκεφάλαια 
φέρουν τον αριθμό του αρχικού κεφαλαίου, τελεία και ακολουθεί ο αριθμός 
του υποκεφαλαίου: 1.1., 1.2. ή 1.1.1., 1.2.1. κ.ο.κ. 

πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα, σε χωριστή σελίδα. 
Αριθμούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθ-
μούς. Πρέπει να φέρουν περιεκτική σύντομη επεξήγηση, ώστε για την κα-
τανόησή τους να μην είναι απαραίτητο να καταφύγει ο αναγνώστης στο 
κείμενο. Κάθε στήλη φέρει επεξηγηματική σύντομη επικεφαλίδα. Οι επε-
ξηγήσεις των συντομογραφιών, καθώς και οι λοιπές διευκρινίσεις, γίνονται 
στο τέλος του πίνακα.

Εικόνες: Τα σχήματα, σχεδιασμένα με σινική μελάνη ή σε υπολογιστή 
και οι φωτογραφίες πρέπει να στέλνονται στο πρωτότυπο, ώστε να είναι 
κατάλληλα για άμεση φωτογραφική αναπαραγωγή και εκτύπωση. Στο πί-
σω μέρος τους να γράφονται με μολύβι ο αριθμός της εικόνας, ένα βέλος 
που να δείχνει το άνω μέρος και οι συγγραφείς. Τοποθετούνται σε φάκελο, 
ανάμεσα σε δύο σκληρά χαρτόνια, για να μην τσακιστούν στη μεταφορά. 
Οι τίτλοι των εικόνων πρέπει να αναγράφονται με τον αριθμό που αντι-
στοιχεί στην εικόνα, σε χωριστό χαρτί. Επεξηγήσεις σχετικές με τις εικόνες 
μπορούν να αναφερθούν στον τίτλο. Για το μέγεθος των εικόνων, συμβου-
λευθείτε το σχήμα του περιοδικού. Εφόσον χρησιμοποιούνται φωτογραφίες 
ασθενών, το πρόσωπο δεν πρέπει να φαίνεται. Στην αντίθετη περίπτωση, 
επιβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για τη δημοσίευση της 
φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται 
με αραβικούς αριθμούς.

ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Προκειμένου για την επιλογή 
των όρων και των ονομάτων (ουσιών, οντοτήτων, οργανισμών, νοσημάτων 
κ.λπ.), κρίνεται σκόπιμο οι συγγραφείς να συμβουλεύονται το Λεξιλόγιο 
Βιοϊατρικής Ορολογίας, MeSH-ΕΛΛΑΣ. Έκδοση ΙΑΤΡΟΤΕΚ, Αθήνα, 1991. Οι 
συγγραφείς πρέπει να χρησιμοποιούν τους παγκοσμίως παραδεκτούς τίτ-
λους και τις μονάδες μετρήσεων του SI. Για λεπτομέρειες, βλέπε ΙΑΤΡΙΚΗ 
1980, 37:139. 

διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων: Πραγματοποιείται μία φορά από 
τους συγγραφείς. Εκτεταμένες μεταβολές δεν γίνονται δεκτές.

ανάτυπα: Απαγορεύεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή των δημοσιευμέ-
νων εργασιών. Η προμήθεια από τους συγγραφείς ανατύπων γίνεται απο-
κλειστικά από την εκδοτική εταιρία ΒΗΤΑ. Οι συγγραφείς επιβαρύνονται 
με το κόστος τους. Τα ανάτυπα παραγγέλλονται κατά τη διόρθωση των 
δοκιμίων.

Χειρόγραφα εργασιών τα οποία δημοσιεύονται, δεν επιστρέφονται στους 
συγγραφείς.

για όλες τις δημοσιευόμενες εργασίες, εκτός των Άρθρων Σύνταξης, οι 
συγγραφείς θα καταβάλουν το ποσό των 50,00 ευρώ (για κάθε εργασία), 
για την κάλυψη των εξόδων διεκπεραίωσης και τεκμηρίωσης αυτών στις 
ιατρικές Βάσεις δεδομένων. το ποσό θα καταβάλεται με την υποβολή 
του τελικού εγκεκριμένου και διοθρωμένου κειμένου στην ΕιΣ. 
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Instructions to Authors

The medical journal IATRIKI, edited by the Society for Medical Studies, 
aims at the continuous education of doctors. To this purpose it is looking to 
promote scientific papers dealing with pathogenesis, diagnosis and treatment 
by publishing the following sections:

1. editorials: Brief review articles on current and/or ambiguous topics, 
written after invitation of the Editorial Board. When expressing views of the 
Editorial Board, they are anonymous. Three key-words should be listed.

2. Reviews: Detailed surveys of medical subjects with the emphasis on 
current points of view, written by no more than three authors.

3. Original papers: Reports on clinical trials or experimental work and 
epidemiological prospective or retrospective research, based on a research 
protocol described in detail in the methodology section. The results of the study 
should not have been previously published (except in abstract form). IATRIKI is 
a general medical journal. Therefore, the editorial board has the right to reject 
papers with very limited general interest, suitable only to specialized medical 
journals. Clinical and epidemiological studies with particular interest to Greek 
healthcare workers will be given priority. Quite exceptionally original papers 
published in distinguished foreign journals by Greek doctors especially when 
their results are relevant for the Greek medical community can be republished 
in IATRIKI after been approved by the Editorial Board. These papers must be 
translated by the authors, who also have to obtain written permission by the 
copyright owners.

4. Clinical points of view: A diagnostic, therapeutic or epidemiological 
approach to several pathologic conditions; the data for and against should be 
in algorithmic form.

5. Clinicopathological conferences (CPC): They are published after 
invitation of the Editorial Board to the organizers of the fixed CPCs that take 
place in the big hospitals. The doctors presenting the case (both clinicians and 
laboratory), the discussant and the organizers must all agree to the publication. 
The text submitted should not be a mere transcription of a tape recording. In 
particular, the discussion should be supported by references, according to the 
respective guidelines. The Editorial Board retains the right to submit the text 
to peer review. The name of the clinic or hospital that organizes the CPC, the 
name of the department that presents the case, the name(s) of the doctor(s) 
that present the case (up to two names), the name of the discussant and the 
names of the clinicians or laboratory doctors that contributed to the diagnosis 
must be cited in order of presentation. The indexing and reference of the CPC 
is done by issue number of the journal and year of publication. Names are not 
cited. To help more efficient search of a CPC, a brief title should be used, e.g. 
Hepatosplenomegaly and pancytopenia in a patient with fever. IATRIKI 1996, 
70:151–156. The text may also contain questions made by the audience.

6. annotations: Brief reviews of the most recent concepts of a particular 
subject.

7. Case reports: Reports on new or very rare diseases, new diagnostic 
criteria or new therapeutic methods with proven results. Up to six authors may 
sign the paper.

8. General articles, related to the life sciences, but not relevant to any of the 
other categories. They should also be signed by up to two authors.

9. images in clinical practice: 1–2 photographs of good quality 
accompanied by a brief explanatory text (150 words) of cases with a special 
clinical (diagnostic or therapeutic) interest. They should have a brief title and be 
signed by up to three authors. Three key-words should be listed.

10. Seminars, round tables.

11. Book presentation: They should refer to the title of the book, the 
authors’ name(s), the number of pages, the name of the publisher, the date and 
the place of publication and the price.

12. Correspondence: Letters containing comments on papers published 
in the journal, preliminary results, remarks about untoward effects of drugs, 
judgements concerning the journal etc. They must be signed.

Previous or duplicate publication: Papers submitted to IATRIKI are judged 
for publication on the condition that the results or the paper itself have not 
been previously published or submitted for publication in another journal. An 
exception to this rule is the final research results that have been published in 
preliminary or abstract form. If the paper has been submitted to another journal 
or if it has been already published in any form, in part or in all, the author(s) 
must mention this fact in the cover letter. In the last case, the author(s) must 
also submit copies of these previous publications to the editors to judge if the 
conditions for publication are met.

Submission of papers: All papers in order to be accepted must be in 
Greek. All manuscripts must be accompanied by a letter, signed by the author 
responsible for correspondence. This cover letter must include a statement 

indicating that the manuscript has been approved by all authors signing it. And 
that copyright is transferred to the journal. In case of submission of an original 
paper been already published in a foreign journal, it must be clearly stated that 
the authors have obtained the written permission of the copyright owners, a copy 
of which must be attached.

All papers published in IATRIKI are owned by the journal and are not allowed 
to be republished without the written consent of the Executive Editor. All papers 
are submitted in three copies (including figures, tables, graphs, icons etc.), one in 
full form and two without any identification of authors or centres in which they 
work, and electronically in diskette or CD.

The final revised text will be resubmitted in two full copies and electronically 
in a 3/4 diskette in ASCII form in the following address: IATRIKI, the Executive 
Editor, 76 Sevastoupoleos str, 115 26 Athens, Greece.

Length of the articles: Review articles must not exceed 6,000 words. 
However, the Editorial Board may allow the publication of longer reviews upon 
judgement. Original papers should be shorter, generally not exceeding 3,000 
words. Clinical points of view must not exceed 1,500 words, current issues 
editorials, case reports 1000 words and letters to the Editor 400 words. 

assembling a manuscript: IATRIKI has agreed to conform to the Uniform 
Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals (Vancouver 
System) and its guidelines for authors are in accordance to the above 
requirements.

Papers must be typed double-space in white paper of the usual dimensions 
(ISO A4 210×297 mm), with margins of at least 3.5 cm. A separate page 
must be used for the title, the abstract and keywords, the main text, the 
acknowledgements, the references, the tables, the figures and the figure legends. 
All pages must be numbered starting with the title page.

Title page: It contains (a) the title of the article, which must be brief (up to 
12 words), (b) running title up to 50 characters, (c) name and position of the 
authors(s), (d) institutional affiliation of each author, (e) name, address, telephone 
number, fax number of the author responsible for correspondence, (f) sources of 
financial or other support, (g) names(s) of person(s) eventually disapproving the 
paper.

abstract and key words: Abstracts are limited to 200 words with the 
exception of current issues and case reports whose length is limited to 150 
words. The abstracts of the reviews must be descriptive, mentioning all chapters 
contained and the main conclusions in the form of a table of contents with a 
short analysis. Abstracts for the original papers, should be structured into four 
paragraphs, under the following captions: Aim, Material or Patients and Methods, 
Results, Conclusions. In the same page, 3–10 key-words should be listed, chosen 
from the MeSH terms of Index Medicus.

Text: Original papers usually contain the following chapters: Introduction, 
Material or Patients and Methods, Results, Discussion. The introduction contains 
the background and the necessary references and cites the objective of the 
study.

The study protocol must be thoroughly described in the methodology 
section. Details such as the mode of patient or material selection, as well as 
the methodology applied must be fully disclosed in order that the research 
may be reproduced by future investigators. In the case of research related to 
human beings it must be stated that the research was performed according to the 
principles of the Declaration of Helsinki (1975). The pharmaceutical substances 
used must be mentioned by their generic names. In the same chapter the data 
evaluated must be described and the chapter should be completed by an analysis 
of the statistical criteria used.

In the next chapter the results should be 
presented fully but briefly. Results shown in 
tables should not be repeated in the text.

In the Discussion, the perspe-
ctives opened up by the results 
of the study as well as the final 
conclusions are discussed. 
The results must not be 
repeated in this section. 
A comparison with 
the results of other 
similar studies 
may be done. The 
results may also 
be related to the 
objectives of 
the study but it 
is advisable to 
avoid arbitrary 
c o n c l u s i o n s , 
not emerging 
from the results 
themselves.



acknowledgements: They are addressed only to persons who have 
contributed substantially.

The text of the other types of articles is structured according to the author’s 
aims and needs. In the case reports, an introduction precedes the description 
of the case and the discussion.

References: They are numbered in the order in which they are first cited 
in the text. If author names are cited in the text, first author’s surname is 
followed by et al. If there are only two authors, place an “and” between the 
two surnames.

All references cited in the text –and those only– must be shown in the 
reference section.

The number of references must be limited to those absolutely necessary. 
Reviews must have no more than 100 references, current issues and editorials 
up to 10 articles or monographs considered by the author to be necessary 
for complete information on the subject, and letters to the Editor up to 5 
references. The reference section is organized numerically based on the 
consecutive numbers and order of references in the text. Cite the surnames 
and initials of all authors up to three (if more, add et al after the third), the title 
of the article, the abbreviation of journal title, the year, volume, first and last 
page of the publication; e.g. You CH, Lee KY, Chey WY et al. Electrogastrographic 
study of patients with unexplained nausea. Gastroenterology 1980, 79:311–
314. In case that no author name is given, cite Anonymous; e.g. Anonymous. 
Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981, 283:628. 
References of papers published in supplements, must also note the number of 
supplement in parenthesis after the volume, e.g. Blood 1996, 54(Suppl 1):26. 
The abbreviations of journal titles must be compatible to Index Medicus. No 
full stops are placed after author acronyms and journal abbreviations. For 
books or monographs, list the surnames and initials of the authors, the title, 
and the number of edition, the editor, and the town of edition, the year and the 
pages cited. For chapter in a book, the reference must be written as follows: 
Papavasiliou ITh. Protozoa. In: Pathogen fungi and parasites. BETA, Athens, 
1983:67–113.

 If the reference consists of chapter in a book written by another author, it 
must be written as follows: Weinstein I, Swartz MN. Pathogenic properties of 
invading microorganisms. In: Seodeman WA (ed, or eds) Pathologic Physiology. 
Saunders, Philadelphia, 1987:457–472.

Unpublished material as well as personal communications should not 
be used as references, whereas articles accepted for publication but not yet 
published may be included. In this last case after the journal title abbreviation 
there should be an indication “to be published”. Citation of Greek references 

is mandatory. Greek literature can be sought at the Data Base of the Greek 
Medical Literature (IATROTEK), www.iatrotek.org.

abstract in english: It must include the title, the names of the authors and 
the institutional affiliation of each author. Otherwise it has to be constructed in 
the same way as the Greek one. It is important that the quality of the English 
abstract must be excellent, because it is a major criterion for the acceptance of 
the journal in the international lists of Biomedical journals.

Chapter numbering in reviews and current issues: All chapters must 
be numbered with Arabic numbers 1, 2, 3 etc. Subchapters should have the 
number of the initial chapter, point and the number of the subchapter, e.g. 1.1., 
1.2. or 1.1.1., 1.2.1. etc.

Tables: They are typed double-space, in a separate page. They are numbered 
by the order they appear in the text, with Arabic numbers. They should have 
a brief, comprehensive explanation so that the reader need not turn to the 
text. Each column must have a brief explanatory heading. Explanations of the 
abbreviations should be made at the bottom of the table.

Figures: The figures professionally drawn in china ink or prepared using a 
computer and high resolution printer and the photographs, must be the original 
ones, to facilitate immediate photographic reproduction and printing. Indicate 
by pencil on the back the number of the figure, its top (with an arrow) and 
running title of paper. They must be placed in an envelope between two sheets 
of cardboard to prevent wrinkling. Legends for figures must be written in a 
separate page and have the number of the corresponding figure. Explanations 
concerning the figures may be cited in the legend. Consult the format of the 
journal for the size of the figures. If photographs of patients are used, make 
sure that their face is not shown. In the opposite case, a written consent of 
the patient allowing the photograph to be published should accompany the 
figure. All figures must be mentioned in the text and be numbered with Arabic 
numbers.

Terms and units of measurement: The authors must use the universally 
accepted terms and the SI units of measurement. For details see IATRIKI 
1980, 37:139. For the choice of terms and names (of substances, entities, 
organizations, diseases etc.) please consult the MeSH of Index Medicus. 

Review of proofs: It is done once by the authors. Major alterations are not 
accepted.

Reprints: Photocopy reproduction of published papers is not allowed. 
Authors can order reprints directly to the publishing company BETA medical 
arts, at the time of the proof’s review and they are charged for their cost.

The manuscripts of the published papers are not returned to the authors.
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